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Αθήνα, σήµερα στις 5 Μαΐου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.52’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ( Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κάτω από το κράτος της ζοφερής πραγµατικότητας που επισφραγίστηκε µε την τραγική απώλεια τεσσάρων αθώων υπάρξεων -γιατί υπήρξε και ένα έµβρυο µέσα στην κοιλιά της µητέρας
του, που χάθηκε- είµαστε υποχρεωµένοι, παρ’όλα αυτά, να συνεχίσουµε τις εργασίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου µάθησης και
Θρησκευµάτων: «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπές διατάξεις».
Στην πρωινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στην απογευµατινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία
ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Μιχαήλ Παντούλας για οκτώ λεπτά, µε παράταση ακόµη δύο λεπτών,….
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Αν χρειαστεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ( Αθανάσιος Λεβέντης) ….µιας και θα είναι µία
ενότητα όλα τα άρθρα.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τοποθετούµενος επί των άρθρων θα ήθελα να τονίσω ότι η
κυρία Υπουργός Παιδείας µε την κατάθεση ενός πακέτου δεκαεννέα σελίδων προσθηκών, αναδιατυπώσεων και νοµοτεχνικών βελτιώσεων στο σχέδιο νόµου κατά την έναρξη της
συζήτησης χθες στη Βουλή, απέδειξε ότι οι προτάσεις, οι οποίες
κατατέθηκαν από τους φορείς στη διάρκεια του δηµοσίου διαλόγου, αλλά και ό,τι συζητήθηκε στην Αίθουσα της Γερουσίας,
όπου συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όλα αυτά
λήφθηκαν σοβαρά υπόψη. Ο καθένας από εµάς µπορεί να διαπιστώσει µέσα σε αυτό το κείµενο των αναδιατυπώσεων, των προσθηκών και των νοµοτεχνικών βελτιώσεων κάποια πρόταση, από
αυτές που έχουµε κάνει, έχει γίνει αποδεκτή.
Σας λέω ειλικρινά ότι στα έξι χρόνια που είµαι στη Βουλή είναι
η πρώτη φορά, που, κατά τη συζήτηση ενός σχεδίου νόµου, διαπίστωσα να λαµβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη ο διάλογος, ώστε

πριν φτάσει το σχέδιο νόµου στην Ολοµέλεια της Βουλής να
επέρχονται σηµαντικές βελτιωτικές προσθήκες ή τροποποιήσειες.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις επισηµάνσεις σε
συγκεκριµένα άρθρα. Θα ξεκινήσω από το άρθρο 4. Αφορούν το
διορισµό και την τοποθέτηση των νεοδιοριζοµένων εκπαιδευτικών. ∆ιαπίστωσα ότι στις νέες βελτιωτικές προσθήκες που κάνατε, σε ό,τι έχει να κάνει µε το δίχρονο της υποχρεωτικής
παραµονής των µετατιθέµενων εκπαιδευτικών, η ισχύς αυτής της
διάταξης από το νέο έχει χρονικό σηµείο εφαρµογής τη σχολική
χρονιά 2011-2012. Η πρόταση την οποία θέλω να σας κάνω είναι
για την τριετή παραµονή των νεοδιοριζοµένων εκπαιδευτικών στη
θέση όπου διορίζονται.
Προτείνω, λοιπόν, η ίδια µεταβατική περίοδος να ισχύσει και
για το τρίχρονο της υποχρεωτικής παρουσίας των νεοδιοριζοµένων. Η τριετής παραµονή να εφαρµοστεί από τους διορισµούς
του 2011 και εφεξής. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση, την οποία
θέλω να καταθέσω κατά τη συζήτηση των άρθρων.
Στο άρθρο 9, που αφορά µεταβατικές διατάξεις, καταθέσατε
µία τροποποίηση η οποία λέει τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
παρατείνεται η µεταβατική περίοδος του προηγούµενου εδαφίου
έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόµου». Από τις διατάξεις του σχεδίου
νόµου προκύπτει ένας ικανοποιητικός χρόνος επιµήκυνσης της
µεταβατικής περιόδου για όσους έχουν κατοχυρώσει το τριαντάµηνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, που φτάνει µέχρι το 2015,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη αν θα προκηρυχθεί ενδιαµέσως διαγωνισµός του ΑΣΕΠ. Προτείνω κατά τον ίδιο τρόπο η διάταξη
αυτή να ισχύσει και για τις άλλες κατηγορίες των πινάκων, από
τους οποίους προσλαµβάνονταν µέχρι τώρα οι εκπαιδευτικοί. Ουσιαστικά να υπάρχει µία επιµήκυνση του χρόνου για τους εικοσιτετραµηνίτες και τους άλλους χωρίς να λαµβάνεται υπόψη αν θα
γίνει ο διαγωνισµός ΑΣΕΠ ενδιάµεσα. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω και θα παρακαλούσα να την εξετάσετε.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στο άρθρο 36, εκτός από τα κολέγια που τώρα τα ονοµάζουµε Μεταλυκειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα, υπάρχουν και τα ΕΕΣ, τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.
Εκεί υπάρχει µία διάταξη η οποία λέει ότι πρέπει να προσαρµοστούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου έως τις 31 Αυγούστου
του 2011 και ότι τα ΕΕΣ υποχρεούνται να χρησιµοποιούν ολογράφως, τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις, όσο και στις εν γένει
προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και µόνο τον τίτλο «Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». Σωστά. Ξέρετε όµως ότι από τα
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τέσσερις χιλιάδες Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών κάποιοι ήταν
απολύτως έτοιµοι, µε ολοκληρωµένους φακέλους πριν από αυτή
την ηµεροµηνία. Υπάρχουν οι φάκελοι αυτοί στο Υπουργείο Παιδείας. Κάποιοι άλλοι, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν είχαν ετοιµάσει τους φακέλους τους.
Θα ήθελα να διευκρινιστεί εδώ, κυρία Υπουργέ, εάν αυτούς
που έχουν ολοκληρώσει τους φακέλους η Υπηρεσία θα τους ανταµείψει, ξεκινώντας τις διαδικασίες ελέγχου των φακέλων της
χωρίς να περιµένει πότε οι άλλοι θα συµµορφωθούν µε το νόµο.
Αυτή είναι η τρίτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω.
Η τέταρτη παρατήρηση αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση. Θα
ήθελα να εξετάσετε την περίπτωση των εκπαιδευτικών, όταν κλείνει το σχολείο. Ένα ιδιωτικό σχολείο κλείνει και κάποιος έχει µία
µακρόχρονη παραµονή σε αυτό το σχολείο. Αντιλαµβάνεστε ότι
δηµιουργείται ένα µείζον πρόβληµα γι’ αυτόν τον άνθρωπο.
Θα ήθελα να εξετάσετε την περίπτωση –και να µας πείτε τη
θέση σας- τι θα γίνει στην περίπτωση που κλείνει το σχολείο και
ξαφνικά µένουν µετέωροι κάποιοι άνθρωποι, που για πάρα πολλά
ή για πολλά ή για αρκετά χρόνια δούλευαν σε αυτό το σχολείο.
Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι στο σύνολο του σχεδίου νόµου έχει
γίνει µία δουλειά αρκετά σοβαρή. Νοµίζω ότι µόνο λόγοι εξωεκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν συνθήκες καταψήφισης αυτού του νοµοσχεδίου. Όποιος βιώνει ή υπηρέτησε το
χώρο της εκπαίδευσης ή έχει παιδιά που φοιτούν σε σχολεία, αντιλαµβάνεται ότι η ορθολογικοποίηση, η οποία επιχειρείται µε
αυτό το σχέδιο νόµου, δηµιουργεί νέες συνθήκες στη δευτεροβάθµια και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Καλώ τους συναδέλφους των άλλων πτερύγων της Βουλής να
εξετάσουν το σχέδιο νόµου, χωρίς να επηρεαστούν από τα σηµερινά γεγονότα, αλλά υπό το πρίσµα του συµφέροντος του δηµόσιου σχολείου. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολα να διαφωνήσει
κανείς σε αυτονόητες ρυθµίσεις, οι οποίες προβλέπονται από τα
άρθρα τα οποία σήµερα θα ψηφίσουµε.
Για τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, θα έχουµε δεύτερη δυνατότητα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Όχι, µία ενότητα.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Θα ήθελα τότε µισό λεπτό.
Θα ήθελα να µιλήσω πρώτα – πρώτα για την τροπολογία η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 36 κι έχει να κάνει µε τους Ειδικούς
Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας. Αφορά τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστηµίων. Εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήµατα, που δηµιουργήθηκαν όχι µε ευθύνη όσων διαχειρίστηκαν τα κονδύλια
έρευνας, αλλά από µία αµφισηµία που υπήρχε στις Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις και εξ αυτού του γεγονότος προέκυψαν
προβλήµατα µε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Το ξέρουν
όλοι αυτό.
Ο κ. Ταλιαδούρος, που ήταν Υφυπουργός, αρµόδιος για τα θέµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, το ξέρει πάρα πολύ καλά,
γι’ αυτό και υπέγραψε αυτή την τροπολογία, όπως επίσης και εκπρόσωποι από τα άλλα Κόµµατα.
Με τους Βουλευτές και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και του
ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχουν υπογράψει την τροπολογία, έχω κουβεντιάσει και µου είπαν ότι τη στηρίζουν και αυτοί. Υπάρχει, λοιπόν,
οµοφωνία της Βουλής.
Είναι µία διακοµµατική τροπολογία. ∆ιορθώνει κάποια πράγµατα. Και σε τελευταία ανάλυση, απαλλάσσει ανθρώπους, από
καταλογισµούς, χωρίς να ευθύνονται για τίποτα. Το δηµόσιο
χρήµα δεν υπέστη µείωση από τη δουλειά, την οποία έχουν κάνει.
Το µόνο που θέλω να σας παρακαλέσω, κυρία Υπουργέ, επειδή,
λόγω παράλειψης δεν έχει προστεθεί στην τροπολογία για τους
Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας, να προσθέσουµε
τις λέξεις «και τα Ερευνητικά Κέντρα»,να δεχθείτε αυτή την προσθήκη. Μόνο αυτό. ∆εν αλλάζει καθόλου η τροπολογία. Και νοµίζω ότι είµαστε όλοι σύµφωνοι.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τους εµπειροτέχνες µουσικούς.
Όπως έχω πει και άλλες φορές -και το ξέρουν όλοι εδώ- επί επτά
χρόνια ήµουν ∆ιευθυντής του 2ου Μουσικού Σχολείου της Ελλάδος, στα ∆ολιανά των Ιωαννίνων. Για να λειτουργήσουν τα σχολεία αυτά από τον ιδρυτικό τους νόµο έπρεπε να έχουν και το
Τµήµα της παραδοσιακής µουσικής. Και κάθε σχολείο είχε και το
παραδοσιακό του µουσικό όργανο. Σε άλλες περιοχές ήταν το
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κλαρίνο, αλλού ήταν ο ταµπουράς, αλλού η λύρα η Κρητική,
αλλού η Ποντιακή, αλλού το µαντολίνο κ.ο.κ..
Όλα αυτά τα παραδοσιακά όργανα που σας ανέφερα, δυστυχώς η Ελλάδα δεν τα έχει κατοχυρώσει µε πτυχία. ∆εν υπάρχει
στην Ελλάδα φορέας ο οποίος να δίνει πτυχία γι’ αυτά τα παραδοσιακά όργανα, σαν να µην µας ενδιαφέρει η παραδοσιακή µουσική. Όµως, αυτά τα σχολεία λειτούργησαν µε προβλέψεις του
Υπουργείου Παιδείας ότι για τη διδασκαλία τους θα προσλαµβάνονται εµπειροτέχνες εκπαιδευτικοί, που χρησιµοποιούν αυτά τα
όργανα και ξέρουν να τα διδάσκουν. Η επιλογή γινόταν και γίνεται από την καλλιτεχνική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας.
Υπήρξε µία ρύθµιση, επί Υπουργίας Αρσένη, όταν λειτουργούσαν µόνο δύο σχολεία, δηλαδή στην Παλλήνη και στα ∆ολιανά
Ιωαννίνων γι’ αυτούς τους µουσικούς. Τότε δέκα περίπου τέτοιοι
µουσικοί, έξι ή επτά χρόνια µετά τη λειτουργία αυτών των σχολείων, µονιµοποιήθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις.
Η πρόταση την οποία κάνουµε είναι η εξής: όσοι εµπειροτέχνες µουσικοί δουλεύουν στα µουσικά σχολεία δεκαοκτώ, είκοσι,
δεκαπέντε, πέντε χρόνια και πάντως καλύπτουν τριαντάµηνο της
διδακτικής προϋπηρεσίας, αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να
προσληφθούν σε προσωποπαγείς θέσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Θέλω δε, να σας πω ότι σχεδόν το σύνολο αυτών των ανθρώπων είναι πτυχιούχοι άλλων πανεπιστηµιακών σχολών. Έχουµε
πτυχιούχους Πολυτεχνείου, πτυχιούχους καθηγητικών σχολών,
αποφοίτους µε πτυχία ή διπλώµατα ευρωπαϊκής µουσικής κλπ.,
αλλά επειδή έχουν προσληφθεί ως καθηγητές παραδοσιακών οργάνων, των οποίων τα πτυχία δεν είναι αναγνωρισµένα δεν µπορούν να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, ή να µονιµοποιήσουν
τη σχέση τους µε το σχολείο.
Είναι παράδοξο αυτό το οποίο συµβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι
από αυτούς, είναι διδάσκοντες στο ΤΕΙ Ηπείρου, για παράδειγµα,
όπου έχουµε το Τµήµα Μουσικών Οργάνων, υπογράφουν τίτλους
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικό προσωπικό και την
ίδια στιγµή το Υπουργείο Παιδείας η δευτεροβάθµια εκπαίδευση
τους λέει: «Εσείς καθίστε όπως είστε». Είναι, δηλαδή, τραγικό,
είναι οξύµωρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Η τροπολογία,η οποία έχει τη στήριξη
όλων των πτερύγων της Βουλής και νοµίζω ότι θα την κάνετε
αποδεκτή. Το οφείλουµε σε αυτούς τους ανθρώπους.
Το τελευταίο που θα ήθελα να σας εισηγηθώ, αφορά την τροπολογία για τους πτυχιούχους του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Είναι διακοµµατική και
αυτή η τροπολογία. Αυτοί οι απόφοιτοι για λόγους, που δεν ευθύνονται οι ίδιοι αλλά το Υπουργείο Παιδείας, στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ του 2008 δεν κλήθηκαν να πάρουν µέρος. Οι
πρώτοι απόφοιτοι του τµήµατος είναι του 2006.
Αυτό το οποίο προτείνεται είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ1602 να προβλεφθεί ότι µπορούν να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις στα µουσικά σχολεία και στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση από τους πίνακες
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γιατί χωρίς δική τους ευθύνη
βρέθηκαν έξω από αυτούς, από αβελτηρία της πολιτείας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας του στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελίζα Βόζεµπεργκ για οκτώ λεπτά µε τη σχετική παράταση, αλλά και µε
την παράκληση να µην επεκταθεί πολύ.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε. ∆εν θα καθυστερήσω.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι και

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙ∆’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

εγώ µε τη σειρά µου την ανάγκη να εκφράσω την οδύνη µου για
τα σηµερινά τραγικά γεγονότα µε την απώλεια τεσσάρων ψυχών,
διότι η κοπέλα κυοφορούσε τεσσάρων µηνών έµβρυο, εκφράζοντας παράλληλα τα θερµά συλλυπητήρια µέσα από την καρδιά µου, στους συγγενείς αυτών των ανθρώπων.
Έχουµε βιώσει πολύ σκληρά γεγονότα τον τελευταίο καιρό
στην πατρίδα µας και σήµερα πραγµατικά αυτά που συνέβησαν
δεν τιµούν ούτε το ποιον των Ελλήνων ούτε την αξία της ∆ηµοκρατίας ούτε το θεσµό του Κοινοβουλίου. Έχει δηµιουργηθεί ένα
κλίµα µεγάλης αντιπαράθεσης προς τα µέλη του Κοινοβουλίου
και είναι φυσικό η οργή ανθρώπων που πλήττονται από τα εξοντωτικά µέτρα, για όποιο λόγο αυτά επιβάλλονται, να µην καθοδηγείται πολλές φορές από τη λογική.
Αλλά, όταν φτάνουµε να έχουµε θύµατα µέσα από πραγµατικά
δολοφονικές και τροµοκρατικές ενέργειες, είναι κάτι που όλοι
έχουµε υποχρέωση να αντιµετωπίσουµε µε νηφαλιότητα, αλλά
και µε απόλυτη υπευθυνότητα. Κανείς µας δεν έχει τώρα την ψυχική αντοχή ούτε να αντιπαρατεθεί, παρά µόνο στα πλαίσια του
θεσµικού µας ρόλου να πούµε δύο κουβέντες, που θεωρούµε σηµαντικές για τα άρθρα του σχεδίου νόµου, κυρία Υπουργέ.
Εµείς αρθρώσαµε µια επιχειρηµατολογία, που θεωρήσαµε ότι
στέργει στην αναβάθµιση της παιδείας κάτω από την οπτική της
Νέας ∆ηµοκρατίας και βεβαίως, καταψηφίσαµε επί της αρχής το
σχέδιο νόµου και την πλειονότητα των άρθρων του.
∆ηλαδή τα τρία πρώτα κεφάλαια τα καταψηφίζουµε, µε το σκεπτικό που είχαµε την τιµή να σας αναπτύξουµε και που έχει να
κάνει µε τον τρόπο που εισάγονται κάποιες ρυθµίσεις, χωρίς να
αµφισβητούµε µε κανένα λόγο τις προθέσεις που έχει το Υπουργείο να αναβαθµίσει την παιδεία.
Απλώς θεωρούµε ότι η σπουδή, η προχειρότητα ή κάποιες
ενέργειες που ήταν εσπευσµένες – δεν θέλω να πιστεύω σκόπιµες – εισηγούνται κάποιες διατάξεις νόµου που δεν έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αποδεκτές, διότι δεν υπήρξαν εκείνες οι
εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες σε µια δηµοκρατική κοινωνία, για
να θεµελιώνουν τον κανόνα.
Κανείς δεν εκφέρει έναν σοβαρό, µε επιχειρήµατα αντίλογο για
την ορθή διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ.
Όµως υπάρχουν οι εξαιρέσεις που εµείς θεσπίσαµε ως νόµο και
αφορούν στις ειδικές ευαίσθητες κατηγορίες, κοινωνικές οµάδες
των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες και των πολυτέκνων, που θεωρήσαµε ότι εξαιρετικά θα έπρεπε να προσλαµβάνονται, χωρίς
να συµµετέχουν στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, εφόσον είναι κάτοχοι
κάποιων τίτλων και, αν θέλετε να προχωρούσαµε ένα βήµα, αναµφισβήτητα, να αποκτήσουν και το πιστοποιητικό εκπαιδευτικής
επάρκειας.
Και θα ήταν άλλο από το να µοριοδοτούνται, έστω και γενναία,
διότι ο λόγος για τον οποίο ζητούσαµε να δεχθείτε αυτή την εξαίρεση είναι η πραγµατικά αντικειµενική αδυναµία να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες ενός διαγωνισµού του ΑΣΕΠ επί ίσοις όροις µε
τους άλλους συναδέλφους τους.
Και µην ξεχνάµε ότι στη ∆ηµοκρατία είµαστε όλοι ίσοι, αλλά η
φύση δεν έχει επιφυλάξει τις ίσες δυνατότητες, γι’ αυτό και δεν
είµαστε όλοι ίδιοι. Γι’ αυτό έχουµε εστιάσει σ’ αυτό, για καθαρά
κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς, αλλά και δηµοκρατικούς λόγους.
Σε µια δηµοκρατική κοινωνία, θα έπρεπε οι εξαιρέσεις να δίνουν
έµφαση σ’ έναν κανόνα που θεσπίζουµε.
Σε σχέση µε τις διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση, οι
αντιρρήσεις µας εστιάστηκαν – και γι’ αυτό εµµένουµε στο να καταψηφίζουµε τις συγκεκριµένες διατάξεις – στο γεγονός ότι οι
λεπτοµέρειες του τρόπου διεξαγωγής της αξιολόγησης θεωρούµε και εκτιµούµε ότι δεν θα φέρουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, έτσι όπως εισάγεται. Και άλλωστε, δεν µας δώσατε
την ευκαιρία να γνωρίζουµε τον επακριβή τρόπο διενέργειας και
λειτουργίας αυτής της αξιολόγησης, διότι επιφυλάξατε ακριβώς
την περιγραφή αυτών των λεπτοµερειών σε αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Αντίστοιχες εννοώ και µε το θεσµό του µέντορα, µε το επιπρόσθετο για µας επιχείρηµα ότι είναι ένας
θεσµός που, όπως κι εσείς, κυρία Υπουργέ, είπατε, έν τινι µέτρω
είναι σε πειραµατικό επίπεδο, εφόσον δοκιµάζεται για πρώτη
φορά και εφόσον έχουµε κάποια µοντέλα που πρόκειται να εφαρµόσουµε και τα οποία να µπορούν να λειτουργήσουν σε αυτή την
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κατεύθυνση.
Σε σχέση τώρα – θα ήθελα να αναφερθώ – µε τα ιδιωτικά σχολεία, κυρία Υπουργέ, σίγουρα πιστεύω ότι κι εσείς ενστερνίζεστε,
µέσα από την ευρωπαϊκή σας κουλτούρα, την ανάγκη για την
ανάπτυξη στον τόπο µας. Και η ιδιωτική εκπαίδευση αποδεχόµαστε και όλοι γνωρίζουµε ότι δεν έχει να κάνει µε µια κοινή επιχείρηση. Σίγουρα είναι ένα δηµόσιο αγαθό, που εκχωρείται και έχει
την εποπτεία της πολιτείας – και ορθώς.
Αλλά αναµφισβήτητα θα έπρεπε το δικαίωµα εκείνων που διευθύνουν τα ιδιωτικά σχολεία, να απολύουν τους εκπαιδευτικούς
που δεν θεωρούνται κατάλληλοι και που µάλλον είναι δυσλειτουργικοί, πολλές φορές και επικίνδυνοι για τη συνέχιση µιας µονάδας που διεκδικεί να αντέχει στην ανταγωνιστικότητα, να είναι
ελεύθερο.
Κατά µείζονα λόγο, όταν µία ιδιωτική µονάδα εξαιρετικά έγκυρη και σηµαντική, που συµβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου
µας, έχει ένα και δύο παραρτήµατα και αριθµεί εκπαιδευτικούς –
δεν είµαι πρόχειρη αυτήν τη στιγµή να σας πω, αλλά θα µπορούσαµε να πούµε ότι σε επίπεδο παραρτηµάτων και κυρίας
µονάδας µπορεί να είναι και πεντακόσιοι εκπαιδευτικοί- δεν µπορεί να έχει το δικαίωµα να απολύει έναν κατ’ έτος, όπως µια άλλη
µονάδα που έχει πενήντα εκπαιδευτικούς. Είναι δυσανάλογο. Το
βάζω σαν προβληµατισµό και αυτήν τη στιγµή θεωρητικά και από
κοινοβουλευτικής απόψεως µπορείτε να το δείτε.
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση σε σχέση µε τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Κυρία Υπουργέ, ακούγοντας και το
λόγο που αρθρώσατε στην τελευταία τηλεοπτική σας εµφάνιση
στη δηµόσια τηλεόραση, όπου είπατε ότι από αυτά τα αδειοδοτηµένα, νυν επονοµαζόµενα µε το σχέδιο νόµου «Κέντρα Μεταλυκιακής Εκπαίδευσης», θα είναι µονοψήφιος ο αριθµός που
ενδεχοµένως να πληρούν τις προϋποθέσεις της αδειοδότησης
µέσα από τη διαδικασία που επιλέγετε, θα ήθελα να σας πω ότι
αυτά τα τέσσερα-πέντε που έχετε στο µυαλό σας και που αντιλαµβάνοµαι τι εννοείτε και εγώ, θα µπορούσατε να τα ονοµάσετε
«Κολλέγια». ∆ηλαδή, θα µπορούσε η διάταξή σας να είναι «Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κολλέγια», ακριβώς για να
υπάρξει η διακριτή µεταχείριση σε εκείνους που πληρούν τις
προϋποθέσεις και έχουν µία εγκυρότητα, από εκείνα τα οποία
πράγµατι δεν δικαιούνται να διεκδικούν την αναγνώρισή τους µε
βάση τις διατάξεις του νόµου.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό θέλω ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, είχαµε πει ότι το ΕΚΕΠΙΣ, στο οποίο υπάγετε στη δικαιοδοσία αδειοδότησης και εξέτασης, θα έπρεπε να έχει µία
αναβαθµισµένη µορφή. Νοµίζω ότι και εσείς το είπατε λεκτικά,
ότι θα θεσµοθετηθεί ή θα ιδρυθεί ή θα δηµιουργηθεί µία νέα υπηρεσία µε άλλο τεχνογνωστικό υπόστρωµα, ούτως ώστε να µπορέσει να συµβάλει. Εµείς είχαµε αντιπροτείνει ότι ο ΟΕΕΚ είναι ο
αντίστοιχος θεσµός, που θα µπορούσε να αναλάβει αυτήν την
αδειοδότηση.
Τελειώνοντας την τοποθέτησή µου, κυρία Υπουργέ, θέλω να
πιστεύω ότι οι παρατηρήσεις µας δεν έπεσαν στο κενό. Και το
λέω αυτό, γιατί αλίµονο εάν κάποιος µπορεί να πει ότι υπάρχουν
συµφέροντα στενοκοµµατικά σ’ ένα λόγο που αρθρώνεται για το
µέλλον του τόπου µας, για την αναβάθµιση της παιδείας! Τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά, από το δικό µου στόµα δεν θα ακούσετε
ποτέ ισοπεδωτικό λόγο για καµµία κοµµατική παράταξη. Εγώ δεν
πιστεύω ότι κάποια παράταξη συλλήβδην έχει σκοπό, µέσα από
εξυπηρέτηση συµφερόντων, να υπηρετήσει την παιδεία. ∆εν το
πιστεύω. Είναι τελείως διαφορετικό το να έχουµε ένα διαφορετικό πρίσµα και µία διαφορετική οπτική σ’ αυτά τα οποία προτείνονται. Ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος θα σάς αναφέρει
γιατί καταψηφίζουµε και δύο διατάξεις που αφορούν στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.
Κλείνοντας, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, το
οποίο δεν ξέρω εάν απαντήθηκε, αν τελικά είναι διοριστέοι οι χίλιοι τετρακόσιοι εβδοµήντα που έχουν περάσει µέσα από το ΦΕΚ
από τον τελευταίο διαγωνισµό του 2008 και είναι ένα µέρος από
εκείνους τους εκπαιδευτικούς, που ήδη έχουν διοριστεί. Αν το
έχετε πει, δεν το άκουσα. Φαντάζοµαι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα
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πρέπει στον πρώτο διαγωνισµό να συµπεριληφθούν, διότι ούτως
ή άλλως είναι διοριστέοι και δεν είναι απλώς υπό διορισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Βόζεµπεργκ.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, ο κ. Ιωάννης Ζιώγας, για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλουµε και εµείς να εκφράσουµε τα συλλυπητήρια µας για το θάνατο των τριών εργαζοµένων.
Θέλουµε να τονίσουµε και να επικεντρώσουµε την αντίθεσή
µας σε κάποια σηµεία, επαναλαµβάνοντας ορισµένα απ’ αυτά,
γιατί θεωρούµε ότι έχουµε εξαντλήσει και καταθέσει τη σαφή µας
θέση, τόσο επί της αρχής, όσο και επί των άρθρων.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να µιλήσω και να καταδείξω ορισµένες
από τις συνέπειες από την ατυχή πορεία της λεγόµενης «προίκας» για την παιδεία, αφού ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες προσπάθειες
τροποποίησης
των
προϋπολογισµών
των
πανεπιστηµίων για το 2010, όπου µιλάµε για την ελάττωση του
ποσού κατά 12%, όπως αναφέραµε χθες.
Πρόσφατα, η πρυτανεία του Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων, επιχείρησε να περάσει µία µείωση 10% στις λειτουργικές δαπάνες.
Από ό,τι είµαι ενηµερωµένος και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για ελάττωση από 10% έως και 30%
ακόµα, των κονδυλίων των πιστώσεων. Στην απόφαση της γενικής συνέλευσης του Τµήµατος της Φυσικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών καταδικάζεται η µείωση κονδυλίων γι’ αυτό το 12%.
Μέχρι σήµερα -θα φέρω ένα παράδειγµα της απόφασης του Τµήµατος Φυσικής- διατίθεται για κάθε µέλος ∆ΕΠ ποσό 640 ευρώ
ετησίως. Κάθε µέλος ∆ΕΠ είχε στη διάθεσή του 640 ευρώ για να
κάνει έρευνα, για την κάλυψη των ερευνητικών του αναγκών. Το
ποσό αυτό φέτος µειώνεται κατά 40 ευρώ.
Τέλος, από το Σεπτέµβρη τα σχολεία θα είναι υποχρεωµένα να
λειτουργήσουν µε µείωση προσλήψεων των εκπαιδευτικών και
βέβαια, ως αποτέλεσµα θα είναι να πολλαπλασιαστούν τα ωροµίσθια και τα κενά στα σχολεία.
Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τον τίτλο του πολυνοµοσχεδίου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού» ο εκπαιδευτικός σαφώς
υποβαθµίζεται, αλλάζει ρόλο. Οι εργασιακές του σχέσεις διαλύονται πλήρως και αποσυνδέεται τελείως το πτυχίο µε το επάγγελµα. Η µονιµότητα θα είναι πλέον ένα όνειρο θερινής νυκτός,
αφού µέχρι την «κατάκτησή» της ο εκπαιδευτικός θα περνάει από
διάφορα στάδια δοκιµασίας, που σκοπό έχουν την υποταγή στις
απαιτήσεις του νέου σχολείου.
Πρακτικά, το νέο σύστηµα προσλήψεων και διορισµών που
ανακοίνωσε το Υπουργείο, όπου περίσσεψαν οι αναφορές στην
αναξιοκρατία και τη διαφάνεια, βάζει ένα νέο λαβύρινθο στη θέση
του παλιού. Τελικός σκοπός είναι να υπάρχουν µόνο ευέλικτοι εκπαιδευτικοί, που θα ασκούν τον παιδαγωγικό τους ρόλο, γνωρίζοντας ότι εάν δεν ακολουθούν τους νέους κανόνες, θα αξιολογηθούν αρνητικά.
Ο διορισµός εκπαιδευτικών ανά περιφέρεια ή σχολική µονάδα
συνδέεται µε τη διοικητική µεταρρύθµιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και
µαζί µε το δόκιµο στάδιο του εκπαιδευτικού ανοίγει τον ασκό του
Αιόλου για την κατάργηση οργανικών θέσεων σχολικών µονάδων,
για την επέκταση των ελαστικών σχέσεων στο σχολείο. Με την
εισαγωγή στελεχών διοίκησης και µάναντζερς στο σχολείο, τη
µετατροπή του σε διοικητική µονάδα, την αξιολόγησή του στη
βάση της επιχειρηµατικής λειτουργίας, η Κυβέρνηση χτίζει το πιο
ταξικό, το πιο ακριβό και διαφοροποιηµένο σχολείο. Σε αυτό ο
διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν παιδαγωγικό ρόλο,
αλλά θα είναι υποχρεωµένοι να αναζητούν «επενδυτές» και «πελάτες».
Στα κριτήρια αυτοαξιολόγησης της εγκυκλίου –αναφέροµαι
στην εγκύκλιο 31 Μαρτίου- αναφέρεται αναλυτική παρουσίαση
επιδόσεων των µαθητών -γιατί είναι αυτή η οποία ενεργοποίησε
την αυτοαξιολόγηση, η οποία είναι πλέον κατάσταση- κατά µάθηµα, τάξη, τµήµα, φύλο, ποσοστό των µαθητών κατά φύλο, τάξη
και συνολικά σχετικά µε τη φοίτηση, τις µεταγραφές από και
προς σχολείο. Οι µαθητές λυκείων σηµειώνουν υψηλά ποσοστά
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επιτυχίας στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτά είναι κοµµάτια της εγκυκλίου. Οι καταγραφές
αυτές είναι που θα οδηγήσουν και τα σχολεία στην πλήρη κατηγοριοποίηση σε σχολεία ελίτ και κατ’ επέκταση σε σχολεία για
την πλέµπα.
