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Η κυβέρνηση του «νόμου» και της «τάξις» τελικά οδεύει ολοταχώς προς το «τάξις» και
μπάχαλο, καθώς τον υπέρτατο νόμο, το σύνταγμα της χώρας και το άρθρο 16 θέλει να το
κάνει «μπάχαλο», κομμένο και ραμμένο στην πιο ακραία αγοραία νεοφιλελεύθερη
ιδεοληψία της. Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου εισήγαγε προς ψήφισε στη
βουλή 20 νέα άρθα –αιφνιδιαστικά- μεταξύ των οποίων και την τροποποίηση του άρθρου
54, παράγραφος 5 του Ν. 4589/2019 με την παράλειψη της λέξης «αποκλειστικά» η
αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας να γίνεται από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός
Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), που σημαίνει ότι
καταργεί στην ουσία το προαπαιτούμενο της ακαδημαϊκής αναγνώρισης πτυχίων
ως προϋπόθεση εργασίας, εν προκειμένου και στην εκπαίδευση.

Έτσι κολέγια-επιχειρήσεις θα δίνουν πτυχία «ισότιμα» με τα πανεπιστήμια και οι απόφοιτοι
αυτών θα μπορούν να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Η Ν.Δ. αποδεικνύει ότι υπέρτατο αγαθό έχει την αγορά και στην εκπαίδευση
και δεν νοιάζεται ούτε για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης ούτε σέβεται χιλιάδες
πτυχιούχους πανεπιστημίων που τα πτυχία τους έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση ή που
λαμβάνουν αυτή αποκλειστικά από τον ΔΟΑΤΑΠ.
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Υποβαθμίζει-απαξιώνει τα πανεπιστημιακά πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων, δίνοντας
την δυνατότητα σε αποφοίτους ιδιωτικών κολεγίων-σχολών να διορίζονται και ως
εκπαιδευτικοί, προς τέρψη των επιχειρηματιών της εκπαίδευσης και της αγοράς,
ξεκινώντας έτσι την υλοποίηση του στόχου της για εμπορευματοποίηση των πτυχίων και
της εκπαίδευσης για να μπορεί να πετσοκόψει και τελικά να καταργήσει στην ουσία την
υποχρέωση του κράτους για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες.

Αν η κυβέρνηση της ΝΔ προχωρήσει τελικά και κάνει «νόμο» του κράτους τα
πανεπιστημιακά πτυχία να είναι ίδια με αυτά των ξένων κολεγίων-επιχειρήσεων, αυτός ο
νόμος θα ανατραπεί, όπως ανατράπηκε το ΠΔ 152 της αξιολόγησης-απόλυσης και άλλα
«καλά» που έκαναν στην εκπαίδευση ως συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ –Σαμαρά -Βενιζέλου.

Η ΕΡΑ καλεί τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, όλους τους εκπαιδευτικούς, την ΠΟΣΔΕΠ, τους
φοιτητές-φοιτητικούς συλλόγους μαζί με τον ελληνικό λαό σε δυναμική
κινητοποίηση ώστε όλα τα παραπάνω να μη γίνουν «νόμος» του κράτους.

Άμεσα να προκηρυχθεί απεργία από τη ΔΟΕ.

Απόσυρση τώρα του άρθρου που υποβαθμίζει τα πανεπιστημιακά πτυχία κάνοντάς
τα ισότιμα με αυτά των ξένων ιδιωτικών «κολεγίων» - επιχειρήσεων και που
καταργεί την ακαδημαϊκή αναγνώριση ως προϋπόθεση για την εργασία στη
εκπαίδευση.
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