
 

 
 

Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητόριο 
Τετϊρτη 10 Μαρτύου  ώρα 1μ.μ. ςτα Προπύλαια 

ενϊντια ςτισ αντιεκπαιδευτικϋσ ρυθμύςεισ 
Απαιτούμε την κατϊργηςη του νόμου  για την τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, την 

απόςυρςη του Ν.4692/2020 και τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ για την 
επιχειρούμενη αξιολόγηςη 

Να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαύα μϋτρα ώςτε τα ςχολεύα να λειτουργούν με 
υγιεινό και αςφϊλεια 

 
Η κυβϋρνηςη τησ Ν.Δ., ςυνεχύζοντασ την ανεύθυνη και επικύνδυνη διαχεύριςη με 
την απουςύα λόψησ οποιουδόποτε μϋτρου για την προςταςύα τησ υγεύασ και τησ 
ζωόσ εκπαιδευτικών μαθητών και μαθητριών αφού ϋδειξε το αντιεκπαιδευτικό 
πρόςωπό τησ και με την επϋκταςη του ωραρύου λειτουργύασ του νηπιαγωγεύου 
και των νηπιαγωγών, αφού επιχειρεύ να εφαρμόςει την αξιολόγηςη ςχολικόσ 
μονϊδασ του Ν. 4692/2020, που ψόφιςε πϋρυςι και ο κλϊδοσ ϋχει απορρύψει, 
καθώσ και των εκπαιδευτικών ςε προςεχϋσ νομοςχϋδιο, για ϊλλη μια φορϊ, 
εργαλειοποιεύ την πανδημύα επιχειρώντασ να ψηφύςει ϋνα ακόμα απαρϊδεκτο 
αντιεκπαιδευτικό νομοςχϋδιο, με μια ςειρϊ αυταρχικών και αντιδραςτικών 
μϋτρων (νϋοι φραγμού ςτην πρόςβαςη ςτα Α.Ε.Ι., πανεπιςτημιακό αςτυνομύα, 
κλεύςιμο ςχολών κ.ϊ.),και με επιμονό ςτην απουςύα οποιουδόποτε διαλόγου με 
τισ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ και την πανεπιςτημιακό κοινότητα.  
Η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. ςυνεχύζει να νομοθετεύ με αυταρχιςμό, με το 

μϊτι ςτραμμϋνο ςτα ιδιωτικϊ ςυμφϋροντα ςε βϊροσ τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ 

και των δημόςιων πανεπιςτημύων και με αδιαφορύα για την εκπαιδευτικό 

πραγματικότητα που βιώνουν μαθητϋσ και εκπαιδευτικού. 

Στισ 10 Μϊρτη, ςυμπληρώνεται  1 χρόνοσ με κλειςτϊ Πανεπιςτόμια. Η μϋρα αυτό  
πρϋπει να βρει τουσ φοιτητϋσ, τουσ μαθητϋσ, τουσ εκπαιδευτικούσ και τουσ 
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γονεύσ ξανϊ ςτουσ δρόμουσ. Οι αντιεκπαιδευτικού νόμοι και ρυθμύςεισ θα 
μεύνουν ςτα χαρτιϊ. Δεν μπορούμε και δεν θα κϊνουμε πύςω.  
 
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεύ την κατϊργηςη του νόμου για την τριτοβϊθμια 
εκπαύδευςη καθώσ και την απόςυρςη όλου του αντιεκπαιδευτικού πακϋτου 
μϋτρων (αξιολόγηςη, ωρϊριο νηπιαγωγών) τησ κυβϋρνηςησ που ςυνεχύζει το 
χτύπημα τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ.  
 
Στηρύζει και ςυμμετϋχει ςτισ πανεκπαιδευτικϋσ κινητοποιόςεισ ςε όλη τη χώρα 
και ςτην Αθόνα ςτο ςυλλαλητόριο, την Τετϊρτη 10 Μαρτύου  και ώρα 1μ.μ. ςτα 
Προπύλαια, τηρώντασ όλα τα μϋτρα προςταςύασ.  
 
Κηρύςςουμε 2 ωρη διευκολυντικό ςτϊςη εργαςύασ (12-2) για τα ςχολεύα που 
λειτουργούν πρωύ και (2-4) για την απογευματινό βϊρδια. 
 

Από τη Δ.Ο.Ε.  
 

 