Το κριτήριο των µεταγραφών είναι άκρως αποκαλυπτικό και γι’
αυτό το στόχο, γιατί δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα να καταγράφονται οι µεταγραφές για λόγους µετακόµισης οικογένειας.
Οι µεταγραφές καταγράφονται, γιατί οδεύοντας προς την πολιτική επιλογής σχολείου από τους γονείς, από τις επιλογές των
γονιών θα φαίνεται ποια σχολεία καταγράφονται ως καλά και
αυτό θα είναι το κριτήριο για την καλύτερη βαθµολόγησή τους.
Κοινώς, πολλά θα είναι και τα σχολεία που θα οδηγηθούν σε κλείσιµο ή θα φυτοζωούν, ενώ ο ανταγωνισµός µεταξύ των σχολικών
µονάδων θα είναι διαρκής και αδυσώπητος.
Όσο για τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών στις πανελλαδικές
εξετάσεις, είναι η αποθέωση της ποσότητας ως κυρίαρχης έννοιας, αφού σε καµµία περίπτωση µία στιγµιαία εξεταστική διαδικασία δεν µπορεί να αποδώσει το σύνολο του εκπαιδευτικού
έργου και των µορφωτικών αποτελεσµάτων του για τους µαθητές.
Η αυτοαξιολόγηση του νοµοσχεδίου δεν έχει καµµία σχέση µε
τη λαϊκή ανάγκη να γίνει ο εκπαιδευτικός καλύτερος, επιστηµονικά πληρέστερος, πιο ικανός στο να µορφώνει ολόπλευρα τα
παιδιά, κάτι που είναι επιτακτικό βέβαια. ∆εν έχει καµµία σχέση µε
την ανάγκη για ένα ενιαίο σχολείο, βασικό υποχρεωτικό για
όλους τους µαθητές, αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν. ∆εν θέλουν. Ούτε είναι βέβαια για τέτοιο εκπαιδευτικό ούτε είναι για τέτοιο σχολείο. Θέλουν σχολείο ανώνυµη εταιρεία και το δάσκαλο
σκυφτό.
Αυτό υπηρετεί το «µαστίγιο» της αυτοαξιολόγησης και το «καρότο» της καινοτοµίας. Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είµαστε υπέρ ενός αποκλειστικά δηµόσιου και δωρεάν εκπαιδευτικού
συστήµατος, µε κατάργηση κάθε µορφής ιδιωτικής επιχειρηµατικής δράσης. Παλεύουµε για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα
δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού και των
µεταναστών, να έχουν τη σιγουριά ότι µπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά που διαµορφώνει ο ανθρώπινος µόχθος, σε
όλα αυτά που παράγει η ανθρώπινη σκέψη. Γι’ αυτό το λόγο θα
καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί των άρθρων.
Όσον αφορά το άρθρο 2, επειδή έχουµε τοποθετηθεί λέµε
πάλι ότι ουσιαστικά υποβαθµίζονται οι καθηγητικές σχολές. Μία
ερώτηση: Έχουµε ένα ψήφισµα στο οποίο αναφέρεται ότι δεν διευκρινίζεται στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, που χορηγεί η ΑΣΠΕΤΕ στα
πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος παιδαγωγικής κατάρτισης
ΕΠΕΚ, θα εξακολουθεί να ισχύει ως πιστοποιητικό παιδαγωγικής
επάρκειας προκειµένου οι κάτοχοι να µπορούν να διοριστούν στη
δηµόσια εκπαίδευση. Μιλάµε για το άρθρο 2 παράγραφος 3, εδάφιο 5.
Επίσης, µε αφορµή αυτή τη διευκρίνιση θα ήθελα να εκφράσω
τη συµφωνία στις τρεις τροπολογίες που κατέθεσε ο κ. Παντούλας, δηλαδή στη διαχείριση των κονδυλίων για το «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ»,
στους εµπειροτέχνες µουσικούς και στους εκπαιδευτικούς που
δεν µπόρεσαν να δώσουν τις εξετάσεις.
Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, θεωρούµε ότι οι πέντε
µονάδες-µόρια που δίνονται είναι λίγες. Επαναφέρουµε την πρότασή µας για όλα αυτά που προβλέπονται γι’ αυτές τις κατηγορίες, ότι πρέπει να αυξηθεί και για µία ακόµη φορά προτείνουµε
να συµπεριληφθεί η κατηγορία των µονογονεϊκών οικογενειών,
που κατά την πορεία έχει φύγει ο ένας εκ των δύο γονέων. ∆εν είναι δυνατόν να υπάρχει η µέριµνα για τους πολύτεκνους, για την
οικογένεια µε τέσσερα παιδιά και να µην προβλέπεται για έναν γονιό που έχει δύο ή τρία παιδιά, διότι σαφώς είναι σε χειρότερη κατάσταση, σε χειρότερη µοίρα.
Επανερχόµαστε στο νεοδιοριζόµενο εκπαιδευτικό που πρέπει
να στηριχθεί από την κεντρική εξουσία. Στο άρθρο 9 ουσιαστικά
αυτό που προσφέρεται δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δεδοµένο ότι θα αναγκαστεί πάλι να δώσει στον ΑΣΕΠ, κάνοντας
φροντιστήριο και δίδοντας εξετάσεις σε µία ηλικία όπου ο εξεταζόµενος είναι σε δυσµενέστερη µοίρα από τον πρόσφατα από-
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φοιτο κατέχοντα πτυχίο.
Επαναφέρουµε το αίτηµα για να µην καταργηθεί η θετική διάταξη που αφορά τους συζύγους µελών ∆ΕΠ. Κλείνοντας, επαναλαµβάνω ότι εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και επί των
άρθρων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Είναι περιττό να εκφράσω
την οδύνη µου για την ηµέρα. Είναι δύσκολο, κυρία Υπουργέ να
είµαι σήµερα αναγκασµένος να κάνω αυτή τη συζήτηση για ένα
νοµοσχέδιο, που έχει πάρα πολλά θετικά σηµεία και σας εύχοµαι
να επιτύχει στην εφαρµογή του και να οδηγήσει στο νέο σχολείο,
που όλοι πρέπει να ονειρευόµαστε.
∆εν θα πω τα ίδια που είπα χθες στο άρθρο 3 για τους πολυτέκνους, στο άρθρο 4 για τους µέντορες, στο άρθρο 32 για την
αξιολόγηση. Θέλω, όµως, να πάω σε δύο άρθρα τα οποία µας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Θα σας κάνω πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα και σας παρακαλώ να µας δώσετε συγκεκριµένες
απαντήσεις. Πάω στο άρθρο 45 που αφορά τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαιδεύσεως. Εδώ υπάρχει ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα
όσον αφορά την ονοµασία τους. Εσείς έχετε αλλάξει την ονοµασία σε σχέση µε το παλαιό καθεστώς και από την παλαιά ονοµασία του νόµου που τους έδινε το χαρακτηρισµό κολλέγια, δηλαδή
του νόµου του κ. Στυλιανίδη, εσείς εισάγετε το νέο όρο Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαιδεύσεως. Σας λέω εξ αρχής ότι η απόφασή
σας είναι λάθος. Σας το είπαµε και στην επιτροπή. Είµαστε απολύτως βέβαιοι ότι όσοι από αυτούς τους ανθρώπους προσφύγουν στα δικαστήρια θα κερδίσουν το δικό σας νόµο.
Η απόφασή σας είναι λάθος, διότι εδράζεται στο εξής επιχείρηµα: Ότι δεν θέλετε να τους δώσετε θεσµικά από το κράτος –
αυτό είπα και στην επιτροπή- την βαθµίδα των κολλεγίων.
Πρέπει να σας πω ότι άσχετα αν εσείς το θέλετε ή όχι, το έχει
ήδη πράξει η προηγούµενη κυβέρνηση, πράγµα που σηµαίνει ότι
ακόµα αν και σε σας δεν αρέσει, έχουν ήδη πάρει αυτό το χαρακτηρισµό µέσα από νόµο του ελληνικού κράτους και άρα αυτό
δεν είναι κάτι που µπορείτε να τους αφαιρέσετε.
Επίσης, αν κατάλαβα καλά –και θέλω να µε διορθώσετε σ’
αυτό- εσείς δεν προτίθεστε ή δεν λέει ο νόµος ότι τους απαγορεύετε να χρησιµοποιούν τον όρο «κολλέγια» σε µια διαφήµιση.
Αν λέει για παράδειγµα –τυχαία λέω ένα όνοµα που µου ήρθε στο
µυαλό- IST COLLEGE ή BCA COLLEGE, αυτό θα είναι παράνοµο
µε βάση το νόµο ή θα µπορούν να γράψουν την ονοµασία τους που όλα αυτά έχουν το όνοµα «κολλέγιο» στο διακριτικό τίτλο
τους- και από κάτω θα γράφει Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαιδεύσεως και σ’ αυτήν την περίπτωση θα είναι σύννοµο;
Επειδή, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε στην επιτροπή, ισχύει το δεύτερο, δηλαδή εσείς θέλετε οπωσδήποτε να
γράφεται το Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαιδεύσεως, ασχέτως τι
άλλο θα γράφουν, πρέπει να σας πω ότι τελικά δηµιουργείται ένα
µείζον θέµα εκ του µη όντος.
Πραγµατικά, δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί τόσο τους ιδιοκτήτες αυτών των Κέντρων όσο και τα παιδιά που φοιτούν σ’ αυτά
τα κέντρα, που τα έχει η ελληνική πολιτεία ταλαιπωρήσει τόσο
πολύ εδώ και είκοσι χρόνια, θα πρέπει να συνεχίσουµε να ταλαιπωρούµε –να µου επιτρέψετε την έκφραση- µε ασήµαντα πράγµατα. Ναι, λοιπόν, τα ονοµάζει η ελληνική πολιτεία κολλέγια. Μ’
αυτόν τον τίτλο έχουν γίνει γνωστά στον ελληνικό λαό.
Η προσπάθειά σας µου θυµίζει τη µετονοµασία µεγάλων οδών
της Πρωτευούσης. Παραδείγµατος χάριν, την Πανεπιστηµίου τη
λέτε Ελευθερίου Βενιζέλου. Ρωτήστε έναν Έλληνα ποια είναι η
Ελευθερίου Βενιζέλου. ∆εν ξέρει. Όλοι Πανεπιστηµίου την ξέρουν. Την Πατησίων την ονοµάζετε 28ης Οκτωβρίου. Όλοι Πατησίων την ξέρουν. Το ίδιο θα γίνει και εδώ, κολλέγια θα τα λέµε
όλοι.
Άρα, εσείς δηµιουργείτε ένα θέµα, το οποίο δεν έχει κανένα
νόηµα και δεν καταλαβαίνω γιατί σπαταλάτε χρόνο και χρήµα
αυτών των ανθρώπων για ένα γινάτι. Κατά τη γνώµη µου, είναι
απλώς ο φόβος σας για τις αντιδράσεις της Αριστεράς, ο ίδιος
φόβος που σας κράτησε έξω από την Αναθεώρηση του Συντάγµατος στο άρθρο 16.
Είµαι απολύτως βέβαιος ότι έχει καταλάβει το ΠΑΣΟΚ πόσο
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λάθος έκανε που απεχώρησε από την αναθεώρηση του άρθρου
16, λόγω της εσωκοµµατικής τότε διαµάχης του κυρίου Πρωθυπουργού µε τον νυν Υπουργό Εθνικής Αµύνης. Αυτά είναι δικά
σας θέµατα. Όµως, αυτά τα δικά σας θέµατα θα ταλαιπωρούν
την Ελλάδα µέχρι την επόµενη αναθεώρηση.
Τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που αναγκαστικά περιµένουµε την
αναθεώρηση για να διορθώσουµε το προηγούµενό σας λάθος,
ας µην ταλαιπωρούµε αυτούς τους ανθρώπους. Νοµίζω, πραγµατικά, ότι είναι γινάτι να επιµένετε στην αλλαγή του τίτλου «κολλεγίου». Θα ήθελα όµως τη δική σας άποψη στο αν θα µπορούν
να χρησιµοποιούν τον όρο ή θα κυνηγάτε από πίσω το DEREE
COLLEGE παραδείγµατος χάριν ή όλα αυτά που έχουν αυτό το
διακριτικό τίτλο και έτσι τα ξέρει ο κόσµος.
Όµως, µέσα στο άρθρο 45 έχει προκύψει ένα µεγάλο θέµα.
Μας το είπε ο κ. Καρκανιάς στην Επιτροπή και δεν έχουµε λάβει
ακόµα τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Λέτε ότι θα πρέπει οι αιτούντες την άδεια να έχουν καταθέσει το φάκελό τους µέχρι τις
15/6/2010. Όπως αντιλαµβάνεστε, είναι µία πάρα πολύ µικρή
προθεσµία για να τους καταθέσουν µέχρι τις 15/6/2010, διότι
ακόµα δεν έχει ψηφιστεί ο νόµος και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Άρα, επί της ουσίας αυτοί οι άνθρωποι δεν µπορούν να ξεκινήσουν ακόµα τη διαδικασία.
Θα ήθελα, λοιπόν, τη ρητή σας δέσµευση µέσα στη Βουλή των
Ελλήνων ως προς το εξής σηµείο: Κάποιος καταθέτει το φάκελό
του, δηλαδή την αίτησή του για την άδεια έως τις 15/6/2010. Θα
µπορεί να προσθέτει διάφορα δικαιολογητικά που τυχόν του λείπουν λόγω της γραφειοκρατίας, που όλοι ξέρουµε ότι υπάρχει
στην Ελλάδα, έως ότου θεωρείται ο φάκελος συµπληρωµένος
και µετά τη 15η Ιουνίου ή θα είναι όλοι υποχρεωµένοι µέχρι τις 15
Ιουνίου να έχουν τον πλήρη φάκελο κατατεθειµένο; Αν ισχύει το
δεύτερο, σας µιλώ ειλικρινά και λέω ότι θεωρώ πως είναι σχεδόν
αδύνατον να έχετε πλήρεις φακέλους σ’ ένα τόσο µικρό χρονικό
διάστηµα. Άρα, ελπίζω να εννοείτε το δεύτερο.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο, το άρθρο 3, λέτε ότι θα παύουν να
ισχύουν οι παλιές άδειες µέχρι τη χορήγηση των νέων αδειών
στις 31/8/2010. Κυρία Υπουργέ, θέλω εδώ να σας επιστήσω την
προσοχή στο εξής: Είναι µία αγωνία που µεταφέρθηκε από αυτούς τους ανθρώπους, την οποία εγώ θεωρώ πολύ δόκιµη.
Ζούµε στην Ελλάδα. Το ελληνικό δηµόσιο λειτουργεί µε τους
νόµους που ξέρουµε και χρονικά µεσολαβεί ο Αύγουστος. Υπάρχει, λοιπόν, η περίπτωση µε δική σας υπαιτιότητα –δεν εννοώ
προσωπικά της κ. ∆ιαµαντοπούλου, εννοώ του ελληνικού δηµοσίου, του ελληνικού κράτους- δεν έχετε καταφέρει να εκδώσετε
τις άδειες µέχρι τις 31 Αυγούστου.
Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν καταθέσει τους φακέλους, αλλά
επειδή η επιτροπή δεν συνήλθε, επειδή το ΠΑΜΕ κατέλαβε την
Ακρόπολη, επειδή ο υπάλληλος δεν ήθελε να πάει να βάλει σφραγίδα –δεν έχει σηµασία για ποιο λόγο- και η ουσία είναι ότι δεν
µπόρεσε το ελληνικό κράτος να βγάλει τις άδειες µέχρι τις 31 Αυγούστου. Τι γίνεται σ’ αυτήν την περίπτωση;
Εγώ ας πούµε θα ήθελα να γράψετε µέσα ότι εάν από υπαιτιότητα του ελληνικού κράτους δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες, θα
ισχύουν οι παλαιές µέχρι να βγουν οι άδειες που το κράτος θέλει,
ώστε να είναι διασφαλισµένος ο επιχειρηµατίας, αλλά και ο σπουδαστής ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί το κολλέγιο αυτό αν, επαναλαµβάνω, η καθυστέρηση οφείλεται όχι στην επιχείρηση, όχι
στο κολλέγιο, αλλά στο ελληνικό δηµόσιο.
Αυτές είναι οι δύο διευκρινίσεις που απαιτούνται. Πρώτον, ο
διακριτικός τίτλος. Κατά τη γνώµη µας, πολύ κακώς επιµένετε
στο να τους αφαιρείτε τον όρο «κολλέγια», που έτσι τους ξέρει ο
κόσµος, έτσι τους έχει µάθει και έτσι θα τους λέει, ακόµη κι αν
εσείς επιµείνετε στο «Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαιδεύσεως».
Σας διαβεβαιώνω ότι κανένας δεν θα τα λέει έτσι.
∆εύτερον, η ηµεροµηνία της 15ης Ιουνίου του 2010, τι ακριβώς
σηµαίνει; Γιατί εδώ µπορεί να γίνει πολύ µεγάλη παρεξήγηση, αν
δεν υπάρχουν οι αναγκαίες διευκρινίσεις.
Και τρίτον, η ηµεροµηνία της 31ης Αυγούστου τι ακριβώς θα
σηµάνει;
Είναι θέµατα όπου πρέπει να δοθούν συγκεκριµένες απαντήσεις µέσα στην Αίθουσα της Βουλής. Θα ήταν πολύ καλό να
έχουν γραφτεί και µέσα στο νόµο, γιατί µπορεί να δηµιουργή-

6686

σουν τεράστια προβλήµατα.
Και πάω και στο άρθρο 47, στην παράγραφο 16, που µε ενδιαφέρει, για τα ιδιωτικά σχολεία. Κυρία Υπουργέ, το άκουσα και
στην επιτροπή αλλά και εδώ το είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι,
ότι η γνώση δεν είναι επιχείρηση. Είναι, ξέρετε, από τα γνωστά
αυτά τσιτάτα, τα οποία µας αρέσει να λέµε στην Ελλάδα και τα
οποία στην πραγµατικότητα δεν έχουν κανένα νόηµα. Με την ίδια
λογική, το νερό δεν µπορεί να είναι επιχείρηση, αλλά είναι ιδιωτική επιχείρηση εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο. Με την ίδια λογική, η ενέργεια δεν µπορεί να είναι επιχείρηση –τη χρειαζόµαστε
όλοι, όµως είναι επιχείρηση και η ενέργεια. Επίσης, η Υγεία δεν
µπορεί να είναι επιχείρηση. Μα, υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκοµεία
που είναι επιχείρηση. Αυτά είναι συνθήµατα σοβιετικού τύπου!
∆εν έχουν νόηµα το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, λοιπόν, έχουµε ιδιωτικά σχολεία. Είµαστε περήφανοι που
τα έχουµε κι ευτυχώς που τα έχουµε. ∆ιότι, όπως έχετε καταλάβει, όποιος Έλληνας έχει τη δυνατότητα να πάει το παιδί του σε
ιδιωτικό σχολείο, ακόµη και µε στερήσεις, δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά. Πείτε µου, αν ξέρετε, έναν Έλληνα που να έχει την οικονοµική δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου
σχολείου και επιλέγει το δηµόσιο. Κανένας! Όλοι, όσοι µπορούµε, πάµε τα παιδιά µας σε ιδιωτικά. Γιατί; Γιατί αυτά τα σχολεία προσφέρουν πολύ µεγάλο έργο.
∆εν µπορώ να καταλάβω, λοιπόν, γιατί πρέπει να βάζουµε αυτά
τα σχολεία, που είναι και επιχειρήσεις, σε τόσο ασφυκτικό
έλεγχο, όπως το κάνετε. Παραδείγµατος χάριν, βάζετε ότι αν ο
ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος, πάλι έχει τη µία δυνατότητα απολύσεως.
∆ηλαδή έχει ένας άνθρωπος ένα σχολείο που απασχολεί δεκαπέντε εκπαιδευτικούς και µπορεί να απολύσει έναν, όπως λέτε
εδώ. Έχει ο άλλος ένα σχολείο που έχει δυόµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς και µπορεί να απολύσει πάλι έναν. Μα ούτε ο Στάλιν
δεν θα το σκεφτόταν αυτό! Ειλικρινά σας το λέω. Αν έχετε τέτοια
νοοτροπία, βάλτε το αστέρι µε την Σοβιετική Ένωση να τελειώνουµε.
Πρέπει να υποστηρίξουµε τα ιδιωτικά σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν έργο. Είναι καλά τα ιδιωτικά σχολεία. Κακώς
λοιδορούµε τους επιχειρηµατίες. ∆ιότι αυτοί οι άνθρωποι -για να
το καταλάβουµε- έχουν συµφέρον να έχουν τον καλό εκπαιδευτικό στην τάξη. ∆εν είναι κακός κατ’ ανάγκην ο επιχειρηµατίας
στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα µας πείσανε κάποιοι ότι όποιος κάνει
επιχείρηση είναι κακός, είναι εγκληµατίας, είναι κακούργος. ∆εν
είναι έτσι. Ο επιχειρηµατίας που επενδύει σ’ ένα ιδιωτικό σχολείο
είναι ο πρώτος που έχει συµφέρον να έχει τον καλό καθηγητή
στην τάξη, γιατί από τον καλό καθηγητή στην τάξη θα ανέβει η
φήµη του σχολείου του και θα έχει περισσότερους µαθητές. Άρα,
δεν πρέπει να φοβόµαστε. Αυτός ξέρει καλύτερα από µας.
∆ώστε τους µία ανάσα, να µπορούν να δράσουν όπως πρέπει
να δρα µια επιχείρηση σήµερα στο περιβάλλον που ζούµε, το οικονοµικό και επιχειρηµατικό, µε εµπιστοσύνη σε ανθρώπους που
έχουν προσφέρει στην ελληνική εκπαίδευση. ∆εν είναι ούτε εγκληµατίες, ούτε κακοί, ούτε συµφεροντολόγοι, ούτε τίποτα. Είναι
άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην ελληνική εκπαίδευση, που
εξακολουθούν να προσφέρουν, και πρέπει η ελληνική Πολιτεία
να τους αντιµετωπίζει όχι µε φόβο, όχι ανταγωνιστικά, όχι κυνηγώντας τους, αλλά υποστηρίζοντάς τους, για να συνεχίσουν να
παράγουν αυτό το σπουδαίο έργο. Αυτή είναι, πραγµατικά, η
γνώµη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Θα ήθελα, λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι όταν θα έχετε το λόγο,
θα θέλαµε να µας δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις σ’ αυτά τα
ερωτήµατα που έχω θέσει, τα οποία ήταν πάρα πολύ συγκεκριµένα. Γιατί αν δεν απαντηθούν κατά τη διάρκεια της συζητήσεως,
είναι λίαν πιθανόν να δηµιουργήσουν πολύ µεγάλα προβλήµατα
στην εφαρµογή αυτού του νόµου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιος Κουράκης για οκτώ λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι η ώρα που µιλάµε για πολύ συγκεκριµένα
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θέµατα. Τα ιδεολογικά ζητήµατα και τα ζητήµατα πολιτικής τα
έχουµε συζητήσει. Αναφέροµαι σε µία από τις τροπολογίες που
έχουµε καταθέσει, µε µια πολύ µικρή εισαγωγή.
Υποθέτω ότι είστε ενήµεροι και προφανώς αναγνωρίζετε το
κοµµάτι που λέγεται Αγωγή της Υγείας. Σαν κόµµα και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα ζητήµατα, στα οποία έχουµε καθυστερήσει πάρα-πάρα πολύ.
Την Αγωγή Υγείας την διδάσκονται πολύ λίγα από τα παιδιά
µας, αν και γίνονται τεράστιες προσπάθειες από τους υπεύθυνους και κάποια στιγµή θα έπρεπε να ξαναδούµε το ζήτηµα αυτό,
ώστε όλα τα παιδιά να απολαµβάνουν αυτής της ειδικής εκπαιδευτικής αγωγής µ’ έναν σύγχρονο τρόπο.
Στο νοµοσχέδιο που έχουµε στα χέριά µας υπάρχει µια αδικία,
η οποία δεν προάγει, δεν προωθεί αυτή την αντίληψη, καθ’ότι οι
υπεύθυνοι της Αγωγής Υγείας αγνοούνται παντελώς. Μοριοδοτούνται οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις κατηγορίες εκπαιδευτικών, που διαθέτουν ειδική
εµπειρία και το σκεπτικό που αναγνωρίζει τους διευθυντές οποιασδήποτε σχολικής µονάδας να επιτελούν διοικητικό και καθηγητικό έργο εξαιρεί τους υπεύθυνους της Αγωγής Υγείας.
Το δεύτερο αρνητικό του νόµου είναι ότι κάνει µια αποτίµηση
µε διαφορετική βαρύτητα της καθηγητικής εµπειρίας των υπευθύνων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και υπευθύνων Αγωγής Υγείας. ∆εν µπορώ πραγµατικά να καταλάβω γιατί
θεωρείται ότι είναι διαφορετικής βαρύτητας το έργο που επιτελούν και ως εκ τούτου έχουν διαφορετική αντιµετώπιση.
Εµείς έχουµε καταθέσει εγκαίρως µια τροπολογία, η οποία
αναφέρει να ενταχθούν οι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στο άρθρο
11 µε όλες τις συνακόλουθες διευθετήσεις που αυτό προβλέπει
και στο άρθρο 13 να αρθεί η διακριτή αντιµετώπιση των υπευθύνων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων, δηλαδή Αγωγής Υγείας,
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεµάτων. Θεωρούµε ότι αυτό είναι κάτι που τους αξίζει και κάτι που θα ενισχύσει την Αγωγή Υγείας ακόµη περισσότερο.
Το δεύτερο, όσον αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση, γίνεται µια διάκριση ανάµεσα στους υπεύθυνους –που πραγµατικά πάλι δεν µπορούµε να την καταλάβουµε- των Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των υπεύθυνων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επαναλαµβάνω, έχετε άλλη αντιµετώπιση
για τους υπευθύνους των Κέντρων και άλλη αντιµετώπιση για
τους υπεύθυνους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, παρ’όλο
που θα έλεγα µε πολλή νηφαλιότητα ότι η καθηγητική τους
δράση είναι εξίσου σηµαντική, για να µην πω περισσότερο σηµαντική των υπευθύνων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από
τους υπεύθυνους των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Αυτή η διάκριση είµαι σίγουρος ότι δηµιουργεί ένα αρνητικό
κλίµα στη σχέση αυτών και ως εκ του ρόλου τους θα έπρεπε να
συνεργάζονται όσο γίνεται πιο αρµονικά. Γι’ αυτό προτείνουµε
να ενοποιηθούν σε µια, οι δύο οµάδες στελεχών των εκπαιδευτικών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δηλαδή να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση και για τους δύο και αυτό νοµίζω θα βοηθήσει
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Υπάρχει ένα παράδοξο που νοµίζω ότι µάλλον σας έχει ξεφύγει, γιατί δεν µπορεί να ισχύει. Ποιο είναι αυτό; Στην επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης λέτε ότι απαιτούνται διάφορα προσόντα,
όπως είναι η κατοχή πιστοποιητικού καθηγητικής επάρκειας κ.λπ.
και ανάµεσα στα προσόντα είναι και η δεξιότητα στις τεχνολογίες της πληροφορίας των επικοινωνιών. Πάρα πολύ ωραία.
Όµως, κοιτάξτε, αυτοί που είναι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δεν έχουν αυτό το πιστοποιητικό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή αυτή είναι η
ειδικότητά τους. Επαναλαµβάνω ότι οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δεν έχουν το πιστοποιητικό
ότι ξέρουν πληροφορική, επειδή αυτό ακριβώς έχουν σπουδάσει, µε αποτέλεσµα το γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι άδικο, γιατί τελικώς ένα προσόν
που το διαθέτουν –επειδή είναι η ειδικότητά τους- δεν το έχουν
ως χαρτί και αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
Εµείς τι λέµε; Λέµε στο άρθρο 11 στην παράγραφο 9 του νοµοσχεδίου να προστεθεί: Από την υποχρέωση κατοχής πιστο-
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ποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Επιπέδου 1 εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, επειδή λόγω
της ειδικότητάς τους οι γνώσεις καλύπτουν εξ αρχής αυτό το κριτήριο. Είναι τόσο απλό και φαντάζοµαι ότι µάλλον σας έχει διαφύγει, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει µια τόσο µεγάλη αδικία
στο συγκεκριµένο σηµείο.
Ένα άλλο σηµείο στο οποίο νοµίζω ότι δεν υπάρχει καµµία
σκοπιµότητα να το κάνετε, είναι όσον αφορά τη Σιβιτανίδειο,
όπου υπηρετούν µε πολύχρονες προϋπηρεσίες εκπαιδευτικοί,
από επτά έως δεκαέξι χρόνια, µε ειδικότητες που δεν υπάρχουν
αυτή τη στιγµή στους πίνακες του Υπουργείου. Και σήµερα που
οµιλούµε και συζητούµε, υπάρχουν τριάντα πέντε µε σαράντα
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία µε είκοσι τέσσερις
έως εξήντα µήνες και για τους οποίους δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη στις γενικότερες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου.
Θα λέγαµε, λοιπόν, ως πρόταση ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Σιβιτανίδειο Σχολή έως και τις 30-62010 και έχουν δεκαεξάµηνη προϋπηρεσία, να προσλαµβάνονται
κατά προτεραιότητα στη Σχολή καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου 2010-2012. Νοµίζουµε ότι αυτό θα βοηθήσει
τη λειτουργία της Σχολής. Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα
είναι συνώνυµη µε τη Σιβιτανίδειο, ήδη έχει πολλά προβλήµατα
και αν δεν αντιµετωπιστούν οι εκπαιδευτικοί µε αυτό τον τρόπο,
πολύ φοβόµαστε ότι δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο
της.
Σχετικά µε το πολυσυζητηµένο ζήτηµα της συνυπηρέτησης
των εκπαιδευτικών συζύγων, το έχουµε πει και έχετε δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις. Ένα από τα επιχειρήµατά σας -στέκοµαι
στο τελευταίο- είναι ότι, εάν αυτό το κάνουµε για τις συζύγους ή
τους συζύγους των µελών ∆ΕΠ, ενδεχοµένως θελήσουν και άλλοι
κλάδοι που έχουν συζύγους εκπαιδευτικούς να αντιµετωπιστούν
µε τον ίδιο τρόπο.
Εδώ δεν πρόκειται για µια νέα ρύθµιση, την οποία εισάγουµε.
Υπάρχει κάτι που ισχύει από το 2002: αυτοί οι άνθρωποι έχουν
ρυθµίσει τη ζωή τους µε αυτόν τον τρόπο και είναι εξαιρετικά
άδικο σε µια πολύ περιορισµένη κατηγορία ανθρώπων να τους
στερήσετε τη δυνατότητα να βρίσκονται µαζί ως οικογένεια. Εκτιµούµε ότι αυτό θα βοηθήσει και την εκπαίδευση και τους ίδιους
και νοµίζουµε ότι δεν έχετε κανένα λόγο να επιµένετε -είπατε την
άποψή σας, είπαµε το δικό µας-θα έλεγα, στο βαθµό που έχετε
κάνει και ορισµένες άλλες υποχωρήσεις µε πολύ θετικό τρόπο.
Αναφέροµαι στον πρωτοδιοριζόµενο µε τα τρία χρόνια υπηρέτησης, όπου κάνατε µια πολύ σηµαντική βελτίωση, δεν θα έλεγα
υποχώρηση. Λέτε ότι ο τρίτος χρόνος έχει αυξηµένη µοριοδότηση και µάλιστα, µας είπατε ότι αυτό είναι και σύµφωνο µε τις
προτάσεις της Οµοσπονδίας. Πάρα πολύ ωραία.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Πρόταση από τη ∆ΟΕ έγινε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι. Η ∆ΟΕ, όµως, δεν έκανε ακριβώς αυτή την πρόταση. Η πλήρης πρόταση της ∆ΟΕ, την οποία
θα καλούσα να σκεφθείτε ακόµη µια φορά -ακούσαµε τα επιχειρήµατά σας- είναι ότι θα µπορούσατε, αντί για το υποχρεωτικόν
του πράγµατος, να βάζατε αυξηµένη µοριοδότηση στο δεύτερο
και τον τρίτο χρόνο, οπότε στην περίπτωση αυτή καταλαβαίνετε
ότι θα λυνόταν το θέµα και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα εκτιµούσαν
αν τους συνέφερε, σε σχέση µε τις οικογενειακές και λοιπές τους
ανάγκες, να παραµείνουν, έχοντας αυτή την αυξηµένη µοριοδότηση και το δεύτερο χρόνο και τον τρίτο. Έτσι, αίρεται το υποχρεωτικόν του πράγµατος και νοµίζω ότι όλα εξοµαλύνονται,
αλλά πιστεύω ότι θα το δείτε πάρα πολύ σοβαρά.
