
πολιτικών. 

Το περιεχόμενο του συνε-

δρίου περιλαμβάνει τις 

εξής ενότητες: 

 

1."Οι επιπτώσεις των πολι-

τικών λιτότητας στο εργα-

σιακό περιβάλλον και στη 

χρηματοδότηση της Εκπαί-

δευσης". 

Α."Η Κοινωνική ασφάλιση 

στην περίοδο της κρίσης. Από 

το αναδιανεμητικό στο κεφα-

λαιοποιητικό σύστημα. Επι-

πτώσεις στους εκπαιδευτικούς 

και στην ποιότητα της εκπαί-

δευσης."  

Συντονιστής Π. Αντωνόπου-

λος. 

Β. "Η υποχρηματοδότηση της 

Ελληνικής εκπαίδευσης. Ανα-

παραγωγή κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων στο 

σχολείο της κρίσης. Αντισταθ-

μιστική εκπαίδευση. Παιδική 

φτώχεια."  

Συντονίστρια Μ. Πρωτονο-

τάριου. 

Γ. Μισθολογική εξέλιξη των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών στην 

περίοδο της κρίσης.  

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφά-

σισε να διοργανώσει το 11ο 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο με 

θέμα: 

"Οι επιπτώσεις των μνημο-

νίων στην Εκπαίδευση" 

Το Συνέδριο θα πραγματο-

ποιηθεί στις 7, 8 & 9  Οκτω-

βρίου 2016. (Ο τόπος του 

Συνεδρίου θα ανακοινωθεί 

αργότερα). 

 Η επιλογή του θέματος του 

11ου Εκπαιδευτικού Συνε-

δρίου έγινε μετά από διεξοδι-

κή συζήτηση τόσο στο πλαί-

σιο του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 

όσο και του ΔΣ της ΟΛΜΕ, 

που έλαβε και την τελική 

απόφαση.  

Η παγκόσμια καπιταλιστική 

κρίση που κορυφώθηκε στην 

Ευρώπη και ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, πλήττοντας θεμε-

λιώδη κοινωνικά πολιτικά 

και εργασιακά δικαιώματα, 

δεν άφησε αλώβητη και την 

εκπαίδευση. 

Στη χώρα μας ειδικότερα, οι  

περιοριστικές πολιτικές των 

μνημονίων, τείνουν να αλλά-

ξουν ριζικά τον εκπαιδευτικό 

χάρτη θέτοντας στο κέντρο 

της συζήτησης όλα σχεδόν 

τα ζητήματα:  εργασιακές 

σχέσεις, χρηματοδότηση της 

εκπαίδευσης, δομές και λει-

τουργία, όρους και συνθήκες 

άσκησης εκπαιδευτικού 

έργου. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο ζητούμε-

νο αποτελεί η εξέταση των 

επιπτώσεων της κοινωνικο-

οικονομικής κρίσης στην 

εκπαίδευση, αλλά και του 

ρόλου που μπορεί να διαδρα-

ματίσει η εκπαίδευση στην 

αντιμετώπιση της κρίσης. 

Με βάση τα παραπάνω  κρί-

θηκε σκόπιμο η θεματολογία 

του συνεδρίου να επικεντρω-

θεί στην συνεξέταση όλων 

σχεδόν των τομέων της εκ-

παίδευσης που υφίστανται 

στη σημερινή συγκυρία τις 

επιπτώσεις των μνημονιακών 

11ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο  

Ο.Λ.Μ.Ε.— ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 

Κ Ε .Μ Ε .Τ Ε . 
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Συναδέλφισσες/
συνάδελφοι, 
 
Συνεχίζουμε την προ-
σπάθεια ενημέρωσης 
και επικοινωνίας μαζί 
σας με το έβδομο τεύ-
χος της 
«Φρυκτωρίας». 
Στο ψηφιακό ενημε-
ρωτικό δελτίο του 
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. που σας 
κοινοποιούμε, θα βρεί-
τε στοιχεία σχετικά με 
τις δράσεις του  
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. κατά την 
τρέχουσα σχολική 
χρονιά. 
Προτεραιότητα του 
Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.  την  
περίοδο που ακολου-
θεί  θα είναι η προε-
τοιμασία του 11ου 
εκπαιδευτικού συνε-
δρίου που θα διεξα-
χθεί στις αρχές Οκτω-
βρίου 2016. 
Φιλοδοξούμε σε αυτήν 
την πορεία μέχρι το   
εκπαιδευτικό συνέ-
δριο,   να ανοίξει ένας  
γόνιμος , δημιουργι-
κός διάλογος με τη 
συμμετοχή όσο το 
δυνατόν περισσότε-
ρων εκπαιδευτικών. 
Στο 7ο τεύχος της 
«ΦΡΥΚΤΩΡΙΑΣ», θα 
ενημερωθείτε επίσης 
για τις δράσεις που 
ανέπτυξε το     
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. σε συνεργα-
σία με τις Ε.Λ.Μ.Ε. αλ-
λά και για τη μελέτη 
του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.  για το 
νέο μισθολόγιο. 
Ανάλογες μελέτες για 
θέματα που απασχο-
λούν την εκπαιδευτι-
κή κοινότητα, βρίσκο-
νται στο στάδιο της 
τελικής επεξεργασίας.  
Συνεχίζουμε την προ-
σπάθεια στην κατεύ-
θυνση της ανάπτυξης 
ενός  ευρύτερου δια-
λόγου για τα προβλή-
ματα του κλάδου και 
της εκπαίδευσης γενι-
κότερα. 
 
 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 
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Συντονιστής Π. Μπούρδαλας. 

Δ. Αδιοριστία εκπαιδευτικών. Οι επι-

πτώσεις των ελαστικών εργασιακών 

σχέσεων στην εκπαίδευση. Οι σύγχρονες 

ανάγκες του σχολείου.  

Συντονιστής Α. Ζαφείρης. 

2. "Δομή - οργάνωση της εκπαίδευ-

σης και συνθήκες άσκησης του εκ-

παιδευτικού έργου στην περίοδο της 

κρίσης - Έκθεση ΟΟΣΑ" 

Α. "Οι πολιτικές εποπτείας και αξιολό-

γησης στην εκπαίδευση. Η παιδαγωγική 

ελευθερία.  Ο ρόλος της ΟΛΜΕ.  

Συντονιστής Θ. Αναστασίου. 

Β. Ο ρόλος του Συλλόγου διδασκόντων 

και οι τομείς της ενιαίας και κριτικής 

γνώσης στο δημοκρατικό σχολείο.  

Συντονιστής Γ. Χαλκιαδόπουλος. 

Γ. Το 4ο έτος πρακτικής άσκησης στην  

Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: 

Προκλήσεις και απαντήσεις.  

Συντονιστής Ζ. Χατζηνικολής. 

Δ. Η εκπαίδευση σε αριθμούς. Η έκθεση 

του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. 

Μύθοι και πραγματικότητα.  

Συντονιστής Α. Παπαδαντωνάκης. 

Συντονισμός εργασιών ομάδων – Συ-

μπεράσματα Συνεδρίου.                                 

Συντονίστρια Ε.Λαμπροπούλου  

Η συνεισφορά της ΟΛΜΕ και του 

ΚΕΜΕΤΕ στη μελέτη των θεμάτων 

του 11ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου 

Ο.Λ.Μ.Ε. 

Τα ζητήματα που αποτελούν το αντικεί-

μενο του 11ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου 

της ΟΛΜΕ έχουν απασχολήσει και 

προηγούμενα εκπαιδευτικά συνέδρια. 

Αναφέρονται ενδεικτικά: 

«Ενιαιοποίηση Τεχνικής-

Επαγγελματικής και Γενικής Εκπαίδευ-

σης» - 4ο Συνέδριο. 

«Οικονομικές-κοινωνικές συνθήκες και 

σύγχρονο σχολείο» - 6Ο Συνέδριο. 

«‘Παγκοσμιοποίηση’ και εκπαιδευτική 

πολιτική. Από τις επιλεκτικές πολιτικές 

στην παιδεία για όλους»  - 7ο Συνέδριο 

«Συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού 

έργου» -  9ο Συνέδριο. 

«Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτό-

τητας και των μνημονίων στην εκπαίδευ-

ση (με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). 

Η περίπτωση της Ελλάδας» -  10ο Συνέ-

δριο  

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 

Το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης 

(ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της Ο.Λ.Μ.Ε., εκπόνησε 

τα τελευταία χρόνια μελέτες, σχετικές 

με τα θέματα του 11ου  εκπαιδευτικού 

συνεδρίου: 

«Νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο – αξιο-

λόγηση των εκπαιδευτικών», Ιούνιος 

2012 

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών Δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 

στις χώρες της Ευρώπης για το 2011-

2012, Δεκέμβριος 2012 

Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαι-

δευτικού έργου στη δημόσια Πρωτο-

βάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύ-

κεντρο), 2011 

Ωράριο εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, 2011 

Η οργάνωση του σχολικού χρόνου στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις 27 

χώρες της ΕΕ. 

Οι μελέτες είναι προσβάσιμες στη 

διεύθυνση: http://kemete.sch.gr/?

page_id=29 . 

