Σύγκρουση ΟΛΜΕ & Υπουργείου Παιδείας

«Όσοι καθηγητές δεν πάνε στα σχολεία και δεν υπακούσουν στις ρητές εντολές
τότε θα διωχθούν πειθαρχικά», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Σ. Κεδικογλου.

- Συνολικά 500 σχολεία από όλη την Ελλάδα θα ανοίξουν πρόωρα την Τετάρτη του
Πάσχα .
- Το μέτρο θα ισχύσει για τους μαθητές των σχολείων που έχασαν έως τρεις
ημέρες μαθημάτων από καταλήψεις.
- Πολύ πιθανόν όμως είναι οι μαθητές να γυρίσουν αλλά όχι οι καθηγητές γιατί η
ΟΛΜΕ κήρυξε ήδη στάσεις εργασίας!
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H ΟΛΜΕ, διαμαρτυρόμενη στο πρόωρο άνοιγμα των σχολείων, κήρυξε ήδη τρίωρες
στάσεις εργασίας στις επίμαχες ημέρες, δηλαδή την Τετάρτη 23, την Πέμπτη 24
και την Παρασκευή 25 του Πάσχα

Ο κ. Κεδίκογλου είπε ότι υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα από το Νοέμβριο, που
λέει ότι, όσες ημέρες καταλήψεων γίνουν, αυτές θα αναπληρώνονται από τις
διακοπές του Πάσχα και, αν χρειαστεί, στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Για τις καταλήψεις είπε: «Σε κανένα δεν κάνουν καλό. Ο κακός μαθητής νομίζει
ότι γλιτώνει μάθημα, ο καθηγητής κάθεται σπίτι του και πληρώνεται, ενώ ο
μαθητής που θέλει να μάθει αναγκάζεται να καταφεύγει στα φροντιστήρια»
Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση. Στο τέλος όμως χαμένη είναι η μάθηση»,

Ο κ. Κεδίκογλου επιτέθηκε στον Πρόεδρο της ΟΛΜΕ κ. Θέμη Κοτσιφάκη με αφορμή
τις τρίωρες στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ για τις 23, 24 και 25
Απριλίου.
«Ποια η αξιοπιστία της ΟΛΜΕ;

Ο κ. Κοτσιφάκης με δικαιώνει ουσιαστικά, όταν την επαναστατική γυμναστική
στην αρχή της χρονιάς με τις καταλήψεις, την εξαργυρώνει και είναι αυτή τη
στιγμή υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών κάλεσε τις τοπικές ενώσεις
(ΕΛΜΕ) να αποφασίσουν συμπληρωματικές στάσεις εργασίας.

''Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει εκπαιδευτικούς να εργαστούν σε
θεσμοθετημένες αργίες, χωρίς να έχει προβλεφθεί τουλάχιστον η αντίστοιχη
υπερωριακή απασχόληση.
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Είναι σαφές πως η εργασία μέσα στις διακοπές συνιστά πρόσθετη εργασία'' δηλών
ει ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θέμης Κοτσιφάκης.
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