Μου έκανε εντύπωση στις τροπολογίες που δεχθήκατε, ότι δεν
δεχθήκατε µια τροπολογία για την οποία είχα την αίσθηση, όταν
την πρωτοανέφερα στην επιτροπή, ότι την είχατε βρει µάλλον λογική. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά λογική. Την επαναλαµβάνω.
Έχουµε αποφοίτους Ειδικής Αγωγής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από το Βόλο και από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ειδική εκπαίδευση αυτοί οι άνθρωποι. Όσο
καιρό δεν είχατε, για να καλύψετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, οι
εκπαιδευτικοί έκαναν σεµινάρια και καλά έκαναν. Όταν, όµως,
άρχισαν να βγαίνουν από τα Πανεπιστήµια εκπαιδευτικοί Ειδικής
Αγωγής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα έπρεπε να υποχωρεί η
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πρόσληψη εκπαιδευτικών που είχαν κάνει κάποια σεµινάρια από
ανθρώπους οι οποίοι είχαν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
πάνω στο αντικείµενο.
Ορθώς, λοιπόν, καταργείτε τις προσλήψεις µε τα σεµινάρια,
αλλά υπάρχει µια ατέλεια. Θα έπρεπε να καταργηθεί η ιστορία
µε τα σεµινάρια ή να περιορίζονται µόνο σε αυτούς που αφορούν
τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί
µε πτυχίο Πανεπιστηµίου για το ζήτηµα αυτό. Και η τροπολογία
την οποία έχουµε καταθέσει, είναι ότι στο άρθρο 47 παράγραφος 5: «Τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις που καταργούνται µε το προηγούµενο εδάφιο
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και
του επόµενου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων
στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση», εµείς προσθέτουµε: «µόνο
για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», έτσι ώστε
να µπορούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που
έχουν πτυχίο Ειδικής Αγωγής να προσλαµβάνονται.
Αυτό είναι προφανώς προς το συµφέρον της Ειδικής Αγωγής.
∆ηλαδή, διερωτώµαι γιατί δεν το κάνατε δεκτό. Εκτός αν δεν είχα
γίνει πάρα πολύ σαφής στην ανάπτυξη του ζητήµατος.
Σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης
έχει γίνει πολλή συζήτηση. Εµείς εκτιµούµε ότι είναι προς το συµφέρον των ιδίων και κυρίως της εκπαίδευσης να υιοθετήσετε την
τροπολογία που έχουµε καταθέσει –και εγκαίρως- ότι ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 για όσους ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς γίνονται αορίστου χρόνου µέχρι και τον Ιούνιο
του 2012 και για όσο διάστηµα αυτοί εργάζονται στην ιδιωτική
εκπαίδευση.
Οι υπόλοιποι, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του σχολείου, µείωση τµηµάτων ή και απόλυση, λόγω διατάραξης του εκπαιδευτικού κλίµατος, θα εντάσσονται στον πίνακα αναπληρωτών
και ωροµισθίων της δηµόσιας εκπαίδευσης και η προϋπηρεσία
τους στο ιδιωτικό σχολείο θα θεωρείται ισότιµη µε εκείνη των δηµόσιων αναπληρωτών ή ωροµισθίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην περίπτωση δε που αποκτούν προϋπηρεσία αορίστου χρόνου, θα εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση. Και ο πίνακας
αναπληρωτών και ωροµισθίων διατηρείται σε ισχύ µέχρι να διοριστούν ως µόνιµοι όλοι όσοι είναι εγγεγραµµένοι σ’ αυτόν είτε
προέρχονται από τη δηµόσια είτε από την ιδιωτική εκπαίδευση.
∆εν µπορώ να µην κάνω στο τέλος ένα σχόλιο στην τοποθέτηση που έκανε το πρωί ο Υφυπουργός κ. Πανάρετος, όπου αναφέρθηκε και είπε περίπου ότι οι γυµναστές που είναι στα σχολεία
αυτή τη στιγµή είναι πάρα πολλοί και δεν γυµνάζουν, επιρρίπτοντας ευθύνη στους γυµναστές για το ότι δεν αθλούνται οι µαθητές.
Αυτό είναι µία πολύ µεγάλη αδικία. Θέλω να πιστεύω ότι είναι
είτε παρανόηση δική µου ή του διέφυγε. Οι γυµναστές κάνουν
πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, όταν υπάρχουν οι ανάλογες
αθλητικές εγκαταστάσεις, όταν τους δίνονται οι δυνατότητες και
οι ώρες. Όταν έχουµε µείωση ωρών των γυµναστών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όταν δεν έχουµε επέκταση του διορισµού
των γυµναστών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, καταλαβαίνετε
ότι ο ρόλος που δίνουµε στην άθληση είναι εξαιρετικά µειωµένος. Είναι µία ειδικότητα που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και
στην Αγωγή της Υγείας.
Νοµίζουµε ότι η αναφορά µ’ αυτόν τον τρόπο στους γυµναστές
είναι άδικη. Θέλω µία αποκατάσταση από εσάς, κυρία Υπουργέ,
πάνω και σ’ αυτό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κάναµε αυτές τις παρατηρήσεις
και τις προτάσεις ευελπιστώντας ότι θα διορθωθούν ορισµένα
πράγµατα. Αυτό, βέβαια, δεν αλλάζει τη γενική µας θέση ότι δεν
µπορούµε να ψηφίσουµε τα άρθρα, έτσι όπως είναι διατυπωµένα.
Ελπίζουµε, όµως, ότι τουλάχιστον ορισµένες από τις βελτιώσεις
θα τις δεχθείτε, όπως και αυτή που ανέφερε και ο κ. Παντούλας
για τους αποφοίτους µουσικών οργάνων και µερικές άλλες, τις
οποίες όλες οι πτέρυγες της Βουλής συµφωνούν να τις κάνετε
δεκτές.
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Ευχαριστώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Πάντως, γυµναστές υπάρχουν στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λιγότερο
χρόνο θα καταναλώσω.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να εκφράσω, όπως όλοι οι συνάδελφοι, τη βαθιά µας θλίψη γι’ αυτό το φοβερό γεγονός, που
συνέβη σήµερα, που δεν αφορά µόνο τις ζωές τριών ανθρώπων.
Το ψυχικό κόστος για όλους και ολόκληρη την κοινωνία είναι
πολύ µεγαλύτερο, γιατί υπήρχε µία τέταρτη ζωή στην κοιλιά µίας
από τις κοπέλες που χάθηκε, η οποία περίµενε να γίνει µητέρα.
Κυρία Υπουργέ, σ’ όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία αυτού
του νοµοσχεδίου δείξατε ότι αφουγκράζεστε την αγωνία των
Βουλευτών, την αγωνία των εκπροσώπων του λαού. Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι κάθε προσπάθεια που επιχειρείται στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας έχει να κάνει µε το όχηµα µε το οποίο
θα ταξιδέψει ο ελληνισµός στο µέλλον. Και πραγµατικά ο άνθρωπος που δεν θεωρεί ότι ορθοτοµεί το λόγο της αληθείας και
τα γνωρίζει όλα, ο άνθρωπος που αφουγκράζεται και δείχνει αυτογνωσία θα πρέπει να είναι ο Υπουργός Παιδείας που πραγµατικά πρέπει να ξεπερνάει κάθε όριο στενοκοµµατικής λογικής.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι συµπληρώσεις, οι τροποποιήσεις, οι
προτάσεις που καταθέτει το Κοινοβούλιο και όλες οι πτέρυγες,
µπορούν να εµπλουτίσουν αυτήν την προσπάθεια και να της δώσουν τη µεγαλύτερη δυνατή νοµιµοποίηση για να µπορέσει,
πραγµατικά, αυτή η φιλόδοξη προσπάθεια να έχει τουλάχιστον
µετρήσιµα αποτελέσµατα. ∆ιότι όλοι στο παρελθόν έχουµε απογοητευτεί από διάφορες προσπάθειες, οι οποίες κάποια στιγµή
είχαν ένα τραγικό αποτέλεσµα.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι αυτό το σχολείο που φιλοδοξούµε να
οικοδοµήσουµε όλοι µαζί πρέπει να είναι ένα σχολείο που πραγµατικά θα συµβάλει στη διάπλαση του χαρακτήρα των νεοελλήνων, θα επικεντρώσει όλο το βάρος στη συγκρότηση µιας
αξιοπρεπούς προσωπικότητας που θα είναι πραγµατικός πολίτης
και δεν θα είναι υπήκοος, παθητικός αποδέκτης της ρύθµισης της
τύχης του από τους άλλους.
Και τώρα θα κάνω µερικές παρατηρήσεις στα άρθρα.
Όσον αφορά στο άρθρο 9, κυρία Υπουργέ, θέλω να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά κατ’ αρχάς στους λεγόµενους «τριανταµηνίτες» και «εικοσιτετραµηνίτες».
Κυρία Υπουργέ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που
πραγµατικά έχουν ταλαιπωρηθεί για να αποκτήσουν αυτές τις
προϋποθέσεις και αυτά τα µόρια. Ξέρω ανθρώπους που έφυγαν
από τη δυτική Ελλάδα και πήγαν στα νησιά του Αιγαίου ή σε δυσπρόσιτες περιοχές εγκαταλείποντας οικογένειες. Αυτό είναι µια
απόδειξη αγάπης στην εκπαίδευση. ∆εν το κάνει εύκολα ένας άνθρωπος. Και νοµίζω ότι όλη αυτή η εµπειρία που έχουν αποκτήσει, αλλά και η διάθεση που έχουν επιδείξει, πρέπει να δώσει σε
µας την προδιάθεση να εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια. Άλλωστε, δεν είναι περισσότεροι από πεντακόσιοι άνθρωποι.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να διαψεύσουµε τις προσδοκίες αυτών των ανθρώπων οι οποίες δηµιουργήθηκαν µε το προηγούµενο καθεστώς. Και νοµίζω ότι µε όποιο, αν θέλετε, κόστος
θα πρέπει να εξαντλήσουµε τα περιθώρια κατανόησης στις περιπτώσεις αυτές.
Όσον αφορά τώρα στην περίπτωση των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, κυρία Υπουργέ, το καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο για όλους. Όµως, πρέπει να δεχθούµε –και το
δεχόµαστε όλοι- ότι η χώρα έχει ένα δηµογραφικό πρόβληµα. Θα
µου πείτε, µ’ αυτόν τον τρόπο θα λύσουµε το δηµογραφικό πρόβληµα; Όχι, αλλά σε µερικούς αθεράπευτους «εραστές» αυτού
του τρόπου ζωής, της δηµιουργίας µιας πολύτεκνης οικογένειας,
κάθε φορά που µπορούµε -έστω και µε έναν απλό τρόπο- να επιδεικνύουµε σ’ αυτές τις οικογένειες ένα ενδιαφέρον, θα πρέπει
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να το κάνουµε. Αποτελεί ένα ανάχωµα, µια αντίσταση στο µεγάλο
ζήτηµα του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας.
Τώρα, όσον αφορά στους αναπήρους, κυρία Υπουργέ, θα
ήθελα να σας πω ότι το 1975 ήµουν φοιτητής και είχα µπει στο
πανεπιστήµιο µε εξετάσεις. Τότε, ήταν Υπουργός Παιδείας ο µακαρίτης ο Ζέππος, στον οποίο πήγαµε µια οµάδα τυφλών φοιτητών για να του ζητήσουµε να µας δώσει µέσα. Και αντί να µας
δώσει µέσα ο τότε Υπουργός Παιδείας, πήρε µια απόφαση και
επέτρεψε την εισαγωγή των τυφλών στο πανεπιστήµιο χωρίς εξετάσεις. Για µένα αυτό ήταν ένα πάρα πολύ µεγάλο λάθος. Η αναπηρία δεν θέλει αυτού του είδους τις αντιµετωπίσεις. Η αναπηρία
θέλει κατανόηση και µέσα, θέλει µέσα από την ιδιαιτερότητά του
ο κάθε άνθρωπος που βιώνει αυτήν την περίπτωση να µπορεί να
αξιοποιεί τις δηµιουργικές του δυνατότητες, αλλά και να αξιοποιείται.
Το πρώτο µέληµά σας λοιπόν, κυρία Υπουργέ -γιατί έχουµε
βιώσει το µαρτύριο και τον εξευτελισµό της χρησιµοποίησης της
αναπηρίας για να εξυπηρετηθούν διάφορες σκοπιµότητες, όπως
τους «ανάπηρους µαϊµού», το οποίο είναι και αυτό ένα φαινόµενο
της ελληνικής δηµόσιας ζωής- θα πρέπει να είναι να τεθούν αυστηρά κριτήρια από εξειδικευµένες επιτροπές, κατά κατηγορία
αναπηρίας.
∆εν µπορεί οι γυναικολόγοι και οι ορθοπεδικοί να εξετάζουν
αν βλέπει ή δεν βλέπει ένας άνθρωπος! Μόνο έτσι θα διασφαλίσουµε, κατ’ αρχάς, τα πραγµατικά περιστατικά. Και αφού, λοιπόν, βγάλουµε το αποτέλεσµα, από εκεί και πέρα θα πρέπει να
επιδειχθεί κατανόηση εκεί που η ιδιαιτερότητα της αναπηρίας δεν
δηµιουργεί λειτουργικά προβλήµατα, διότι η ισότητα, όταν ξεκινάει από ένα σηµείο που δεν δείχνει κατανόηση στην κάθε ιδιαιτερότητα, καταλήγει να είναι ανισότητα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που θα τους
δώσετε τη δυνατότητα να µπουν µέσα στα σχολεία θα τους δώσετε τη δυνατότητα των ίδιων µορίων, διότι έχω την αίσθηση,
κυρία Υπουργέ, πως έχουν περισσότερα µόρια οι καθηγητές που
έχουν ανάπηρα παιδιά παρά οι ίδιοι οι ανάπηροι.
Πρωτίστως, το πρόβληµα δεν είναι στους γονείς που έχουν
ανάπηρα παιδιά -βεβαίως, υπάρχει κοινωνικό πρόβληµα- αλλά το
πρόβληµα είναι να δώσουµε τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός ανθρώπου που αρνείται να είναι παθητικός αποδέκτης ρύθµισης
της τύχης του, µέσα από ένα εκ γενετής ή επίκτητο πρόβληµα
που θέλει να έχει, και θέλει να είναι ένας δηµιουργικός πολίτης.
∆εν θέλει δηλαδή να είναι ένας επιδοτούµενος πολίτης, αλλά
ένας φορολογούµενος πολίτης που από τη δραστηριότητά του
και την προσφορά του να χειραφετείται ο σεβασµός στην αξιοπρέπειά του.
Η ειδική αγωγή, κυρία Υπουργέ, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ
τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει και χώρος εκµετάλλευσης, αν θέλετε, από πολλούς. Πιστεύω πως είναι το θύµα του εκπαιδευτικού
συστήµατος.
Θα πρέπει, κυρία Υπουργέ, κάποτε να υπάρξει ένας ειδικός κωδικός στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ξέρουµε κάθε χρόνο
πόσα χρήµατα διαθέτει η ελληνική πολιτεία γι’ αυτόν τον ευαίσθητο τοµέα, όπου θα πρέπει να παρέχουµε τη δυνατότητα σε
όλους τους ανθρώπους, χωρίς η ιδιαιτερότητά τους να είναι κώλυµα, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Γιατί έτσι µετατρέπονται πραγµατικά σε ενεργούς πολίτες, από πολίτες του
περιθωρίου.
Κλείνοντας, κυρία Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ σε δύο σηµεία.
Συµφωνώ µε την τροπολογία που ανέφερε ο κ. Παντούλας για
τους εµπειροτέχνες µουσικούς. Η δηµοτική µας µουσική στηρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να δείξουµε σεβασµό στη συνέχεια µιας παράδοσης που διατήρησε επί
τετρακόσια χρόνια. Η δηµοτική µουσική και η ποίηση ήταν η ιστορική συνείδηση του έθνους στα τετρακόσια χρόνια της τουρκοκρατίας. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πρέπει και σε αυτό το σηµείο να
επιδειχθεί κατανόηση και να εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Υπουργέ, µε ένα ζήτηµα που δεν αφορά αυτό το
νοµοσχέδιο, αλλά ειλικρινά το βιώνουµε όλοι όσοι είµαστε στην
Αίθουσα: το θέµα των φοιτητικών εστιών. Το 1964 ο Γεώργιος
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Παπανδρέου, ο Λουκής Ακρίτας και ο Παπανούτσος θεµελίωσαν
τη δωρεάν παιδεία. Σήµερα η δωρεάν παιδεία καθίσταται άκυρη,
διότι πάρα πολλά παιδιά φτωχών οικογενειών και µάλιστα µετά
τις τελευταίες εξελίξεις ακόµη φτωχότερων οικογενειών…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι αδιανόητο, άνθρωποι µε ετήσιο εισόδηµα
5.000 ευρώ να µην µπορούν να είναι στις φοιτητικές εστίες. Εγώ
καταλαβαίνω ότι δεν είναι θέµα του σηµερινού νοµοσχεδίου,
αλλά αν θέλουµε µια παιδεία που να υπηρετεί το έθνος και το σύνολο της κοινωνίας, µια παιδεία που να εξασφαλίζει σε όλους
τους Έλληνες το αυτό σηµείο εκκίνησης, όχι ίσων ευκαιριών,
αλλά ίσων δυνατοτήτων, για να µπορούν πραγµατικά να συµµετέχουν στη δηµιουργική εξέλιξη της ζωής, θα πρέπει να ανοίξετε
κάποια στιγµή την ιστορία των φοιτητικών εστιών και εκεί η πολιτεία να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, ώστε πραγµατικά σε εκείνους που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να τους
εξασφαλίσουµε τη δυνατότητα να σπουδάσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουρουµπλή.
Το λόγο έχει τώρα για οκτώ λεπτά ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Συντάσσοµαι και εγώ µε όλους τους συναδέλφους και εκφράζω τη βαθιά µου οδύνη για το χαµό των τριών συµπολιτών
µας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
η καλύτερη επένδυση για το µέλλον είναι η εκπαίδευση. Στη
χώρα µας επενδύουµε κάτω από 4% του ΑΕΠ. Όσο δε συρρικνώνεται το ΑΕΠ, τόσο χάνουµε πόρους ονοµαστικά. Και γνωρίζετε επίσης ότι για τη συµπλήρωση της χρηµατοδότησης, αλλά
και για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, σηµαντικό
ρόλο παίζει ο ιδιωτικός τοµέας. ∆υστυχώς, όµως, ο ιδιωτικός τοµέας επενδύει κάτω από το της εκατοστιαίας µονάδας του ΑΕΠ,
πράγµα που σηµαίνει ότι ή εµείς θα πρέπει να αυξήσουµε τη χρηµατοδότηση στους δύσκολους καιρούς που είµαστε ή θα πρέπει
να δώσουµε κίνητρα στον ιδιωτικό τοµέα να διευρύνει τη συµµετοχή του. Και όχι µόνο από πλευράς χρηµατοδότησης, αλλά και
από πλευράς ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Πριν περάσω στα άρθρα, σε τρία ζητήµατα.
Πρώτον, στο δηµογραφικό. Γνωρίζετε πολύ καλά τις επιπτώσεις που έχει στους εκπαιδευόµενους, στον πληθυσµό. ∆εύτερον,
στη µετανάστευση που αλλάζει τη σύνθεση του εκπαιδευόµενου
δυναµικού και τρίτον, στη σχέση, στην αναλογία µεταξύ µαθητών
και εκπαιδευοµένων. Θυµάµαι ότι παλιότερα ήταν δέκα πέντε
στην Ελλάδα, ενώ σήµερα είναι δέκα προς ένα, δηλαδή δέκα µαθητές, ένας εκπαιδευτής. Η σχέση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
είναι περίπου δεκατέσσερα προς ένα. Υπάρχει, λοιπόν, στην Ελλάδα µια πτωτική τάση που δείχνει ότι αυξάνονται οι εκπαιδευτικοί και µειώνονται οι εκπαιδευόµενοι. Αυτά τα τρία, µαζί µε το
πρόβληµα της χρηµατοδότησης, αποτελούν µεγάλη πρόκληση
για µεταρρυθµίσεις.
Γνωρίζετε επίσης, κυρία Υπουργέ, ότι σχεδόν το 90% των δράσεων του Υπουργείου σας χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μπορεί να είµαι υπερβολικός, αλλά θυµάµαι ότι πάνωκάτω αυτό είναι το ποσοστό µε το σηµερινό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Με το πρόγραµµα των δηµοσίων επενδύσεων, όχι από τον τακτικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μιλάω για επενδύσεις.
Έχουµε συµφωνήσει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ µια στρατηγική.
Αυτή η στρατηγική βρίσκει απόλυτα σύµφωνους, εµάς και την
Ευρωπαϊκή Ένωση και απαντά στις προκλήσεις της εποχής: αναµόρφωση σπουδών, αποκέντρωση του συστήµατος εκπαίδευσης,
βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρίες, ενίσχυση της δια βίου µάθησης µε κίνητρα,
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σύνδεση της εκπαίδευσης µε αγορά εργασίας και -βέβαια αυτό
που συζητάµε- ανάπτυξη συστηµάτων αξιολόγησης. Αυτά τα συστήµατα, κύριε Πρόεδρε, είναι ο µόνος τρόπος για να αναδειχθεί
η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Και τι πρέπει να κάνουµε; Πρέπει να έχουµε, τα εργαλεία για να παρακολουθούµε
τα χαρακτηριστικά αυτά. Αυτό απαιτεί, µεταρρυθµίσεις. Και το
σχέδιο νόµου που συζητάµε δεν νοµίζω ότι µπορούµε να το αποκαλέσουµε «µεταρρύθµιση».
Θα σας φέρω δυο παραδείγµατα. Πρώτον, η ναυτική εκπαίδευση. Πριν µιλήσω για µεταρρυθµίσεις, θα πρέπει πρώτα να µάθουµε ποιος κάνει τι στο εσωτερικό της Κυβέρνησης. Μου
απαντάτε, κυρία Υπουργέ, εσείς µε την υπογραφή σας, ότι στο
θέµα της ναυτικής εκπαίδευσης, δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα
του Υπουργείου Παιδείας. Λίγο αργότερα, µου απαντάει σο ίδιο
ερώτηµα η κ. Χριστοφιλοπούλου και αναφέρει ότι: «η οργάνωση
και ο σχεδιασµός της ναυτικής εκπαίδευσης είναι και πρέπει να
παραµείνει αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας».
Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά µε την έκπληξή µου, διότι πώς
είναι δυνατόν να µιλάµε για µεταρρυθµίσεις, όταν δεν ξέρουµε
για ένα πολύ κεφαλαιώδες θέµα, όπως είναι αυτό της ναυτικής
εκπαίδευσης, ποιος κάνει τι µέσα στο εσωτερικό της Κυβέρνησης. Και το λέω αυτό, διότι και η κ. Κατσέλη, που εµπλέκεται επίσης στη ναυτική εκπαίδευση, µίλησε πριν από δυο µήνες περίπου
για σύστηµα αξιολόγησης και στη ναυτική εκπαίδευση, το οποίο,
βέβαια, απουσιάζει από το δικό σας νοµοσχέδιο.
∆εύτερον, σχετικά µε τις ρυθµίσεις: θέλετε πλήρη αναδιάρθρωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε σύστηµα πρόσβασης
σε αυτήν που θα συνδέει την απόδοση στο λύκειο µε προδιαγραφές που θα βάλουν τα πανεπιστήµια. Πάρα πολύ ωραία.
Εσείς, όµως, κυρία Υπουργέ, το πρώτο που κάνετε, είναι να καταργήσετε τη βάση του δέκα µε δυο επιχειρήµατα. Πρώτον, ότι
δεν έχετε στοιχεία για να δείτε αν βελτιώθηκε ή όχι η ποιότητα
των φοιτητών από το 2006 και µετά και δεύτερον, ότι επικαλείστε άδεια πανεπιστήµια, λες και να τα γεµίζουµε µε φοιτητές
κάτω από τη βάση του δέκα είναι η λύση.
Έρχοµαι τώρα στα στοιχεία. Είπατε ότι δεν είχατε στοιχεία.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Σωστά το λέτε. ∆εν µπορεί ένας
Υπουργός να αποφασίζει, αν δεν έχει µελετήσει στοιχεία. Πείτε
µου όµως τώρα. Καταργήσατε επτά νέα τµήµατα ΤΕΙ και έξι νέα
τµήµατα ΑΕΙ που ιδρύθηκαν την προηγούµενη χρονιά και µεταξύ
αυτών και το τµήµα Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού που
εδρεύει στη Χίο. Το τµήµα αυτό ιδρύθηκε το 2009 σαν ένα αποτέλεσµα µιας εντεκαετούς προσπάθειας. Λειτουργεί δε, ήδη, από
το 1998 και µεταπτυχιακό στον τουρισµό. Ήρθε, µάλιστα, ο Γενικός Γραµµατέας Τουρισµού της Κυβέρνησης στα εγκαίνια–ήµουν
εκεί- και χαιρέτησε τη δηµιουργία του. Το επιχείρηµα σας ήταν
ότι δεν µπορείτε να ανοίγετε τµήµατα χωρίς καθηγητές και χωρίς
υποδοµές. Σωστό. Να σας θυµίσω απλώς ότι την περίοδο 20002004 το ΠΑΣΟΚ είχε ανοίξει σαράντα έξι νέα τµήµατα τότε, χωρίς
να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις.
Υπάρχουν διαδικασίες που τηρούνται για την ίδρυση νέων τµηµάτων; Ναι, υπάρχουν. ∆εύτερον, εξετάστηκαν όλα τα κριτήρια
πριν δοθεί η έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας; Ναι, εξετάστηκαν. Εσείς τα ζητήσατε;
Θα σας δώσω, κυρία Υπουργέ, δύο από τις τριακόσιες σελίδες
της µελέτης βιωσιµότητας, αναγκαιότητας, επιστηµολογικής συγκρότησης και υποδοµών που τεκµηριώνουν απολύτως την
ανάγκη δηµιουργίας του Τµήµατος Οικονοµικής και ∆ιοίκησης
Τουρισµού και που καταρρίπτουν, βεβαίως, το επιχείρηµά σας.
Θα σας δώσω επίσης –και δεν το καταθέτω στα Πρακτικά- ενηµερωτικό σηµείωµα, για να καταλάβετε ότι το τµήµα αυτό δεν
ήταν µία ευκαιριακή πρόταση ενός δηµάρχου, γιατί το άκουσα
να το λέτε και αυτό στην εισήγησή σας, αλλά µία αναγνωρισµένη
ανάγκη. Ρώτησα αρκετά πράγµατα και πήρα ως απάντηση από
τον κ. Πανάρετο ένα «αποφασίζουµε και διατάζουµε», «καταργούµε ή µάλλον δεν εντάσσουµε τα νέα τµήµατα στον προγραµµατισµό µας».
Επειδή αισθάνθηκα ως νέος κοινοβουλευτικός, βαθιά προσβεβληµένος από αυτήν την απάντηση, κατέθεσα εκ νέου ερώτηση.
Τώρα, µε το σηµείωµα που θα σας δώσω, νοµίζω ότι έχετε όλα τα

6690

επιχειρήµατα για να απαντήσετε και να τα ανατρέψετε τα δικά
µου.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο.
Σχετικά µε το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας του υποψηφίου. Ρωτώ απλώς εάν τα ΑΕΙ έχουν την ετοιµότητα να δηµιουργήσουν παιδαγωγικά προγράµµατα για να µπουν αυτοί οι
εκατό χιλιάδες περίπου πτυχιούχοι, που θα θελήσουν να αποκτήσουν αυτό το πιστοποιητικό. Και βέβαια πως θα προλάβουν
µέχρι να λειτουργήσει το ΑΣΕΠ σε δύο χρόνια; Θα εγκαταλείψουν την εργασία τους; Γιατί πολλοί από αυτούς δουλεύουν, δεν
είναι όλοι άνεργοι.
Προχωρώ. Νέο σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών µε
αποκλειστικότητα ΑΣΕΠ. Πάρα πολύ ωραία. Κάποιος, όµως, κάποια στιγµή πρέπει να µας πει ποια ανασυγκρότηση έχει ξεκινήσει στο ΑΕΠ και δεν αναφέροµαι µόνο στο Υπουργείο Παιδείας,
αλλά µιλάω για όλη την Κυβέρνηση, ώστε να µπορεί να αντέξει
αυτόν τον φόρτο εργασίας, που του προσθέτουν τα διάφορα νοµοσχέδια. Πριν δείξετε µε το δάχτυλο το ΑΣΕΠ, ρωτήστε τον κ.
Βέη εάν έχει τη δυνατότητα να φέρει εις πέρας όλα αυτά, που
του ανατίθενται.
Σε ό,τι αφορά την κατάργηση του υφιστάµενου συστήµατος
60% ΑΣΕΠ και 40% πίνακες και µεταβατική περίοδος δύο ετών,
όταν το πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης µειώνει σοβαρά τους µόνιµους εκπαιδευτικούς, έχει νόηµα αυτή η ρύθµιση;
Αναρωτιέµαι!
Για τους ωροµίσθιους και τους αναπληρωτές µε µειωµένο
ωράριο δεν νοµίζω ότι υπάρχει ένα κίνητρο για τον αναπληρωτή
εκπαιδευτικό να εργαστεί σε παραµεθόριες περιοχές, αφού η
προϋπηρεσία του δεν παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο. Ποιος θα πάει
ωροµίσθιος ή αναπληρωτής είτε στην πρωινή βάρδια είτε στην
πρόσθετη διδακτική στήριξη στα Ψαρά ή στις Οινούσσες; Πείτε
µου εάν υπάρχει κάποιος.
Πάµε τώρα στις συνθήκες διδασκαλίας. Λέτε: «πρώτα ο µαθητής» και σωστά. Προηγουµένως είχατε πει, «πρώτα ο φοιτητής»
για τα ΑΕΙ. Τότε γιατί αυξάνετε το διδακτικό ωράριο ή γιατί υποχρεώνουµε τον εκπαιδευτικό να διδάξει µαθήµατα τα οποία δεν
έχει διδαχθεί στο πανεπιστήµιο;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου
µάθησης και Θρησκευµάτων): Για πείτε µου από πού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Προκύπτουν από το νοµοσχέδιο. Κατ’ αρχάς, στο άρθρο 32. Η δική µου ανάγνωση ήταν
αυτή.
Θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω, επειδή υποπτεύοµαι
µέσα από τις γραµµές ότι πρόκειται να συγχωνεύσετε και να καταργήσετε σχολικές µονάδες –νοµίζω ότι αυτό το διάβασα καλάνα βάλετε κάποιο περιφερειακό κριτήριο. Θέλει πάρα πολλή προσοχή.
Τέλος, για τα κολέγια θα ήθελα µία πειστική απάντηση. Ποια
εκπαιδευτική ανάγκη εξυπηρετεί η αλλαγή ονοµασίας; Θα φέρει
µόνο αναστάτωση στις άδειες, εκτός από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, στο οποίο σίγουρα θα καταλήξουµε και ίσως από τη µείωση των ξένων φοιτητών που υπηρετούν σε αυτά τα κολέγια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μουσουρούλης καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Σάββας Εµινίδης, Βουλευτής Καβάλας από το ΠΑΣΟΚ έχει
το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα
εµπόδια και τις δυσκολίες που έχει βρει η Κυβέρνηση αυτούς
τους επτά µήνες, η βασική δέσµευση απέναντι στον ελληνικό λαό
που µας ψήφισε παραµένει ισχυρή και είναι η δέσµευση να αλλάξουµε την Ελλάδα. Σε πολλούς τοµείς µέχρι τον Ιούλιο θα έχει
ολοκληρωθεί η ψήφιση πολύ σηµαντικών νοµοσχεδίων.