Στην φάση της τελικής επεξεργασίας 

βρίσκονται και οι μελέτες του ΚΕ-

ΜΕΤΕ: 

Για το  μισθολόγιο των εκπαιδευτι-

κών (έως το 2016) 

Το ασφαλιστικό 

Την αξιολόγηση. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙ-

ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Την πολιτική ευθύνη του συνεδρί-

ου  έχει το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ 

Δημιουργείται Οργανωτική-

συντονιστική επιτροπή του συνεδρί-

ου από τα 11 μέλη του Δ.Σ. της ΟΛ-

ΜΕ.  

Στα πλαίσια του Δ.Σ. ορίζεται 

5μελής επιτροπή για το συνέδριο, η 

οποία αποτελείται από τους: 

Ιωαννίδου Γιώτα (ΟΛΜΕ),  

Κωνσταντίνου Νικηφόρο (ΟΛΜΕ) 

Μπουντουλούλη Βαγγέλη (ΟΛΜΕ) 

Τσούχλο Θόδωρο (ΟΛΜΕ) 

Παπαδαντωνάκη Αντρέα (ΚΕΜΕΤΕ). 

 

Συμμετοχή των συναδέλφων στο 

11ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου 

Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛ-

ΜΕ απευθύνεται σε κάθε συνάδελφο 

που επιθυμεί να πάρει μέρος στη 

διαδικασία του συνεδρίου και τον 

καλεί να συμμετάσχει με τους εξής 

τρόπους:  

Φ Ρ Υ Κ Τ Ω Ρ Ι Α   

http://kemete.sch.gr/?page_id=29
http://kemete.sch.gr/?page_id=29
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1. Συμμετέχοντας στην κεντρική 

επιστημονική Ομάδα Εργασίας 

του Συνεδρίου στην Αθήνα, βα-

σικό έργο της οποίας είναι η προ-

ετοιμασία και η παρουσίαση των 

θεματικών εισηγήσεων του Συνε-

δρίου.  

2. Συμμετέχοντας σε αντίστοιχες 

ομάδες εργασίας που προτείνεται 

να συσταθούν στις κατά τόπους 

ΕΛΜΕ με πρωτοβουλία των Δ.Σ. 

των ΕΛΜΕ (υπενθυμίζουμε ότι η 

συμμετοχή των συναδέλφων σε 

όλες τις ομάδες εργασίας είναι 

ελεύθερη). 

 3. Αποστέλλοντας κείμενο σκέψε-

ων, απόψεων και προτάσεων σχετι-

κών με τα θέματα του συνεδρίου 

στο ΚΕΜΕΤΕ με ηλεκτρονικό τα-

χυδρομείο dialogos11o@gmail.com 

προκειμένου να αναρτηθεί στο ι-

στολόγιο του διαλόγου του Συνε-

δρίου. 

4. Συμμετέχοντας σε προσυνεδρια-

κές εκδηλώσεις, σε τοπική ή περι-

φερειακή κλίμακα, που θα προτεί-

νουμε να οργανωθούν με πρωτο-

βουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ. 

 5. Συμμετέχοντας σε έρευνες που 

ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 

στο πλαίσιο του Συνεδρίου.  

Σημειώνουμε, τέλος, ότι θα λειτουρ-

γήσει ιστολόγιο διαλόγου για το 11ο 

εκπαιδευτικό συνέδριο, στη διεύθυν-

ση https:/dialogos11o.wordpress.com, 

στο οποίο θα αναρτηθούν οδηγίες και 

πρακτικά ζητήματα σχετικά με το 

Συνέδριο, αλλά και ενδεικτικά προ-

τεινόμενα από το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., θέμα-

τα για μελέτη. 

  Παράλληλα  στην ιστοσελίδα της 

ΟΛΜΕ θα αναρτηθούν αναλυτικά 

στοιχεία για τα οργανωτικά θέματα. 

 

ας, που χάθηκαν τόσο άδικα 

και τόσο νωρίς. 

Στα γραφεία της ΟΛΜΕ, 

Ερμού και Κορνάρου 2, στον 

6ο όροφο, η αιμοδοσία θα γίνει 

την Πέμπτη 14-4-2016. 

Στην Αττική, εθελοντική αιμο-

δοσία πραγματοποιούν και οι 

ΕΛΜΕ: Ελευσίνας, Νότιας 

Αθήνας, Α-Γ Β’ Αθήνας, Α 

Αθήνας, Γ Αθήνας και Καλ-

λιθέας – Ν. Σμύρνης. 

 

 

 

Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο 

ενθάρρυνσης της αλληλεγγύης, 

της προσφοράς στον συνάν-

θρωπο και της κουλτούρας της 

εθελοντικής αιμοδοσίας στον 

κλάδο μας,  το ΚΕΜΕΤΕ με 

υπεύθυνη την Ε. Λαμπροπού-

λου ανέλαβε να οργανώσει τη 

δεύτερη φάση εθελοντικής 

αιμοδοσίας που γίνεται στη 

μνήμη των μαθητών μας των 

Λυκείων Φαρκαδόνας Τρικά-

λων και Μακρυχωρίου Ημαθί-

Εθελοντική Αιμοδοσία Καθηγητών - Καθηγητριών 

Ομάδα Εργασίας του ΚΕΜΕΤΕ για το 4ο Έτος Ειδίκευσης στα ΕΠΑΛ 

Το ΚΕΜΕΤΕ στο πλαίσιο των επεξεργασιών του για 

την ΤΕΕ μέσω της σύγκλισης σχετικής ομάδας εργασί-

ας από το 2014-15 και κατόπιν αιτήματος της ΟΛΜΕ 

για το ζήτημα της μαθητείας και του 4ου έτους ειδίκευ-

σης των ΕΠΑΛ, απευθύνθηκε ξανά στα μέλη της ομά-

δας και πραγματοποίησε σειρά συνεδριάσεων με συ-

ντονιστή το μέλος του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ Ζ. Χατζηνι-

κολή. 

Η λογική της Ομοσπονδίας ενάντια στη μαθητεία στο 

σχολείο και για το χαρακτήρα που πρέπει να έχει το 4ο 

Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης των ΕΠΑΛ, εμπλου-

τίστηκε και τεκμηριώθηκε με κείμενα που κατατέθη-

καν και συζητήθηκαν στην ομάδα. 

Παράλληλα με την ομάδα εργασίας στην Αθήνα, συ-

γκροτήθηκαν κι εργάστηκαν και δύο ακόμη ομάδες, 

στο πλαίσιο των αντίστοιχων ΕΛΜΕ και με το συντο-

νισμό των δύο μελών του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ τα οποία 

έρχονται από τις συγκεκριμένες περιοχές, Πάτρα και 

Βόλο. 

Στην Πάτρα, μετά από ανοιχτό κάλεσμα του ΔΣ της 

Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με 

συντονιστή το μέλος του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ Π. Μπούρ-

δαλα. Η ομάδα συνεδρίασε αρκετές φορές στα γραφεί-

α της ΕΛΜΕ. Εκφράστηκαν προβληματισμοί και προ-

τάσεις πάνω στο θέμα και αφού συγκεντρώθηκαν 

στάλθηκαν στο ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ. 

Στο Βόλο επίσης έγινε πρόσκληση από την ΕΛΜΕ 

Μαγνησίας και συνεδριάσεις της ομάδας με συντονι-

mailto:dialogos11o@gmail.com
https://dialogos11o.wordpress.com
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στή το μέλος του ΔΣ του ΚΕ-

ΜΕΤΕ Γ. Χαλκιαδόπουλο, 

όπου αντίστοιχα συγκεντρώθη-

καν και στάλθηκαν στο ΔΣ του 

ΚΕΜΕΤΕ οι σκέψεις και οι 

προτάσεις των συναδέλφων. 

Εκτός των αποτελεσμάτων των 

εργασιών τους οι ομάδες μετέ-

φεραν και έναν προβληματι-

σμό όσον αφορά το αντικείμε-

νο εκπαίδευσης των μαθητών 

στο 4ο μεταλυκειακό έτος ειδί-

κευσης, επισημαίνοντας την 

αναγκαιότητα της επαφής των 

μαθητών με τους εργασιακούς 

χώρους και την εξάσκησή τους 

σε αυτούς. 

Το ΚΕΜΕΤΕ επισημαίνοντας 

ότι η Ομοσπονδία δεν μπορεί 

να στηριχτεί σε μηνύματα, 

προτάσεις και προβληματι-

σμούς περιορισμένου αριθμού 

συναδέλφων και ομάδων εργα-

σίας, διαβίβασε στο ΔΣ της 

ΟΛΜΕ όλα τα σχετικά κείμενα 

και εισηγήθηκε να αναζητήσει 

το ΔΣ της ΟΛΜΕ τον προσφο-

ρότερο τρόπο ώστε να διαχύσει 

τις θέσεις της Ομοσπονδίας για 

το 4ο έτος της ΔΤΕΕ, στη βάση 

του κλάδου (ΕΛΜΕ, συναδέλ-

φους ΕΠΑΛ) και να καταγρά-

ψει τους όποιους προβληματι-

σμούς ή προτάσεις υπάρχουν 

σχετικά με αυτό. 

