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Προτάσεις προς το κεντρικό Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σχετικά με την πρώτη μας συνάντηση οφείλω να σας ενημερώσω για τις 

σκέψεις μου - προτάσεις μου, ώστε να έχει γίνει σχετική επεξεργασία στη 

συζήτηση που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα προτείνω τα κάτωθι: 

1. Κατά την γνώμη μου, μία Επιστημονική Ένωση προκειμένου να 

λειτουργήσει και να παράγει επιστημονικό έργο είναι απαραίτητο να 

έχει τον δικό της χώρο, διαμορφωμένο με τρόπο που να συνδράμει 

προς την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Το γεγονός αυτό απαιτεί 

σαφώς οικονομική ευρωστία. Αυτό δύναται να επιτευχθεί με την 

ηλεκτρονική εγγραφή των συναδέλφων, οι οποίοι προκειμένου είτε να 

εγγραφούν για πρώτη φορά, είτε να ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή 

τους θα πρέπει να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό που θα τους 

υποδείξουμε ένα ποσό που θα ορίσουμε. Στη συνέχεια θα μας 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά είτε το αντίγραφο της κατάθεσης, είτε απλά 

θα μας ενημερώνουν ηλεκτρονικά για την κατάθεση και εμείς θα 

ελέγχουμε την πράξη. Κατά τον τρόπο αυτό η Ένωση θα αποκτήσει 

άμεσα έσοδα. 

2. Από την πρόταση (1) εξάγεται ως φυσικό συμπέρασμα, ότι πρέπει να 

αλλάξει το site της Ένωσης και να γίνει πιο σύγχρονο και ασφαλές. 

Λόγω της μακρόχρονης και εις βάθος ενασχόλησης μου με θέματα 

ιστοτόπων (www.aode.gr & www.aoth.edu.gr & www.arisnotis.gr ) 

μπορώ να αναλάβω και να φέρω την ανωτέρω αποστολή εις πέρας. 

Ήτοι να μπορώ να ελέγξω την ορθότητα των προσφορών όσων 

δηλώσουν ενδιαφέρον να μας φτιάξουν το site, να ορίσω τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που αυτό χρειάζεται να έχει, να εκπαιδεύσω τα μέλη 

να αναρτούν άρθρα κ.α. 

3. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο ότι κατά το σχολικό έτος 

2012 – 2013 εξετάσθηκαν στο μάθημα Α.Ο.Θ. 10% λιγότεροι 

υποψήφιοι σε σχέση με το περσινό σχολικό έτος. Δεδομένου ότι τα 

μηνύματα που έρχονται από τα φροντιστήρια είναι ιδιαίτερα 

αρνητικά, η πτώση αυτή είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και στο 

σχολικό έτος 2013 – 14 ίσως και μεγαλύτερη ένταση! Για τον λόγο 

αυτό κρίνω ως απαραίτητη κίνηση προάσπισης των θέσεων 

απασχόλησης του κλάδου μας, την σύνταξη επίσημης επιστολής όπου 

με τεκμηριωμένη στατιστική ανάλυση θα αναδεικνύουμε την 

στρέβλωση που φέτος συντελέστηκε και θα επιστούμε την   προσοχή 

προς τους αρμόδιους ώστε να λειτουργήσουν προληπτικά και να 

εγγυηθούν την ισονομία στις επόμενες εξετάσεις. Η επιστολή αυτή 
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πρέπει να σταλεί προς κάθε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και να κοινοποιηθεί  προς την αντίστοιχη Ένωση των 

συναδέλφων μαθηματικών, καθώς και προς τα Μ.Μ.Ε. Πρόκειται για 

μία κίνηση υπευθυνότητας και προνοητικότητας που οφείλουμε ως 

κεντρικό Δ.Σ. να κάνουμε. 

4. Κατά την γνώμη μου, πρέπει ως Ένωση να συζητήσουμε το 

ενδεχόμενο της αλλαγής του τρόπου εξέτασης του μαθήματος 

Α.Ο.Δ.Ε. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2013 να ζητάμε από τα παιδιά να 

αποστηθίζουν υπό μορφή «φωτοτυπίας» ένα βιβλίο. (Δυστυχώς το ίδιο 

φαινόμενο παρατηρώ ότι ισχύει και στην διόρθωση της θεωρίας του 

μαθήματος Α.Ο.Θ.). Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ανυποληψία την 

επιστήμη της Διοίκησης και κατά επέκταση τον επιστημονικό κλάδο 

μας. Προτείνω η εξέταση να αποτελείται μόνο από ερωτήσεις της 

μορφής Σωστό ή Λάθος και πολλαπλής επιλογής, καθώς και να 

ενσωματωθούν ασκήσεις. 

5. Μετά τα φετινά γεγονότα διαφοροποίησης της βαθμολόγησης ανά 

βαθμολογικό κέντρο, προτείνω να θεσπιστεί μία άτυπη επιστημονική 

επιτροπή, η οποία κατά την διάρκεια εξέτασης των πανελλαδικά 

εξεταζομένων μαθημάτων Α.Ο.Δ.Ε. και Α.Ο.Θ. να επεξεργάζεται και 

να διατυπώνει ηλεκτρονικά τις λύσεις του διαγωνίσματος και αμέσως 

μετά τη λήξη τους, οι λύσεις αυτές να αναρτώνται στο επίσημο 

ιστότοπο της Ένωσης έτσι ώστε να υπάρχει ο ελάχιστος δυνατός 

άτυπος συντονισμός. 

 

Με τιμή 

Αριστείδης Νότης 

Mail: arisnotis@yahoo.gr 

Site: arisnotis.gr 

Phone: 69 444 600 23 
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