Όσον αφορά το πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
που συζητάµε και έχει το χαρακτήρα του αυτοπροσδιορισµού,
εκφράστηκαν πολλές αντιδράσεις και µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα,
που έχουν να κάνουν µε την αντίληψη και τη νοοτροπία που
υπάρχει ότι η αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι να
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προσλαµβάνει αδιόριστους µόνο εκπαιδευτικούς.
Κύριοι συνάδελφοι, ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας είναι να
φροντίζει για την υψηλού επιπέδου µόρφωση και εκπαίδευση και
για ένα σύγχρονο και ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, που θα
προσαρµόζεται κάθε φορά στις ανάγκες της εποχής. Πρώτα
µπαίνει ο µαθητής και γύρω απ’ αυτόν όλοι οι άλλοι. Το χρόνιο
πρόβληµα της επιλογής των εκπαιδευτικών λύνεται οριστικά και
δίκαια στο πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου όπου προβλέπεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα προσλαµβάνονται σε θέσεις µόνιµου προσωπικού ή αναπληρωτών ενιαία και µόνο µέσω ΑΣΕΠ,
σε αντίθεση µε σήµερα όπου προσλαµβάνονται µέσω πολλών
διαφόρων πινάκων. Οι διαγωνισµοί θα γίνονται µε αναµορφωµένο
περιεχόµενο κάθε δύο χρόνια, µε µοριοδότηση της προϋπηρεσίας, των ακαδηµαϊκών προσόντων, των επιπλέον γνώσεων και
των κοινωνικών κριτηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
πρόσληψη είναι η κατοχή του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας.
Για να υπάρξει σωστή κατανοµή του εκπαιδευτικού δυναµικού
της χώρας και για να µην υπάρχουν υπεράριθµοι και ελλείψεις,
εφαρµόζεται το σχέδιο που προβλέπει τον προσδιορισµό των
κενών µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος και την καθιέρωση
της κάρτας σχολείου, την απαγόρευση αποσπάσεων για τρία
χρόνια στους νεοδιοριζόµενους και σε καµµία περίπτωση, αν δεν
καλύπτεται η θέση από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός, τη
θέσπιση δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικού για την κάλυψη του
υποχρεωτικού ωραρίου, αλλά και κενών µε υπερωρίες.
Οι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί θα αποσπώνται για την κάλυψη
αναγκών σε άλλα σχολεία, ξεκινώντας από µονάδες της ίδιας περιοχής µε βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη µείωση των αποσπάσεων θα συµβάλει και η ρύθµιση να λαµβάνουν οι
αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί τις µονάδες µετάθεσης του σχολείου
όπου αποσπώνται και όχι του σχολείου απ’ όπου αποσπώνται. Το
νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης την εισαγωγή του θεσµού του δόκιµου εκπαιδευτικού για δύο χρόνια για την καθοδήγηση και την
υποστήριξη του µέντορα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα σταθώ ιδιαίτερα στη σηµασία
της κατάργησης της βάσης του 10. Κάποτε το µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας ήταν η επιτυχία στις πανελλήνιες
εξετάσεις. Θυµάµαι, µάλιστα, ότι παλαιότερα, στα δικά µας χρόνια, στη δεκαετία του 1980, το ενδιαφέρον της κοινωνίας ήταν
µεγάλο και ότι τα ονόµατα των επιτυχόντων τα µετέδιδε το ράδιο
και το 40% περίπου έµπαινε σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στη συνέχεια, µε την
ίδρυση πολλών τµηµάτων και µε την αύξηση των εισακτέων που
καθιερώθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το πρόβληµα ξεπεράστηκε, καθώς έφτασε να εισάγεται το 80% όσων δίνουν εξετάσεις. Αυτό δηµιούργησε όµως ένα πρόβληµα σε κάποιους. Τα
ιδιωτικά κολέγια και ΙΕΚ έµειναν χωρίς πελατεία και ανταποκρινόµενη η Νέα ∆ηµοκρατία έβαλε τη βάση του 10 και σε συνδυασµό µε τη δυσκολία των θεµάτων δηµιούργησε πολλά κενά στα
ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Έτσι βρήκε τρόπο να µειώσει τους εισακτέους
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και αύξησε τις εγγραφές στα κολέγια, στα ιδιωτικά ΙΕΚ και όλα αυτά, βέβαια, για όσους έχουν
την οικονοµική δυνατότητα. Επίσης, κάποιοι κατευθύνθηκαν,
όπως πάντα, στα πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Το ΠΑΣΟΚ µε την προεκλογική δέσµευση, ιδιαίτερα του Προέδρου µας και Πρωθυπουργού της χώρας, κάνει πράξη την κατάργηση της βάσης του 10 µ’ αυτό το νοµοσχέδιο και περίπου
ογδόντα πέντε χιλιάδες µαθητές θα έχουν την ευκαιρία από του
χρόνου να σπουδάζουν στην ανώτατη δηµόσια εκπαίδευση.
Ταυτόχρονα, µε αυτό το νοµοσχέδιο δίνεται λύση και στο µεγάλο θέµα των κολεγίων, τα οποία µετονοµάζονται σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και απαγορεύεται ρητά η χρήση του
όρου «Πανεπιστήµιο» όσο κι αν κάποιους τους στεναχωρεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
∆ιότι έδωσαν σαράντα άδειες που κρίθηκαν, ευτυχώς, παράνοµες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -και δόθηκαν δύο ηµέρες
πριν τις εκλογές- σε όσους είχαν κάνει αίτηση, χωρίς να εξεταστούν οι φάκελοι, χωρίς κριτήρια.
Έτσι, λοιπόν, πολύ σωστά, κυρία Υπουργέ, τα στέλνετε όλα
αυτά στο ΕΚΕΠΙΣ, ώστε να δοθούν από εκεί άδειες για όλα αυτά
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τα κολέγια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βέβαια, εδώ, κυρία Υπουργέ, θέλω να πω ότι γνωρίζετε την
ευαισθησία µου σε κάθε προσπάθεια που επιχειρείται από γνωστές συντεχνίες για την υποβάθµιση των ΤΕΙ. Αυτό γίνεται και στο
παρόν νοµοσχέδιο, στο άρθρο 13, που προβλέπεται η µοριοδότηση µιας µονάδας αντί τριών για πτυχία ΤΕΙ προ του ν. 2916/2001
του ΠΑΣΟΚ. Τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση και δεν
υπάρχει πουθενά στη νοµοθεσία, µε πιο πρόσφατο παράδειγµα
το νόµο για την επιλογή των προϊσταµένων στο ∆ηµόσιο, διαχωρισµός των πτυχίων…
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, το αλλάξαµε.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Είδα για την τέταρτη παράγραφο. Για το
ε’ δεν το είδα. Κυρία Υπουργέ, αν έχετε ήδη κάνει την απόσυρση
του εδαφίου ε’, τότε δεν υπάρχει πρόβληµα. Αφουγκράζεστε, λοιπόν, όλους εµάς. Και αυτό σηµαίνει ότι πλέον το Υπουργείο είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στην αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της παιδείας συµµετέχουν για πρώτη φορά οι µαθητές και οι σπουδαστές µέσω της
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Αυτή είναι και η µεγαλύτερη καινοτοµία του νοµοσχεδίου σε σχέση µε προηγούµενες µεταρρυθµίσεις στην παιδεία που γίνονταν µεν για τους µαθητές,
αλλά χωρίς τους µαθητές.
Κλείνοντας, θα πω δύο λόγια, γιατί προκλήθηκα εδώ από τους
προηγούµενους συναδέλφους και της Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά
ιδιαίτερα από τον κ. Γεωργιάδη, για τα ιδιωτικά σχολεία, όπου
προτρέπουν τον κόσµο να πάει στην κατεύθυνση των ιδιωτικών
σχολείων. Αν δεν καταλάβατε καλά, συνάδελφοι, γι’ αυτό το
Υπουργείο φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο. Θα φέρει και άλλα νοµοσχέδια µε τα οποία θα αναβαθµίσει το δηµόσιο χαρακτήρα της
εκπαίδευσης, θα δώσει ρόλο στα δηµόσια σχολεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό απαιτεί η κοινωνία. Αυτό απαιτούν οι µεροκαµατιάρηδες
και όλοι που σήµερα πραγµατικά δίνουν µάχη επιβίωσης. Γιατί
πρέπει να αναβαθµίσουµε το δηµόσιο χαρακτήρα του σχολείου
και να προτρέψουµε όλα τα παιδιά -και είναι τιµή µου και καµάρι
µου που πήγα σε δηµόσιο σχολείο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Εµινίδη, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία φράση.
Προτρέπω όλο τον κόσµο να στηρίξει την προσπάθεια αναβάθµισης όλης της εκπαίδευσης. ∆ιότι αυτό, πιστεύω, είναι η
αρχή. Έρχονται τα υπόλοιπα για ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Βουλευτής Πέλλας του ΠΑΣΟΚ κ. Ηλίας Θεοδωρίδης έχει το
λόγο για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή µου και την απόλυτη καταδίκη στα γεγονότα τυφλής εγκληµατικής βίας που στοιχίζουν τις ζωές σε εργαζόµενους Έλληνες πολίτες. Η δική µου
οµιλία θα διαφέρει από το γενικό κλίµα.
Πρώτα, ήθελα να ασχοληθώ µε το γεγονός του τι εκφράζει
αυτό το νοµοσχέδιο, το «πρώτα ο µαθητής», για να δούµε γιατί
απέτυχαν όλες οι προηγούµενες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες
στην Ελλάδα για την παιδεία.
∆εύτερον, θα ήθελα να πω µία άλλη τοµή, η οποία πιθανόν θα
αφορά κυρίως το νοµοσχέδιο που έπεται, για την Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση στην Ελλάδα, που αφορά στην εµβάθυνση πλέον της
γνώσης –και αυτό είναι δηµοκρατία- γιατί νοµίζω ότι εξαντλήθηκε
η δηµοκρατία της διεύρυνσης της γνώσης.
Το «πρώτα ο µαθητής» σηµαίνει και αποτελεί µία, δεν διστάζω
να το πω, επαναστατική τοµή µε το παρελθόν, µε τις µεταρρυθµιστικές προσεγγίσεις που κάναµε στο παρελθόν. Το «πρώτα ο
µαθητής» σηµαίνει ότι εγκαταλείπουµε τους συντεχνιακούς εγ-
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κλωβισµούς του παρελθόντος, που έλεγαν «πρώτα ο καθηγητής»
ή καλύτερα έλεγα «πρώτα ο «λειτουργός» είτε καθηγητής είτε
γιατρός ήταν αυτός.
Αυτό που ονοµάζω «συντεχνίες» δεν αφορά τη συλλογική συνείδηση του κλάδου. Αφορά τη διαµορφωµένη έκφραση των συνδικαλιστικών χώρων. Με λύπη µου διαπίστωσα ότι σε πολλές
τοποθετήσεις Βουλευτών ο λόγος τους ήταν απλή απαρίθµηση
αιτηµάτων των διαφόρων συνδικαλιστικών κλάδων. Αυτό δεν είναι
µεµονωµένο γεγονός. Έχει τη βάση του στα ιδία τα κόµµατα. Τα
ίδια τα κόµµατα έχουν µετατραπεί δυστυχώς σε συνοµοσπονδίες
συντεχνιών, συνοµοσπονδίες συµφερόντων. Όσο και να ράψεις
καλά αυτά τα αιτήµατα, αυτές τις πολιτικές, το αποτέλεσµα θα
είναι τραγικό.
Άρα, λοιπόν, αυτή η συντεχνιακή κατάσταση αποδιάρθρωσε
τους κοινωνικούς θεσµούς, θεσµούς ύψιστης ευθύνης και σπουδαιότητας, όπως αυτός της παιδείας και της υγείας. Ως αποτέλεσµα είχαµε το γεγονός ότι υπήρξαν επιπτώσεις, όπως αυτή της
εµπορευµατοποίησης της παιδείας, ένα αίτηµα το οποίο εκκρεµεί
για τον ελληνικό λαό από τους αγώνες του 1-1-4 και του Γεωργίου Παπανδρέου µέχρι σήµερα.
Εµείς σε αυτό το αίτηµα, ως κόµµα και ως Κυβέρνηση, πρέπει
να δώσουµε απάντηση. ∆εν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Τι να
σας πω; Ότι οι δαπάνες των οικογενειών για τη µόρφωση των
παιδιών τους είναι τεράστιες, σε σχέση και µε αυτά τα µέτρα και
τις περικοπές που υφίστανται στα εισοδήµατά τους µε τη σηµερινή κατάσταση; Αν λύναµε µόνο αυτό το πρόβληµα, το κόστος
δηλαδή της εκπαίδευσης στις ελληνικές οικογένειες, η ελάφρυνση θα ήταν τεράστια. Νοµίζω ότι από εµάς σήµερα ο ελληνικός λαός περιµένει τέτοιου είδους παρεµβάσεις.
∆εν απαντήσαµε, λοιπόν, στα βασικά ερωτήµατα ποιο είναι το
περιεχόµενο µάθησης στη µέση εκπαίδευση. ∆εν απαντήθηκε
αυτό στη χώρα µας. Σήµερα έγιναν επιτροπές –και µεγάλες επιτροπές- µε υψηλά ιστάµενους ανθρώπους, µε εµπειρία και πιστεύω να απαντήσουµε σε αυτό το ζήτηµα.
Όµως, εγώ θέλω να κάνω µερικούς αφορισµούς. Η µέση εκπαίδευση ταλαιπωρήθηκε και µε πειραµατισµούς στην τεχνική εκπαίδευση, στην τεχνολογική εκπαίδευση, στην εξειδίκευση, στις
ειδικεύσεις, πράγµα αδύνατο και αδιέξοδο. ∆εν µπορεί να δοθεί
απάντηση σε κανένα βαθµό εξειδίκευσης από τη µέση εκπαίδευση, από αυτή τη βαθµίδα της εκπαίδευσης.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουµε, ως κυρίαρχο περιεχόµενο στη µέση εκπαίδευση, µία κατεύθυνση ανθρωπιστικής παιδείας. Να βγάζει, δηλαδή, ανθρώπους, Έλληνες, Ευρωπαίους και
παγκόσµιους πολίτες.
∆εν κατορθώσαµε, λοιπόν, εµείς να ενσωµατώσουµε τις αξίες
της παιδείας, που οικοδόµησαν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη από
το Μάη του ’68 µέχρι σήµερα. Εµείς ταλαιπωρούµεθα µε άλλα.
Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτηµα και πρέπει να αποφασίσουµε.
Το δεύτερο ζήτηµα που βάζει αυτό το νοµοσχέδιο και το λύνει
στη σωστή κατεύθυνση, είναι ακριβώς το τι είδους διδακτικό υποκείµενο θέλουµε να διαµορφώσουµε.
Σε αυτό απαντά αυτό το νοµοσχέδιο. Και είναι βασικό ζήτηµα
για το τι εκπαίδευση θα φτιάξουµε. Βεβαίως δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε µε τους παλιούς τρόπους. Αυτοί οι τρόποι είπαµε
ότι δηµιούργησαν µια καταστροφική σχέση κόστους-αποτελέσµατος. Πενιχρά αποτελέσµατα. Όχι ότι το κόστος της εκπαίδευσης είναι υψηλό. Αλλά αν δεν αλλάξουµε τα δεδοµένα, ακόµα
κι αν τροφοδοτήσουµε µε νέους πόρους την εκπαίδευση, αυτοί
θα πάνε χαµένοι, δεν θα έχουν αποτέλεσµα.
Το δεύτερο είναι αυτή η εµπορευµατοποίηση, στην οποία επανέρχοµαι. Έχει διαµορφωθεί ένα ειδικό καθεστώς, το ίδιο ακριβώς στην παιδεία και στην υγεία. Το ίδιο ακριβώς. Ποιο είναι αυτό
το καθεστώς; Και εδώ θέλω µια αντιπαράθεση µε τον κ. Γεωργιάδη. Άλλο το ιδιωτικό και άλλο το δηµόσιο.
Εδώ έχουµε ένα πρωτοφανές, µια ιδιοµορφία ελληνική, µια
ακόµα ιδιοµορφία ελληνική, το ιδιωτικό δηµόσιο. Πολλοί καθηγητές αντλούν την ικανότητά τους, τη δύναµη να κερδίζουν χρήµατα από τη θέση τους στο δηµόσιο, στο οποίο µικρό χρόνο µόνο
της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας ασκούν, για να ασκούν
στη συνέχεια τεράστιο µέρος αυτής εξωσχολικά. Αυτό είναι ένα
σύστηµα ιδιωτικο-δηµόσιας παιδείας και πρέπει να απαλλαγούµε
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απ’ αυτό.
Βεβαίως, εδώ οι όροι που γεννούν αυτό το πράγµα και ανθεί
αυτό το πράγµα είναι αρκετοί. Κατά τη γνώµη µου, ο ένας όρος,
κεντρικός, είναι ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήµια, αυτές οι
πάµπολλες προσπάθειες µεταρρύθµισης αυτού του κεντρικού ζητήµατος, πυρήνα που καθορίζει όλο το οικοδόµηµα. ∆εν µπορούµε να διατηρούµε ένα τέτοιο σύστηµα, γιατί έχει δώσει πολύ
αρνητικά αποτελέσµατα.
Είµαστε η µόνη χώρα που υπάρχει συνδυασµός εξαγωγής εργατικής δύναµης για τριάντα χρόνια και υπάρχει εξαγωγή φοιτητικού και επιστηµονικού δυναµικού για εξήντα πέντε ολόκληρα
χρόνια. Ποια χώρα έκανε ανάπτυξη µε αυτό το µοντέλο, πέρα του
ότι στοιχίζει 1.000.000.000 ευρώ το χρόνο και πέρα από το γεγονός ότι το πανεπιστήµιο του εξωτερικού είναι το µεγαλύτερο πανεπιστήµιο της χώρας;
Εµείς πρέπει να µαζέψουµε την κατάσταση και να πάµε σε µια
άλλη. ∆ηµιουργίας δηλαδή ενός ολοκληρωµένου οικονοµικού πανεπιστηµιακού συστήµατος της χώρας, που να εισάγει, να έχει
ελκτικές δυνάµεις και να εισάγει επιστηµονικό δυναµικό.
Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι είναι µια καλή αρχή αυτή και επιφυλάσσοµαι για το επόµενο νοµοσχέδιο, που θα αφορά το ζήτηµα του περιεχόµενου. Και πιστεύω ότι και εκεί θα είναι µεγάλες
οι αντιστάσεις σε µια πραγµατική µεταρρύθµιση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Ηλίας Μόσιαλος έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ κι εγώ πάρα πολύ σύντοµα στα σηµερινά τραγικά γεγονότα τα σηµερινά µε το να αναφερθώ στη δήλωση του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Ο Πρόεδρος είπε ότι είναι ευθύνη
όλων µας να µη γίνει το βήµα προς το κενό. Και η ευθύνη αποδεικνύεται στην πράξη, όχι στα λόγια. Η ιστορία θα µας κρίνει
όλους αυστηρά και χωρίς ελαφρυντικά. Και αυτό, νοµίζω, το µήνυµα απευθύνεται σε όλους, και στην Κυβέρνηση και στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και σε όλους τους φορείς.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σηµεία, τα οποία αφορούν
συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου, στα δύο πολύ σύντοµα.
Το άρθρο 46, για το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου αναφέρεται ότι θα υπάρχει τριετής θητεία, που θα
µπορεί να ανανεώνεται. Νοµίζω ότι αυτό θα µπορούσε να περιοριστεί σε µία φορά και θα ήταν χρήσιµο, όταν ανανεώνεται η θητεία, το 50% των µελών να είναι καινούργια. Αυτό, για να µη
δηµιουργούνται αγκυλώσεις, όσον αφορά τη διαχείριση των
ερευνητικών κονδυλίων. Στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ζούσα για
δεκαεννέα χρόνια, αυτό τουλάχιστον ήταν η πρακτική, να µη δηµιουργούνται αγκυλώσεις.
Στο άρθρο 34 είναι πολύ θετική η µείωση των µελών των εκλεκτορικών σωµάτων από τριάντα σε δεκαπέντε µέλη. Πιστεύω ότι
στο µέλλον θα πρέπει να τα µειώσουµε ακόµη περισσότερο. Αυτό
που έχει σηµασία δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα των κριτών.
Κατανοώ ότι δεν είναι δυνατό να έχουµε κριτές από το εξωτερικό, γιατί πιθανώς να υπάρχουν συνταγµατικά κωλύµατα, αλλά
πιστεύω ότι αν προχωρήσουµε σε συνταγµατική µεταρρύθµιση…
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μπορούµε, ναι.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Μπορούµε; Κριτές από το εξωτερικό
στους δεκαπέντε;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τώρα το βάλαµε.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, εάν ισχύει.
Όχι εξωτερικοί κριτές, αλλά από το εξωτερικό.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Από το εξωτερικό.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Το είχαµε συζητήσει στην Επιτροπή. Χαίροµαι πάρα πολύ που αυτό το πράγµα υιοθετήθηκε και έγινε και
νοµίζω ότι είναι σηµαντικότατη τοµή.
Η τελευταία παρατήρηση αφορά στο άρθρο 38 για την Α∆ΙΠ.
Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό το ότι ενισχύετε το ρόλο της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Α∆ΙΠ. Έχω µία ένσταση µόνο σ’ αυτό, την εκπροσώπηση των φοιτητών της ΕΦΕΕ και της ΕΣΕΕ. Πιστεύω, όµως, ότι επειδή ορίζεται ότι θα πρέπει να τους ορίζει η ΕΦΕΕ και η ΕΣΕΕ, στην πράξη
δεν θα γίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι των φοιτητών στην αξιολόγηση των πανεπιστηµίων.
Πώς θα µπορούν να κρίνουν οι φοιτητές συνολικά ένα έργο, το
οποίο θα πρέπει να έχεις σηµαντική εµπειρία ζωής για να το κάνεις; Όµως, επειδή βάλατε µία ασφαλιστική δικλείδα µε ευφυή
τρόπο, ότι θα πρέπει να τους ορίζει η ΕΦΕΕ και η ΕΣΕΕ, πιθανόν
να περάσουν άλλα δέκα µε δεκαπέντε χρόνια µέχρι να συγκροτηθούν αυτά τα όργανα. Εάν, όµως, συγκροτηθούν, που θα είναι
πολύ σηµαντικό για το φοιτητικό κίνηµα, θα πρέπει να δούµε και
τις ανάλογες διατάξεις να αλλάζουν.
Επιτρέψτε µου εδώ µία παρατήρηση, σε σχέση µε την αξιολόγηση των πανεπιστηµίων. Αυτό το οποίο κάνει τώρα η Α∆ΙΠ, είναι
να ελέγχει κυρίως τις εισροές και το περιεχόµενο, τη διαδικασία
των σπουδών. Πολύ λίγο εστιάζει την προσοχή της στις εκροές
ή τα αποτελέσµατα του συστήµατος και παρότι γενικά η διαδικασία της αξιολόγησης βασίζεται και στις τρεις διαστάσεις, εισροές, περιεχόµενο και εκροές, η διαδικασία δεν είναι κατ’
ανάγκην γραµµική. ∆εν σηµαίνει, δηλαδή, ότι εάν οι εισροές είναι
εντάξει, θα έχουµε και σωστό περιεχόµενο και τις ανάλογες
εκροές.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι εκροές και τα αποτελέσµατα,
όταν δηµοσιοποιούνται, παίζουν πολύ µεγάλο ρόλο και δηµιουργούν µία τεράστια εξωτερική πίεση στις εισροές του συστήµατος και µπορεί να τις βελτιώσουν. Η µέτρηση θα µπορούσε να
ήταν και ποσοτική και ποιοτική των εκροών. Αυτήν τη στιγµή η
Α∆ΙΠ αυτό το οποίο κάνει, στο βαθµό που το κάνει, είναι να µετρά
ως ένα βαθµό ποιοτικά τις εκροές των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Νοµίζω ότι αυτό θα µπορούσε να συµπληρωθεί και µε κατάλληλες ποσοτικές µετρήσεις και θα ήθελα να αναφερθώ εδώ σε
ορισµένες απ’ αυτές, απλώς για να δηµιουργήσω ένα σχετικό ενδιαφέρον. Εάν πάρουµε δύο χώρες ως χώρες επιλογής µας, τη
∆ανία και µετά την Ελλάδα, που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
ως «∆ανία του νότου» -γιατί έχουµε βάλει και κάποιους στόχους,
να γίνουµε η ∆ανία του νότου- ας δούµε ορισµένα ερευνητικά
αποτελεσµατικά για τη ∆ανία. Τα Πολυτεχνεία της ∆ανίας κατά
µέσο όρο έχουν 64% περισσότερες αναφορές ανά επιστηµονική
εργασία που δηµοσιεύτηκε σε επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές
και κύρος απ’ ό,τι ο παγκόσµιος µέσος όρος. Έχουν στη Φυσική
64% παραπάνω, στη Γεωπονική 62%, στη Χηµεία 54%, στα Μαθηµατικά 48%, στην Κλινική Ιατρική 47%.
Ας δούµε τα δικά µας. Είµαστε πάνω από το διεθνή µέσο όρο
µόνο σε δύο τοµείς, στη Φυσική +5% και στη Γεωπονική +20%.
Από εκεί και πέρα, αρχίζει η µείωση. Η Χηµεία είναι στο -3%, τα
Πολυτεχνεία µας είναι σχετικά «καλά» στο -6% και ας δούµε δύο
τοµείς που έχουν πολύ µεγάλη σηµασία στην ελληνική πραγµατικότητα, η Ιατρική –ξέρουµε ότι η Ιατρική έχει πολύ µεγάλο
κύρος στη χώρα µας- είναι στο -27%, ενώ θυµηθείτε ότι στη
∆ανία η Ιατρική ήταν στο +47% πάνω από το παγκόσµιο οικονοµικό όρο, και τα οικονοµικά που είναι στο -43%. Θα µπορούσε κανείς να κάνει πολλά ειρωνικά σχόλια σε σχέση µε τις οικονοµικές
επιστήµες στην Ελλάδα µε βάση και τη σηµερινή κατάσταση. Καταθέτω αυτούς τους πίνακες στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Μόσιαλος καταθέτει
για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, εάν δει κανείς µε µια ποσοτική µέτρηση την αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστηµίων σε σχέση πάλι µε τις επιστηµονικές εργασίες και τις αναφορές, θα βγάλει µια πολύ
ενδιαφέρουσα εικόνα σε σχέση µε το Πανεπιστήµιο της Κρήτης,
που είναι ένα νέο Πανεπιστήµιο. Είναι πρώτο στη Φυσική στη
χώρα, µε µεγάλη απόσταση από όλα τα υπόλοιπα, πρώτο στη
Βιολογία και στη Βιοχηµεία, όπως και στη Γεωλογία, επίσης µε
µεγάλη απόσταση. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων είναι πρώτο στην
Κλινική Ιατρική. Το δε Πανεπιστήµιο Πάτρας είναι πρώτη στη Χηµεία.
Εάν δούµε την απόσταση στις κοινωνικές επιστήµες µεταξύ
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι αναφορές στην Αθήνα κατά µέσο
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όρο ανά δηµοσιευµένη εργασία σε έγκυρο περιοδικό είναι 7,17%
στις κοινωνικές επιστήµες στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας, ενώ στο
Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης είναι 2,98%. Πώς δικαιολογείται αυτή η τεράστια απόκλιση; Εάν δούµε τις δηµοσιευµένες εργασίες στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας κατά τη δεκαετία
1999-2009, δηµοσιεύθηκαν µόνο διακόσιες εξήντα τέσσερις εργασίες σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά, δηλαδή περίπου είκοσι έξι εργασίες ανά έτος. Πόσο προσωπικό έχει στις κοινωνικές
επιστήµες το Πανεπιστήµιο της Αθήνας, το Οικονοµικό Τµήµα, το
Πολιτικό, το νέο Τµήµα της Επιστηµονολογίας, η Νοµική Σχολή,
όλες αυτές οι κοινωνικές επιστήµες; ∆ηµοσιεύονται κάθε χρόνο
σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό ή ελληνικά, τα οποία έχουν
κριτές και εποµένως µπορούν να µπουν στις διεθνείς κατατάξεις,
λιγότερες από 0,2 εργασίες ανά προσωπικό.
Αναρωτιέται κανείς µε τι ασχολούνται. Είναι διοικητές τραπεζών; Πηγαίνουν στα δικαστήρια, αντί να είναι στη Νοµική Σχολή;
Τι κάνουν γενικά όλοι αυτοί οι πανεπιστηµιακοί; Εγώ ξέρω ότι από
τότε που ήρθα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν έχω γράψει τίποτα,
γιατί δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ µε το επιστηµονικό µου αντικείµενο. Εποµένως, απορώ τι γίνεται. Κι αυτά θα είναι θέµατα, τα
οποία πρέπει να τα δούµε και το θέτω πάρα πολύ έντονα. Όταν
αποφασίζει κανείς να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του να µην παίρνει
πάνω από δύο χρόνια άδεια. Αυτό ισχύει στη Μεγάλη Βρετανία.
Αν αποφασίσω εγώ να µείνω στο Κοινοβούλιο για πάνω από δύο
χρόνια, πρέπει να παραιτηθώ από τη θέση µου. Το ίδιο λοιπόν,
να ισχύει και εδώ. ∆εν µπορούν να παίρνουν επ’ αόριστο άδεια
Υπουργοί ή διοικητές τραπεζών και να γυρίζουν στο πανεπιστήµιό τους όποτε θέλουν.
Μ’ αυτή την κατάληξη θα ήθελα να κλείσω την παρέµβασή µου
σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, κ. Τάκης Αντωνακόπουλος, για οκτώ
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι εκφράζω κι εγώ τη θλίψη και την
οδύνη µου για το σηµερινό τραγικό γεγονός, ένα γεγονός που
τραυµάτισε τη δηµοκρατία, την πατρίδα και το λαϊκό κίνηµα. Η
τραγικότητα του γεγονότος επιδεινώνεται από το ότι µεταξύ των
θυµάτων υπάρχει και µια µητέρα εγκυµονούσα κι επιδεινώνεται
ακόµα από το γεγονός, όπως δηµοσιεύεται στα blogs από κάποιους που ήταν µέσα στο χώρο εργασίας, ότι στις 12 το µεσηµέρι οι εργαζόµενοι ζήτησαν να φύγουν γιατί υποψιάστηκαν τι θα
συµβεί. Αυτό είναι µία απάντηση απέναντι στη βάρβαρη εκδοχή
µιας ανεξέλεγκτης εργοδοσίας από το πολιτικό σύστηµα και είναι
και απάντηση σ’ αυτούς που οµνύουν στην πλήρη απελευθέρωση
της αγοράς.
Το λαϊκό κίνηµα στη χώρα µας σήµερα δεν διαδήλωσε κατά
της Κυβέρνησης. ∆ιαδήλωσε κατά ενός βάρβαρου νέου µοντέλου του οικονοµικού νεοφιλελευθερισµού που έχει γίνει κυρίαρχο
στο πλαίσιο ενός σύγχρονου συστήµατος διακυβέρνησης, ενός
παγκόσµιου συστήµατος διακυβέρνησης το οποίο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη δηµοκρατίας. Αυτά τα στοιχεία τα έχει εντοπίσει εδώ και καιρό ο Πρόεδρός µας Γιώργος Παπανδρέου και τα
έχει θέσει, τα έχει καταγγείλει και στη Σοσιαλιστική ∆ιεθνή αλλά
και σε όλα τα παγκόσµια φόρουµ. Αυτό, λοιπόν, το σύστηµα υλοποιείται µέσα από τους οργανισµούς του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόµη και από άλλους θεσµούς που στερούνται και δηµοκρατικής νοµιµοποίησης γιατί δεν
εκλέγονται από κανέναν, δεν δίνουν λόγο σε κανέναν, αλλά αποφασίζουν για όλους και επιβάλλουν.
Σ’ αυτήν τη δύσκολη θέση είναι η ελληνική κοινωνία, η Ελληνική
Κυβέρνηση που δεν αποποιείται αυτού του ιστορικού ρόλου που
της ανέθεσε ο ελληνικός λαός, αλλά δίνει τη µάχη όρθια η πατρίδα σήµερα, µε µπροστάρη τον πρόσφατα εκλεγµένο µας Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, απέναντι σ’ αυτή τη στυγνή
παγκόσµια εξουσία, για την οποία βεβαίως δεν µπορεί η Ελλάδα
να έχει το µεγάλο µερίδιο ευθύνης, διότι όπως καταλαβαίνετε τα
µεγέθη δεν µας δίνουν περιθώρια ανατροπής αυτής της εξουσίας.
