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 ΣΤ ΙΙΣ 9 ΙΟ ΥΝΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥ ΜΕ  
 Ν’ ΑΠΟΣΥΡΘΕ Ι Τ ΩΡ Α Τ Ο ΝΟΜΟΣΧΕΔ ΙΟ – ΕΚΤ ΡΩΜΑ Γ Ι Α Τ ΗΝ Π ΑΙΔ Ε Ι Α!  

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
Όλο αυτό το διάστημα εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, φοιτητές είναι στο δρόμο απαιτώντας από την 
κυβέρνηση ν’ αποσύρει το απαράδεκτο νομοσχέδιο που ετοίμασε για την Παιδεία, το οποίο σαρώνει όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Ομοσπονδία συμμετείχε στις κινητοποιήσεις, γιατί αυτό το νομοσχέδιο δεν 
έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των μαθητών, των φοιτητών και των οικογενειών τους, δεν έρχεται να 
επιλύσει κανένα από τα εκρηκτικά προβλήματα των σχολείων και των σχολών. 
Οι σοβαρές παρεμβάσεις στο σχολείο διαμορφώνουν το σχολείο της αμάθειας και του ανταγωνισμού. Στα 
πανεπιστήμια, η κυβέρνηση ενισχύει τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, με το βλέμμα στην 
επέκταση των δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου-επιχείρηση, που θα εμπορεύεται προγράμματα 
σπουδών και άλλα «προϊόντα» και «υπηρεσίες». Την ίδια στιγμή, 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. Δημιουργούν προϋποθέσεις για ιδρύματα, φοιτητές, 
πτυχία α, β και γ κατηγορίας. Επειδή το πανεπιστήμιο – επιχείρηση δεν μπορεί παρά να διευθύνεται από 
διοικήσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς, αποκλείουν από τις διαδικασίες 
ανάδειξης πρυτανικών αρχών τους φοιτητές και τους εργαζόμενους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται όλες 
οι προσπάθειες που γίνονται στην κατεύθυνση περιορισμού ή και πλήρους κατάργησης των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων. 
Γι’ αυτό πρέπει τώρα να διεκδικήσουμε μαζί με τους φοιτητές, τους γονείς τους, τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς να πάρουν πίσω το απαράδεκτο νομοσχέδιο που έχει καταδικαστεί από τους 
φορείς της εκπαίδευσης και να ικανοποιήσουν τώρα τα αιτήματα εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών 
και φοιτητών. 
Να διεκδικήσουμε ένα Πανεπιστήμιο που θα δίνει όλη την αναγκαία γνώση μέσα στο πτυχίο, χωρίς το 
άγχος και το κυνήγι των προσόντων, κατοχυρώνοντας ότι το πτυχίο αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για 
την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο επάγγελμα. Που θα δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις για την 
ανεμπόδιστη φοίτηση των νέων σε αυτό, με σύγχρονες κρατικές υποδομές στέγασης, σίτισης, 
παρακολούθησης νέων επιστημονικών εξελίξεων, με σύγχρονα εργαστήρια, στελεχωμένο με προσωπικό 
που θα δουλεύει με ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα! 
Καλούμε τους συναδέλφους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο και να συμμετέχουν 
στην απεργία μαζί με ΔΟΕ – ΟΛΜΕ - ΠΟΕΤΕΠ την Τρίτη 9 Ιουνίου και στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις ανά πόλη. Στην Αθήνα, ώρα 13:00 στα Προπύλαια και στα συλλαλητήρια την 
Τετάρτη 10 Ιουνίου ώρα 19:00 στα Προπύλαια . 

                 Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

            Η Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας 

    
                       Νίκη Χρονοπούλου                                         Ανδρέας Βασιλάκης 


