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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Να μην ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας και την Κυβέρνηση της Ν.Δ. που αποφάσισαν, εν μέσω
πανδημίας του Κορωνοϊού να καταθέσουν για συζήτηση και ψήφιση, από τη
Βουλή, το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο περιλαμβάνει σαρωτικές
αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Η χθεσινή ανακοίνωση του πολυνομοσχεδίου, από την ηγεσία του
Υπουργείου

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων,

δεν

αποτέλεσε

έκπληξη.

Επιβεβαιώθηκαν στο ακέραιο οι σκόπιμες «διαρροές» και τα δημοσιεύματα που
το προανήγγειλαν. Επέλεξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την
απόλυτα ακατάλληλη συγκυρία να προχωρήσει σε αυτή τη μεθόδευση που
φανερώνει τεράστιο έλλειμμα δημοκρατικής ευαισθησίας και σεβασμού των
θεσμικών παραγόντων, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι, όντως, οξύμωρο η Κυβέρνηση να ζητά τη συναίνεση όλων των
πολιτών, προκειμένου η χώρα να ξεφύγει από την πανδημία, το Υπουργείο
Παιδείας να χαιρετίζει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών που στήριξαν με όλες
τους τις δυνάμεις την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρά τις τεράστιες ελλείψεις,
και την ίδια στιγμή να τους εμπαίζουν επιβάλλοντας μονομερείς αποφάσεις με
απαράδεκτο τρόπο, αφού γνωρίζουν ότι οι έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα
έχουν «παγώσει» τις δημοκρατικές διαδικασίες και το δικαίωμα της συλλογικής
αντίδρασης.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις
αποφάσεις των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ΔΟΕ – ΟΛΜΕ:
▪ Καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την
Κυβέρνηση της Ν.Δ. για τις αντιδημοκρατικές τους μεθοδεύσεις και τις
καλεί να μην προχωρήσουν στην ψήφιση του νομοσχεδίου.
▪ Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι, εφόσον προχωρήσουν στην ψήφιση, θα βρουν
απέναντί τους το σύνολο του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος και των
εκπαιδευτικών, που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για να κρατήσουν όρθιο
το Δημόσιο Σχολείο.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