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∆ίνουµε τη µάχη αποδεδειγµένα, διότι είναι πρόσφατο το γεγονός ότι αντισταθήκαµε στην περικοπή του 13ου και 14ου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα. Θα δώσουµε κι άλλες µάχες σ’ αυτό το
επίπεδο και θέλουµε µαζί µας τον λαό που πρέπει να είναι όπως
σήµερα, που διαδήλωνε ειρηνικά µε την πρωτοβουλία των θεσµικών εκφράσεων του συνδικαλιστικού κινήµατος. Όλοι οι άλλοι
που παρεισφρύουν δεν έχουν κανένα λόγο.
Σήµερα το πολιτικό σύστηµα της χώρας, µέσα από το Κοινοβούλιο, έδωσε µια γενναία στάση, έδωσε ένα καλό µάθηµα σε
όλους αυτούς, διότι δεν έχουν καµµία σχέση τέτοιες ενέργειες
και κανείς δεν πρέπει σ’ αυτό το χώρο να αφήνει υπονοούµενα
για κανένα δηµοκρατικό κόµµα που είναι εκλεγµένο και βρίσκεται
σ’ αυτό το χώρο, από όπου κι αν προέρχονται. Κανείς δεν πρέπει
να δηλητηριάζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Ερχόµενος, λοιπόν, τώρα στο νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι αυτό το
νοµοσχέδιο συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της κατάστασης
που επικρατεί στο χώρο της παιδείας. Αλλά όταν µιλάµε για παιδεία δεν νοµίζω ότι είναι ένας στενός υπηρεσιακός χώρος που
αφορά µόνο το Υπουργείο Παιδείας. Ο χώρος της παιδείας
αφορά όλο το σύστηµα, αφορά όλες τις εκφράσεις πολιτικής.
Ως γιατρός θεωρώ ότι η παιδεία είναι όπως είναι η θερµοκρασία σε έναν οργανισµό. Οποιαδήποτε βλάβη σε οποιοδήποτε σύστηµα προκαλεί πυρετό, προκαλεί διαταραχές στη παιδεία. Η
ανεργία, για παράδειγµα, προκαλεί αναταράξεις στην παιδεία
διότι υποβαθµίζονται τα πτυχία. Η στρέβλωση στο αξιακό απόθεµα µιας κοινωνίας εκφράζεται στο χώρο της παιδείας.
∆ηλαδή σήµερα που κυρίαρχες αξίες είναι ο ατοµισµός, ο ναρκισσισµός, ο ηδονισµός, δεν είναι δυνατόν να µην εκφράζεται
στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας τους φοιτητές, τους µαθητές
και να τους ωθεί σε µία τέτοια πρακτική η οποία βεβαίως είναι
µακριά από τη συλλογικότητα από την αξιοπρέπεια, από την εντιµότητα. Και βέβαια, ακούµε πολλούς να θέλουν να συνδέσουν
την αγορά µονοσήµαντα µε το χώρο της εκπαίδευσης. Είναι τραγικό λάθος. Σήµερα ζούµε στην παντοκρατορία της οικονοµίας
της αγοράς, η οποία οδηγεί µέσα από τον ξεπεσµό στην κοινωνία της αγοράς µε µόνο κριτήριο κίνητρο για οποιαδήποτε ενέργεια του ανθρώπου το οικονοµικό κέρδος.
Σε αυτήν τη χώρα που γεννήσαµε τις µεγάλες αξίες του οικουµενισµού, ενός πολιτισµού που έχει κέντρο τον άνθρωπο και
τις ανάγκες του, εµείς µια σοσιαλιστική παράταξη στοχεύουµε
να ικανοποιήσουµε τις ανθρώπινες ανάγκες και γι’ αυτό η παιδεία
για µας είναι κοινωνικό αγαθό. ∆εν µπορεί, λοιπόν, η παιδεία να
υποδουλωθεί στις αγοραίες σκοπιµότητες για παραγωγή παραγωγικών µονάδων. Πρέπει να δηµιουργήσουµε ανθρώπους. Αυτό
είναι το µεγάλο έλλειµµα της σύγχρονης κοινωνίας. Αν όµως
θέλει κάποιος να προσγειωθεί σε µετρήσιµους δείκτες και να δει
τι µπορεί να κάνει για την υπάρχουσα κατάσταση στην παιδεία,
πρέπει άµεσα πέρα από τους άλλους δείκτες να µετρήσει σε λίγα
χρόνια για παράδειγµα σε τι ποσοστό θα είναι οι εισαγόµενοι µαθητές στα πανεπιστήµια από την ελληνική επαρχία, γιατί εκεί
υπάρχει πρόβληµα στελέχωσης των σχολείων όχι µόνο ποσοτικής, αλλά και ποιοτικής. Γιατί εδώ θα πρέπει να δούµε ποια είναι
η πολιτική ισότητας ίσων ευκαιριών στα παιδιά από την επαρχία
και στα παιδιά από τα αστικά κέντρα. Γιατί δεν νοµίζω ότι έχουν
λιγότερη φαιά ουσία τα παιδιά από την επαρχία. ∆εν έχει υπάρξει κάποια τέτοια ιατρική έρευνα! Άρα, είναι θέµα υποδοµών.
Πρέπει κάποιος να µετρήσει πόσο θα µειωθεί το κόστος σπουδών σε κάθε οικογένεια, σε κάθε µαθητή για να πάει από γυµνάσιο, λύκειο στο πανεπιστήµιο. Μην στρουθοκαµηλίζουµε σ’ αυτό
το µεγάλο φαινόµενο της παραπαιδείας στο χώρο της µέσης εκπαίδευσης.
Εδώ, δεν είναι µόνο οικονοµικό το θέµα. ∆εν είναι µόνο ότι
υπάρχει µία µεγάλη παραοικονοµία. Είναι και ανήθικο. Είναι και
θέµα ηθικής. ∆εν µπορεί ο καθηγητής που διδάσκει και αξιολογεί το πρωί το µαθητή στο σχολείο να τον έχει σε ιδιαίτερο το
απόγευµα και να πληρώνουν οι γονείς τον όποιο καλό βαθµό, την
όποια εκπαίδευσή του. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβληµα διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς.
Παράλληλα είναι η αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Αυτοί είναι σηµαντικοί δείκτες οι οποίοι µπορούν να µας πουν αν
πετυχαίνουµε ή όχι προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Έρχοµαι στο άρθρο που αφορά τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και την ιδιωτική εκπαίδευση. Νοµίζω ότι κανείς δεν στέκεται
δογµατικά αρνητικός απέναντι στην παραγωγή υπηρεσιών από
τον ιδιωτικό τοµέα ακόµα και στο χώρο της υγείας και της παιδείας, όπου για µας του σοσιαλιστές η παιδεία και η υγεία είναι
κοινωνικά αγαθά και θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση όλοι οι
πολίτες, ανεξαρτήτως οικονοµικής θέσης και γεωγραφικής
θέσης στη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το «ευαγγέλιο» της ιδεολογίας µας.
Όµως, δέστε τι έχει συµβεί σήµερα. Με το πρόσχηµα του δηµοσίου σχολείου πολλοί γονείς πληρώνουν στην παραοικονοµία
πάρα πολλά χρήµατα για να αντικαταστήσουν την ανεπάρκεια
της δηµόσιας εκπαίδευσης για τα παιδιά τους. Αντί αυτό να αποτελέσει ένα επιχείρηµα για να βελτιώσουµε τη δηµόσια εκπαίδευση, δίνουµε ένα επιχείρηµα στους άλλους της αντίληψης ότι
και η εκπαίδευση είναι αγοραίο προϊόν και όποιος έχει λεφτά αγοράζει υγεία και παιδεία. Και άρα αυτά τα χρήµατα που δίνουµε
«µαύρα» στις παρυφές της δηµόσιας εκπαίδευσης, να τα δίνουµε
σε ιδιωτικές δοµές που θα νοµιµοποιήσουµε. Πρόκειται για τεράστιο λάθος. ‘Ετσι ενδίδουµε στη διαφθορά. Η πολιτεία είναι
υποχρεωµένη να θέτει τους κανόνες. Παράγει και ο ιδιωτικός τοµέας υπηρεσίες στο χώρο της παιδείας, αλλά η πολιτεία βάζει
τους κανόνες και διασφαλίζει µία δηµόσια παιδεία δωρεάν και
µια καθολικότητα όσον αφορά τον φορέα παροχής υπηρεσιών
σε όλα τα Ελληνόπουλα.
Όσον αφορά τους καθηγητές που εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, νοµίζω ότι και µε βάση την επιβολή των νέων συνθηκών
στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να λάβουµε πρόνοια για κάποιους καθηγητές που είναι τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια στο
χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τους αριστούχους, αν θέλετε, γιατί αρκετοί θα βρεθούν χωρίς δουλειά πολύ σύντοµα µε
βάση τις εξελίξεις που υπάρχουν σε όλα τα ζητήµατα και στην
αγοραστική δυνατότητα κάποιων πολιτών που στέλνουν τα παιδιά
τους στα ιδιωτικά σχολεία.
Με δεδοµένο το στόχο να αφοµοιώσουµε ικανούς εκπαιδευτικούς στη δηµόσια εκπαίδευση, προτείνω -αν µπορείτε να το ενσωµατώσετε κάπου, στη διάταξη αυτή- αυτοί οι καθηγητές που
θα απολυθούν από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και έχουν δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια προϋπηρεσία και είναι αριστούχοι
όσον αφορά το βαθµό αποφοίτησής τους από τα πανεπιστήµια,
να πηγαίνουν χωρίς εξετάσεις στο δηµόσιο. Νοµίζω ότι θα είναι
µια θετική συνεισφορά στην κατεύθυνση της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Άννα Νταλάρα.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Η συντριβή και η λύπη για τα σηµερινά γεγονότα νοµίζω ότι µπορεί να εκφραστεί σωστότερα µε τη σιωπή,
την εσωστρέφεια και την ενδοσκόπηση ως πολίτες, όχι ως πολιτικοί πάνω απ’ όλα.
Η απεργία είναι «όπλο» στα χέρια των λαϊκών διεκδικήσεων και
η διαµαρτυρία στοιχείο της λειτουργίας της δηµοκρατίας. Η βία
όµως είναι απερίφραστα καταδικαστέα από όλους µας, απ’
όλους τους πολίτες και αυτός ο λαός έχει πληρώσει ακριβά
αυτήν τη βία.
Όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουµένως, που ανέφερε τα
λόγια του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, είµαστε όλοι συνυπεύθυνοι απέναντι στα
σηµερινά γεγονότα, απέναντι στους πολίτες και κυρίως απέναντι
στο αναφαίρετο δικαίωµα της ζωής, που επλήγη βάναυσα.
Το αναφαίρετο δικαίωµα της ζωής, το αναφαίρετο δικαίωµα
των παιδιών µας σε µια καλή ζωή –το είπα και χθες στην ολιγόλεπτη οµιλία µου- αυτό το ανθρωποκεντρικό µοντέλο παιδείας
επιχειρεί το σηµερινό νοµοσχέδιο να διασφαλίσει µέσα από την
αξιοκρατική στελέχωση της εκπαίδευσης.
Με τις διορθωτικές κινήσεις µάλιστα τις οποίες επιχειρεί το
Υπουργείο, η διαδικασία προσλήψεων –και αυτό είναι φανερό- γίνεται ακόµα πιο αντικειµενική µε µνεία στις ευαίσθητες και τις
κοινωνικές οµάδες και θα είναι κρίµα αν δεν το αποδεχτούµε
αυτό. Γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χαίροµαι που οι προηγούµενοι συνάδελφοι -και όχι µόνο από
το χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από άλλα κόµµατα- κάλυψαν ορισµένα σηµεία στα οποία ήθελα να παρέµβω και έτσι δεν θα πάρω
πολύ χρόνο.
Να σταθώ δύο λεπτά ακόµα –επειδή τυχαίνει να το ξέρω- στην
τροπολογία για τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε την εκµάθηση της παραδοσιακής Μουσικής για πάρα πολλά χρόνια. Σ’
αυτό τον καινοτόµο θεσµό δεν προβλεπόταν κάτι. Με την τροπολογία όµως που κατέθεσε πολύ σωστά ο εισηγητής µας και την
οποία συνυπέγραψαν απ’ όλες τις πλευρές, δίνεται ένα δίκαιο σ’
αυτούς τους ανθρώπους που ετίθετο σε αµφισβήτηση η εµπειρότητά τους στην ουσία, οι γνώσεις τους, η γνώση των έµπειρων
δεξιοτεχνών των παραδοσιακών οργάνων που µεταδίδουν για
πάρα πολλά χρόνια τις πολύτιµες γνώσεις τους στους µαθητές
των µουσικών σχολείων.
Αξίζει να σηµειωθεί για αυτούς που δεν το ξέρουν ότι στα δηµόσια µουσικά σχολεία της χώρας η διδασκαλία των παραδοσιακών οργάνων γίνεται από συµβασιούχους ωροµίσθιους ή
αναπληρωτές καθηγητές που απασχολούνται επί σειρά ετών µε
σύµβαση αορίστου χρόνου. Και αυτό παρ’ ότι οι περισσότεροι
απ’ αυτούς είναι κάτοχοι µουσικών τίτλων σπουδών.
Προσδιορίστηκαν από τον ν.3475/2006 σαν εµπειροτέχνες
ιδιώτες, µια και οι ωδειακοί τίτλοι για τα όργανα αυτά δεν έχουν
αναγνωριστεί µέχρι στιγµής από το αρµόδιο Υπουργείο, το
Υπουργείο Πολιτισµού. Το θέµα αφορά σε εκατόν πενήντα περίπου καθηγητές που αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για
τη µετάδοση των µυστικών της µουσικής µας στη νέα γενιά. Συµβαίνει πολλοί απ’ αυτούς να έχουν υπογράψει πιστοποίηση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε µαθητές τους.
Θεωρώ ότι υπάρχει διακοµµατική αποδοχή του αιτήµατος, καθώς και στο παρελθόν –και είναι προς τιµήν του- ως Υφυπουργός
Παιδείας, ο κ. Λυκουρέντζος είχε αποδεχθεί το αίτηµα και πιστεύω
ότι αυτή η τροπολογία θα υπερψηφιστεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Θέλω να πω κλείνοντας ότι το αιτούµενο αυτού του νοµοσχεδίου είναι το ολοήµερο σχολείο, κάτι που είχε εισαγάγει το
ΠΑΣΟΚ, και είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Γιατί µετά και από τα σηµερινά γεγονότα διαπιστώνουµε για µια φορά ακόµα την αξία της
ολότητας της εκπαίδευσης, την αξία του γεγονότος ότι θα φθάσει µια µέρα -σύντοµα ελπίζω- που οι γονείς δεν θα µπαίνουν στη
διαδικασία του να ψάχνουν για δύο και τρεις δουλειές και για δάνεια, για να εξασφαλίσουν ένα ιδιωτικό σχολείο στα παιδιά τους
και την αξία του να µπορούν τα παιδιά µας, πέρα από τη διδακτέα ύλη, να µορφώνονται και σε επίπεδο γλωσσών, ευρυµάθειας, ανθρωποκεντρικής παιδείας, αισθητικής αγωγής, που θα
τους κάνει πολίτες δυνατούς, ελεύθερους, δηµοκρατικούς, για
να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του δικού τους µέλλοντος, της
δικής τους ζωής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς, ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να εκφράσω τα ειλικρινή µου
συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαµένων συµπολιτών
µας. Καταδικάζουµε απερίφραστα και απόλυτα αυτές τις ενέργειες, που οδηγούν σε τέτοια τραγικά αποτελέσµατα για τη χώρα
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε το παρόν νοµοσχέδιο πραγµατικά σε µια πολύ βαριά ατµόσφαιρα, ένα νοµοσχέδιο
που αφορά τα παιδιά µας, που αφορά την αναβάθµιση του ρόλου
του εκπαιδευτικού και την καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία δεν είναι µόνο θεµέλιο πολιτισµού, αρχών και αξιών. Είναι ένας ζωντανός µοχλός
ανάπτυξης και προόδου. ∆εσµευτήκαµε για τη ριζική αναµόρφωση της δηµόσιας και δωρεάν παιδείας. Στόχος µας είναι να
δηµιουργήσουµε ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε αναπτυξιακή προοπτική, το οποίο θα διαπνέεται από τις αρχές της ισό-
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τητας και της αξιοκρατίας.
Η µαζική συµµετοχή των πολιτών στη δηµόσια διαβούλευση
στέλνει ένα ελπιδοφόρο µήνυµα σε µια δύσκολη περίοδο. Οι πολίτες δείχνουν να αντιλαµβάνονται ότι η παιδεία αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο για να δηµιουργήσουµε µια καλύτερη
κοινωνία, µια κοινωνία σύγχρονη, προοδευτική, µε ενεργούς και
βαθιά καλλιεργηµένους πολίτες.
Είναι σαφές ότι µια ουσιαστική επένδυση στη γνώση δεν επιτυγχάνεται µε αποσπασµατικές αλλαγές. Το εκπαιδευτικό σύστηµα, αν και αποτελείται από πολλά επίπεδα, συνιστά ένα ενιαίο
οικοδόµηµα. Η φύση, λοιπόν, του ζητήµατος είναι τέτοια που
απαιτεί βαθιές τοµές και συνολικό σχεδιασµό. Για το λόγο αυτό
οι προτεινόµενες ρυθµίσεις αφορούν όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Η φιλοσοφία της αλλαγής συµπυκνώνεται στη φράση: «Πρώτα
ο µαθητής». Επιδιώκουµε ένα σχολείο φιλικό προς το µαθητή και
τις ανάγκες του, που προχωρά ένα βήµα παραπέρα από την παροχή µιας συγκεκριµένης γνώσης. Στόχος του θα είναι η γενικότερη καλλιέργεια των νέων ανθρώπων και όχι η απλή µετάδοση
γνώσεων. Περνάµε, λοιπόν, από ένα σχολείο-εξεταστικό κέντρο
σ’ έναν πραγµατικά παιδαγωγικό φορέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη µεταρρύθµιση όµως δεν υλοποιούν νοµικά κείµενα, αλλά άνθρωποι. ∆εν µπορούµε να µιλάµε
για ποιοτική παιδεία, αν δεν διαθέτουµε το κατάλληλο ανθρώπινο
δυναµικό.
Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση επιδιώκει να προσελκύσει τους
καλύτερους εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντεπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουν
στην πορεία τους.
Κυρία Υπουργέ, επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να αναφέρω
ότι ποιοτική παιδεία δεν έχουµε, όταν δεν υπάρχει και η κατάλληλη κτηριακή υποδοµή στα σχολεία. Όσον αφορά το νοµό απ’
όπου κατάγοµαι, είναι αλήθεια ότι έχουµε πάρα πολλές αδυναµίες. Σε γυµνάσια και λύκεια χωρίς εργαστήρια, χωρίς αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων, χωρίς γυµναστήρια, µε µαθητές που κάνουν µάθηµα σε υπόγειες αίθουσες, σε κοντέινερς, δεν µπορούν
ούτε να αποδώσουν οι µαθητές ούτε να υλοποιήσουν το έργο
τους οι εκπαιδευτικοί.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει µια συνολική προσπάθεια για
να αντιµετωπίσουµε συνολικά όλα αυτά τα θέµατα, ώστε να
έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου σ’ αυτό το σηµείο να αναφερθώ στις σηµαντικότερες κατά τη γνώµη µου αλλαγές που επιφέρει το παρόν σχέδιο νόµου.
Ο νέος τρόπος πρόσληψης των εκπαιδευτικών κατά την άποψή
µου ενισχύει πραγµατικά την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Όλες
οι προσλήψεις πλέον µέσω ΑΣΕΠ, µε απαραίτητη προϋπόθεση
το πιστοποιητικό της παιδαγωγικής και της διδακτικής επάρκειας.
Βάζουµε τέλος στην οµηρία των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών,
κυρίως των καθηγητών. Θεσµοθετούµε τον προσωρινό αναπληρωτή καθηγητή µε µειωµένο ωράριο, ώστε να µην έχουµε καθηγητές δύο ταχυτήτων. Από εδώ και στο εξής, σύµφωνα µε το
άρθρο 5, θα προσλαµβάνονται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
ωροµίσθιοι.
Καθιερώνεται το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής των κενών
θέσεων, ώστε να περιοριστούν οι άσκοπες µετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Στόχος του Υπουργείου είναι η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού στην εκπαίδευση και όχι σε διοικητικές
θέσεις.
Αναβαθµίζεται η διαδικασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης της εκπαίδευσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 καθιερώνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ώστε να εντοπίζονται άµεσα οι τυχόν αδυναµίες. Για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ενηµερώνονται
ηλεκτρονικά και οι µαθητές και οι γονείς.
Καταργείται η βάση του 10 για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Μετά από τέσσερα χρόνια της εφαρµογής αυτού
του µέτρου, το µόνο που κατάφερε είναι να δηµιουργήσει πραγµατικά µια εύκολη πελατεία στα πανεπιστήµια του εξωτερικού,
αλλά και στα ιδιωτικά κολλέγια. Τα τελευταία, µάλιστα, νοµιµο-
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ποιήθηκαν µε διαδικασίες εξπρές, λίγες µέρες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Αυτό δηµιούργησε πάρα πολλά προβλήµατα σε περιφερειακά
ΤΕΙ. Ένα από αυτά είναι και το ΤΕΙ της Κατερίνης του Νοµού Πιερίας. Είχαµε µια µείωση της τάξης του 25% και σταδιακά οι εισαγόµενοι σπουδαστές από εκατόν είκοσι έφτασαν να είναι
εξήντα πέντε.
∆ηµιουργήθηκαν πολλά προβλήµατα βιωσιµότητας, καθώς µειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των εισακτέων. Η βάση του 10 κατά
την άποψή µου, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της πρόχειρης αντιµετώπισης της εκπαίδευσης από την προηγούµενη κυβέρνηση στον τοµέα της παιδείας. Με την καθιέρωση του
ηλεκτρονικού συστήµατος διανοµής συγγραµµάτων επιτυγχάνεται η ταχύτερη διανοµή τους, ώστε να µην ταλαιπωρούνται χιλιάδες σπουδαστές και φοιτητές στη χώρα µας, σύµφωνα µε το
άρθρο 33.
Τέλος, αναφορικά µε τα κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης –
τα γνωστά και ως κολλέγια- δηµιουργείται νέο θεσµικό πλαίσιο.
Επιτέλους, να εναρµονιστεί η χώρα µας µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο.
Καθίσταται σαφές όµως ότι η ρύθµιση αφορά µόνο επαγγελµατικά δικαιώµατα. ∆εν εξισώνονται µε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταρρυθµιστική
προσπάθεια στον τοµέα της παιδείας της Κυβέρνησης δεν σταµατά εδώ. Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί το πρώτο βήµα µιας
προσπάθειας για συνολική αναµόρφωση του εκπαιδευτικού µας
συστήµατος.
Η δηµοκρατική παράταξη έχει δείξει διαχρονικά ότι δεν αντιµετωπίζει την παιδεία ευκαιριακά. Αντίθετα θεωρούµε ότι η επένδυση στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του αποτελεί το πιο
σηµαντικό κεφάλαιο για τον τόπο µας.
Ειδικά στη δύσκολη περίοδο που διανύουµε η παροχή υψηλής
ποιότητας παιδείας λειτουργεί ως δύναµη ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς, ευχαριστούµε την κ. Μίχου.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιχάλης Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι εκφράσαµε –θα το κάνω και εγώ- τη βαθειά
µας οδύνη για τους τρεις νεκρούς και το γεγονός αυτό νοµίζω
ότι κανέναν δεν µπορεί να αφήσει ασυγκίνητο και νοµίζω ότι θα
πρέπει να αλλάξει αρκετά πράγµατα στο πως αντιµετωπίζουµε
από αύριο την πραγµατικότητα.
Να σας πω ότι καταδικάζουµε απερίφραστα –το κάναµε ήδη,
θα το ξαναπώ όµως- τη βία. ∆εν είµαστε υπέρ της βίας που είναι
τυφλή, που είναι ατοµική, που είναι αντιδηµοκρατική και, επιτέλους, είναι ατελέσφορη. Να πω όµως, ότι υπάρχουν και άλλες
µορφές βίας και µία τέτοια µορφή είναι αυτή η πολιτική που
εφαρµόζεται, για να λυθεί το θέµα που φέρνει η κρίση. Να πω
ακόµη ότι αυτός είναι ο λόγος που κατέβασε τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους και τους υπόλοιπους σήµερα σε όλη την
Ελλάδα. Να πω, επίσης, ότι είναι δύσκολο αύριο να ξανακατέβουν αυτοί οι άνθρωποι µετά τα σηµερινά γεγονότα και αυτό είναι
αρνητικό. ∆εν ξέρω τι µπορεί να σηµαίνει, αλλά δεν µπορεί κανείς
να παίξει µε αυτό.
Να σας πω όµως, κύριε Πρόεδρε, ότι και αυτή την ώρα που µιλάµε γίνονται διάφορα πράγµατα. Σήµερα στην Τσαµαδού, στο
Στέκι των Μεταναστών και των Προσφύγων –αυτή την ώρα που
µιλάµε, δεν ξέρω αν έχουν σταµατήσει- γίνονται πολλά και διάφορα. Έχουν ανέβει στο δεύτερο όροφο τα ΜΑΤ και χτυπάνε,
έχουν δηµιουργήσει µεγάλες καταστροφές, αλλά δεν συλλαµβάνουν γιατί εάν συνελάµβαναν θα µπορούσαµε να συζητήσουµε
ότι κάτι συµβαίνει, ότι για κάποιο λόγο, δηλαδή, συλλαµβάνουν
κάποιους. Αυτό τι σηµαίνει; Είναι προς συµµόρφωση; Ποιος τους
δίνει αυτές τις εντολές; Αν τα κάνουν µόνοι τους, γιατί κάποιος
δεν τους σταµατά; Ποιος έχει τις ευθύνες γι’ αυτά που κάνουν;
∆εν ξέρω τι εντολές έχουν. Αυτό νοµίζω ότι είναι κάτι που πρέπει
να απαντηθεί. ∆εν µπορεί να συνεχιστεί! ∆εν µπορεί να γίνεται
αυτός ο κύκλος της βίας και δεν µπορεί να γίνεται ανακύκλωση
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της βίας. Όλοι καταδικάσαµε αυτά που συνέβησαν σήµερα και
νοµίζω ότι όλοι πρέπει να καταδικάσουµε και αυτά που συµβαίνουν τώρα που µιλάµε.
Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να µιλήσει κανείς για το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Θα προσπαθήσω όµως, να το κάνω.
Εµείς δεν το ψηφίσαµε επί της αρχής και δεν θα το ψηφίσουµε
ούτε κατ’ άρθρον γιατί δεν αντιµετωπίζει αυτά που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Εµείς είπαµε και χθες ότι θα περιµέναµε απ’ αυτό
το νοµοσχέδιο να βάζει κάποιους στόχους σε µία προοπτική, σε
ένα βάθος χρόνου για την παραπαιδεία, να µειωθούν τα φροντιστήρια.
Είπαν και πολλοί συνάδελφοι και από τη δική σας παράταξη,
κυρία Υπουργέ, ότι συµβαίνουν πράγµατα που δεν συµβαίνουν
σε άλλες χώρες. ∆ηλαδή, δεν υπάρχουν φροντιστήρια αλλού, ή
δεν υπάρχουν στην έκταση που είναι εδώ. Αυτά τι είναι; Είναι δαπάνες έξω από τη δηµόσια παιδεία που επιβαρύνουν όµως, την
τσέπη και τον προϋπολογισµό της οικογένειας. ∆εν λέτε όµως,
τίποτε γι’ αυτό. ∆εν νοµίζω µε τον τρόπο που αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο τα ζητήµατα που λέµε εµείς ότι είναι αρνητικά, ότι κάποια απ’ αυτά τα σοβαρά ζητήµατα θα λυθούν. Είχαµε πει και
χθες ότι δεν αντιµετωπίζει καθόλου –ούτε καν το αναφέρει- το
ζήτηµα της επιµόρφωσης, ενώ θα έπρεπε να του δίνει ειδικό
βάρος. Ούτε για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία
µιλάει, αλλά ούτε και στον πολιτισµό και στο εκπαιδευτικό σύστηµα και αλλαγές σ’ αυτό, κάνει. Ούτε καν αναφέρεται, αλλά
ούτε προοπτική βάζει γι’ αυτά. Τη µαθητική διαρροή δεν την αντιµετωπίζει και δεν την αντιµετωπίζει ούτε µε την προοπτική ότι
θα έχουµε αύξηση µε αυτά τα µέτρα που παίρνονται τώρα και µε
αυτή την κατηφορική πορεία που έχει η κοινωνία µας σε όλα τα
ζητήµατα. Σε αυτό συντείνουν και όλα αυτά τα µέτρα που παίρνονται, είτε είναι οικονοµικά είτε είναι για το ασφαλιστικό είτε
είναι για τα εργασιακά είτε είναι για την εκρηκτική άνοδο της
ανεργίας.
∆εν έχουµε αλλαγές σε δοµές και προγράµµατα σπουδών ούτε
αναφερόµαστε στις υποδοµές και δεν µειώνουµε τους µαθητές
σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς και βλέπουµε ότι περνάµε και
στην επισφάλεια στις εργασιακές σχέσεις µε διάφορους τρόπους
και µε διάφορα προσχήµατα -θα µου επιτρέψετε να πω- και στον
ευαίσθητο τοµέα της εκπαίδευσης.
Με όλα αυτά, νοµίζω ότι δικαιολογείται το ότι δεν το ψηφίζουµε
ή να πω ότι θα ήταν αδικαιολόγητο, αν πηγαίναµε να το ψηφίσουµε. Είπαµε για πολλά πράγµατα και θέλω να αναφέρω άλλο
ένα που µου το ανέφεραν συνδικαλιστές από το δικό σας χώρο,
σε σχέση µε την υποχρηµατοδότηση στις σχολικές επιτροπές
κατά ένα τρίτο. Ένα τρίτο λιγότερα τα χρήµατα σε όλες τις σχολικές επιτροπές, επιτροπές που µου έχουν δώσει έγγραφα που
το αποδεικνύουν, ότι από 600.000 ευρώ πέρυσι έχουν πάει σε
200.000 ευρώ φέτος. Τι είναι αυτό;
Και κάτι άλλο, ο γενικός προϋπολογισµός, που είναι ο χαµηλότερος στην Ευρώπη, δεν αυξάνεται, αλλά µειώνεται µε αυτά.
Και θα έλεγα και ακόµη κάτι. Με όλα αυτά τα µέτρα που παίρνετε
για την κρίση, µε αυτό το Σύµφωνο Σταθερότητας και όχι Ανάπτυξης -γιατί εσείς το λέτε «Ανάπτυξης», αλλά δεν το βλέπω πουθενά ούτε αναφορικά, αλλά ούτε και ουσιαστικά- ποιος µπορεί
να πει και ποιος µπορεί να τον πιστέψει, αν το πει, ότι: «Κάνω αλλαγές είτε θεσµικές είτε οποιεσδήποτε άλλες προς το θετικό»;
∆υστυχώς, ο δρόµος που έχετε επιλέξει συνολικά ως Κυβέρνηση δεν προοιωνίζει τίποτα το καλό ούτε για την παιδεία ούτε
και για τα περισσότερα ζητήµατα. Πολλά σχολεία δεν θα δουλέψουν του χρόνου, γιατί θα καταργηθούν για λόγους οικονοµίας
λόγω της εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και στην εκπαίδευση.
Έχω παραδείγµατα στο Νοµό Ηρακλείου, όπου έχω τη δυνατότητα να έχω µια καλή οπτική, ποια σχολεία θα κλείσουν του χρόνου και σχηµατίζεται ένας κατάλογος από την πρωτοβάθµια και
από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που δε νοµίζω ότι θα προωθήσει κάτι καλό. Αντίθετα, πολλά κακά θα φέρει στην εκπαίδευση και στην παιδεία.
