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17/5/2010
Η απάντηση ΟΛΜΕ στο αίτημα της Υπουργού για προσωπικό ασφαλείας
Πηγή esos.gr 17/5/2010
Aρνητικά απάντησε η ΟΛΜΕ στην προτροπή της υπ. Παιδείας να θεωρηθούν ως προσωπικό
ασφαλείας οι επιτηρητές στις 20 Μαίου ημέρα γενικής απεργίας, προκειμένου να
διεξαχθούν κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα εσπερινά Λύκεια.

«Η μόνη εφικτή και ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι μαθητές,
είναι η αναβολή των εξετάσεων γι αυτή την ημέρα» απάντησε χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ στην
υπ. Παιδείας υπενθυμίζοντας παράλληλα πως « οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων είναι
εργαζόμενοι, άρα, εκτός των άλλων, είναι δυνητικά απεργοί και διαδηλωτές στις 20/5».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

"Η 20η Μάη είναι ημέρα Γενικής Πανελλαδικής Απεργίας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών,
όπως όλων των εργαζόμενων, είναι δεδομένη.

Η κυβέρνηση διάλεξε αυτήν την περίοδο για να περάσει τα αντιλαϊκά της μέτρα και να
αφαιρέσει οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν τον
προηγούμενο αιώνα.

Το Δ.Σ. 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 και απαξιώνει
μείζονα και κρίσιμα θέματα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ συνεκτιμώντας και τα γενικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την
γενική απεργία, πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας την αναβολή των πανελλαδικών
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εξετάσεων των Εσπερινών Λυκείων που έχουν προγραμματιστεί για τις 20/5. Αυτό εξάλλου
αποτελεί τη μόνη εφικτή και ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι
μαθητές.

Οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων είναι εργαζόμενοι, άρα, εκτός των άλλων, είναι
δυνητικά απεργοί και διαδηλωτές στις 20/5.

Εφόσον η Υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι «κατανοεί τους λόγους της απεργίας», κατανοεί
ασφαλώς ότι η ΟΛΜΕ δεν πρόκειται να στήσει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς.
Επιπροσθέτως, στην εκπαίδευση δεν προβλέπεται προσωπικό ασφαλείας
14/5/2010
Απεργεί και η ΟΛΜΕ στις 20 Μαΐου

Στον «αέρα» οι προγραμματισμένες για την ίδια ημέρα πανελλαδικές εξέτασεις των
μαθητών εσπερινών λυκείων

Να οριστεί προσωπικό ασφαλείας ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου

Απεργία για τις 20 Μαΐου -ημέρα διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές
των εσπερινών λυκείων- αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ, συμμετέχοντας
στη γενική απεργία που προκήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. Σε ανακοίνωσή της, η υπουργός Παιδείας καλεί την ΟΛΜΕ να
ορίσει προσωπικό ασφαλείας για την ημέρα των εξετάσεων.

Στις 20 Μαΐου οι μαθητές των εσπερινών λυκείων εξετάζονται στα μαθήματα των
Λατινικών, Ηλεκτρολογίας και των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Την ίδια
ημέρα, εξετάσεις σε ενδοσχολικό επίπεδο δίνουν και οι μαθητές του Γυμνασίου.

Στην ανακοίνωση του, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αναφέρει: "Απεργούμε από κάθε εκπαιδευτική
διαδικασία που είναι προγραμματισμένη εκείνη την ημέρα (όπως ενδοσχολικές εξετάσεις,
εργασίες στα βαθμολογικά κέντρα, Πανελλαδικές Εξετάσεις των τελειοφοίτων των
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εσπερινών λυκείων κάθε τύπου κ.λπ.)".

Μάλιστα, όπως τονίζει η ομοσπονδία επειδή "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".

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

"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".

Σχετικό άρθρο http://www.alfavita.gr/typos/t14_5_10_1058.php
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