Η επεξεργασία του χαρακτήρα 

που πρέπει να έχει το 4ο Μετα-

λυκειακό Έτος Ειδίκευσης των 

ΕΠΑΛ αποτελεί υποενότητα 

του 11ου Εκπαιδευτικού Συνε-

δρίου ΚΕΜΕΤΕ – ΟΛΜΕ, που 

θα διεξαχθεί στις αρχές Οκτω-

βρίου. 

τις εξελίξεις του θέματος και έγινε 

συζήτηση για τις προοπτικές στο 

φόντο των Κυβερνητικών αποφάσε-

ων και τις απαιτήσεις της ΕΕ, του 

ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας.  

Έγινε συζήτηση για την κύρια σύ-

νταξη και τα επικουρικά ταμεία ενό-

ψει της μετατροπής του συστήματος 

από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτι-

κό, καθώς και τις αναμενόμενες μει-

ώσεις των αποδοχών και του εφάπαξ 

Με απόφαση του ΚΕΜΕΤΕ και μετά 

από πρόσκληση της ΕΛΜΕ Κέρκυ-

ρας μίλησε σε εκδήλωση για το α-

σφαλιστικό συνταξιοδοτικό στις 26 

Ιανουαρίου 2016 ο συντονιστής για 

ζητήματα ασφαλιστικού του ΔΣ του 

ΚΕΜΕΤΕ Αντωνόπουλος Παύλος.  

Η εκδήλωση συζήτηση είχε επιτυχία 

με συμμετοχή πάνω από 70 συναδέλ-

φους όπου οι ομιλητές ανάλυσαν τις 

βασικές πτυχές του ζητήματος, πλη-

ροφόρησαν τους εργαζόμενους για 

σύμφωνα με τα αναμενόμενα νέα 

μέτρα στα πλαίσια του 3ου μνημονί-

ου. Ειδική αναφορά έγινε και για τα 

ζητήματα περίθαλψης 

(νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμα-

κευτική κάλυψη) καθώς και για τη 

μέριμνα προς εργαζόμενους πολυτέ-

κνους, μητέρες, εργαζόμενους με 

ανίατες ασθένειες κλπ. 

Χατζηνικολής, ο οποίος στην 

παρέμβασή του ανέλυσε τις 

επιπτώσεις των προτάσεων 

Κατρούγκαλου στο ασφαλιστι-

κό των εκπαιδευτικών.  

Παρέστη επίσης εκ 

μέρους της ΠΕΣΕΚ ο Τ. Σταυ-

ρόπουλος, που ανέλυσε θέματα 

σχετικά με τα επικουρικά Τα-

μεία. 

Την Παρασκευή 19-2-

2016, η ΕΛΜΕ Κορίνθου, δι-

οργάνωσε  ημερίδα με θέμα το 

Ασφαλιστικό, που πραγματο-

ποιήθηκε στην Κόρινθο.  

Εκ μέρους της  ΟΛ-

ΜΕ συμμετείχε  ο   Δ. Αχτύ-

πης, ο οποίος μεταξύ άλλων 

αναφέρθηκε στις θέσεις της 

ΟΛΜΕ, και εκ μέρους του 

ΚΕΜΕΤΕ συμμετείχε ο Ζ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

Η επεξεργασία του 

χαρακτήρα που 

πρέπει να έχει το 

4ο Μεταλυκειακό 

Έτος Ειδίκευσης 

των ΕΠΑΛ 

αποτελεί 

υποενότητα του 

11ου Εκπαιδευτικού 

Συνεδρίου 

ΚΕΜΕΤΕ – ΟΛΜΕ, 

που θα διεξαχθεί 

στις αρχές 

Οκτωβρίου. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ  

- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ & 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

α) Την Δευτέρα 15 Δε-

κέμβρη 2015 το βράδυ, σε 

προγραμματισμένη εκδή-

λωση για το νέο μισθολό-

γιο και ασφαλιστικό στο 

δημόσιο και την εκπαίδευ-

ση από την ΕΛΜΕ Εύβοι-

ας συμμετείχαν και ειση-

γήθηκαν οι Παναγιώτης 

Μπούρδαλας και Θανά-

σης Αναστασίου (υπ. επι-

τροπής και μέλος της 

επ.μισθολογίου του ΚΕ-

ΜΕΤΕ). Ευχαριστούμε την 

ΕΛΜΕ για την φιλοξενία 

τους. 

Συμμετείχε και μίλησε για 

την κατάσταση στα ταμεία 

ο πρ. των συνταξιούχων 

εκπαιδευτικών Τάσος 

Σταυρόπουλος. Προλόγη-

σε η πρόεδρος Χαρά Νί-

κα, ενώ ήταν παρόντα μέ-

λη της ΕΛΜΕ, συνταξιού-

χοι εκπαιδευτικοί, αλλά 

και άλλοι εργαζόμενοι. 

Στην φωτοφραφία η πρόε-

δρος και οι εισηγητές. Από 

αριστερά (Τ. Σταυρόπου-

λος, Χ. Νίκα, Π. Μπούρ-

δαλας, Θ. Αναστασίου). 

Πρόκειται για την μοναδι-

κή εκδήλωση για το μισθο-

λόγιο στην Ελλάδα, αφού 

κατά σύμπτωση το ν/σχ 

έγινε γνωστό το Σάββατο 

12/15/2015 και ψηφίστηκε 

ως «κατεπείγον» την επό-

μενη ημέρα, Τρίτη 

16/12/2015! Ο Θ. Αναστα-

σίου μίλησε με βάση την 

αντίδραση της Ε.Ε. της 

ΑΔΕΔΥ της Κυριακής 14-

12-2015. Ο Π. Μπούρδα-

λας, ανέλυσε όλο το ν/σχ 

και έδειξε όλες τις πτυχές 

του. Το ΚΕΜΕΤΕ σύντομα 

θα έχει στη διάθεσή σας 

την πλήρη μελέτη του μι-

σθολογίου ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ και μέσα σ’ αυτήν 

κυμάνθηκαν και οι εν λόγω 

εισηγήσεις στη Χαλκίδα.  

  

β) Την Τρίτη 26 Ιανουα-

ρίου 2016 το βράδυ στην 

Τρίπολη σε εκδήλωση για 

ασφαλιστικό και μισθολό-

γιο -και εν όψει της γενι-

κής απεργίας 4 Φλεβάρη- 

καλέστηκαν από την ΕΛ-

ΜΕ Αρκαδίας και εισηγή-

θηκαν αντίστοιχα η κ. Πα-

νουτσάκου (Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ) 

και Παν. Μπούρδαλας 

(ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ). Μετά 

τις εισηγήσεις ακολούθησε 

συζήτηση και σειρά ερω-

τήσεων. Σημαντική ήταν 

και εγκάρδια κουβέντα των 

εισηγητών με μέλη του ΔΣ 

της ΕΛΜΕ μετά την εκδή-

λωση σε κοντινή ταβέρνα. 

Το μέλος του ΚΕΜΕΤΕ, 

μετά από απόφαση και 

παράκληση του ΔΣ της 

ΕΛΜΕ φιλοξενήθηκε το 

βράδυ στην Τρίπολη και 

την επόμενη ημέρα 

(Τετάρτη 27/1) περιόδευσε 

μαζί με τον πρ. Δημήτρη 

Νούσιο σε 3 Λύκεια και 1 

Γυμνάσιο της πόλης. Σε 

όλα τα σχολεία οι εισηγή-

σεις και των δύο άναψαν 

ευχάριστα ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις για τα μεγάλα 

ζητήματα.  

Και οι συναδελφοι/ συνα-

δέλφισσες ευχαρίστησαν 

για την πλούσια ενημέρω-

ση και την ευκαιρία 

έκφρασης των προβλημα-

τισμών και της εν γένει 

εκπαιδευτικής και εργασι-

ακής αγωνίας.  

Μετά από πρόσκληση από 

τον Επιστημονική Ένωση 

«Καιρός» και απόφαση 

του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ, ο 

Παναγ. Μπούρδαλας 

συμμετείχε και χαιρέτησε 

εκ μέρους του ΚΕΜΕΤΕ 

στην Εσπερίδα «Η ΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. ΤΟ 

ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ». Η Εκδήλωση 

έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 

2015 στο Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου Αθηναίων. 

 

Φ Ρ Υ Κ Τ Ω Ρ Ι Α   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟΥ 

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. ΣΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  6  

..Η παρουσίαση των 

έργων (πάντα με 

ελεύθερη είσοδο) 

αποτελεί-εδώ και 

μια τριετία- μία από 

τις πιο πετυχημένες 

εξωστρεφείς 

δραστηριότητες της 

Ομοσπονδίας .. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Ο.Λ.Μ.Ε. 

Δελτίο τύπου-

πρόσκληση προς  

ΕΛΜΕ 

Η Πολιτιστική Λέσχη του 

ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ πα-

ρουσιάζει φέτος δύο θεα-

τρικά έργα. 

 

Α) Τη σουρεαλιστική κω-

μ ω δ ί α  « Μ υ σ τ ή ρ ι ο 

Β» (πρωτότυπος τίτλος 

Мистерия-Буфф)  του 

Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. 

Το έργο,γράφτηκε το 1918 

και ανέβηκε για πρώτη 

φορά στις 18 Νοεμβρίου 

1918,στην Πετρούπολη. 

Ολοκληρώθηκε  σε διάφο-

ρες φάσεις. Έχει ανέβει σε 

διάφορες εκδοχές, σε όλο 

τον κόσμο, ενώ  έχει γυρι-

στεί και ως ταινία κινουμέ-

νων σχεδίων (animation). 