Έχει ειπωθεί ότι, αν ζούσε ο Καλλικράτης, θα έκανε µήνυση
στους εµπνευστές του σχεδίου για την Αυτοδιοίκηση, που επονοµάζεται έτσι, «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», γιατί δεν ξεκινάει για να λύσει
τοπικό - αυτοδιοικητικά ζητήµατα, αλλά ουσιαστικά εξυπηρετεί
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το Πρόγραµµα Σταθερότητας και πάει σε οικονοµικές περικοπές
που εγώ θα έλεγα ότι κάποιες στιγµές µπορεί να γίνονται και κάποιες, γιατί κάποιες περικοπές είναι θετικές, αλλά κάποιες είναι
αρνητικές, ειδικά όταν ξεκινάει γι’ αυτόν τον σκοπό και καταλήγει
σ’ αυτόν.
Αυτό θα γίνει, λοιπόν και στην εκπαίδευση µε τον «εκπαιδευτικό
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Θα έχουµε συγχωνεύσεις σχολείων. Νοµίζω ότι
αναφέρθηκαν και δεν χρειάζεται να πω και εγώ και για την «Σιβιτανίδειο», αλλά και για τους γυµναστές και για τη µείωση των
ωρών στη δευτεροβάθµια. Θα έλεγα ότι όλο το περιβάλλον γενικά είναι αρνητικό και νοµίζω ότι τα ελάχιστα θετικά που υπάρχουν µέσα στο νοµοσχέδιο δεν µας επιτρέπουν ούτε κατ’ άρθρον
να το ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας έχει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μου είναι πραγµατικά δύσκολο, υπό το βάρος των γεγονότων
που σηµάδεψαν τη σηµερινή µέρα, να µιλήσω για ένα άλλο θέµα,
αφού πάει το µυαλό µου, η σκέψη µου, ο λόγος µου κάπου
αλλού.
Πράγµατι, το βάρος των σηµερινών γεγονότων έχει πολλαπλή
σηµασία. ∆ιότι η παρουσία των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων
στην Αθήνα και επίσης, σε όλη την Ελλάδα ήταν σήµερα το πρωί
µια αχτίδα φωτός, ήταν µια ελπίδα ότι η ελληνική κοινωνία δίνει
το «παρών» και µπορεί να βάλει τη σφραγίδα της σε αυτά τα φοβερά αδιέξοδα στα οποία οδηγείται η χώρα µας, τώρα και για το
µέλλον. Αυτό ήταν το τεράστιο µήνυµα των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ήταν η ολοζώντανη κοινωνία των εργαζοµένων σήµερα στους δρόµους της Αθήνας.
Αυτή η ελπίδα δέχθηκε ένα φοβερό πλήγµα από ένα δολοφονικό χέρι που οδήγησε στο θάνατο τριών συνανθρώπων µας, εργαζοµένων, για τους οποίους θρηνούν οι οικογένειές τους, θρηνούν οι συνάδελφοί τους, θρηνούµε εµείς, θρηνεί το πανελλήνιο.
Όµως, αυτή η σύγκρουση ανάµεσα στην ελπίδα των εκατοντάδων
χιλιάδων λαού της Αθήνας και στην τροµερή εγκληµατική ενέργεια που είχε αυτή την οδυνηρή συνέπεια πρέπει να µας γεννήσει νέα εγρήγορση.
∆εν µπορούµε να αφήσουµε την ελπίδα να πάει χαµένη, αυτήν
την ελπίδα που ζωντάνεψε σήµερα ο ελληνικός λαός στους δρόµους της Αθήνας.
Αυτή ακριβώς, λοιπόν, η δυσκολία να µιλήσω για κάτι άλλο, θεραπεύεται λίγο, κατά τι, από το γεγονός ότι σήµερα συζητούµε
εδώ στο Κοινοβούλιο ένα θέµα της εκπαίδευσης, ένα θέµα της
παιδείας και θα µπορούσε η συζήτηση να είναι βάλσαµο υπό
άλλες προϋποθέσεις σ’ αυτήν την οδύνη που αισθανόµαστε όλοι.
∆εν είναι όµως. ∆εν είναι, γιατί αυτό το όραµα µιας δηµοκρατικής, ελεύθερης, δηµιουργικής παιδείας στην Ελλάδα –όραµα που
δεν είναι απλώς και µόνο µία καλή ιδέα, αλλά αυτή η επιθυµία,
αυτή η θέληση, είναι µέσα στη δυνατότητα της ιστορικής πορείας της ελληνικής κοινωνίας και έχει διεκδικηθεί µε πάρα πολλούς αγώνες- για µία ακόµα φορά µε ένα νέο νοµοσχέδιο
αντιµετωπίζεται ως ένα περίγραµµα αποτελεσµατικότητας µιας
ιεραρχηµένης δοµής και ενός ελεγχόµενου µοντέλου παρεχόµενης εκπαίδευσης, το οποίο είναι συνέχεια µίας σειράς άλλων τέτοιων ατυχών νοµοθετικών πρωτοβουλιών.
Κύριε Πρόεδρε, ναι, συµφωνώ και εγώ µ’ αυτό που είπε η κυρία
Υπουργός ότι το κέντρο πρέπει να είναι ο µαθητής, η µαθήτρια,
το παιδί βεβαίως. Όµως, το παιδί δεν λειτουργεί στο κενό, ούτε
σε γυάλα, αλλά πάει σχολείο για να συµµετάσχει και να αναπτυχθεί ως προσωπικότητα µέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Και εκεί παίζουν πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες
ρόλο, όπως οι γονείς, ακόµα και οι καθαρίστριες. Όµως, παίζουν
πρωτεύοντα ρόλο οι εκπαιδευτικοί και αντί να στηριχτούµε πάνω
στους εκπαιδευτικούς και να τους ενισχύσουµε, να τους εµπιστευθούµε κυρίως και να δηµιουργήσουµε εκείνα τα κίνητρα της
πρωτοβουλιακής συµµετοχής του καθένα στο να δίνει ό,τι περισσότερο έχει να δώσει, βάζουµε σε καλούπια κάποιες ρυθµίσεις για να παράξουµε καλούπια.
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Κυρία Υπουργέ, η ΟΛΜΕ είναι και αυτή ένα συνδικαλιστικό σωµατείο και η ηγεσία της είναι αιρετή. Όλοι οι αιρετοί στη χώρα
µας βάλλονται. Πρώτη εσείς, οι Βουλευτές, όποιος εκλέγεται σ’
αυτή τη χώρα τώρα πια µέσα από αυτήν την απαξίωση είναι ύποπτος. Και συµµετέχετε και εσείς και άλλα κόµµατα, όταν κατηγορείτε τους συνδικαλιστές, όταν ζητάτε από τους δηµοσίους
υπαλλήλους και από τις συνδικαλιστικές τους εκφράσεις να κάτσουν καλά και να υποταχθούν.
Θα σας πω ένα παράδειγµα που αφορά τις αποσπάσεις σε όλη
την Ελλάδα. Το σκάνδαλο των χιλιάδων αποσπασµένων για να
εξυπηρετηθούν κοµµατικά συµφέροντα η ΟΛΜΕ το παλεύει χρόνια τώρα. Και ξαφνικά, αυτό χρησιµοποιήθηκε εις βάρος της
ΟΛΜΕ, εις βάρος των εκπαιδευτικών, εις βάρος των δηµοσίων
υπαλλήλων, δυστυχώς από το στόµα σας, κυρία Υπουργέ, ενώ
είναι πάγιο αίτηµα, δεκαετίας τουλάχιστον, της ΟΛΜΕ να τελειώνουµε µε το σκάνδαλο των αποσπασµένων.
Αυτό δεν δείχνει πόσο απαξιώνεται ο εκπαιδευτικός, πόσο απαξιώνεται η συνδικαλιστική του έκφραση;
Και µέσα από αυτό το σχέδιο νόµου έρχονται τώρα να αντιµετωπιστούν µία σειρά ζητηµάτων των εκπαιδευτικών, των θέσεων
που κατέχουν ή των δυνατοτήτων που έχουν να αναπτύξουν τη
δραστηριότητά τους αντί αυτή µε εξασφάλιση, µε όρους εκδίωξης, µε όρους περιορισµού, εν ονόµατι ενός µοντέλου που πρέπει να εξοικονοµήσει χρήµα, που πρέπει να πετύχει δεν ξέρω και
εγώ τι άλλες συντεταγµένες, ώστε να εξασφαλιστεί το µοντέλο
της προγραµµατισµένης παιδείας σε συγκεκριµένους στόχους.
∆εν έχω χρόνο να αναλύσω ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, αλλά
νοµίζω ότι αυτά έχουν ειπωθεί πάρα πολλές φορές.
Η απαξίωση, λοιπόν, και το «τσουβάλιασµα» όλων των εκπαιδευτικών προς αυτήν την κατεύθυνση δεν είναι µόνο µια αδικία,
αλλά είναι ακριβώς η αιτία για την οποία δεν µπορούµε να ενεργοποιήσουµε, να απελευθερώσουµε τις δυνάµεις εκείνες τις
οποίες πρέπει να εµπιστευθούµε.
Και εδώ είναι η µόνιµη τακτική όλων των κυβερνήσεων των δύο
τελευταίων δεκαετιών, πλήρης έλλειψη εµπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς, όπως και συνολικότερα στους δηµοσίους υπαλλήλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα ακόµα λεπτό.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα και θα σταθώ σ’ αυτό.
Υπάρχει µία Τεχνική Σχολή η οποία είναι γνωστή σε όλους σας
–και υπάρχουν άρθρα που αναφέρονται σ’ αυτή- η «Σιβιτανίδειος»
που αφορά την τεχνική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα χώρο, για
ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο ειδικά τώρα, στις συνθήκες
της κρίσης, θα µπορούσε να οργανωθεί η αναγέννηση της τεχνικής παιδείας. Και έχουµε εκπαιδευτικούς εκεί που κανονικά δεν
θα έπρεπε να υποστούν όλη αυτήν την ταλαιπωρία. Είναι άνθρωποι που συµπληρώνουν ή έχουν συµπληρώσει δεκαεξάµηνη προϋπηρεσία. Μπορούν, λοιπόν, να προσλαµβάνονται, κατά
προτεραιότητα, ως αναπληρωτές στη Σχολή, κάτι που δεν βλάπτει και δεν µειώνει κανέναν. Εννοώ να προσλαµβάνονται, κατά
προτεραιότητα στους διορισµούς της µεταβατικής περιόδου, του
2010-2011 και 2011-2012.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί να µη µείνουν αυτοί οι άνθρωποι που ήδη έχουν προσφέρει και έχουν ενταχθεί σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον; Γιατί
αυτοί οι εκπαιδευτικοί να µη µπορούν να εντάσσονται στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου στους πίνακες του Υπουργείου
και να αποκτούν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας µε ευθύνη της Σχολής και σύµφωνα µε όσα ισχύουν στο ν. 2909/2003;
Αυτό αποτελεί ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας και δεν
είναι προνόµιο και συντεχνιακό αίτηµα κάποιων εκπαιδευτικών.
Όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι αδιόριστοι
µπορούν στο σχολικό έτος 2012-2013 ως και την περίοδο 20102015 µέσω αυτών των διορισµών να µονιµοποιούνται στην «Σιβιτανίδειο» σε κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες µπορούν να
συνίστανται µε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, στο οποίο
∆ιοικητικό Συµβούλιο -ειρήσθω εν παρόδω- δεν συµµετέχουν οι
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εκπαιδευτικοί, ενώ έπρεπε να καθιερωθεί η συµµετοχή τους,
όπως και των άλλων εργαζοµένων στη Σχολή.
Αυτά δεν είναι µεµονωµένα. Εγώ αυτή τη στιγµή προβάλω κάποια αιτήµατα των εκπαιδευτικών της «Σιβιτανιδείου» τα οποία
θεωρώ δίκαια. Όµως, δεν τα προβάλω ως µεµονωµένα ζητήµατα.
Είναι αυτή η λογική κατά την οποία άνθρωποι οι οποίοι…
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μου επιτρέπετε, κύριε ∆ρίτσα;
Θα ήθελα να παρέµβω µόνο για να κάνουµε συζήτηση.
Ξέρετε ότι αυτό που λέτε τόση ώρα, η «Σιβιτανίδειος», είναι
ένας χώρος ο οποίος δεν έχει κανένα κριτήριο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Υπουργέ, εγώ
θα έπρεπε να σας το επιτρέψω και όχι ο κ. ∆ρίτσας.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: ∆εν έχει κανένα κριτήριο, κυρία
Υπουργέ;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μάλιστα. Ο Υπουργός επιλέγει.
Ο Υπουργός βάζει όποιον θέλει.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Υπουργέ, δεν είναι κανένα κριτήριο…
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Όχι. Σήµερα αυτό ισχύει. Και το
βάζουµε σήµερα κανονικά στους πίνακες και µε κριτήρια, όπως
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Το ίδιο κάνουµε και µε τα Εκκλησιαστικά Λύκεια. Κλείνουµε όλα, µα όλα τα ρουσφέτια και έρχεστε και µου λέτε να κάνουµε στην «Σιβιτανίδειο» αυτό που
κάνουµε µέχρι τώρα, δηλαδή να µην υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια; ∆εν µπορώ να φανταστώ ότι ο Συνασπισµός µπορεί να το
λέει αυτό.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Μα, είναι χωρίς κριτήρια αυτό;
Ίσα-ίσα, κυρία Υπουργέ, που εµείς θέλουµε κριτήρια. Και µάλιστα, θέλουµε κριτήρια ζωντανά και όχι κριτήρια «κονσέρβας».
Και αυτά είναι πάρα πολύ ζωντανά κριτήρια, κυρία Υπουργέ. Είναι
παραγωγή επάρκειας µέσα από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. ∆εν πέρασαν απ’ έξω και µπήκαν.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Πώς επελέγησαν;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Με όλα τους τα προσόντα.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Είπαµε µέχρι τώρα µε τι κριτήρια επελέγησαν.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας έλεγα
να µην είστε τόσο αρνητική σ’ αυτά και να τα κοιτάξετε µε άλλο
µάτι και µε πνεύµα εµπιστοσύνης.
Έχω ιδία αντίληψη, παρακολουθώ χρόνια την «Σιβιτανίδειο» και
ξέρω το παραγόµενο έργο. Ξέρω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί
στην «Σιβιτανίδειο» που εργάζονται πέντε και έξι ώρες πέρα από
το ωράριό τους και αναλώνονται στο λειτούργηµά τους. Και γι’
αυτό σας µιλώ έτσι. ∆ιότι ο Πειραιάς και η Καλλιθέα είναι πολύ
κοντά και στην «Σιβιτανίδειο» φοιτούν πάρα πολλοί σπουδαστές.
Γενιές έχουν βγει από τον Πειραιά, εκπαιδευόµενες στην «Σιβιτανίδειο». Γι’ αυτό σας µιλώ έτσι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
∆ρίτσα. Έχετε ήδη υπερβεί το χρόνο σας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά είναι πολύ βασικά ζητήµατα, για τα οποία, δυστυχώς, δεν
έγινε ο διάλογος που έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει διάλογος
και για τις ειδικές περιπτώσεις και για τα σηµαντικότερα ζητήµατα των κριτηρίων που θα πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία
των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα και να ενισχύσουν αυτήν την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστώ.
Το λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα η ηµέρα στέφθηκε µε ένα πολύ θλιβερό περιστατικό.
Σε αυτό αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι απ’ όλες τις πτέρυγες. Κα-
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ταδίκασαν τον τραγικό θάνατο των τριών συνανθρώπων µας, των
εργαζόµενων στην τράπεζα όπου έγινε το περιστατικό και καταδικάσαµε, βεβαίως, τη βία.
Αυτή η βία βρίσκει χώρο, όταν στερεύουν τα δικαιώµατα και,
δυστυχώς, κυρία Υπουργέ, αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστηµα στη χώρα µας έχει ξεσηκώσει όλο το λαό, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα όριά του, τις «κόκκινες» γραµµές που εσείς λέτε ότι
βάζετε, αλλά τελικά δεν έχουν µπει και κάποιοι πάνω σε αυτό κάνουν και την προβοκάτσιά τους.
Σήµερα στις εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών σε όλη την Ελλάδα συµµετείχαν γονείς, µαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί.
Και εδώ έχουµε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο έχετε καταθέσει,
αλλά δυστυχώς δεν θεραπεύει την «αρρώστια» του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας µας, γιατί είναι αποσπασµατικό και
αντί να αµβλύνει, βεβαίως, τις ανισότητες, τις διευρύνει.
Οι όροι που εσείς χρησιµοποιείτε –«νέο σχολείο», «δηµόσια
δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους» και το σύνθηµα: «Πρώτα ο µαθητής»- δυστυχώς καταρρίπτονται από µόνοι
τους µέσα από τα άρθρα του σχεδίου νόµου που συζητούµε. Ο
εισηγητής µας Τάσος Κουράκης και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος Μιχάλης Κριτσωτάκης είναι γνώστες του αντικειµένου ως εκπαιδευτικοί της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και,
βεβαίως, τεκµηριωµένα κατέθεσαν τις προτάσεις µας, αντικρούοντας τις δικές σας ή κάνοντας διορθωτικές προτάσεις.
Μέσα σε όλα αυτά καταθέσαµε και τροπολογίες. Εγώ θέλω να
αναφερθώ σε µία τροπολογία, η οποία είναι σχετική µε το ΑΣΕΠ.
Εµείς διαφωνούµε µε το διαγωνισµό των εκπαιδευτικών µέσω
του ΑΣΕΠ. Γιατί; Όλοι οι διαγωνισµοί του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς που διενεργήθηκαν ως σήµερα επιβεβαίωσαν την ανεπάρκεια και την αναξιοπιστία των διαδικασιών που ακολουθούνται για την επιλογή των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, µε το πρόσχηµα της αντικειµενικής και αδιάβλητης κρίσης και της εύκολης
τυποποιηµένης αξιολόγησης, µείωσαν ακόµη περισσότερο την
αξιοπιστία του διαγωνισµού. Η χρήση τέτοιων ερωτήσεων, κυρίως στα παιδαγωγικά, δηµιουργεί δικαιολογηµένα σύγχυση και
αγανάκτηση ανάµεσα στους υποψήφιους που υποχρεώνονται
κατ’ επανάληψη να επιλέξουν τη µόνη ορθή απάντηση ανάµεσα
σε εναλλακτικές εκδοχές που θα µπορούσαν να υποστηριχθούν,
κάθε µια εξίσου πειστικά, µε την κατάλληλη επιχειρηµατολογία.
Και εδώ προκύπτει ένας µεγάλος κίνδυνος. Στο βαθµό που
κάθε εναλλακτική εκδοχή συνήθως στηρίζεται σε διαφορετική αιτιολογική αφετηρία, η αναγόρευσή της µιας απ’ αυτές ως της
µόνης ορθής από την πλευρά της εξουσίας δεν απέχει από την
καθιέρωση µιας επίσηµης κρατικής παιδαγωγικής, την οποία πρέπει να ασπασθεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια, για να ελπίζει σε
επιτυχία.
Επιπλέον, ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ είναι µονοµερής και γι’
αυτό έχει περιορισµένη προγνωστική εγκυρότητα. Μπορεί να
φαντασθεί κανείς να αξιολογείται η ικανότητα ενός πιλότου ή
ενός γιατρού µόνον από την επίδοσή τους σε γραπτά ερωτήµατα
που αποτιµούν τη θεωρητική τους κατάρτιση;
Η διδασκαλία είναι µία πολυδιάστατη διαδικασία, κυρία
Υπουργέ, που απαιτεί ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες και επηρεάζεται από το σύνολο των χαρακτηριστικών της ανθρώπινης
προσωπικότητας και όχι µόνο από την απόδοση στο γραπτό
λόγο. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε σοβαρές εκπαιδευτικές και κοινωνικές παρενέργειες. Αναπτύχθηκε ένα ακόµα επιχειρηµατικό πεδίο στο οποίο συνωστίζονται ποικίλοι «Μεσσίες»
που «ευαγγελίζονται» τη σίγουρη επιτυχία. Ανάµεσα σ’ αυτούς
παλαίµαχοι και νεόκοποι αυτοχριζόµενοι παιδαγωγοί, εθισµένοι
στο φροντιστηριακό «ντοπάρισµα» και στις τυποποιηµένες τεχνικές αποστήθισης αναλαµβάνουν να καλύψουν το κενό της επίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής, παρέχοντας αµφίβολης
εγκυρότητας και αξιοπιστίας παιδαγωγική γνώση στους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Εκεί πάνω ακριβώς «πατούν» αυτοί που
θέλουν να βγάλουν χρήµατα και «πατούν» στο µέλλον των ανθρώπων για µία σταθερή και µόνιµη εργασία.
Εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, εµµένουµε σταθερά στη θέση µας για διασφάλιση όλων των αναγκαίων συνθηκών για την αποτελεσµατική
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λειτουργία των σχολείων, βεβαίως µε κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό, µε θεσµοθέτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, µε ουσιαστική και
επαρκή επιµόρφωσή τους και επίσης επιµένουµε στην κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για τους λόγους που προανέφερα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µετά από διαβούλευση µε εκπαιδευτικούς φορείς
έχει καταθέσει τη συγκεκριµένη τροπολογία για αδιάβλητες διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία των επιλογών, την
αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και την ανεξαρτησία από τις κοµµατικές παρεµβάσεις στο χώρο της παιδείας. Το σκεπτικό της
τροπολογίας µας είναι το εξής. Όλοι οι διορισµοί του ΑΣΕΠ για
τους εκπαιδευτικούς που διενεργήθηκαν ως σήµερα επιβεβαίωσαν την ανεπάρκεια και την αναξιοπιστία των διαδικασιών που
ακολουθούνται για την επιλογή των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Με την ψήφιση της συγκεκριµένης τροπολογίας καταργείται
η διαδικασία του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ και διασφαλίζονται όλες
οι αναγκαίες συνθήκες για την αποτελεσµατική λειτουργία των
σχολείων, δηλαδή καταργείται ο θεσµός της ωροµίσθιας εργασίας σ’ όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης όπως και της έρευνας
και µονιµοποιούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται µε ελαστικές µορφές εργασίας και καλύπτονται όλα τα κενά µε µόνιµους εκπαιδευτικούς λειτουργούς µε σταθερή εργασιακή σχέση
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Για να γίνει πράξη η παραπάνω πρόταση, επιβάλλεται να µη
γίνει καµµία αλλαγή στο σύστηµα διορισµών µέχρι να διοριστούν
ως µόνιµοι όλοι όσοι βρίσκονται στους πίνακες αναπληρωτών και
ωροµισθίων µε προϋπηρεσία, να αυξάνει ο αριθµός των διορισµών ώστε η µεγάλη προσφορά σε εκπαιδευτικούς να αξιοποιηθεί για την ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης και η αύξηση του
αριθµού των διορισµών να είναι τέτοια που να καλύπτει τα κενά
σε όλα τα σχολεία. Παράλληλα, εφαρµόζονται µέτρα όπως η µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, επιµόρφωση των υπηρετούντων
εκπαιδευτικών, πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών µε τριάντα
χρόνια εργασίας, τα οποία θα συµβάλουν βεβαίως στη βελτίωση
του εκπαιδευτικού έργου και θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στη δηµόσια εκπαίδευση.
Καθιερώνεται ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην παιδαγωγική και διδακτική ως προαπαιτούµενο για διορισµό στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
ιδρύουν µεταπτυχιακά ινστιτούτα παιδαγωγικής κατάρτισης των
πτυχιούχων τους τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Το πρόγραµµα
σπουδών αυτών των ινστιτούτων καθορίζεται από τα αντίστοιχα
τµήµατα τα οποία συνυπολογίζοντας τις προπτυχιακές σπουδές
του µελλοντικού εκπαιδευτικού, φροντίζουν να του παράσχουν
επιστηµονικές γνώσεις και δεξιότητες σε πεδία όπως Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Γενικής ∆ιδακτικής, Ειδικής ∆ιδακτικής, Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ∆ιαπολιτισµικής και Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης,
Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Πρακτική ∆ιδασκαλία και ∆ιδακτική τουλάχιστον εξάµηνη κατά την οποία οι εκπαιδευόµενοι θα αµείβονται. Αν
ισχύσουν όσα προανέφερα, η επιτυχής ολοκλήρωση της ετήσιας
αυτής φοίτησης στα εν λόγω ινστιτούτα καταλήγει στη χορήγηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην παιδαγωγική και διδακτική.
Όσον αφορά τις προσλήψεις…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ- ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα αναφέρω άλλα δύο σηµεία που είναι πολύ σηµαντικά.
Όταν το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει διαδικασία πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους. Τα τελικά µόρια, που κάθε υποψήφιος συγκεντρώνει, υπολογίζονται µε αδιάβλητο και διαφανή τρόπο.
Τέλος, εκτός από το πτυχίο και το πιστοποιητικό µεταπτυχιακής παιδαγωγικής επιµόρφωσης, θα συνυπολογίζονται στη δια-
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δικασία επιλογής των εκπαιδευτικών, η διδακτική εµπειρία σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε άλλες εκπαιδευτικές δοµές που
είναι ενταγµένες στο Υπουργείο Παιδείας, οι µεταπτυχιακοί τίτλοι
σπουδών, καθώς και κοινωνικά κριτήρια.
Αυτή είναι µία τροπολογία που πραγµατικά, αν τη λαµβάνατε
υπ’ όψιν και την κάνατε νόµο, τότε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, θα είχαν «σάρκα και οστά» αυτά που λέτε εσείς:
Νέο σχολείο, δηµόσια δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία
για όλους και το σύνθηµα «Πρώτα ο µαθητής». Αλλιώς, κυρία
Υπουργέ, τα πράγµατα είναι µία από τα ίδια, ή γίνονται χειρότερα
µε την υποχρηµατοδότηση της παιδείας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ( Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βαρδίκος.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: Είµαστε όλοι συγκλονισµένοι από
τον τραγικό σηµερινό χαµό. Οι συνάνθρωποί µας αυτοί σήµερα
το πρωί έφυγαν από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά τους
και δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ.
Θα πρέπει να λέµε τα πράγµατα όπως είναι. Αυτό αφορά προλαλήσαντες που ζητούσαν να εξαντληθούν οι σηµερινοί πίνακες
και στη συνέχεια να πάµε σε άλλους τρόπους διορισµού. Θα
έπρεπε να πουν ότι για τα επόµενα δέκα τουλάχιστον χρόνια
πάνω από εκατό χιλιάδες σηµερινοί απόφοιτοι και τριάντα – σαράντα χιλιάδες που θα αποφοιτήσουν τα επόµενα χρόνια, θα πρέπει να διαγραφούν από το χάρτη, θα πρέπει να αποκλειστούν για
να διοριστούν οι συγκεκριµένες δεκαοκτώ χιλιάδες που είναι σήµερα στους πίνακες και όχι να έχει τη δυνατότητα το ελληνικό
σχολείο να επιλέξει από εκατό χιλιάδες σηµερινούς, άλλες σαράντα χιλιάδες που θα έλθουν και αυτές τις δεκαοκτώ χιλιάδες,
δηλαδή ένα σύνολο εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες εκπαιδευτικών,
τους καλύτερους για να διορίσει στο σχολείο. Αυτό λέµε όταν ζητάµε να διοριστούν όλοι οι σηµερινοί, να διοριστούν δεκαοκτώ
χιλιάδες και να αποκλειστούν εκατόν εξήντα χιλιάδες. Χρειάζεται
φαντασία για να διατυπώσεις δικαιολογίες «γιατί είναι κακό να
παραµένει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο του, να συµπληρώνει το
ωράριό του, να µην αποσπάται».
Η Αντιπολίτευση, προφανώς, για να δικαιολογεί όλα αυτά, δείχνει πως δεν στερείται αυτής της φαντασίας. ∆εν συµφωνεί ούτε
και µε τις αλλαγές που φέρνει το νοµοσχέδιο που συζητάµε για
τις µεταθέσεις και τις αποσπάσεις, συµφωνεί µε τη σηµερινή κατάσταση. Οι εκπαιδευτικοί –εκπαιδευτικός είµαι- έχουν µία µοριοδότηση για να µετατίθενται. Ακούγεται καλό, αξιοκρατικό.
Όσο πιο αποµακρυσµένο είναι ένα σχολείο, σε όσο πιο προβληµατικό τόπο βρίσκεται, τόσα περισσότερα µόρια παίρνει. Και ανάλογα µε τα µόριά του ο εκπαιδευτικός, µετά από δύο, τρία,
τέσσερα, πέντε, δέκα, καµµιά φορά, χρόνια, µετατίθεται εκεί που
θέλει. Καλό και αξιοκρατικό, όπως είπα, το άκουσµα, πολλές
φορές όµως η πράξη άθλια. Οι «ηµέτεροι» έπαιρναν αµέσως απόσπαση για το συµφέρον της υπηρεσίας και χωρίς καµµιά φορά
ούτε καν να πατήσουν το πόδι τους στο αποµακρυσµένο και σε
δύσκολο τόπο σχολείο, υπηρετούσαν όπου ήθελαν, έπαιρναν τα
πολλά µόρια του σχολείου στο οποίο διορίστηκαν και σύντοµα,
συµπληρώνοντας τον απαραίτητο αριθµό µορίων, έπαιρναν µετάθεση εκεί που βέβαια υπηρετούσαν µε απόσπαση µέχρι τότε.
Τώρα, µόνο που θα είχαν από εκεί και πέρα οργανική θέση εκεί
και δεν θα µπορούσε κανένας να τους µετακινήσει.
Την ίδια στιγµή άλλοι εκπαιδευτικοί, που πραγµατικά υπηρετούσαν στα δύσκολα και µακρινά σχολεία, δεν µπορούσαν να µετατεθούν, γιατί τα µόριά τους -αν και πραγµατικά- ήταν λιγότερα
των άλλων, των «ηµέτερων» κάθε κατάστασης. Γιατί η κάθε κατάσταση -και το ξέρουµε πολύ καλά- έχει τους ηµέτερούς της.
Κρατούσαν, βέβαια, αυτοί τον αυτοσεβασµό τους και την αξιοπρέπειά τους. Έµεναν, όµως, µακριά από σχολεία του τόπου
συµφερόντων τους, όταν οι άλλοι δεν έφευγαν ποτέ από αυτόν.
Αυτούς, που βέβαια είναι λίγοι, τους στηρίζει η Αντιπολίτευση.
Εµείς µε το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουµε, στηρίζουµε τους άλλους, τους πολλούς, που συνήθως είναι και αυτοί που δίνουν την
ψυχή τους µέσα στην τάξη.
Έρχοµαι στην αξιολόγηση. Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε βέβαια
πως µε το νοµοσχέδιο αυτό επιχειρείται για τέταρτη φορά µετά
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το 1980, να αξιολογηθεί το έργο του εκπαιδευτικού. Την τελευταία φορά, το 2002 -ήµουν ξανά σε αυτή την Αίθουσα- ήµουν εισηγητής στο νοµοσχέδιο. Ψηφίστηκε, αλλά ποτέ µέχρι σήµερα
δεν εφαρµόστηκε. Σας εύχοµαι από την καρδιά µου τούτη τη
φορά να εφαρµοστεί.
∆εν είναι δυνατόν αυτοί που µέρος της δουλειάς τους, του λειτουργήµατός τους είναι να αξιολογούν, να µη δέχονται την αξιολόγηση.
Πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση που φέρνει το νοµοσχέδιο
που συζητάµε, στόχο έχει να τους κάνει καλύτερους, να τους
βοηθήσει στο λειτούργηµά τους. ∆εν έχει καµµία σχέση µε το
«φάντασµα» πλέον -που όµως ακόµα πλανάται- του επιθεωρητισµού, τότε που η αξιολόγηση καθόριζε την προαγωγή και την
αµοιβή του εκπαιδευτικού.
Το «Πρώτα ο µαθητής» είναι ο στόχος που κυριαρχεί στο νοµοσχέδιο.
Παράλληλα, αναδεικνύει πρωταγωνιστή τον εκπαιδευτικό τον
οποίο –θα πρέπει να το οµολογήσουµε- φορτώνουµε µε περισσότερες ευθύνες. Πρέπει να το αναγνωρίσουµε αυτό. Σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να υπάρχει και η διάσταση της αύξησης
των αποδοχών του. Σε εποχές περικοπών, όµως, δεν συζητάς για
αυξήσεις.
∆εν πρέπει, όµως, να εγκαταλειφθεί µία διαχρονική αρχή, «ο
καλός εκπαιδευτικός αµείβεται και καλά». Αυτό ας µείνει στην
άκρη. Να είναι, όµως, σε πρώτη προτεραιότητα.
