
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2009 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Αγαπητές / αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ, αφού έλαβε υπόψη του και τις προτάσεις που 
διατυπώθηκαν σε κοινή συνεδρία µε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, διαµόρφωσε το 
παρακάτω πρόγραµµα δραστηριοτήτων περιόδου 2007-09, που περιλαµβάνει 
τρεις κατηγορίες: 
 
Α. Θέµατα βραχυπρόθεσµου προγραµµατισµού: αυτά, λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα τους, πρέπει να ολοκληρωθούν(σε πρώτη φάση, τουλάχιστον) σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα (ως το Μάιο 2008, το πολύ). 
Β. Θέµατα µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού: έχουν ορίζοντα διετίας (µε τη 
λήξη της θητείας του ∆.Σ., τον Ιούνιο 2009)  
Γ. Θέµατα αρµοδιότητας ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ: Οι σχετικές δραστηριότητες θα 
διεκπαεραιωθούν από το ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ (δεν θα συσταθούν οµάδες 
εργασίας). 
 
Παραθέτουµε τον προγραµµατισµό και ζητούµε από τους/τις συναδέλφους 
και τις ΕΛΜΕ να στηρίξουν, ατοµικά και συλλογικά, αυτή την προσπάθεια, η 
οποία έχει ήδη ξεκινήσει, µε τους εξής τρόπους: 
 
(α) συµµετέχοντας στις οµάδες εργασίας που θα συσταθούν σε κεντρικό 
επίπεδο (Αθήνα, γραφεία ΟΛΜΕ/ΚΕΜΕΤΕ) ή ενδέχεται να συσταθούν στις 
κατά τόπους ΕΛΜΕ (η συµµετοχή των συναδέλφων σε όλες τις οµάδες 
εργασίας είναι ελεύθερη), 
 
(β) µε σκέψεις, απόψεις και προτάσεις τους, που µπορούν να στείλουν µε το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ΟΛΜΕ (µε ένδειξη: για το ΚΕΜΕΤΕ, Οµάδα 
Εργασίας για …) ή µε όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο. 
 
Σηµειώσεις:  

1. Στον πίνακα που ακολουθεί το υπογραµµισµένο όνοµα δηλώνει τον 
συντονιστή της οµάδας από µέρους του ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ. 

2. Πληροφορίες για την πορεία των οµάδων εργασίας θα παρέχονται από 
το ΚΕΜΕΤΕ (βλ. διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ. που υπάρχουν στο τέλος 
του ενηµερωτικού σηµειώµατος) και από την ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ (→ 
«ΚΕΜΕΤΕ» → «Ανακοινώσεις – Προγραµµατισµός»:  
http://www.olme.gr ).  



 
 
Α. Θέµατα βραχυπρόθεσµου προγραµµατισµού - Οµάδες εργασίας 
 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ από το 
∆.Σ. 

1. Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων 
 

Ελένη Γλαρέντζου 
Μαρία ∆ανιήλ 

2. Ξενόγλωσση Εκπαίδευση: Προβλήµατα και 
αναβάθµισή της 

Νικηφόρος Κωνσταντίνου 
Παύλος Χαραµής 

 
 
Β. Θέµατα µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού – Οµάδες Εργασίας 
 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ από το 
∆.Σ. 

1. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης (προγράµµατα 
σπουδών – «διαθεµατικότητα» - σχολικά 
βιβλία) 

Παύλος Χαραµής 
Γιώργος Ηρακλέους 
Μαρία ∆ανιήλ 
Ελένη Γλαρέντζου 
Βασίλης Λουζιώτης 
Νικηφόρος Κωνσταντίνου 
Γιώργος Ανδρινόπουλος 
Τάσος Βιολέτης 

2. Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Μαρία ∆ανιήλ 
Γιώργος Ανδρινόπουλος 
Νίκος Παπαχρήστος 
Τάσος Βιολέτης 

3. Βία - Παραβατικότητα Ελένη Γλαρέντζου 
Παύλος Χαραµής  
Τάσος Βιολέτης 
Νικηφόρος Κωνσταντίνου 

4.  Ανισότητες στην εκπαίδευση – 
Αντισταθµιστική Εκπαίδευση –  
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 

Παύλος Χαραµής  
Ελένη Γλαρέντζου 
Νικηφόρος Κωνσταντίνου 

 
 
 
 
 
 



 
Γ. ∆ραστηριότητες που θα πραγµατοποιήσει το ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ 
 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ από το 
∆.Σ. 

1. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης (προγράµµατα 
σπουδών – «διαθεµατικότητα» - σχολικά 
βιβλία) 

∆.Σ ΚΕΜΕΤΕ 

2. 
 

Πόρισµα του ΕΣΥΠ για τη ∆ευτεροβάθµια/ 
Εκπαίδευση 

∆.Σ ΚΕΜΕΤΕ 

3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (και πυρκαγιές – 
συνέπειες – στήριξη των πληγεισών 
περιοχών)  

∆.Σ ΚΕΜΕΤΕ  
(Βασίλης Λουζιώτης 
Ελένη Γλαρέντζου 
Νικηφόρος Κωνσταντίνου) 

4. Πολιτιστικός Οργανισµός της ΟΛΜΕ (µελέτη 
– σύσταση) 
 

∆.Σ ΚΕΜΕΤΕ  
(Βασίλης Λουζιώτης 
Τάσος Βιολέτης 
Ελένη Γλαρέντζου) 

5. Τεκµηρίωση των αιτηµάτων των απεργιακών 
κινητοποιήσεων της ΟΛΜΕ (επικαιροποίηση – 
συµπλήρωση παλαιότερης µελέτης) 

∆.Σ ΚΕΜΕΤΕ  
(Βάσει της κατανοµής που 
έγινε στο ∆.Σ.) 

6. ΕΠΕΑΕΚ (µελέτη και παρακολούθηση – 
υποστήριξη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ) 
 

∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 
Παύλος Χαραµής 
Τάσος Βιολέτης 

7. Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου 
(επικαιροποίηση της µελέτης – αναζήτηση 
πόρων για την υλοποίησή της) 

∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 
Βασίλης Λουζιώτης 
Παύλος Χαραµής 

8.  Πολύκεντρο Α∆Ε∆Υ (Συνθήκες Εργασίας 
Εκπαιδευτικών) 

∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 

9. Συγκέντρωση / ταξινόµηση στατιστικών 
στοιχείων για την εκπαίδευση 

∆.Σ ΚΕΜΕΤΕ 

10. Εκδοτική δραστηριότητα του ΚΕΜΕΤΕ 
(πρακτικά εκδηλώσεων, «Λόγος και Πράξη», 
σειρά «Συζητήσεις για την Εκπαίδευση» κ.λπ.) 

Βασίλης Λουζιώτης 
Γιώργος Ηρακλέους 
Τάσος Βιολέτης 

11. Οικονοµικά της εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών 

Τάσος Βιολέτης 
Βασίλης Λουζιώτης 

12. Σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης των 
καθηγητών / καθηγητριών 

Βασίλης Λουζιώτης 
Τάσος Βιολέτης 

 
 



Επικοινωνία µε το ΚΕΜΕΤΕ:  
 
Τηλ.: 210-32.52.189, 210-32.44.930,210-32.37.252  
Φαξ (ΟΛΜΕ, για ΚΕΜΕΤΕ) 210-33.11.338 και 210-32.27.382  
Ιστοσελίδα ΚΕΜΕΤΕ (στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ): http://www.olme.gr  
∆ιεύθυνση: Κορνάρου 2 (και Ερµού), 105.63 Αθήνα 
 