Η «οδηγία» του ίδιου του 

Μαγιακόφσκι ήταν να επι-

καιροποιείται συνεχώς. 

Α π ο τ έ λ ε σ ε  π η γ ή 

έμπνευσης για διάφορους 

συγγραφείς και σκηνοθέ-

τες. Ανάμεσά τους και ο 

Νομπελίστας Ντάριο Φο, 

που έγραψε το δικό του 

«Μυστήριο».  Κατέχει 

ιδιαίτερη θέση στη παγκό-

σμια ιστορία του θεάτρου. 

Παρουσιάζεται πρώτη φο-

ρά στη χώρα μας, σε δια-

σκευή και σκηνοθεσία της 

ομάδας μας. 

Στο έργο συμμετέχουν 12 

ηθοποιοί και έχει σχεδια-

στεί με minimal σκηνικά. 

 

Β) Την κλασική ελληνική 

κωμωδία «Η βίλλα των 

οργίων» σε cult edition. «Η 

β ί λ λ α  τ ω ν  ο ρ γ ί -

ων»  βασίζεται στην ομώ-

νυμη ελληνική κινηματο-

γραφική κωμωδία του 

1964( σε σκηνοθεσία Ντί-

νου Δημόπουλου, με πρω-

ταγωνιστές τους Λάμπρο 

Κωνσταντάρα και Κάκια 

Αναλυτή το οποίο είχε 

αρχικά παιχτεί ως θεατρικό 

έργο από το ζεύγος Αναλυ-

τή - Ρηγόπουλου με μεγά-

λη επιτυχία). 

Και εδώ τη διασκευή και 

σκηνοθεσία έχει πραγμα-

τοποιήσει η ομάδα μας. 

Στο έργο συμμετέχουν 6 

ηθοποιοί και επίσης έχει 

σχεδιαστεί 

με minimal σκηνικά.  Έχει 

σχεδιαστεί ώστε να μπορεί 

να παρουσιαστεί εύκολα 

και από ΕΛΜΕ εκτός Αττι-

κής (λόγω χαμηλού κό-

στους). 

Η Πολιτιστική Λέσχη και 

οι θεατρικές της ομά-

δες  είναι στη διάθεση κά-

θε ΕΛΜΕ. 

Η παρουσίαση των έργων 

(πάντα με ελεύθερη είσο-

δο) αποτελεί-εδώ και μια 

τριετία- μία από τις πιο 

πετυχημένες εξωστρεφείς 

δραστηριότητες της Ομο-

σπονδίας (καθώς απευθύ-

νεται και εκτός του κύκλου 

των συναδέλφων), συνδυά-

ζοντας ψυχαγωγία, άποψη, 

ποιότητα, ενισχύοντας την 

δημόσια εικόνα τόσο της 

Ομοσπονδίας όσο και των 

ΕΛΜΕ. 

Τα θεατρικά έργα που έχει 

παρουσιάσει τα τρία χρόνι-

α της λειτουργίας της 

(«Himmelweg»,αντιφασιστ

ι κ ό  δ ρ ά μ α , 

«My name is RachelCorrie

», η κωμωδία «ο Αξιολο-

γητής» και το «Έγκλημα 

και τιμωρία» )τα παρακο-

λούθησαν εκατοντάδες 

θεατές σε όλη τη χώρα. 

Για επικοινωνία για πληρο-

φορίες και προγραμματι-

σμό παραστάσεων: 

 

Ανδρέας Ζαφείρης   

6942962965  

andreas5san@gmail.com 

 

Φ Ρ Υ Κ Τ Ω Ρ Ι Α   

mailto:andreas5san@gmail.com
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Οι βασικοί 

άξονες του 

Μισθολογίου 

ΣΥΡΙΖΑ - 

ΑΝΕΛ για τους 

εκπαιδευτικούς 

Το νέο μισθολόγιο που επε-

δίωκαν οι ... «θεσμοί» για 

το δημόσιο με εφαρμογή 

από 1/1/2016 έγινε πραγμα-

τικότητα. Είναι ο 

ν.4354/2016 και ΦΕΚ αρ. 

φ. 176, τ.1 που ψηφίστηκε 

χωρίς κανένα δημόσιο κοι-

νωνικό διάλογο ως 

«κατεπείγων» στις 16-12-

2015. Ο γενικός του τίτλος 

είναι: «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις 

εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμί-

σεων». 

Όπως λέει και ο τίτλος, 

αποτελεί άμεση μνημονια-

κή εφαρμογή, αλλά και 

συμφωνία 

«δημοσιονομικών στόχων 

και διαρθρωτικών μεταρ-

ρυθμίσεων». Επομένως, 

επειδή με βάση τα προη-

γούμενα μνημόνια έληγε το 

«πάγωμα» των βαθμών-

βασικών μισθών στις 31-12

-2016, η όποια μνημονιακή 

ελληνική κυβέρνηση όφειλε 

ή να ξεπαγώσει τους βαθ-

μούς-μισθούς ή να ετοιμά-

σει νέο μισθολόγιο με περι-

κοπές. 

Όπως αναλύουμε στη μελέ-

τη μας στο ΚΕΜΕΤΕ/

ΟΛΜΕ, που θα δημοσιευτεί 

σε λίγες εβδομάδες, η ση-

μερινή κυβέρνηση πέτυχε 

και τα δύο: Πέτυχε και δη-

μοσιονομικούς στόχους, 

όπου τηρείται η «φθίνουσα 

δημοσιονομική πορεία έως 

το 2019» και το αντίστοιχο 

μσθολογικό κόστος, αλλά 

έθεσε και τις βάσεις για 

ποιοτική αναδιάρθρωση 

στο εσωτερικό του μισθο-

λογίου εις βάρος κατά κα-

νόνα των εκαπιδευτικών 

της τάξης.  

Ταυτόχρονα νομιμοποίησε 

τόσο τις προηγούμενες τε-

ράστιες μισθολογικές περι-

κοπές (δώρα, επιδόματα, 

κλπ), όσο και την ωρίμανση 

από βαθμό σε βαθμό του 

μισθολογίου ΠΑΣΟΚ (ν. 

4024/27-10-2011). Επομέ-

νως θεωρείται αμφίσημη η 

αποσύνδεση βαθμού-

μισθού με τον τρόπο που 

έγινε. 

Πριν αναφερθούμε στο 

σύνολο των αρνητικών 

επιπτώσεων –ποιοτικών και 

ποσοτικών- του μισθολογί-

ου, οφείλουμε να σημειώ-

σουμε δυο ακραίες οδυνη-

ρές αρνητικές πλευρές για 

αναπληρωτές/ νεοδιόρι-

στους (α) και επανελθόντες 

από «αυτοδίκαιεες» αργίες 

(δ). Επίσης δύο θετικές 

τροπολογίες που αφορούν 

δύο κατηγορίες εκπαιδευτι-

κών (β) και (γ).  

Τέσσερις ειδικές παρατη-

ρήσεις για εκπαιδευτικούς 

α) Η μείωση των βασικών 

μισθών των αναπληρω-

τών (και των όποιων νεο-

διόριστων) που θα προσ-

λαμβάνονται μετά την 

1/1/2016, αφού δε θα ισχύ-

ουν γι΄αυτούς οι 

«προσωπικές διαφορές» 

που δημιουργούνται, όπως 

και στους μόνιμους, μεταξύ 

2 και 14 ετών προϋπηρεσί-

ας. 

β) Η διατήρηση, μετά από 

τροπολογία του Υπ. Παιδεί-

ας, στην μισθολογική κα-

τηγορία των ΤΕ και ΠΕ 

εκπαιδευτικών χωρίς πτυ-

χίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ:  Ν. 

1566/1985: «Εξακολουθούν 

να ισχύουν οι διατάξεις: .... 

ζ. Των άρθρων 12, 13 , 14 

του ν. 1566/1985 

(Α΄167)...». Η  διατήρηση 

της διάταξης αυτής και η 

αναφορά της και εντός του 

ν.4354/2016 αποτελεί πάγια 

θέση του κλάδου των εκ-

παιδευτικών,  εφόσον αφο-

ρά και τον λόγο διορισμού 

τους, και ορθά συνεχίζεται 

το παλαιό καθεστώς. 

γ) Η αποκατάσταση του 

μισθολογικού χρόνου των 

συναδέλφων καθηγητών 

που βγήκαν σε διαθεσιμό-

τητα δύο μήνες μετά την 

ψήφιση του μισθολόγιου! 

Με αλλαγή του ν. 

4354/2016 (άρθρο 24, περ. 

5) με το ν.4369/2016 και το 

άρθρο 39, (βλ. και σχ. εγκ. 

36206/E2/02-03-2016): 

Άρθρο 39. «Για όσους υ-

παλλήλους τέθηκαν σε καθε-

στώς διαθεσιμότητας με 

βάση τις διατάξεις του ν. 

4093/2012 (Α΄ 222). του ν. 

4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) και... ο 

χρόνος της διαθεσιμότητας 

θεωρείται ως χρόνος πραγ-

ματικής υπηρεσίας και λαμ-

βάνεται υπόψη για τη μισθο-

λογική και βαθμολογική 

εξέλιξη». 