Θα τελειώσω, κάνοντας µία αναφορά στη βάση του 10. Σωστά
την καταργείτε. Πέραν του ότι είναι γνωστό πως καµµιά βελτίωση
δεν έχει καταγραφεί -πολλά ιδρύµατα δικά µας υπολειτουργούν,
ενώ άλλα, στο εξωτερικό ή κολλέγια δικά µας, εδώ, δέχθηκαν χιλιάδες Ελλήνων φοιτητών- είναι η ίδια η βάση του 10 που τορπιλίζει τον εαυτό της. ∆εν έχει καµµία έννοια. Γιατί, λοιπόν, αυτή
να αποκλείει έναν µαθητή από την τριτοβάθµια εκπαίδευση
επειδή έγραψε 6, 7, 8, όταν θα µπορούσε ο ίδιος, την ίδια µέρα,
µε το ίδιο διάβασµα προφανώς, µε ευκολότερα θέµατα, να γράψει 12, 13, 14;
Οι εξετάσεις σκοπό έχουν να βάλουν τις ογδόντα χιλιάδες περίπου των υποψηφίων κάθε χρονιά σε µια σειρά. Και από αυτούς
αν θέλουµε να βάλουµε στην τριτοβάθµια σαράντα χιλιάδες, πενήντα χιλιάδες, να πάρουµε τις σαράντα, τις πενήντα χιλιάδες
πρώτους από αυτούς και όχι να υπάρχει η βάση.
Κυρία Υπουργέ, θετικό το νοµοσχέδιο που µας φέρατε. Γρήγορα να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα και κυρίως άµεσα η αναδιοργάνωση του ολοήµερου σχολείου. Αυτό είναι που θα
περιορίσει –γιατί δεν πρόκειται να την εξαλείψει, είναι και στο
DNA µας καταγραµµένο- την παραπαιδεία.
∆εν είναι δυνατόν να έχουµε µια δωρεάν παιδεία και να παραδεχόµαστε όλοι κάτω από το τραπέζι ότι η µέση ελληνική οικογένεια για να σπουδάσει ένα παιδί, θα χρειαστεί να δώσει
παραπάνω από το µισό της εισόδηµα για πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πυθαγόρα Βαρδίκο.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να εκφράσω και εγώ τη θλίψη µου για τα γεγονότα και τη συµπαράσταση µου, µε όποιο τρόπο µπορεί αυτή να υπάρξει, στις
οικογένειες των αθώων θυµάτων των βίαιων και εγκληµατικών
ενεργειών ορισµένων.
Κύριε Πρόεδρε, πριν δέκα περίπου χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση
στη Λισαβόνα σωστά εντοπίζοντας, αποφάσισε ότι θα ακολουθήσει µία στρατηγική για να γίνει η πιο ισχυρή οικονοµία στον κόσµο η Ευρώπη το 2010, τη χρονιά που συζητάµε, µε βάση τη
γνώση και την καινοτοµία. ∆ιαπιστώσεις σωστές, στρατηγική σχεδιασµένη σωστά, αλλά επιµέρους πολιτικές ουσιαστικά ανύπαρκτες.
Κάθε χώρα είχε τη δική της πορεία, το δικό της τρόπο να υλοποιήσει αυτή την πολιτική, στο πλαίσιο βέβαια επιµέρους πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι σήµερα, το 2010, ερχόµαστε να πούµε ότι αυτή η στρατηγική δεν είχε το αποτέλεσµα
που θέλαµε. Τα προβλήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς σε
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αυτή την αποτυχία οφείλονται. Ενώ είχαµε σωστή διαπίστωση, δεν
είχαµε αποτέλεσµα.
Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, ιδιαίτερα στη χώρα µας,
όπου πέρα από τα λάθη που µπορεί να υπήρξαν στο παρελθόν,
υπήρξαν και κυριολεκτικά εγκληµατικές πολιτικές την τελευταία
εξαετία, τα πράγµατα είναι τραγικά. Και δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογούµε πολύ, γιατί όλοι οι πολίτες πλέον γνωρίζουν
τα πάντα, που πριν τον Οκτώβρη του 2009 δεν γνώριζαν ούτε
αυτοί που ήταν στα διπλανά γραφεία.
Όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι έχουν τις ευθύνες, τι έφταιξε
και ζητούν συγκεκριµένα πράγµατα από εµάς. Ζητούν επιτέλους
να ασχοληθούµε µε τα πραγµατικά προβλήµατα και να αλλάξουµε τα «κακώς κείµενα». ∆εν συµφωνούν ασφαλώς και ούτε
και θα δούµε κανέναν να διαδηλώνει υπέρ των περιοριστικών µέτρων, των µέτρων που µειώνουν το εισόδηµά του, όµως κατανοούν και ελπίζουν. Ελπίζουν ότι µέσα από αυτήν την κρίση θα
αλλάξει η Ελλάδα, θα αλλάξουν όλες οι δοµές και τα «κακώς κείµενα», όπως είπα και προηγούµενα και θα δούµε την Ελλάδα να
ξεφεύγει από το φαύλο κύκλο.
Από εκεί και πέρα υπάρχει και η κάθε οικογένεια, η κοινωνία,
και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί οφείλουµε τα επόµενα
χρόνια να προστατεύσουµε και το εναποµείναν εισόδηµα, αλλά
και τον κόπο, τον ιδρώτα του εργαζόµενου, του µικροµεσαίου,
του ανθρώπου του µόχθου και της δηµιουργίας. Αυτό µπορεί να
γίνει µε πολλούς τρόπους.
Σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που έρχεται στο πλαίσιο
ενός συνολικού σχεδιασµού, όπως τουλάχιστον δηµοσιοποιήθηκε, µετά από διάλογο από το Υπουργείο Παιδείας, να υλοποιήσει την αλλαγή στο σχολείο, για να έχουµε στη διάθεσή µας
ως χώρα ένα σχολείο, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα συνολικά, που
θα µπορεί να προσφέρει και στον ίδιον το φοιτητή, το µαθητή,
αλλά ταυτόχρονα στην κοινωνία, στην οικονοµία, στη χώρα.
Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν φτιάχνεται από τη µία
µέρα στην άλλη. Όµως, πάρα πολύ σωστά ξεκίνησε το Υπουργείο από το ανθρώπινο δυναµικό. Χωρίς ανθρώπινο δυναµικό που
να µπορεί να αποδώσει, που να µπορεί σε µία κατεύθυνση να
υλοποιήσει µία πολιτική, δεν µπορεί να γίνει δουλειά. Άρα, λοιπόν, πολύ καλά έκανε το Υπουργείο και ξεκινά µε αυτό το νοµοσχέδιο, που βάζει πολλά πράγµατα στη θέση τους.
∆ύο, τρεις παρατηρήσεις για συγκεκριµένα θέµατα. Είπα προηγουµένως ότι µπορούµε µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις να προστατεύσουµε το εισόδηµα και να δώσουµε και άλλο µήνυµα. ∆εν
είναι µόνο οι περιορισµοί.
Θα αναφερθώ σ’ ένα θέµα που δεν περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο και έχει να κάνει µε τις µεταγραφές.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Υφυπουργοί και συνεργάτες
του Υπουργείου Παιδείας, νοµίζω ότι µπορούµε να ξαναδούµε
χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος ορισµένα θέµατα.
Οι µετεγγραφές είναι ένα τέτοιο θέµα. Μπορείτε να βοηθήσετε
τις οικογένειες των δηµοσίων υπαλλήλων, παραδείγµατος χάριν,
ή των εργαζοµένων που έχουν δύο και τρία σπίτια σε διαφορετικές πόλεις, να µην τα έχουν, να µην έχουν αυτά τα έξοδα. ∆εν
είναι ανάγκη να πηγαίνουν στο δεύτερο έτος, για να δικαιούται
για οικονοµικούς λόγους να υποβάλει αίτηµα για να πάρει µετεγγραφή. Ή από το πρώτο έτος πρέπει να είναι ή ας µην το λέµε
για οικονοµικούς λόγους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό πρέπει να το δείτε. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα,
που θα αποδώσει χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τους εισαγόµενους φοιτητές που
έτσι κι αλλιώς παίρνουν µετεγγραφή. Ποιοι είναι αυτοί; Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, οι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας. Και αυτοί, θέλω να σας πληροφορήσω – εάν δεν
έχουν τα µηνύµατα που πιστεύω ότι έχουν φτάσει στο Υπουργείο
– ότι ολοκληρώνεται η γραφειοκρατία της µετεγγραφής πολλές
φορές και το Φλεβάρη. Ένα εντελώς απαράδεκτο φαινόµενο.
Από τη στιγµή που δικαιούνται µετεγγραφή σύµφωνα µε το νόµο,
θα πρέπει αυτή να ολοκληρώνεται στο πρώτο στάδιο, το Νοέµβριο, να παρακολουθούν τα µαθήµατά τους στην πόλη που είναι
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και να µην αναγκάζονται να πάνε αλλού. Αυτό νοµίζω ότι είναι
πάρα πολύ βασικό και θα έχει ωφέλεια για τον οικογενειακό προϋπολογισµό, που χωρίς λόγο σπαταλιέται σήµερα στο πάρεδώσε.
Μου είπε, βέβαια, κάποιος που το συζήτησα µαζί του, καλά,
στο σπίτι αυτό που έµενε δεν θα υπάρξει απώλεια εισοδήµατος
για τον ιδιοκτήτη; Εντάξει, δεν το συζητώ, γιατί οι περιφερειακές
πόλεις θα έχουν ωφέλεια και από την κατάργηση της βάσης του
10.
∆ύο ακόµα θεµατάκια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆ύο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: ∆ύο, ναι, µικρά.
Το ένα αφορά την έρευνα. Γιατί είπαµε στρατηγική Λισαβόνας,
γνώση, έρευνα, τεχνολογία. Από πού και ως πού θα περιορίσουµε
αυτά που κάνει να πάρουν οι ερευνητές, όταν είναι από διεθνή
προγράµµατα ή από χρηµατοδοτήσεις που έρχονται από οργανισµούς είτε ευρωπαϊκούς είτε από άλλες χώρες; ∆εν πρέπει να
βάλουµε αυτό τον περιορισµό. Είναι ανταγωνιστικά τα προγράµµατα, αφορούν χρηµατοδοτήσεις άλλων κρατών, δεν έχουν δηµοσιονοµικό κόστος.
Εποµένως, αυτό το οποίο µου έχουν στείλει οι εργαζόµενοι των
ερευνητικών κέντρων και έχουν στείλει και στο Υπουργείο, νοµίζω ότι πρέπει να γίνει δεκτό, ούτως ώστε να εξαιρεθούν.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Το έχουµε εξαιρέσει ήδη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το έχετε εξαιρέσει. Πολύ καλά.
Είµαστε, λοιπόν, στη σωστή κατεύθυνση, έτσι ή αλλιώς.
Λοιπόν, δυο παρατηρήσεις για την «Σιβιτανίδειο»…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι δύο παρατηρήσεις, µία παρατήρηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: … και θα δώσω όλες τις τροποποιήσεις που προτείνω.
Η διοίκηση πρέπει να εµπλουτιστεί. Να εµπλουτιστεί η διοίκηση, θα έχει καλύτερα αποτελέσµατα στη λειτουργία της. Θα
δώσω γραπτά όλες τις παρατηρήσεις που έχω και για το Πανεπιστήµιο Κρήτης, για τη διαχείριση του ΕΛΚΕ. Η τροπολογία
αφορά το ΕΛΚΕ, την οποία υποστηρίζω, δεν θα ξαναπάρω το
λόγο.
Και να πω ότι αυτό το οποίο κάνει για τα ΤΕΙ, έναν διαχωρισµό
από το 2001, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το βάλουµε στο συγκεκριµένο νόµο.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Το αλλάξαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άρα, εγώ µε τον αποκλεισµό µου,
κυρία Υπουργέ, έχασα όλες τις θετικές τροποποιήσεις πάνω στο
νοµοσχέδιο.
Ζητώ συγγνώµη, αλλά ευχαριστώ ταυτόχρονα, διότι ο διάλογος στο Κοινοβούλιο αποδίδει και δεν είµαστε τύποις εδώ. Και
ας πάρουν το µήνυµα κάποιοι που νοµίζουν ότι µπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική λειτουργία µε άλλους τρόπους. Εδώ
είναι η καρδιά της δηµοκρατίας και θα τη στηρίξουµε µε κάθε
τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Υπουργέ…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συγγνώµη, κυρία Υπουργέ.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θέλετε να µιλήσετε
τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία
Υπουργέ, είπα κάποτε σε έναν Υπουργό ότι πρέπει να προφθάνω
να πω τη γνώµη µου πριν µιλήσει, γιατί µετά δεν πρόκειται να αλλάξει γνώµη.
Ξέρετε, κύριε Λυκουρέντζο, σε ποιον το είπα. Απουσιάζει τώρα
από την Αίθουσα εδώ. Όταν είχε µια άποψη, δεν την άλλαζες µε
τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πόσο χρόνο θέλετε,
κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πέντε λεπτά.
Πρώτα πρώτα θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µου γι’ αυτό
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που άκουσα µόλις τώρα, που µε απαλλάσσει από το να ενοχλήσω
την Υπουργό σχετικά µε τη γνωστή σε αυτή αδυναµία µου για τα
ΤΕΙ, έναν θεσµό, ο κόσµος του οποίου έχει να αντιµετωπίσει έναν
µόνιµο πια παράγοντα, ανασταλτικό για την ίδια την πρόοδο του
τόπου.
Ξέρετε, στη δεκαετία του ’50 και του ’60 οι µηχανικοί, οι δικηγόροι, οι γιατροί ήταν τα πιο δυναµικά τµήµατα της ελληνικής
κοινωνίας.
Εξέφραζαν τα µεσαία ανερχόµενα στρώµατα, τα οποία αγωνίζονταν για τον εκσυγχρονισµό και τον εκδηµοκρατισµό της
χώρας. Λυπάµαι που θα πω -γιατί είµαι δικηγόρος- ότι τώρα είναι
τρεις συντεχνίες. Και όταν µιλάµε για συντεχνίες, πρέπει να µιλάµε για εκείνους, που, ευρισκόµενοι κοινωνικά και οικονοµικά
στην κορυφή, δηµαγωγούν οι πλείστοι σε βάρος της βάσης που
τους ακολουθεί, ελπίζοντας ότι κάτι θα κερδίσει.
Τα ΤΕΙ ήταν µια επανάσταση στη χώρα, µαζί µε τη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση θα έδιναν στην κοινωνία και την οικονοµία µας αυτό που ισχύει σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες: Το 20% µε 25% των νέων στην Ευρώπη κατευθύνεται από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα πανεπιστήµια
και το υπόλοιπο 75% µε 80% πηγαίνει στη δευτεροβάθµια τεχνική
και επαγγελµατική εκπαίδευση και από εκεί στην τριτοβάθµια τεχνολογική εκπαίδευση.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω –όχι απλώς να συγχαρώ την Υπουργό- πραγµατικά τον ενθουσιασµό µου, διότι σε
µια µακρά σειρά προσπαθειών, που τις ονοµάσαµε ή θα θέλαµε
να θεωρούνται µεταρρυθµίσεις, στην οποία καθένας, όπως είπα
χθες σε µια συζήτηση εις το φίλο µου Γεράσιµο Αρσένη -έχει τις
δάφνες του, αλλά έχει και τις µαραµένες πια ανθοδέσµες- και
όλοι, όσοι περάσαµε από το Υπουργείο Παιδείας, ελπίσαµε. Είχα
πει µια µέρα στην κυρία Υπουργό ότι εγώ τέσσερα χρόνια έµεινα
εκεί και θεωρώ ότι έδωσα δεκατέσσερα χρόνια από τη ζωή µου.
∆εν θα πω, κυρία Υπουργέ, τι µου απαντήσατε, γιατί µπορεί κάποιοι να το θεωρήσουν ως ένδειξη πρόωρης καταβολής, ενώ εγώ
ξέρω -και σας βλέπω- ότι αισθάνεστε τόση ορµή και δυνατότητες
παραγωγής έργου, ώστε δεν πρόκειται να καταβληθείτε πολύ
γρήγορα.
Είναι, λοιπόν, µια τοµή αυτό το νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, και εκπλήσσοµαι, γιατί ακούω αρνητικές απόψεις, όπως,
αίφνης, για την περίφηµη βάση του 10. Εγώ ούτε στο πανεπιστήµιο θα είχα µπει ούτε δικηγόρος θα είχα γίνει ούτε θα σας
απασχολούσα, όπως και αρκετοί χιλιάδες άλλους που έχουν περάσει από εδώ µέσα από το 1974. Το βράδυ, που θα έδινα εξετάσεις για τη Νοµική στο µάθηµα των Αρχαίων, σε µια ταράτσα
στο σπίτι που έµενα, µας έκλεψαν, ήταν καλοκαίρι, µας άφησαν
το παντελόνι και το πουκάµισο και πήγα µε τα πόδια στην οδό
Σόλωνος από την πλατεία Κολιάτσου. ∆εν έγραψα καλά. Μπήκα
δεύτερος στο Πάντειο, αλλά µόλις ως ισοβαθµήσας µε τον τελευταίο επιτυχόντα στη Νοµική.
Το πιο σοβαρό θέµα είναι τι κάνουν τα πανεπιστήµια για την παιδεία. ∆ιότι η δευτεροβάθµια εκπαίδευση υποφέρει από το ελλιπέστατο έργο των πανεπιστηµίων. Εάν τα Παιδαγωγικά Τµήµατα,
γενικώς τα τµήµατα παραγωγής εκπαιδευτικού προσωπικού, της
Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, της Φιλοσοφικής Σχολής κ.λπ., έκαναν πραγµατικό έργο, θα είχαµε άλλη εικόνα της εκπαίδευσης.
∆υστυχώς, αυτή η αλήθεια, στην οποία πιστεύω απόλυτα, είναι
άγνωστη, διότι συνήθως τα ζητήµατα της παιδείας συζητούνται
στα σαλόνια, στις γνωριµίες, στις παρέες κ.λπ. ακαδηµαϊκών και
γενικά «ελίτ», ανώτατων στρωµάτων της κοινωνίας και εκεί δεν συζητείται ό,τι µπορεί να θίγει τη µία ή την άλλη «ελίτ», εκεί γίνονται οι συµβιβασµοί. Το πρόβληµα, λοιπόν, της εκπαίδευσης είναι
και στην προσχολική αγωγή και στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση τι υλικό δίνει η τριτοβάθµια εκπαίδευση,
εάν θα έχει παιδαγωγικά άρτιους και καταρτισµένους εκπαιδευτικούς, εάν θα έχει από πλευράς ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης
και ικανότητας ικανούς εκπαιδευτικούς.
Φωνάζουµε όλοι για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Πρέπει να
πείτε µία ηµέρα εδώ, από το Υπουργείο Παιδείας να πάρετε τα
στοιχεία, πόσοι εκπαιδευτικοί -δεν είναι δυνατόν σε βάρος της
εκπαίδευσης ακόµα και της ψυχικής υγείας των παιδιών, είτε γιατί
«αδειάζουν» οι άνθρωποι, είτε γιατί από την αρχή δεν έχουν τα
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απαραίτητα, που δεν είναι µόνο εκπαιδευτικά, προσόντα του εκπαιδευτικού, είναι και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν µε την
προσωπικότητά του- από αυτούς θα πρέπει ή να πεταχτούν στο
δρόµο ή να χρησιµοποιηθούν σε διοικητικά έργα. Γιατί δεν το
λέµε αυτό στο λαό, στην κοινή γνώµη που θεωρεί ότι όσοι εκπαιδευτικοί είναι είτε σε διοικητικές µονάδες ή ακόµη και στην κεντρική µονάδα του Υπουργείου ότι όλοι αυτοί θα έπρεπε να είναι
στα σχολεία; Τι να κάνουν; Έπειτα από δέκα-δεκαπέντε χρόνια
χρειάζεται µεγάλη αντοχή για να συνεχίσει να είναι κανείς στο
νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό, στο γυµνάσιο, στο λύκειο εξίσου παραγωγικοί. Κακά τα ψέµατα. Βέβαια η επιµόρφωση, ένα µεγάλο
κεφάλαιο του ν.1566, για λόγους κυρίως οικονοµικούς, δεν προχώρησε όπως θα έπρεπε.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο, δεν είναι
σωστό. Ήδη είµαστε από το πρωί εδώ. Τη θλίψη µου την εξέφρασα και για τα θύµατα, αλλά και για όλη την κατάσταση στην
πρωινή συνεδρίαση.
Θέλω να πω πως εύχοµαι αυτός ο νόµος να µπορέσει, κυρία
Υπουργέ, να εφαρµοσθεί. Λυπάµαι να πω ότι το 1966, µετά την
ψήφιση του ν.1566 …
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ: Το 1986.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπα 1966; Έτσι συνήθως γίνεται. Οι άνθρωποι κάποιας ηλικίας πηγαίνουν πολλές δεκαετίες
πιο πίσω.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ: ∆εν έχετε πρόβληµα …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, αν είχα πρόβληµα δεν θα
το έλεγα αυτό. Θα µε υφίστασθε για πολύ καιρό! Και παρ’ όλα
όσα πιστεύουν κάποιοι, ότι οι πάντες έχουµε ξοφλήσει, ο λαός
τελικά θα απαντήσει ποιοι ξοφλούν και ποιοι τον εκφράζουν µε ειλικρίνεια και εντιµότητα και ιδεολογική και πολιτική συνέπεια, όσο
έχουν τα µάτια τους ανοιχτά.
Τότε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να περιµένω να πλησιάσει το καλοκαίρι για να στείλω τα διατάγµατα για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, διότι απειλούσε η ΟΛΜΕ. ∆εν πιστεύω να ήσουν εσύ πρόεδρος Μιχάλη …
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Όχι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήταν σκληρός συνδικαλιστικής
ο Μιχάλης Παντούλας, να εξηγούµεθα.
Απειλούσαν ότι µέσα στις εξετάσεις θα απεργήσουν. Τι κάνει
ο Υπουργός σε αυτήν την περίπτωση; Βγάζει το φίδι από την
τρύπα σε βάρος των παιδιών;
Εύχοµαι, λοιπόν, να µη συναντήσετε τέτοια εµπόδια, αν και
είδα ότι οι οµοσπονδίες δεσµεύθηκαν ότι δεν πρόκειται να απεργήσουν µέσα στις εξετάσεις. Αυτό είναι υπέρ αυτών, αλλά και
υπέρ της πολιτικής ηγεσίας που πιστεύω ότι έχει βρει κάποιο
modus vivendi και µπορεί να προχωρήσει καλά.
Προσέξτε όµως, κυρία Υπουργέ, το θέµα του διαχωρισµού,
του ιδιωτικού από το δηµόσιο σχολείο. Το θεωρώ περισσότερο
επιχειρηµατικό παρά εκπαιδευτικό. Έτσι πίστευα πάντοτε. Τέσσερα χρόνια Υπουργός Παιδείας δεν έδωσα καµµία άδεια για
ιδιωτικό σχολείο. ∆εν ξέρω αν έκανα καλά τελικώς ή όχι. Άλλα πιστεύαµε τότε, αλλιώς εξελίχθηκαν τα πράγµατα. ∆εν είναι δυνατόν, όµως, να υπάρχει άλλο καθεστώς για τους εκπαιδευτικούς
στη δηµόσια εκπαίδευση και άλλο στην ιδιωτική. ΑΣΕΠ εκεί,
ΑΣΕΠ και στην ιδιωτική εκπαίδευση και δέσµευση ότι εάν δεν
γίνει νέος διαγωνισµός ΑΣΕΠ δεν µπορεί κάποιος από την ιδιωτική εκπαίδευση να πηδήξει στη δηµόσια εκπαίδευση και να αφήσει το σχολείο στα «κρύα του λουτρού».
Επίσης κάνετε πολύ σωστά µε την ονοµασία των άλλοτε κολλεγίων. Μέχρι και αυτόν τον ξενικό όρο εφεύραµε, αλλά ας µην
κάνω πλέον κριτική στο παρελθόν.
∆εν είναι δυνατόν επί χρόνια να αγωνιζόµαστε να υπάρξει ένας
τίτλος γλωσσοµάθειας µε τον έλεγχο του Υπουργείου. Αρκετά
πια, στον 21ο αιώνα να παίρνουµε τη γλωσσοµάθεια από κάποια
ξένα πανεπιστήµια. Και ασφαλώς εάν δίνουµε τη δυνατότητα να
συστεγάζονται εκπαιδευτικές µονάδες, άρα και νηπιαγωγεία και
γυµνάσια και φροντιστήρια και τα πάντα και να λέµε επάνω «κέντρο µεταλυκειακής εκπαίδευσης», επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό
είναι λάθος. Καλό θα ήταν να µη µείνει.
Αν και είδα ότι διορθώσατε, διευκρινίζοντας µε βάση αυτά που
η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας παρετήρησε όσον αφορά
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τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, βλέπω ότι εδώ ξεκαθαρίζεται το
θέµα. Αλλά κάνατε προσθήκη στο νόµο του µακαρίτη Ράλλη, το
ν. 576/76. Ο Γεώργιος Ράλλης είχε ξεκινήσει πρώτος. Και από το
1959 πρώτος, επίσης, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής είχε ξεκινήσει
αυτά που λέµε τώρα για την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Συνεχίσαµε εµείς µετά το 1982.
Κυρία Υπουργέ, πρέπει να το δείτε. Εγώ πιστεύω ότι όπως ο δηµόσιος εκπαιδευτικός δεν µπορεί να απολυθεί αν δεν περάσει από
το υπηρεσιακό συµβούλιο, έτσι και ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός.
Ξέρω τη νοοτροπία πολλών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ξέρω,
όµως και τη νοοτροπία του επιχειρηµατία. Θυµάµαι πολύ καλά σε
µια µακρά περίοδο, λόγω ίσως και του σκληρού συνδικαλισµού
της ΟΙΕΛΕ ότι πολλοί επιχειρηµατίες προτιµούσαν να παίρνουν νέους µε χαµηλό µισθό και ορισµένης πολιτικής προέλευσης, αν θέλετε, προσωπικό, διότι είχαν πρόβληµα, µπορεί να είχαν και δίκιο,
µε τους συνδικαλιστές της ΟΙΕΛΕ.
Και πάλι συγχαίρω την Υπουργό και εύχοµαι στην πράξη να
εφαρµοστεί το νοµοσχέδιο. Και εις άλλα µε υγεία και είµαστε εδώ
να τα στηρίξουµε και να τα χειροκροτήσουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Υπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. ∆ιαµαντοπούλου έχει
το λόγο.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν πήρα το λόγο όλο το απόγευµα. Ήθελα να ακούσω το σύνολο των Βουλευτών ώστε να απαντήσω. Θέλω να ευχαριστήσω
ιδιαίτερα το Σώµα γιατί και στην επιτροπή έγινε σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση. Έγινε σοβαρή επεξεργασία των άρθρων από
το σύνολο των Βουλευτών και γι’ αυτό κατατέθηκαν πολλές προτάσεις. Είδατε ότι την πρώτη ηµέρα σας δόθηκαν 19 σελίδες µε
τα αποτελέσµατα των συζητήσεων που έγιναν σε πολλά επιµέρους θέµατα. Θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό το Σώµα. Θεωρώ
ότι η συζήτηση ήταν εξαιρετικά δηµιουργική.
Θέλω να ξεκινήσω καταθέτοντας και εγώ την οδύνη µου και τη
θλίψη µου για τους σηµερινούς νεκρούς. Έχουµε τρία νεκρά παιδιά, 22, 24 και 26 χρονών, θύµατα φανατισµού, θύµατα βίας. Σήµερα το Κοινοβούλιο απάντησε µε ένα πολύ αισιόδοξο τρόπο.
Μέσα στη κρίση, µέσα στην πρωτοφανή σύγκρουση, µέσα στα
πρωτοφανούς µεγέθους προβλήµατα της χώρας ίσως έπειτα από
πολλά χρόνια το Ελληνικό Κοινοβούλιο µε οµόφωνο τρόπο από
τη µία άκρη ως την άλλη καταδίκασε κάθε µορφής βία.
Το έκανε µε πολύ σαφή τρόπο. Ενώθηκαν όλες οι φωνές, της
Αριστεράς και της ∆εξιάς και θέλω να µεταφράσω το σηµερινό
µήνυµα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σ’ ένα non passarann στη
βία, στο έγκληµα. Αυτό είναι που έχει ανάγκη να δει ο ελληνικός
λαός.
Όταν σήµερα το σύνολο της κοινωνίας χειµάζεται, όταν ο κάθε
πολίτης έχει ένα πρόβληµα, ίσως είναι πραγµατικά µία ελπίδα το
να δει ότι το πολιτικό σύστηµα είναι εδώ και µπορεί ενωµένο να
απαντήσει και να αρνηθεί ότι δεν χρειάζονται συνεχώς λόγια, δεν
χρειάζονται συνεχώς υπεκφυγές, δεν χρειάζεται συνεχώς να υπογραµµίζουµε τη διαφορά του ενός µε τον άλλον για να υποστηρίξουµε τα αυτονόητα για τον Έλληνα πολίτη.
Υπάρχει σίγουρα θλίψη, µόνο που δεν έχουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καιρό για θλίψη, για δάκρυα ή για πόνο. Είµαστε
εδώ για να δείξουµε πείσµα, αποφασιστικότητα και πάθος. Η ελληνική κοινωνία σίγουρα στρέφει τον θυµό της σήµερα και τον
στρέφει προς το πολιτικό σύστηµα. Έχουµε δύο επιλογές. Η µία
είναι να αποδεχθούµε ένα σύνολο πραγµάτων για τα οποία κατηγορείται η πολιτική τάξη και βεβαίως να αποχωρήσουµε. Η
άλλη είναι πραγµατικά να ορθώσουµε το ανάστηµα.
Η δηµοκρατία κινείται µε τα κόµµατα και τους εκλεγµένους και
οφείλουµε να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Η χώρα δεν
έχει ανάγκη ούτε από λοχίες ούτε από επιχειρηµατίες εκτός συστήµατος! Η χώρα έχει ανάγκη από τους εκλεγµένους και οι
εκλεγµένοι µπορούν να γίνουν µία γροθιά, ακόµη και όταν τους
χωρίζει βάθος ιδεολογικό και πολιτικό, γιατί σήµερα έχουµε πάνω
απ’ όλα να υπερασπίσουµε τη χώρα, γιατί σήµερα η Κυβέρνηση
δεν είχε να επιλέξει πολιτικές, είχε να απαντήσει στο δίληµµα χρεοκοπία ή δηµοσιονοµική κάθαρση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγµές και πολύ κρίσιµες. Είναι
πολύ κρίσιµες, απλά για µεγάλα λόγια και θεατρινισµούς. Άκουσα
πολιτικό Αρχηγό που είπε: «Υπάρχει άλλος δρόµος». Ποιος είναι
ο άλλος δρόµος; Να βγει ο λαός στον δρόµο;
Θα πρέπει, λοιπόν, και µετά από τα σηµερινά γεγονότα, τα
πλέον δραµατικά που µπορούσαµε να φανταστούµε, να καταλάβουµε ότι όλοι οφείλουµε να αναλάβουµε τις ευθύνες. ∆εν αρκεί
σε κανέναν και για κανέναν να εξηγήσει γιατί δεν είναι σωστό
αυτό που γίνεται. Πρέπει να πει και τι θα γίνει και πως θα γίνει, αλλιώς ο καθένας είναι µικρότερος των περιστάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγµή η
λειτουργία της δηµοκρατίας και των θεσµών είναι πραγµατικά
ένα καταφύγιο για να αντιµετωπίσουµε πάθη, εκρήξεις, οργή. Η
σωστή λειτουργία της δηµοκρατίας και των θεσµών, η οποία επαφίεται σε εµάς -εµείς είµαστε αυτοί που κάνουµε τους θεσµούς
να λειτουργούν- είναι η µόνη οµαλή διέξοδος, ώστε να επαναφέρουµε τη χώρα σε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης. Ανάπτυξη
σηµαίνει πάρα πολλά πράγµατα, σηµαίνει και παιδεία, σηµαίνει
και αλλαγές στη διοίκηση, σηµαίνει και αλλαγές στον επιχειρηµατικό κόσµο, αλλαγές στο µυαλό των ιδιωτών και πώς λειτουργούν στην Ελλάδα. Πάνω απ’ όλα όµως σηµαίνει λειτουργία της
δηµοκρατίας και εφαρµογή των πολιτικών που αποφασίζει το Κοινοβούλιο. Η αναφορά µου αυτή έχει πολύ συγκεκριµένο χαρακτήρα.
