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Αθήνα, 4/5/2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ο τροϊκανός ιός των περικοπών έπληξε καίρια και το θεσμό των πανελλαδικών
εξετάσεων. Λίγες ημέρες πριν την έναρξή τους το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο
των περικοπών επιβάλλει μια σειρά από αλλαγές ή σκόπιμες παραλήψεις που θίγουν
κυρίως ευαίσθητες κατηγορίες μαθητών.
1. Μειώνει τον συνολικό αριθμό των εξεταστικών κέντρων εξαναγκάζοντας
τους μαθητές σε μετακινήσεις.
2. Καταργεί τα εξεταστικά κέντρα των εσπερινών σχολείων εξαναγκάζοντας
τους εργαζόμενους μαθητές να εξετάζονται το πρωΐ.
3. Καταργεί τα περιφερειακά εξεταστικά κέντρα των μαθητών με αναπηρία
και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που συμμετέχουν στις φετινές
πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ. Για αυτούς τους υποψήφιους έχουν
οριστεί εξεταστικά κέντρα μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και
καταργούνται τα υπόλοιπα εξεταστικά κέντρα (π.χ. στην Κρήτη), με
αποτέλεσμα οι οικογένειες των μαθητών με αναπηρία αναγκάζονται να
επωμιστούν το κόστος ταξιδιού και διαμονής των μαθητών και των συνοδών
τους καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Το υπουργείο δεν έλαβε υπόψη του
ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους ανήκουν στην πλέον ευπαθή
ομάδα του πληθυσμού που βάλλεται από έντονα φαινόμενα φτώχειας και
αποκλεισμού τα οποία γιγαντώνονται σε περιόδους λιτότητας όπως αυτή που
βιώνουμε.
Σε αυτά πρέπει να προστεθεί πως το Υπουργείο Παιδείας ακόμα:
• δεν έχει ανακοινώσει τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε σχολή κα
τμήμα αλλά και συνολικά,
• προωθεί τη διάταξη για τη δυνατότητα απόκτησης δύο τύπων
απολυτηρίων Γενικού Λυκείου (με ενδοσχολικές ή πανελλαδικές
εξετάσεις), η οποία όμως δεν θα έχει ψηφιστεί μέχρι τη λήξη των
μαθημάτων στη Βουλή,
• δεν έχει υπογράψει την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις αμοιβές
των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητά έστω και την τελευταία στιγμή από το Υπουργείο Παιδείας
να μη θυσιάζει στο βωμό των περικοπών και τον ευαίσθητο θεσμό πανελλαδικών
εξετάσεων.
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Ζητάμε:
ü την αλλαγή των αποφάσεων για την συρρίκνωση των εξεταστικών κέντρων,
ü την αλλαγή του προγράμματος και των κέντρων για τα εσπερινά σχολεία ώστε
οι εργαζόμενοι μαθητές να εξεταστούν στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων
τους,
ü την λειτουργία εξεταστικών κέντρων για τους μαθητές των ΕΠΑΛ με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κάθε εκπαιδευτική
περιφέρεια,
ü άμεση δημοσιοποίηση του αριθμού των εισακτέων χωρίς περικοπή,
ü την άμεση υπογραφή της σχετικής απόφασης για τις αμοιβές των
εκπαιδευτικών χωρίς τις περσινές περικοπές.
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