δ) Ακόμη δεν έχει γίνει η 

αντίστοιχη αποκατάσταση 
με παρόμοια αλλαγή του ν. 

4354/2016 (άρθρο 24, περ. 

4) για τους συναδέλφους σε 

αυτοδίκαιη αργία, οι οποίοι 

ήδη έχουν επανέλθει στην 

υπηρεσία, είτε λόγω οριστι-

κής αθώωσης, είτε λόγω μη 

τελεσιδικίας (τεκμήριο α-

θωώτητας): «Μετά των 

όσων που αναφέρουμε ζητά-

με: Να αναγνωριστεί πλή-

ρως η υπηρεσία της 

«αυτοδίκαιης θέσης σε 

αργία» των περιπτώσεων 

που αποκαταστάθηκαν με 

το Ν. 4325/2015, με την 

τροποποίηση της παραγρά-

φου παρ. 4. του άρθρου 25 

του Ν. 4354/2015 για ίση 

αντιμετώπιση των δημοσίων 

υπαλλήλων», Ψήφισμα 

Συνόδου Προέδρων των 

ΕΛΜΕ 29/01/2016. 

Υπόλοιπες βασικές παρα-

τηρήσεις στο μισθολόγιο 

Το νέο μισθολόγιο κινείται 

στην κατεύθυνση της πε-

ραιτέρω συρρίκνωσης των 

μισθών των Ελλήνων εκ-

παιδευτικών που ήδη πλη-

ρώνονται λιγότερο από το 

μισό του Μ.Ο. των μισθών 

των συναδέλφων τους στις 

χώρες της Ευρωζώνης. 

1) Ο ν.4354/15 κινείται 

Φ Ρ Υ Κ Τ Ω Ρ Ι Α   



Το νέο μισθολόγιο 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  8  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  7  

στην ίδια αντεργατική λογι-

κή του μισθολόγιου ΠΑΣΟΚ 

2011, το οποίο ήταν σε ισχύ 

και στην στις επόμενες κυβερ-

νήσεις έως και την συγκυβερ-

νηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, έφόσον 

κρατούσαν σε ισχύ τα μνημό-

νια. Δεν είνα τυχαίο ότι προ-

στέθηκαν και οι ψήφοι του 

ΠΑΣΟΚ στα 22 από τα 39 

άρθρα του νόμου, που χάραζαν 

την προηγούμενη κατεύθυνση.  

2) Το μισθολόγιο νομιμοποιεί 
σε επίπεδο κυβερνητικής πολι-

τικής την, δήθεν προσωρινή, 

κατάργηση 6 περίπου μισθών 

από το 2010. Ταυτόχρονα νο-

μιμοποιεί και την αναμενόμενη 

εξάλειψη της ωρίμανσης από 

βαθμό σε βαθμό από την 

1/1/2016, αφού η μνημονιακή 

ισχύς του «παγώματος», όσων 

είχαν συμπληρώσει τον απαι-

τούμενο χρόνο, έληγε την 

1/1/2016... Έτσι η αποσύνδεση 

βαθμού-μισθού με τις ποσο-

στώσεις, εκτός την θετική του 

όψη, είχε και αρνητική. 

3) Με το μισθολόγιο αυτό δί-

νονται κατά μ.ό. χαμηλότεροι 

μισθοί από τους προηγούμε-

νους για τα ίδια χρόνια υπηρε-

σίας, πλην δύο κατηγοριών 

που θα εξηγήσουμε πιο κάτω 

(7). Επομένως παγιώνεται η 

πολιτική της απόρριψης τόσο 

ωριμανσεων σε όλη τους την 

έκταση, όσο και των επί πλέ-

ον αυξήσεων των μισθών. 

Ταυτόχρονα η όποια και όποτε 

επερχόμενη ωρίμανση έχει 

σταθερό ποσοτικό βήμα (στους 

ΠΕ 59€) αντί για ποσοστιαίο, 

άρα αυξανόμενο, που είχε σε 

όλα τα προηγούμενα μισθολό-

για. 

4) Καθυστερεί χρονικά, κατά 

33,3% του χρόνου, την αλλα-

γή ΜΚ στους συναδέλφους 

της κατηγορίας ΔΕ (όπως και 

ΥΕ) λόγω της αλλαγής ΜΚ 

ανά τρία έτη και όχι ανά δύο.  

5) Ο καταληκτικός βαθμός 

(ΜΚ) πάει τυπικά στα 36 έτη 

μισθολογικής υπηρεσίας, από 

τα 33 που ήταν στα προ κρίσης 

μισθολόγια και στα 28 που 

διεκδικεί ο κλάδος. Στους πολ-

λούς όμως πάει στα 38 πραγ-

ματικά εργασιακά έτη, αφού 

αφαιρούνται το 2016 και 2017 

τουλάχιστον. Θα αυξάνεται 

κατά 1 έτος σε όσους κρίνο-

νται «ανεπαρκείς» ή 

«ακατάλληλοι» σε τρεις διαδο-

χικές ατομικές «αξιολογήσεις». 

Παράλληλα με την πολλαπλή 

μέθοδο της «προωθημένης 

μισθολογικής εξέλιξης» τα 36 

μισθολογικά έτη σε λίγους 

επέρχονται πολύ νωρίτερα 

(πλασματικά έτη).  

6) Νομιμοποιεί αφ’ ενός την 

πολιτική του «προσωρινού 

παγώματος» της ακώλυτης 

μισθολογικής εξέλιξης, αφού 

ισχύει πλέον σε δύο συνεχόμε-

να μισθολόγια ως πρακτική, 

και αφ’ ετέρου καταργεί τα 

μισθολογικά έτη 2016-2017.  

7) Νοθεύει τη μισθολογική 

εξέλιξη μέσω της αύξησης 

του πραγματικού εργασιακού 

χρόνου (χρονοεπίδομα) με 

τέσσερις τρόπους. Αυτό αφαι-

ρεί πραγματικό εργασιακό 

χρόνο για όλους (π.χ. 2016 και 

2017). Μέσω ατομικής αξιολό-

γησης προβλέπει 1 έτος αφαί-

ρεση πραγματικού εργασιακού 

χρόνου. Διπλασιάζει τον 

«πλασματικό» μισθολογικό 

χρόνο μέσω προσόντων 

(μεταπτυχιακά, διδακτορικά, 

πτυχία ΕΣΔΔΑ, την ίδια ώρα 

που καθηλώνει στο μηδέν το 2ο 

πτυχίο/ειδικότητα) και περίπου 

τετραπλασιάζει το μισθολογικό 

βήμα. Δίνει ένα πλασματικό 

ΜΚ, υπό όρους και προϋποθέ-

σεις, σε μερίδα «αρίστων» σε 

τρεις διαδοχικές ατομικές αξιο-

λογήσεις.  

8) Νομιμοποιεί ως βάση για 

τις κρατήσεις/εισφορές έναν 

πολύ παρελθόντα μισθό 

(31/10/2011), πάνω στον οποίο 

γίνονται οι όποιες κρατήσεις 

εισφορών και νομιμοποιεί επί-

σης την προσωρινότητα των 

«εισφορών αλληλεγγύης». 
Και ταυτόχρονα δεν γνωρίζου-

με αν, όσοι πάρουν κάποιες 

ωριμάνσεις ακαθάριστες σε 

«τέταρτα» τα έτη 2016-2019, 

με τις αναγγελόμενες αυξήσεις 

των κρατήσεων για τα επικου-

ρικά ταμεία, έχουν αύξηση ή 

μείωση στα «καθαρά προ φό-

ρου»... 

9) Εισάγει την λογική της 

άμεσης σύνδεσης ατομικής 

αξιολόγησης / εξέλιξης στα  

ΜΚ, είτε «θετικά», είτε τιμω-

ρητικά. 

10) Επειδή το μνημόνιο ΙΙΙ 

προβλέπει τακτές 

«αξιολογήσεις του προγράμ-

ματος» και άμεσους 

«κόφτες», οι «προσωπικές δια-

φορές» δεν δημιουργούν μόνο 

μακροχρόνιο εγκλωβισμό στην 

όποια ωρίμανση μετά το 2017, 

αλλά και ορατό κίνδυνο για 

άμεσες περικοπές, αφού πλέον 

δεν αποτελούν «βασικό μισθό». 

Επίσης κίνδυνος υπάρχει για 

κάθε ¼ των ωριμάνσεων που 

προβλέπεται να δοθεί μετά το 

2016. 

11) Έχουμε προαναγγελία 

κατάργησης των ΒΑΕ, μέσω 

τ η ς  π ρ ό β λ ε ψ η ς  γ ι α 

«ευθυγράμμιση του σχετικού 

καθεστώτος με την αντίστοιχη 

ευρωπαϊκή νομοθεσία έως 

31/12/2017». Ομοίως στον ίδιο 

νόμο, η πρόβλεψη με τροπολο-

γία ειδικής μελέτης που θα α-

φορά τα επιδόματα των 100€ 

παραμεθορίων /προβληματικών 

περιοχών, προοιωνίζει την πι-

θανότητα συρρίκνωσης ή κα-

τάργησης σε ορισμένες περιο-

χές, παρά το αντίθετο, αφού 

προβλέπεται να γίνει εντός της 

Άνοιξης του 2016. 

