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Ν’ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ! 

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

Τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές και 
μαθητές έδωσαν ηχηρή απάντηση ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση και στην 
κατάπτυστη Υπουργική Απόφαση για κάμερες στις σχολικές αίθουσες.    

Σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων της ΟΔΠΤΕ,  συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια 
που οργανώνονται από συνδικαλιστικούς φορείς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και 
του γονεϊκού κινήματος σε όλη τη χώρα την Τρίτη 26 Μαΐου. Διεκδικούμε ν’ αποσυρθεί άμεσα 
το απαράδεκτο νομοσχέδιο που ετοίμασε η κυβέρνηση της ΝΔ για την Παιδεία, το οποίο 
σαρώνει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Οι συνολικότεροι σχεδιασμοί τους για την Παιδεία, κομμάτι των οποίων είναι και το τωρινό 
νομοσχέδιο, δεν απαντάει στις ανάγκες των μαθητών, των φοιτητών και των οικογενειών τους, δεν 
έρχεται να επιλύσει κανένα από τα εκρηκτικά προβλήματα των σχολείων και των σχολών.  

Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να  θυσιάσουν την παιδεία στην εξυπηρέτηση των ιδιωτικών 
επιχειρηματικών συμφερόντων, ξένων προς τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των νέων και τις 
απαιτήσεις του λαού μας.   

Συγκεκριμένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: 

- Σε συνέχεια των αντίστοιχων ρυθμίσεων του ΣΥΡΙΖΑ και με το πρόσχημα των ξενόγλωσσων 
φοιτητών, η κυβέρνηση ενισχύει την αγορά προγραμμάτων και τίτλων σπουδών. Ετοιμάζεται η 
επέκταση των δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου-επιχείρηση, που θα εμπορεύεται προγράμματα 
σπουδών και άλλα «προϊόντα» και «υπηρεσίες». Θα αξιοποιούνται οι ελλιπείς υποδομές των 
Ιδρυμάτων για τον «ακαδημαϊκό τουρισμό», υποβαθμίζοντας στην πραγματικότητα την ποιότητα 
των σπουδών. Η απελευθέρωση της αγοράς πιστοποιητικών, τίτλων και δεξιοτήτων στα 
Πανεπιστήμια αλλά και η αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία μετατρέπει το πτυχίο 
σε «κουρελόχαρτο», ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους αποφοίτους και τη λογική της 
διαρκούς συγκέντρωσης «προσόντων» επί πληρωμή. Την ίδια στιγμή, ανοίγει ο δρόμος για να 
εφαρμοστούν και να γενικευτούν τα δίδακτρα στα προπτυχιακά. 

- Οι ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές προσθέτουν καινούρια εμπόδια στην προσπάθεια που 
κάνουν τα παιδιά και οι γονείς τους για να σπουδάσουν, εισάγοντας και βαθμολογικά κριτήρια. 
Προφανώς και δεν καθιστούν το σύστημα μετεγγραφών «δικαιότερο». Ίσα-ίσα, έρχονται και 
προστίθενται στην πλήρη απαξίωση της φοιτητικής μέριμνας, την οποία πληρώνουν οι οικογένειες 
των φοιτητών με υπέρογκα ποσά για να ολοκληρώσουν τα παιδιά τις σπουδές τους μακριά από 
τον τόπο κατοικίας τους. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις αυτές σε συνδυασμό με νομοθετικές ρυθμίσεις 
που προηγήθηκαν διαμορφώνουν Ιδρύματα, αποφοίτους και πτυχία α και β κατηγορίας. Ιδρύματα 
«αριστείας» για τους λίγους και Ιδρύματα για την πλειοψηφία των παιδιών των λαϊκών οικογενειών.  

Διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα Τ.Κ.: 17671 
www.odpte.gr 
Τηλέφωνα Προέδρου: 6974512598 – 2105294907 
e-mail: niki.chronopoulou@gmail.com 
Τηλέφωνα Γ. Γραμματέα:  6945992259 
e-mail: avasilak@upatras.gr 
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- Το πανεπιστήμιο που έχουν σχεδιάσει δεν μπορεί παρά να διευθύνεται από διοικήσεις 
κατάλληλα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς, όπως αυτές που θα αναδεικνύονται και 
με την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών. Αυτό διασφαλίζουν κι οι 
διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών 
διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα 
Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ. Οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ - Διοικητικοί  υπάλληλοι, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ - και οι 
φοιτητές εξαφανίζονται από τα πλάνα του Υπουργείου! Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται όλες οι 
προσπάθειες που γίνονται στην κατεύθυνση περιορισμού ή και πλήρους κατάργησης των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

Το δήθεν «σύγχρονο» πανεπιστήμιο και σχολείο που χτίζουν οι κυβερνήσεις δεν 
ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας και της επιστήμης, δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της λαϊκής οικογένειας, των παιδιών της και των δασκάλων τους σε σχολεία και 
πανεπιστήμια.  

Οργανώνουμε τον αγώνα για την Παιδεία και τη ζωή που μας αξίζει! 

Ν’ αποσυρθεί τώρα το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο! Καμία σκέψη για κάμερες στις σχολικές 
τάξεις! 

Καλούμε τους συναδέλφους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο και να 
συμμετέχουν στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα την Τρίτη 26 Μαΐου. Στην Αθήνα, στις 7μ.μ. 
στα Προπύλαια. 

 
 
 
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

Η Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

     
                       Νίκη Χρονοπούλου                                             Ανδρέας Βασιλάκης 


