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πηγή esos.gr
Έκκληση στη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να αναβάλει τις προγραμματισμένες
για τις 20 Μαίου , ημέρα γενικής απεργίας τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών
λυκείων. Η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου απάντησε ότι « η ΟΛΜΕ με το αίσθημα
ευθύνης που τη διακρίνει, θα θεωρήσει ως προσωπικό ασφαλείας τους καθορισμένους
επιτηρητές, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εξετάσεις για τα εσπερινά λύκεια, που
είναι προγραμματισμένες εκείνη την ημέρα».
Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δήλωση Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου
σχετικά με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ (13/05/2010)
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι μια πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία.
Τυχόν αλλαγή θα επηρεάσει αρνητικά το σύνολο των εξετάσεων, μέχρι τη λήξη τους, για
όλες τις κατηγορίες υποψηφίων. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, καθώς η διαδικασία των
εξετάσεων αφορά το μέλλον και τα όνειρα των νέων παιδιών.
Γι αυτό και, αν και κατανοώ, τις δυσκολίες που προκύπτουν από την απεργία της ΑΔΕΔΥ,
στις 20/5, ευελπιστώ ότι η ΟΛΜΕ με το αίσθημα ευθύνης που τη διακρίνει, θα θεωρήσει ως
προσωπικό ασφαλείας τους καθορισμένους επιτηρητές, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά
οι εξετάσεις για τα εσπερινά λύκεια, που είναι προγραμματισμένες εκείνη την ημέρα.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην 24ωρη Γενική
Απεργία που κήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 20/5/2010, με αιχμή το νέο
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που υπονομεύει, ανατρέπει, απαξιώνει μείζονα
και κρίσιμα στοιχεία της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Απεργούμε από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία που είναι προγραμματισμένη εκείνη την

1/2

ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΟΛΜΕ
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Πέμπτη, 13 Μάιος 2010 22:24 -

ημέρα (όπως ενδοσχολικές εξετάσεις, εργασίες στα βαθμολογικά κέντρα, πανελλαδικές
εξετάσεις των τελειοφοίτων των εσπερινών λυκείων κάθε τύπου κ.λπ.).
Δεδομένου ότι η ομοσπονδία δεν επιθυμεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες λόγω της
γενικής απεργίας σε σκληρά εργαζόμενους μαθητές, καλεί την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας να αναβάλει τις προγραμματισμένες για εκείνη την ημέρα
Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών λυκείων. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη για
τις συνέπειες θα βαρύνουν το Υπουργείο Παιδείας.
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