12) Ο κλάδος οφείλει να μελε-

τήσει τα πρωτόγνωρα ποιοτι-

κά στοιχεία του νέου μισθολο-

γίου και να αντιμετωπίσει 

τόσο την αφαίρεση πραγματι-

κού εργασιακού χρόνου (2016, 

2017, κλπ), όσο και την δημι-

ουργία πολλών πλασματικών 

χρόνων (όπως α) μεταπτυχιακά, 

δ ιδακτο ρ ικά  – χωρίς  2 ο 

πτυχίο/2η ειδικότητα- που οδη-

γούν σε τετραπλασιασμό του 

επί πλέον μισθού και β) την 

προώθηση στο ΜΚ 19 πολλών 

διοικητικών στελεχών).  

 

Παναγιώτης Μπούρδαλας 

..Η κυβέρνηση 

πέτυχε και 

δημοσιονομικούς 

στόχους, όπου 

τηρείται η 

«φθίνουσα 

δημοσιονομική 

πορεία έως το 

2019» και το 

αντίστοιχο 

μισθολογικό 

κόστος,...» 



 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     

Γ.Γ ΚΕΜΕΤΕ  
 

Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

 

 
Το Διαδίκτυο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια μας. Όμως η μη σωστή χρήση του μπορεί να εμπερικλείει κινδύνους, γι’ αυτό πρέπει να μπορούμε να τους 

αναγνωρίζουμε καθώς και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης τους.  

 

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνεπάγονται από τη χρήση του Διαδικτύου (αλφαβητικά) είναι: 

 Ακατάλληλο Περιεχόμενο 

 Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam) 

 Αποξένωση  

 Αποπλάνηση (Grooming)  

 Βίαια Παιχνίδια  

 Εθισμός (Internet Addiction) 

 Εκφοβισμός (Cyberbullying)  

 Επιβλαβείς Συμπεριφορές 

 Ηλεκτρονικός Τζόγος  

 Ιοί (Virus)  

 Παιδική Πορνογραφία  

 Παραβίαση Ιδιωτικότητας 

 Παραπληροφόρηση (Misinformation) 

 Παραποίηση Γλώσσας 

 Υποκλοπή Προσωπικών στοιχείων(Phishing)  

 Φυσικές Παθήσεις  

 

Πού μπορoύν να συμβούν: 

 

    Ιστοσελίδες αμφίβολου προέλευσης  

    Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

    Μέσω του κινητού τηλεφώνο 

        Δωμάτια συνομιλίας (chat rooms) 

       Σελίδες κοινωνικών δικτύων 

Αντιμετώπιση:  

 

             Καταγγέλλουμε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο   

            Αξιολογούμε και διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο Διαδίκτυο, ελέγχουμε το συγγραφέα, την προέλευση της σελίδας, τη βιβλιο-

γραφία της πληροφορίας και ρωτάμε άτομα που εμπιστευόμαστε, εάν έχουμε αμφιβολίες.  

             Χρησιμοποιούμε πολλαπλές πηγές πληροφοριών  
Εγκαθιστούμε λογισμικό φιλτραρίσματος πληροφοριών σε υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από παιδιά  

 Εάν κάτι μας κάνει να νιώθουμε άβολα ή αμήχανα, κλείνουμε το φυλλομετρητή μας και το αναφέρουμε αμέσως σε κάποιο ενήλικα. 

 Χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα του φυλλομετρητή μας που ονομάζεται “Αγαπημένα” για να τοποθετήσουμε τις ιστοσελίδες που είναι ασφα-

λείς και επισκεπτόμαστε συχνά.  Ως γονείς μπορούμε να ελέγχουμε και να καταγράφουμε την πλοήγηση των παιδιών μας, χρησιμοποιώντας ειδικά 
λογισμικά που καταγράφουν τη δραστηριότητα του υπολογιστή του παιδιού στο δικό μας υπολογιστή 

 Ως γονείς ενημερωνόμαστε για τα είδη περιεχομένου που υπάρχουν και συζητάμε με τα παιδιά για το θέμα αυτό.  

 Εάν τα παιδιά μας είναι μικρότερα των 10 ετών μια καλή πρακτική θα ήταν να καθόμαστε μαζί τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. 

 Ως γονείς μπορούμε να αλλάξουμε την οικοσελίδα του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας σε μία ασφαλή σελίδα ειδικά σχεδια-

σμένη για την ηλικία τους 
Χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο με μέτρο, συμπεριλαμβάνοντας στο πρόγραμμά μας εναλλακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ενασχόληση με 

ομαδικά αθλήματα, χορωδίες, χορό και άλλες.  

Ως γονείς ελέγχουμε και περιορίζουμε το χρόνο που τα παιδιά μας ξοδεύουν στο Διαδίκτυο εγκαθιστώντας ειδικά λογισμικά  

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών μας, ως γονείς, μπορούμε να δημιουργήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε κανόνες χρήσης του Διαδικτύου 

 Δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία σε ένα δωμάτιο συνομιλίας. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα του συνομιλη-
τή μας.  

 Δεν συναντούμε κάποιο ξένο, τον οποίο γνωρίσαμε σε ένα δωμάτιο συνομιλίας. Αν μάς ζητηθεί κάτι τέτοιο το συζητάμε αμέσως με κάποιο 

ενήλικα. 

 Μπορούμε να αποθηκεύουμε τις ηλεκτρονικές μας συνομιλίες. Αν μια συνομιλία μας έκανε να νιώσουμε άβολα ή μας έφερε σε δύσκολη θέση, 

κρατάμε αντίγραφο. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταγγείλουμε τον επιτήδειο που προσπάθησε να μας παραπλανήσει.  

 Διαβάζουμε τους όρους χρήσης, τον κώδικα επικοινωνίας και τη δήλωση απορρήτου στη διαδικτυακή τοποθεσία συνομιλίας, προτού αρχίσου-

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_akatalperiex.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_anepithminimata.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_apoxenosi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_apoplanisi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_biaiapaixnidia.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_ethismos.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_ekfobismos.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_epiblabeissimber.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_eltzogos.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_virus.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_pornografia.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_parabiidiotik.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_parapliroforisi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_parabiasiglossas.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_paeaplanisi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_fysikespathiseis.html


 Δεν στέλνουμε φωτογραφίες που είναι δυνατό να μας εκθέσουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Δεν ανεβάζουμε σε ιστοσελίδες κοινωνικού δικτύου π.χ. στο Facebook  φωτογραφίες μας, οι οποίες είναι προκλητικές.  

 Ως γονείς συμβουλεύουμε τα παιδιά μας να μην στέλνουν φωτογραφίες και προσωπκά στοιχεία του εαυτού τους ή φίλων τους σε οποιονδήποτε 
συναντούν σε δωμάτια συνομιλίας. 

 Εγκαθιστούμε λογισμικό φιλτραρίσματος πληροφοριών σε υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από παιδιά  

 Διαβάζουμε τους κανονισμούς του παροχέα Διαδικτύου για ιδιωτικότητα και τους εμπεδώνουμε. Αν δεν συμφωνούμε, δεν προχωράμε στη 

δημιουργία λογαριασμού για την υπηρεσία που προσφέρει. 

 

 Ανανεώνουμε τους φυλλομετρητές μας με αναβαθμίσεις ασφαλείας (security updates), ώστε οι τρόποι προστασίας μας να γίνονται συστηματι-
κά καλύτεροι 

 Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε διάφορες μηχανές αναζήτησης κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε το μέγεθος της πληροφορίας που κατα-

κρατείται από μια ιστοσελίδα. Για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιούμε Yahoo για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και Google για αναζητήσεις. 

 Θυμόμαστε ότι μπορεί είτε ο αποστολέας είτε ο παραλήπτης, να αποδεχθεί να αποκαλυφθεί η ηλεκτρονική μας διεύθυνση (e-mail) όταν συμμετέχου-
με σε διαδικτυακές συζητήσεις, που κάποτε ονομάζονται list-servers. Επίσης, θυμόμαστε ότι με τη συμμετοχή μας σε τέτοιες συζητήσεις διαθέτουμε την 

ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε ένα, μεγάλο πολλές φορές, αριθμό ατόμων. 

 Εγκαθιστούμε αντικατασκοπικό πρόγραμμα (anti-spyware) για αποτροπή της παράνομης παρακολούθησης της διαδικτυακής μας δραστηριότητας. 

 Προστατεύουμε την ιδιωτική μας ζωή, αποφεύγοντας τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν φίλους και οικογένεια. 
Το ίδιο ισχύει και για προσωπικές φωτογραφίες και βίντεό μας. 

 Οι υπηρεσίες ιστολογίων συνήθως μας επιτρέπουν κάποιο έλεγχο ως προς το τι μπορούμε να μοιραζόμαστε δημόσια, π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου ή ακόμα και τα σχόλιά μας. Διαβάζουμε τις σχετικές συμφωνίες και δηλώσεις απορρήτου προσεκτικά και γνωρίζουμε τι απαιτείται και 

τι αποκαλύπτεται.  

