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Ν’ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για το απαράδεκτο νομοσχέδιο για την
Παιδεία που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ εν μέσω πανδημίας, με κλειστά τα σχολεία και τα
πανεπιστήμια, με ενεργούς όλους τους περιορισμούς που τίθενται στη δυνατότητα
οργανωμένης αντίδρασης.
Το νέο νομοσχέδιο σαρώνει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης! Βρίσκεται πολύ μακριά από τις ανάγκες
των μαθητών, των φοιτητών και των οικογενειών τους, δεν έρχεται να επιλύσει κανένα από τα εκρηκτικά
προβλήματα των σχολείων και των σχολών, που γιγαντώθηκαν αυτή την περίοδο. Αντίθετα,
αποδυναμώνει το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τον καθιστά περισσότερο ταξικό και τον
προορίζει στην ουσία για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων, ξένων προς
τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των νέων και τις απαιτήσεις του λαού μας. Προχωρά παραπέρα η
παράδοση των ΑΕΙ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, η οποία προωθείται όλα τα προηγούμενα
χρόνια και εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και αντιδραστικότερες παρεμβάσεις.
Οραματίζονται ένα πανεπιστήμιο που δεν μπορεί παρά να διευθύνεται από διοικήσεις κατάλληλα
προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτό διασφαλίζουν κι οι διατάξεις που αποκλείουν τους
εργαζόμενους στα ΑΕΙ - Διοικητικούς υπαλλήλους, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ - και τους φοιτητές από τις
διαδικασίες ανάδειξης πρυτανικών αρχών!
Τελευταία εξέλιξη η επικίνδυνη τροπολογία του Υπουργείου για την ταυτόχρονη δια ζώσης διδασκαλία
και η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος από
την τάξη. Υποβαθμίζει περαιτέρω την εκπαίδευση, καθώς δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο,
ενώ ανοίγει δρόμο για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών!
Καταδικάζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης ΝΔ να φέρει για ψήφιση νομοσχέδιο για την
Παιδεία εν μέσω πανδημίας.
Απαιτούμε ν’ αποσυρθεί τώρα το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που έχει καταδικαστεί από τους
φορείς της εκπαίδευσης!
Καλούμε τους συναδέλφους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο και να συμμετέχουν
στην στάση εργασίας την Τετάρτη 13 Μαΐου από τις 12.30μμ μέχρι την λήξη του ωραρίου και στα
Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 13.00μ.μ. στα
Προπύλαια.
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