 Τα πιο πολλά ιστολόγια επιτρέπουν σχόλια στους αναγνώστες. Πολλά από αυτά επιτρέπουν ανώνυμα σχόλια αλλά κάποια απαιτούν εγγραφή και 

τουλάχιστον μια ηλεκτρονική διεύθυνση. Σκεφτόμαστε προσεκτικά πόσες πληροφορίες θέλουμε να δώσουμε και εάν θέλουμε προσωπικά δεδομένα να 

συνδεθούν με τα σχόλιά μας. 

 Αποφασίζουμε ποιο θέλουμε να είναι το ακροατήριο ενός ιστολογίου. Εάν γράφουμε μόνο για φίλους και την οικογένεια μπορούμε να κάνουμε το 

ιστολόγιο προσβάσιμο, επιβάλλοντας χρήση κωδικού  

 Χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα σε ιστολόγια μπορούμε να προστατέψουμε την ταυτότητά μας. 

 Θυμόμαστε οτι έχουμε την επιλογή να ρυθμίσουμε τις μηχανές αναζήτησης έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν το ιστολόγιο μας στα αποτελέσματά 

τους.  

 Χρησιμοποιούμε κωδικούς ασφαλείας από συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών που είναι δύσκολο να μαντέψει ή να ανακαλύψει κάποιος διασταυ-

ρώνοντας πληροφορίες. Αποφεύγουμε, επίσης, κωδικούς ασφαλείας που είναι αποφθέγματα ή λέξεις από λεξικά  

 Δεν μοιραζόμαστε τους κωδικούς πρόσβασης που έχουμε με άλλα άτομα. 

 Επικοινωνούμε με τα άτομα που δημοσιεύουν προσωπικά μας στοιχεία σε ιστολόγιο και ζητούμε να τα αφαιρέσουν - σε ιστολόγια συνήθως βρίσκο-

νται τα στοιχεία επικοινωνίας όπως η ηλεκτρονική μας διεύθυνση ( e-mail) όσων συμμετέχουν - ή επικοινωνούμε με τους υπευθύνους του ιστολογίου. 

 Αντιλαμβανόμαστε ότι κατά την πλοήγησή μας στο Διαδίκτυο αφήνουμε ίχνη, επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. 

 Σεβόμαστε και δεν δημοσιοποιούμε προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.  

 Αξιολογούμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο Διαδίκτυο και ελέγχουμε το συγγραφέα, την προέλευση της σελίδας, τη βιβλιογραφία της πληρο-

φορίας.  

 Χρησιμοποιούμε πολλαπλές πηγές πληροφοριών και διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο Διαδίκτυο.  

 Επισκεπτόμαστε βιβλιοθήκες, όχι απλώς το Διαδίκτυο, και χρησιμοποιούμε ποικιλία πηγών, όπως εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. 

 Χρησιμοποιούμε διάφορες μηχανές αναζήτησης και όχι μόνο μία για να βελτιωθεί σημαντικά η ικανότητά μας να βρίσκουμε ποιοτικές πληροφορίες. 

 Μαθαίνουμε πώς λειτουργεί το Διαδίκτυο και γνωρίζουμε πως ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει μια διαδικτυακή τοποθεσία, χωρίς να τον ελέγχει 

κανείς. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται να χρησιμοποιούμε πηγές που γενικά θεωρούνται έγκυρες. 

 Μαθαίνουμε πώς να διακρίνουμε ένα γεγονός από μια άποψη και να αναγνωρίζουμε την προκατάληψη, την προπαγάνδα και τις τοποθεσίες που 
χρησιμοποιούν ιδεολογικά στερεότυπα. 

 Εγκαθιστούμε φίλτρα λογισμικού που μπορούν να αποκλείσουν πηγές που περιέχουν μίσος, ρατσισμό και άλλου είδους προπαγάνδα. 

Χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, όπου αυτό είναι δυνατό. 

 Ελέγχουμε πάντοτε τον αποστολέα ενός μηνύματος και διερευνούμε την υπόστασή του. 

 Γνωρίζουμε ότι νόμιμοι φιλανθρωπικοί οργανισμοί συνήθως στέλνουν ηλεκτρονικές εκκλήσεις για βοήθεια μόνο σε ανθρώπους που το έχουν 
ζητήσει. Άλλες παρόμοιες εκκλήσεις, που σχεδόν πάντα ακολουθούν ένα μεγάλο καταστροφικό γεγονός, είναι συνήθως ψευδείς. Επισκεπτόμαστε 

την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού για να επιβεβαιώσουμε την αξιοπιστία της έκκλησης.  

 Ελέγχουμε πάντα τη νομιμότητα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, αναζητώντας σχετικές επίσημες ιστοσελίδες (π.χ. http://

www.charitynavigator.org)  



με τη συνομιλία. 

 Ως γονείς μπορούμε να μάθουμε τη γλώσσα του Διαδικτύου η οποία χρησιμοποιείται από τα νεαρά άτομα.  

 Ως γονείς ενημερωνόμαστε για τις διαδικτυακές γνωριμίες των παιδιών μας και αν παρατηρήσουμε κάτι ύποπτο, τα συμβουλεύουμε ανάλογα.  

 Ενημερωνόμαστε για τον τρόπο αξιολόγησης του Πανευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan European 

Game Information - PEGI).  

 Ως γονείς επιτρέπουμε στα παιδιά μας να παίξουν ένα παιχνίδι, μόνο αφού εντοπίσουμε την ειδική PEGI σήμανση του παιχνιδιού που το αξιο-

λογεί σε σχέση με την ηλικία του χρήστη και είμαστε σίγουροι ότι είναι κατάλληλο για τα παιδιά μας. 

 Ως γονείς παροτρύνουμε τα παιδιά μας να κάνουν συχνά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 Ως γονείς παροτρύνουμε τα παιδιά μας να εμπλέκονται σε εναλλακτικές δραστηριότητες (π.χ. αθλήματα, παιχνίδια στο φυσικό περιβάλλον 

 Ευαισθητοποιούμαστε και ενημερωνόμαστε για το φαινόμενο του εθισμού. 

 Χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο με μέτρο, συμπεριλαμβάνοντας στο πρόγραμμά μας εναλλακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ενασχό-

ληση με ομαδικά αθλήματα, χορωδίες, χορό και άλλες. 

 Καλλιεργούμε ορθές στάσεις αξιοποίησης του Διαδικτύου από μικρές ηλικίες. ). 

 Ως γονείς συζητάμε με τα παιδιά μας από νεαρή ηλικία κανόνες χρήσης του Διαδικτύου και δίνουμε εναλλακτικές επιλογές απασχόλησης. 

 Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.  

 Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί. 

 Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα. 

 Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.  

 Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.  

 Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό 

σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.  

 Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

 Ως γονείς προστατεύουμε τα παιδιά από επισκέψεις σε επιβλαβείς ιστοσελίδες, με τη χρήση προγραμμάτων που φιλτράρουν τέτοιες ιστοσελί-

δες από το να εμφανίζονται στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, ακόμα και αν τα παιδιά τις ζητήσουν.  

 Μιλάμε με τα παιδιά μας και περνούμε περισσότερο χρόνο μαζί τους. Eάν γνωρίζουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και τους βοηθούμε να το 

ξεπεράσουν σκέψεις όπως αυτές για αυτοκτονία δεν θα περνούν από το μυαλό τους. 

 Αποφεύγουμε σελίδες που αφορούν ηλεκτρονικό τζόγο. 

 Αγνοούμε ανεπιθύμητα μηνύματα τα οποία μας προσκαλούν να παίξουμε σε ηλεκτρονικά καζίνα, να ασχοληθούμε με στοιχήματα και άλλα. 

 Ως γονείς μιλάμε με τα παιδιά μας και περνούμε περισσότερο χρόνο μαζί τους, συμβουλεύοντάς τα να μην σπαταλούν το χρόνο και τα χρήματά τους 

σε τέτοιες σελίδες.  

 Προστατεύουμε τα παιδιά από επισκέψεις σε τέτοιες ιστοσελίδες με το να χρησιμοποιούμε προγράμματα που τις φιλτράρουν και τις εμποδί-

ζουν από το να εμφανίζονται στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, ακόμα και αν τα παιδιά τις ζητήσουν.  

 Ελέγχουμε και καταγράφουμε την πλοήγηση των παιδιών μας χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό (π.χ. ParentalSoftware, Web Watcher) που 

καταγράφει τη δραστηριότητα του υπολογιστή του παιδιού στο δικό μας υπολογιστή 

 Δεν ανοίγουμε ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν σταλεί από άγνωστους αποστολείς. 

 Αποφεύγουμε ύποπτες ιστοσελίδες και, αν μπούμε κατά λάθος σε κάποια, την εγκαταλείπουμε αμέσως. Αν εμφανιστούν παράθυρα που ζητούν 
να συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε τα κλείνουμε αμέσως και δεν πατούμε τυχόν κουμπιά μέσα σε αυτά. 

 Έχουμε στον υπολογιστή μας εγκατεστημένο και ενημερωμένο πρόγραμμα εναντίον των ιών (antivirus software). 

 Επιτρέπουμε έλεγχο του υπολογιστή μας για ιούς δια μέσου του Διαδικτύου, μόνο εάν εμείς το έχουμε ζητήσει από έμπιστη ιστοσελίδα.  

 Χρησιμοποιούμε firewall, λογισμικό που αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή μας. 

 Δημιουργούμε εφεδρικά αρχεία ασφαλείας, τα οποία αποθηκεύουμε σε μονάδα αποθήκευσης εκτός του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ακόμα και 

σε άλλο φυσικό χώρο από αυτόν που βρίσκεται ο υπολογιστής μας. 

 Αποφεύγουμε την εγκατάσταση εκτελέσιμων αρχείων, αρχείων με κατάληξη .exe, εκτός και αν γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε την προέλευσή 

τους. 

 Αν γνωρίζουμε κάποιον που ασχολείται με την παιδική πορνογραφία, τον καταγγέλλουμε στην αστυνομία.  

 Αποφεύγουμε διαδικτυακές συζητήσεις με αγνώστους και κυρίως δεν συμφωνούμε ποτέ να συναντήσουμε κάποιο «φίλο» που, μόλις γνωρίσα-

με διαδικτυακά.  

 Αν κάποια διαδικτυακή συζήτηση μάς κάνει να νιώσουμε άβολα την σταματάμε αμέσως και αναφέρουμε το γεγονός σε κάποιο ενήλικα.  



 Τηλεφωνούμε ή πηγαίνουμε απευθείας στην ιστοσελίδα ενός φιλανθρωπικού οργανισμού και βρίσκουμε τρόπους να προσφέρουμε μέσω αυτής, 

αντί να απαντούμε και να κατευθυνόμαστε από εκκλήσεις-μηνύματα που παραλαμβάνουμε.  

 Δεν ενεργοποιούμε απερίσκεπτα συνδέσμους από μηνύματα αμφιβόλου προελεύσεως και περιεχομένου γιατί αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν 
σε παράνομες ή επιβλαβείς ιστοσελίδες που μπορεί να μοιάζουν νόμιμες. 

 Αποφεύγουμε να δίνουμε προσωπικές πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου. Είναι απίθανο μια τράπεζα ή ένας φιλανθρωπικός οργανισμός να 

ζητά τέτοιες πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο.  

 Γνωρίζουμε ότι σοβαρές τράπεζες και επενδυτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας https αντί για http για ασφάλεια 
των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους. Το “S” σημαίνει ασφαλές πρωτόκολλο. Η ασφάλεια αυτή διακρίνεται στη γραμμή διεύθυνσης μιας 

ιστοσελίδας (https://…… ). 

 Όταν μας ζητηθεί να πληκτρολογήσουμε ένα ψευδώνυμο συνομιλίας, διαλέγουμε ένα όνομα που δεν προδίδει τα προσωπικά μας στοιχεία όπως 

το όνομα, το επίθετο, την ημερομηνία γέννησής μας, τον χώρο διαμονής κ.λ.π.  

 Βεβαιωνόμαστε ότι ο εξοπλισμός του υπολογιστή ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές εργονομίας για την ασφάλεια του χρήστη από φυσικές παθή-

σεις. 

 Βεβαιωνόμαστε ότι η απόσταση της οθόνης από τα μάτια μας είναι μεταξύ 50 και 70 εκατοστών. 

 Βεβαιωνόμαστε ότι το κέντρο της οθόνης βρίσκεται περίπου 15° από το επίπεδο των ματιών μας. 

 Κλείνουμε σε τακτά διαστήματα τα μάτια μας για λίγα λεπτά. 

 Εστιάζουμε κάθε 10 λεπτά περίπου σε κάποιο μακρινό σημείο, εκτός οθόνης. 

 Βεβαιωνόμαστε ότι το δωμάτιο του υπολογιστή φωτίζεται ομοιόμορφα και δεν υπάρχει πηγή φωτός στο πλάι της οθόνης. 

 Βεβαιωνόμαστε ότι κατά την πληκτρολόγηση η παλάμη και ο καρπός είναι σε ευθεία παράλληλη με το επίπεδο του δαπέδου. 

 Βεβαιωνόμαστε ότι πιάνουμε το ποντίκι χρησιμοποιώντας όλη την παλάμη μας και το μετακινούμε κινώντας όλο το βραχίονά μας. 

 Γενικά, βεβαιωνόμαστε ότι το σώμα μας έχει άνετη στάση όταν δουλεύουμε με τον υπολογιστή. 

 Σηκωνόμαστε και περπατάμε μετά από μία ώρα εντατικής ενασχόλησης με τον υπολογιστή. 

 Εναλλάσσουμε εργασίες που γίνονται με υπολογιστή με εργασίες στις οποίες δεν απαιτείται η χρήση υπολογιστή. 

 Είμαστε προσεχτικοί όταν δίνουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση.  

 Ρυθμίζουμε την υπηρεσία φιλτραρίσματος του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, ώστε να σταματά ανεπιθύμητα μηνύματα.  

 Όταν το μήνυμα είναι από άγνωστο αποστολέα να μην παραπλανόμαστε ώστε να κάνουμε κλικ σε συνδέσμους παρόμοιους με «Κάνε κλικ εδώ, 

εάν δεν θέλεις να παίρνεις τέτοια μηνύματα», γιατί αυτό επιβεβαιώνει στον αποστολέα ότι η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας είναι σωστή. Έτσι, ο απο-

στολέας θα συνεχίσει να την χρησιμοποιεί ή θα μπορέσει πιο εύκολα να την πουλήσει σε άλλους. 

 Είμαστε προσεχτικοί όταν δίνουμε τον αριθμό του κινητού μας τηλεφώνου. Ανεπιθύμητα μηνύματα μπορούμε να πάρουμε και στο κινητό (sms 

spam). 

 Χρησιμοποιούμε την κρυφή κοινοποίηση(Bcc) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εάν θέλουμε να προωθήσουμε κάποιο μήνυμα σε πολλούς παρα-

λήπτες, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών. 

 Όταν δεχόμαστε ανεπιθύμητα μηνύματα, τα διαγράφουμε χωρίς να τα διαβάζουμε. 

 Είναι καλό να χρησιμοποιούμε δύο διευθύνσεις: μια για να επικοινωνούμε με φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και μια άλλη για εγγραφές σε 

υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, συμμετοχή σε forum κ.ά. Έτσι, αν παίρνουμε πολλά ανεπιθύμητα μηνύματα στη δεύτερη διεύθυνση μπορούμε εύκολα να 

τη διαγράψουμε και να δημιουργήσουμε μια καινούρια. 

 



 Συμμετοχή στο Πανελλήνιο  Δίκτυο Φορέων Πρόληψης 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 3  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  7  

Η ΟΛΜΕ συμμετέχει 

στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέ-

ων Πρόληψης. Σε αυτά τα 

πλαίσια, στις 15 Φεβρουαρίου 

2016, πραγματοποιήθηκε συ-

νάντηση εκπροσώπων του ΚΕ-

ΜΕΤΕ (Λαμπροπούλου Ε. – 

Πρωτονοταρίου Μ.) με την 

υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ για την 

Εκπαίδευση Κων/να Υφαντή. 

Συζητήθηκαν τρόποι  για τον 

καλύτερο συντονισμό της συ-

νεργασίας της ΟΛΜΕ με τους 

φορείς πρόληψης,  με στόχο το 

σχεδιασμό δράσεων για την 

ευαισθητοποίηση των εκπαι-

δευτικών και των μαθητών 

τους,  σε θέματα αυτοεκτίμη-

σης - πρόληψης. 

δρό του, Ελένη Λαμπροπού-

λου, η οποία σε παρέμβασή 

της αναφέρθηκε στα παιδιά και 

τους νέους πρόσφυγες που 

βρίσκονται στη χώρα μας, και 

στην ανάγκη να δημιουργη-

θούν κατάλληλες εκπαιδευτι-

κές δομές (τάξεις υποδοχής, 

ένταξης, κλπ) προκειμένου να 

μην στερηθούν το αναφαίρετο 

δικαίωμά τους στην εκπαίδευ-

ση. 

Στις  18 Φεβρουαρίου 2016, η 

Ελληνική Ένωση για τα Δι-

καιώματα του Ανθρώπου, σε 

συνέντευξη Τύπου στο Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Α-

θηναίων, παρουσίασε τις θέ-

σεις και τις προτάσεις της για 

την προσφυγική κρίση στην 

Ελλάδα.  

Το ΚΕΜΕΤΕ  συμμετείχε, 

μετά από πρόσκληση, και εκ-

προσωπήθηκε από την Πρόε-

Συμμετοχή σε συνέντευξη Τύπου για το 

Προσφυγικό.  

ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο: 210-32 2 8 159, 210-32 44 930  

 Φαξ (ΟΛΜΕ, Υπόψη ΚΕΜΕΤΕ) 210 33 11 338,   210 32 27 382 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  kemete@sch.gr 

 

 
Το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) συστά-
θηκε το 1992 από την ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης) μετά από απόφαση του 1ου Συνε-
δρίου της, η απόφαση επαναβεβαιώθηκε από το 5ο Συ-
νέδριο και η λειτουργία του άρχισε από το 1994. 
Σκοποί του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. είναι: 

  η μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών ζητημάτων, 

 η διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων στα ζητήματα 
που απασχολούν τον κλάδο και την εκπαίδευση, 

 η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών και 

  η προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών και η συμ-
βολή στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των εκ-
παιδευτικών. 
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