Κύριε Ζιώγα, όταν συζητήσαµε στην επιτροπή, είχαµε µία έντονη αντιδικία και είπατε ότι διαφωνείτε και δεν θα ψηφίσετε το
νοµοσχέδιο, αλλά θα δούµε και εάν θα εφαρµοσθεί. Βεβαίως,
επειδή κάναµε µία πολύ µεγάλη προσπάθεια η αξιολόγηση να
µπει στα σχολεία από τον Σεπτέµβρη, να σας πω ότι ήδη υπάρχουν πολύ συγκεκριµένες κινήσεις που διαλύουν τα σεµινάρια
της αξιολόγησης. Αυτό είναι ένας προάγγελος της µη εφαρµογής
του νόµου;
Να φανταστούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι σε κάθε περίοδο, και
ειδικά τώρα, θα υπάρξει κόµµα που θα δώσει εντολή σε εκπαιδευτικούς να µην εφαρµόσουν το νόµο, γιατί το ίδιο διαφωνεί µε
την αξιολόγηση; ∆εν θέλω ούτε να το σκεφθώ και θεωρώ ότι έχετε
χρέος να το κάνετε σαφές, ότι η ιδεολογία και η πολιτική είναι
πολύ σηµαντικά ζητήµατα, ότι εδώ µέσα είναι ένας χώρος που
µπορούµε να αντιπαρατεθούµε και να συνθέσουµε, αλλά ότι
υπάρχει δηµοκρατία, ότι αυτά που ψηφίζει η Βουλή, η Κυβέρνηση
οφείλει να τα εφαρµόσει και αυτό δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών, των εφοριακών, των υπαλλήλων της διοίκησης, ανάλογα µε το αν συµφωνούν ή όχι. Θεωρώ ότι, σ’ αυτή
την περίοδο, αυτού του είδους οι επιλογές είναι πολύ σηµαντικές
για την επόµενη µέρα, όπως είναι πολύ σηµαντικό το να ξεκαθαρίσουµε ότι τα σχολεία δεν είναι χώρος πολιτικής, κοµµατικής,
συνδικαλιστικής και παραταξιακής εκµετάλλευσης κι ότι αυτά
που έγιναν σήµερα σε σχολεία δεν θα ξαναγίνουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε πολλές φορές. Προσωπικά, είναι η έκτη ή έβδοµη φορά που αναφέρθηκα στην ουσία, στην αρχή, στην ένταξη του νοµοσχεδίου
αυτού στο συνολικό σχεδιασµό του νέου σχολείου. Σας είπα τις
πηγές, τις µελέτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω έξι-επτά λεπτά ακόµη;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Γιατί η προεργασία αυτών των
µηνών είχε µια πολύ σηµαντική βάση και σε µελέτες και σε έρευνες που έχουν γίνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε συστήµατα, τα οποία µελετήσαµε, ώστε να δούµε τι έχει γίνει,
αλλά βεβαίως και σε µια πολύ σηµαντική εµπειρία. Μέσα στην Αίθουσα είναι δύο Υπουργοί Παιδείας, που ο καθένας λειτούργησε
σε διαφορετικές εποχές, µε µεγάλες δυσκολίες, µε σηµαντικό
έργο. Είναι ένας Υφυπουργός, που κι αυτός έκανε, φαντάζοµαι,
ό,τι ήταν δυνατόν µέσα στο συγκεκριµένο πολιτικό περιβάλλον. Η
χώρα τίποτα δεν γεννά από την αρχή. Όλα τα πράγµατα µελετήθηκαν, συζητήθηκαν, έγιναν συγκρούσεις. Η κοινωνία ωριµάζει, η
πολιτική ωριµάζει, το σχολείο ωριµάζει, κι έρχεται στιγµή που τα
πράγµατα µπορούν να εφαρµοστούν µε πιο αποτελεσµατικό
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τρόπο.
Ο λόγος των Βουλευτών στην πλειοψηφία τους ήταν βάλσαµο.
Και ήταν βάλσαµο γιατί η βασική αρχή του: «Πρώτα ο µαθητής»,
που σηµαίνει ότι αλλάζουµε τη λογική µε την οποία νοµοθετούµε,
είδα ότι έγινε σε πολύ µεγάλο βαθµό αποδεκτή.
∆εν θα επανέλθω σε πράγµατα τα οποία έχω ήδη πει πολλές
φορές. Θα πω µόνο, για να το συνδέσω µε όλες τις επιµέρους
απαντήσεις, ότι η λογική του νοµοσχεδίου είναι η εξής. Προσδιορίζουµε ποιον εκπαιδευτικό θέλουµε σήµερα µέχρι το 2030, τι
χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, πώς επιτυγχάνονται αυτά τα χαρακτηριστικά, πώς προσλαµβάνεται στο ∆ηµόσιο, ποιες είναι οι
προϋποθέσεις και ποιες είναι οι «κόκκινες» γραµµές, για να πω
µια από τις εκφράσεις που χρησιµοποιούµε συχνά. Και η «κόκκινη» γραµµή είναι ότι, πρώτα θα ελέγχεται κάποιος αν µπορεί
και αν έχει όλες τις προϋποθέσεις για να µπει στην εκπαίδευση,
και µετά θα προστίθενται όλα τα άλλα κριτήρια και κίνητρα. Είναι
το θέµα της σχέσης του εκπαιδευτικού µε το σχολείο και πώς δηµιουργούνται οι δεσµοί, ώστε το σχολείο να λειτουργεί και να λειτουργεί και ως µια αυτόνοµη οµάδα, µε προγραµµατισµό και µε
στόχους. Είναι το θέµα της επιλογής στελεχών. Σας υπενθυµίζω
ότι και η συνέντευξη µαγνητοφωνείται, αλλά και ο πρόεδρος της
Επιτροπής Στελεχών θα περάσει από τη ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Και βέβαια είναι και το θέµα της αξιολόγησης.
Υπάρχουν άλλα τρία κεφάλαια, τα οποία εξήγησα ότι είναι άµεσες παρεµβάσεις που αφορούν συγκεκριµένους χώρους, αλλά
θα συζητηθεί το ευρύτερο θέµα, όπως η τριτοβάθµια ή το θέµα
των αλλαγών των εισαγωγικών εξετάσεων, σε επόµενες φάσεις.
Έχω δώσει κι ένα σχετικό χρονοδιάγραµµα.
Έρχοµαι, λοιπόν, τώρα στις πολύ συγκεκριµένες παρατηρήσεις των κυρίων Βουλευτών, λόγω και της ανάγκης πολύ σαφούς
διευκρίνισης ορισµένων θεµάτων.
Ίσως, οι έχοντες πολύ µεγάλη εµπειρία στο νοµοθετικό έργο,
γνωρίζουν ότι το πιο δύσκολο είναι να νοµοθετήσεις µε βάση
αρχές, χωρίς εξαιρέσεις. Είναι πολύ σηµαντικό να νοµοθετείς µε
βάση µια αρχή, την οποία υπηρετείς µέχρι το τέλος. Είναι σίγουρο όµως ότι στην κοινωνία υπάρχουν πολλών ειδών ανάγκες,
δεδοµένα, συνθήκες, άνθρωποι.
Αυτές οι εξαιρέσεις, οι αλλαγές που ξεφεύγεις από τη βασική
αρχή, δεν πρέπει ποτέ να έχουν το χαρακτήρα φωτογραφίας.
Όταν νοµοθετείς για να εξυπηρετήσεις µια πολύ συγκεκριµένη
οµάδα, είναι θετικό γι’ αυτή την οµάδα και µπορεί να µην κοστίζει και τίποτα. Όµως, την ίδια στιγµή δεν εξυπηρετείς αντίστοιχες
οµάδες που δεν µπορούν να φτάσουν σε σένα.
Η ανάγκη αυτής της λογικής της δικαιοσύνης θεωρώ ότι είναι
από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα και θα γίνω συγκεκριµένη. Έχουν
έρθει πάρα πολλές τροπολογίες και πολλοί Βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις. Θα πω ένα παράδειγµα γιατί ίσως κάποιος
να µη µπορεί να το κατανοήσει.
∆εν συµφωνώ λοιπόν και αποσύρω µία ρύθµιση, η οποία λέει
ότι όσοι εκπαιδευτικοί είναι παντρεµένοι µε µέλη ∆ΕΠ, αποσπώνται εφ’ όρου ζωής στο χώρο που διδάσκουν τα µέλη ∆ΕΠ.
Αυτό αφορά γύρω στα είκοσι πέντε άτοµα. Και επειδή έχει γίνει
πολλή συζήτηση –έχει κατατεθεί δύο, τρεις φορές, ιδίως από τα
κόµµατα της Αριστεράς- θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
Γιατί δεν ισχύει το ίδιο µε τους συζύγους των γιατρών του ΕΣΥ
και ότι όπου υπηρετούν οι γιατροί του ΕΣΥ, εκεί και αυτοί θα πρέπει να αποσπώνται επ’ άπειρον; Γιατί δεν ισχύει µε τους µηχανικούς των νοµαρχιών; Γιατί δεν ισχύει για τους δασκάλους; Γιατί
δεν ισχύει για τους καθηγητές, ότι όπου υπηρετούν να αποσπώνται και οι σύζυγοί τους; Γιατί, λοιπόν, πρέπει να νοµοθετήσουµε για µια οµάδα και µάλιστα να χρησιµοποιείται ως
επιχείρηµα πώς αφορά τριάντα ανθρώπους, άρα, δεν είναι και τίποτα;
Το πολιτικό δίληµµα είναι πάντα µεγάλο. Και τι θα γίνει, αν βοηθήσουµε αυτούς τους τριάντα ανθρώπους; Ούτε καν συζήτηση
δεν χρειαζόταν να το κάνω. ∆εν πρέπει όµως, όταν λέµε ότι αυτό
το πολιτικό σύστηµα πρέπει να αλλάξει, να ξεκινήσουµε απ’ όλα
αυτά τα µικρά πράγµατα; Θα πρέπει να εξυπηρετούµε µόνο αυτούς που φτάνουν µέσα στην Αίθουσα και αυτοί που δεν φτάνουν
να µην αλλάζει ποτέ η ζωή τους;
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Επειδή αυτό είναι ένα θέµα που αφορά πολύ κόσµο, η εκπαίδευση έχει εκατόν ογδόντα χιλιάδες ανθρώπους. Είναι εκατόν
ογδόντα χιλιάδες ζωές, οικογένειες, ζευγάρια και βεβαίως θα
πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή ρύθµιση –αφού εξυπηρετήσουµε
πρώτα το σχολείο- να υπάρχει συνυπηρέτηση.
Στην αλλαγή του προεδρικού διατάγµατος που θα κάνουµε θα
βάλουµε το αυτονόητο κριτήριο που πιάνει –και έχει µια λογικήαυτό της συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών είτε στην πρωτοβάθµια είτε στη δευτεροβάθµια είτε στην τριτοβάθµια. Αυτό έχει
µια λογική. Βασίζεται σε µια αρχή.
Έρχοµαι τώρα στους πίνακες. Σας είπα πως όταν ανέλαβα,
βρέθηκα πραγµατικά µπροστά στην έκπληξη των επιµέρους πινάκων. Είναι οι πίνακες αυτών που έχουν είκοσι τέσσερις µήνες
–τώρα θα µου πείτε γιατί είκοσι τέσσερις και όχι είκοσι τρειςαυτόν που είναι κλειστός πίνακας µε τριανταµηνίτες. Γιατί
τριάντα και όχι είκοσι εννιά; ∆εν υπάρχει λογική.
Αν δείτε στον πίνακα των τριανταµηνιτών –που ήταν ένας κλειστός πίνακας- η πλειονότητα είναι, πρώτον, γυµναστές και, δεύτερον, κοµµωτές. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να µπουν στα
σχολεία, όταν υπάρχει κενό. Όταν δεν υπάρχει κενό; Ο νόµος
έλεγε υποχρεωτικά 1/5 κάθε χρόνο, ανεξαρτήτως αν τους χρειάζεται ή όχι η δηµόσια εκπαίδευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ο τρίτος πίνακας ήταν οι πολύτεκνοι. Η τέταρτη κατηγορία
είναι τα άτοµα µε αναπηρίες, αυτοί που απολύονται από τα ιδιωτικά σχολεία. Μήπως αν ψάξουµε λίγο ανάµεσα στους ανθρώπους που φτάνουν σε µας, δεν θα βρούµε πάρα πολλές οµάδες
ακόµη; ∆εν είναι οι µονογονεϊκές οικογένειες ένα πολύ σοβαρό
θέµα; ∆εν είναι οι ειδικές οµάδες ασθενειών, τις οποίες θα µπορούσαµε να καταγράψουµε; ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερα δράµατα
και προβλήµατα στην κοινωνία µας;
Η επιλογή, λοιπόν, ήταν πολύ σαφής. Θα προσδιορίσουµε –και
το είπα πολλές φορές, αλλά επιµένω, γιατί ξέρω τη δυσκολία που
υπάρχει στο δηµόσιο διάλογο και τι δυσκολία έχουν οι Βουλευτές
ο καθένας στο νοµό του- µια αρχή και γι’ αυτό είπα ότι όταν θα
ψηφίζαµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο, θα έπρεπε το κάθε κόµµα
να απαντήσει σε αυτό.
Στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα θα µπαίνουν όλοι µε έναν
τρόπο: Με το ΑΣΕΠ. Θα υπάρχουν προϋποθέσεις, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης, θα υπάρχει η περίοδος του δόκιµου εκπαιδευτικού, αλλά θα υπάρχει ένα σύστηµα.
Αµέσως ανέκυψε το ερώτηµα. Σωστό, αλλά η πολιτεία έχει µια
συνέχεια. Πριν από λίγα χρόνια άλλη κυβέρνηση νοµοθέτησε αλλιώς. Οι άνθρωποι που ήταν στους πίνακες, άλλα πράγµατα περίµεναν. Γι’ αυτό –γιατί υπάρχει και η σκέψη δικαίου, όχι µόνο το
κράτος δικαίου- υπάρχει µια µεταβατική περίοδος. Η λειτουργία
των προσλήψεων θα γίνει από το επόµενο ΑΣΕΠ. Εποµένως,
έχουµε µπροστά µας µια διετία. Θα υπάρξει, λοιπόν, µια σχετική
απορρόφηση σ’ αυτή τη διετία και µετά δίνεται η δυνατότητα σε
όσους έχουν συγκεκριµένη εµπειρία –αυτή η οποία έχει προσδιοριστεί σε είκοσι τέσσερις µήνες, είτε στο δηµόσιο είτε στον
ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή αφορά είτε αναπληρωτές, οι οποίοι δεν
είναι στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στα ιδιωτικά σχολεία- να µπουν στο ΑΣΕΠ µε συγκεκριµένες µονάδες και εκεί πάνω να µπει η προϋπηρεσία τους.
Έγινε πολλή συζήτηση για το θέµα των πολυτέκνων. Σέβοµαι
πολύ τα επιχειρήµατα και έγιναν επανειληµµένως συζητήσεις και
µε την Ένωση Πολυτέκνων. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Βεβαίως το δηµογραφικό είναι πολύ σηµαντικό πρόβληµα.
Γι’ αυτό και είπαµε –και µετά από τη συζήτηση στη Βουλή και
µετά από τις παρεµβάσεις πολλών Βουλευτών- ότι θα διπλασιάσουµε τα µόρια που αφορούν τους πολύτεκνους. Υπάρχει όµως
µια προϋπόθεση, ότι οι πολύτεκνοι θα πρέπει να περνάνε ΑΣΕΠ
και θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης.
∆ηλαδή, θα είναι όλα τα προσόντα που έχει ένας εκπαιδευτικός
και µετά θα υπάρχει το µόριο και η υποστήριξη της πολυτεκνίας.
Το ίδιο θα συµβεί και µε το χώρο της αναπηρίας όπου και εδώ θα
υπάρχουν πάλι όλες οι προϋποθέσεις για τον εκπαιδευτικό.
Έρχοµαι στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι σαφές ότι είναι άλλο το
ιδιωτικό και άλλο το δηµόσιο σχολείο, όπως είναι εξίσου σαφές
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ότι το ιδιωτικό σχολείο δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. ∆εν µπορεί
να αντιµετωπιστεί µε τους όρους της αγοράς. Γι’ αυτό και στο
ιδιωτικό σχολείο υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο
πρέπει να εφαρµόζει, υπάρχει συγκεκριµένος έλεγχος, ο όποιος
γίνεται από το δηµόσιο σχολείο, υπάρχει ωράριο που ελέγχεται
από την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, ορίζεται ο αριθµός
των εκπαιδευτικών ανάλογα µε το πρόγραµµα και µε τα παιδιά,
υπάρχει µια παρακολούθηση.
Τι αλλάζουµε; Πρώτον, µέχρι σήµερα έτσι όπως ήταν το καθεστώς στον έκτο χρόνο υπήρχε η δυνατότητα να απολύεται το
33% των εκπαιδευτικών. ∆ηλαδή, ο κάθε σχολάρχης µπορούσε
να απολύσει το 33%. Και µετά αυτό το 33% πήγαινε στο δηµόσιο
σύστηµα. Αυτό δηµιούργησε πάρα πολλές στρεβλώσεις και δηµιούργησε προβλήµατα και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Το 33% καταργείται. Η δυνατότητα που δίνεται σήµερα είναι µία
καταγγελία ανά βαθµίδα εκπαίδευσης σε κάθε σχολείο, αλλά αυτόµατα αντικατάστασή του. ∆ηλαδή, αν απολυθεί ένας εκπαιδευτικός υποχρεωτικά πρέπει να αντικατασταθεί γιατί το ωράριο
είναι συγκεκριµένο. Βεβαίως είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Πρώτα-πρώτα, η αποζηµίωση είναι πολύ µεγαλύτερη.
Με ειδικό νόµο ορίζεται διαφορετική αποζηµίωση για την καταγγελία σύµβασης ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Και δεύτερον, επενδύει
κανείς πάνω απ’ όλα στον εκπαιδευτικό. Εκεί βασίζεται το σχολείο.
Ταυτόχρονα όταν κλείνει ένα ολόκληρο σχολείο –εκεί είναι
πραγµατικά µια ιδιαίτερη περίπτωση και λόγω της κρίσης λαµβάνεται πολύ σοβαρά υπ’ όψιν και έλαβα υπ’ όψιν και τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή- δίνουµε τη δυνατότητα στους
καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς, αν υπάρχουν εκπαιδευτικές
ανάγκες και σύµφωνα µε την εγκύκλιο των Υπουργείων Οικονοµίας και Παιδείας, να µπορούν µε βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που είπαµε να πηγαίνουν στο δηµόσιο σύστηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Υπουργέ, θέλετε
πολύ χρόνο ακόµα γιατί έχουµε δεκαεπτά τροπολογίες;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Όχι, δεν είναι τόσες. Απορρίπτονται. Είναι τρεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να τις πείτε όµως,
γιατί περιµένουν οι συνάδελφοι να ακούσουν για τις τροπολογίες.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, λοιπόν, να συγχαρώ πραγµατικά τον κ. Κουρουµπλή για
την παρέµβασή του για τα θέµατα της Ειδικής Αγωγής. Όλες οι
προτάσεις του θα ληφθούν υπ’ όψιν, γιατί νοµίζω ότι καλύτερα
από τον καθένα µάς υπέδειξε τους τρόπους από τη στιγµή που
ένας εκπαιδευτικός µε προβλήµατα αναπηρίας µπαίνει στην εκπαίδευση πώς πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, ώστε να έχουµε τα αποτελέσµατα που πρέπει και για τα
παιδιά, αλλά και για τον ίδιο.
Έγιναν συγκεκριµένες ερωτήσεις για το θέµα του κολλεγίου.
Απλά, θα ήθελα να πω για τα κοινωνικά κριτήρια και να υπενθυµίσω ότι για τους πολύτεκνους είναι δέκα µόρια, για τους εκπαιδευτικούς µε µόνιµη αναπηρία στο 67% είναι επτά µόρια, ότι οι
γονείς µε παιδιά µε αναπηρία έχουν πέντε µονάδες και οι τρίτεκνοι πέντε µονάδες.
Επειδή έγιναν πολύ συγκεκριµένες ερωτήσεις για το θέµα των
κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης, θα ήθελα να επαναλάβω
ότι θεωρήσαµε αναγκαίο το να χρησιµοποιήσουµε τον όρο «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης», ώστε να δίδεται στο νόµο το
σωστό νόηµα, να µην υπάρχει παραπλάνηση και να µην δηµιουργήσουµε, χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα από το Σύνταγµα,
µια ενδιάµεση βαθµίδα εκπαίδευσης ανάµεσα στην τριτοβάθµια
και τη δευτεροβάθµια.
Ανήκει, λοιπόν, στη µεταλυκειακή εκπαίδευση. Πρέπει να πω
ότι αυτός είναι ο όρος «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης»,
τον οποίο οφείλει να χρησιµοποιεί και να έχει στο καταστατικό
του και να φέρει το κάθε κέντρο. Και σας εξήγησα και επί µακρόν
στην επιτροπή θεσµικά γιατί επελέγη.
Η προθεσµία στις 15 Ιουνίου είναι, γιατί όλα γίνονται -το οµο-
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λογώ- µε µια ταχύτητα, αλλά σας εξήγησα, επίσης, από τι αφετηρία ξεκινήσαµε. ∆εν χαρακτηρίζεται αποκλειστική, αλλά ενδεικτική η ηµεροµηνία αυτή.
Τέλος, ως προς την προθεσµία της 31 Αυγούστου για να δοθούν οι άδειες θεωρώ ότι είναι κάτι εφικτό και θα γίνει ό,τι είναι
δυνατόν, γιατί, βεβαίως, όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα στο
τέλος, η ευθύνη είναι του δηµοσίου, δεν είναι του ιδιώτη. Το δηµόσιο έχει την ευθύνη να δώσει ή να µην δώσει µια άδεια.
Θα πω, κύριε Πρόεδρε, ότι κρατικό πιστοποιητικό σε έξι επίπεδα έχει θεσµοθετηθεί. Ο στόχος µας είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλώσσας να δίνεται από το δηµόσιο σχολείο. Ξεκινά
φέτος σε εξήντα σχολεία πιλοτικά όλο το πρόγραµµα, ώστε να
δούµε πώς µέσα από το δηµόσιο σχολείο στην Γ’ Γυµνασίου θα
παίρνει κάποιος το κρατικό πιστοποιητικό.
Και βέβαια, επειδή νοµίζω ότι αναφερθήκατε σε θέµατα που
αφορούν τη συστέγαση διαφόρων ιδιωτικών επιχειρήσεων του
χώρου της εκπαίδευσης, θα πω ότι είναι ένα από τα θέµατα για
το οποίο είχαµε πολύ σοβαρά ζητήµατα µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Έχουµε εννέα σελίδες παρατηρήσεις στο θεσµικό πλαίσιο. Όµως, σε κάθε περίπτωση, µε πολύ µεγάλη σαφήνεια λέµε
ότι απαγορεύεται οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει σύγχυση και
µπορεί να γίνει άµεση καταγγελία.
Έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις -επίσης, τις κρατώαπό τον κ. Μόσιαλο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Να έρθω στις τροπολογίες. Γίνονται αποδεκτές οι τροπολογίες
µε γενικό αριθµό 85 και ειδικό αριθµό 9 υπουργική τροπολογία
για τον εξορθολογισµό του συστήµατος αποσπάσεως στο εξωτερικό. Θα προστεθεί στην παράγραφο 19 του άρθρου 47.
Επίσης, γίνεται αποδεκτή η µε γενικό αριθµό 79 και ειδικό
αριθµό 3 τροπολογία, που αφορά τους Ειδικούς Λογαριασµούς
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), µε µια µικρή τροποποίηση που διευρύνεται πλέον των ΑΕΙ και για τα ερευνητικά κέντρα, όπως,
κύριε Παντούλα, προτείνατε, όπως ζητήθηκε από Βουλευτές και
θα προστεθεί ως παράγραφος 3 στο άρθρο 36.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό εννοείται για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τα ερευνητικά κέντρα, όχι. Είναι
τα ερευνητικά κέντρα και τα Πανεπιστήµια όσον αφορά τον Ειδικό Λογαριασµό για την Έρευνα.
Γίνεται, επίσης, αποδεκτή η µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 5 τροπολογία, που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας
για εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν προγράµµατα σε σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής, µετά την υπαγωγή τους µε το
άρθρο 30 του ν. 3699/2008 στο Υπουργείο Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Θα προστεθεί στο τέλος του άρθρου
6.
Όσον αφορά µια σειρά από παρατηρήσεις που αφορούν την
Ειδική Αγωγή, θα ήθελα να σας πω, κύριε Κουράκη, ότι οι υπεύθυνοι Ειδικής Αγωγής αντιµετωπίζονται, όπως και οι υπεύθυνοι
θεµάτων Πληροφορικής, Περιβάλλοντος.
Υπάρχει διαφορά των υπευθύνων του Κέντρου Περιβάλλοντος
γιατί ασκούν διοίκηση. Και όσον αφορά την παρατήρηση που κάνατε, απλά να διευκρινίσω ότι είναι σωστό ως σκέψη, αλλά θεωρείται αυτονόητο ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα επιπλέον µόρια.
Το διευκρινίζω και προφορικά –µε διαβεβαιώνουν και οι συνεργάτες µου- ότι αυτή είναι και η πρόθεση και η καταγραφή, δηλαδή οι άνθρωποι που κάνουν τα σεµινάρια, προφανώς θα
παίρνουν τα µόρια, τα οποία είναι απαραίτητα.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά σε µία τροπολογία που
αφορά τους µουσικούς παραδοσιακών οργάνων, την οποία έχει
καταθέσει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, αλλά και µε άλλους Βουλευτές µαζί. Νοµίζω ότι είναι διακοµµατική και µε τη Νέα ∆ηµοκρατία και µε τα άλλα κόµµατα.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Και µε τη Νέα ∆ηµοκρατία και µε το
ΛΑΟΣ.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
θέµα που θα αντιµετωπιστεί συνολικά µε το θέµα των µουσικών
σχολείων. Θα προσπαθήσουµε να το κάνουµε όσο γίνεται πιο
γρήγορα, ώστε να προσδιοριστούν και τα όργανα και οι θέσεις σε
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κάθε σχολείο και ο αριθµός των εκπαιδευτικών ώστε να έχουµε
πλήρη εικόνα.
∆εν χωρά αµφιβολία ότι οι γνωρίζοντες τα παραδοσιακά όργανα έχουν προσφέρει πάρα πολλά στα µουσικά σχολεία και δεν
έχουν τα αντικειµενικά κριτήρια να επιλεγούν γιατί δεν έχουν πιστοποιηµένες γνώσεις στη µουσική, όχι µε δική τους ευθύνη.
Θα δούµε, λοιπόν, το θέµα αναλυτικά. Θέλει κάπως περισσότερη µελέτη κυρίως όσον αφορά τα οικονοµικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ακόµα µία φορά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το σύνολο των Βουλευτών για την πάρα
πολύ δηµιουργική παρουσία τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος
έχει το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε την ευκαιρία το πρωί να
τοποθετηθούµε ως Νέα ∆ηµοκρατία, καθώς τόσο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, όσο κυρίως ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς εξήγησε τη θέση µας γι’ αυτές τις
τραγικές εξελίξεις και τις τραγικές ώρες τις οποίες διέρχεται ο
τόπος.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά ακούσαµε και από την
κυρία Υπουργό την τοποθέτησή της και το πρωί και τώρα και χαιρόµαστε διότι το ΠΑΣΟΚ µε τους εκπροσώπους του στην Κυβέρνηση προσχωρεί στην υπεύθυνη νοοτροπία, στην υπεύθυνη
πολιτική συµπεριφορά, την οποία διαχρονικά η Νέα ∆ηµοκρατία
είχε επιδείξει.
Σήµερα, εµπράκτως εµείς στηρίξαµε την ενότητα των πολιτικών δυνάµεων της χώρας, για να στηρίξουµε τους δηµοκρατικούς µας θεσµούς, τη δηµοκρατία, τον τόπο και το λαό µας.
Έχουµε, όµως, δικαίωµα να εκφράσουµε την πικρία µας διότι δεν
είχαµε την ίδια αντιµετώπιση το ∆εκέµβριο του 2008, όταν και
τότε ο τόπος έζησε τραγικές ώρες. Μάλιστα, τότε δεν είχαµε τα
συµβάντα, τα θλιβερά, τα οδυνηρά, κατά τα οποία τρεις συµπολίτες µας έχασαν τη ζωή τους.
Επίσης, εµείς στηρίξαµε και στηρίζουµε πάντα το κύρος του
πολιτικού κόσµου. ∆εν κακοµεταχειριστήκαµε πολιτικά πρόσωπα,
δεν αποδώσαµε αδίκως κατηγορίες και έτσι επιχειρούµε πάντοτε
να προστατεύουµε τη δηµόσια ζωή της χώρας από εκείνους οι
οποίοι τοποθετούνται στο περιθώριο της πολιτικής και της δηµόσιας ζωής και σπεύδουν να σπιλώσουν το σύνολο του πολιτικού κόσµου, να κατευθύνουν την οργή προς τον πολιτικό κόσµο
και βεβαίως να πλήττουν αυτή κάθε αυτή τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Εύχοµαι από καρδιάς να είναι ειλικρινείς οι τοποθετήσεις οι
οποίες σήµερα γίνονται από το ΠΑΣΟΚ, από την Κυβέρνηση.
Ελπίζω ότι όλοι έχουµε διδαχθεί από τα σφάλµατα του παρελθόντος. Και θέλω να πιστεύω ότι περισσότερο διδάχθηκε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το κυβερνών κόµµα, διότι όλα αυτά τα
οποία σήµερα διαµορφώνουν µια αδιαλλαξία στην κοινωνία οφείλονται σε συµπεριφορές οι οποίες δεν υπηρετούσαν στο παρελθόν τη συναίνεση και το πνεύµα σύµπνοιας και συνεργασίας. Και
ελπίζω ότι αυτό το µάθηµα θα συνοδεύει τη συµπεριφορά όλων
µας και σε ζητήµατα τα οποία παραµένουν ανοικτά, όπως είναι οι
Εξεταστικές Επιτροπές.
Ένα δεύτερο συµπέρασµα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι εκτός από
αυτό το οποίο ονοµάζεται «πολιτικό σύστηµα» στη χώρα, υπάρχουν και άλλοι θεσµοί, όπως οι Ανεξάρτητες Αρχές στις οποίες
όλοι έχουµε επενδύσει ελπίδες. Και βλέπουµε φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές που έχουν λόγο να παρεµβαίνουν στη δηµόσια ζωή
της χώρας και να ασκούν τις αρµοδιότητές τους, να µην το πράττουν. Αυτό είναι ένα συµπέρασµα το οποίο πρέπει να µας προβληµατίσει για τις δικές µας αξιολογήσεις και νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, εάν έχετε την πολυτέλεια να επαινείται τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την υπεύθυνη στάση τους
κατά την περίοδο των προσεχών Πανελληνίων Εξετάσεων, αξίζει
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να λάβετε υπ’ όψιν ότι ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ ανήκει στη συνδικαλιστική παράταξη η οποία πρόσκειται στη Νέα ∆ηµοκρατία και
η Νέα ∆ηµοκρατία δεν εξωθεί τα συνδικαλιστικά στελέχη να επιχειρήσουν την αναµέτρηση µαζί σας στο πεζοδρόµιο. Ενδεχοµένως να έχετε την πολυτέλεια να το υποτιµάτε, διότι αφού
εξασφαλίσατε τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρχουν κινητοποιήσεις, το θεωρείτε τώρα ως θείο δώρο, ως µάννα εξ ουρανού και
δεν θεωρείτε βεβαίως ότι οφείλεται στην υπεύθυνη στάση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Έρχοµαι τώρα επί τροχάδην στα θέµατα του νοµοσχεδίου.
Σε ό,τι αφορά τους πίνακες των διορισµών, τα είπαµε πάρα
πολλές φορές αυτές τις µέρες. Κρατάτε µία άκαµπτη στάση, η
οποία θα κριθεί όχι σήµερα, αλλά στο βάθος του χρόνου, στα δύο
χρόνια, όπου ελπίζουµε να µην έρθετε να επιχειρήσετε τότε µε
άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες να µετριάσετε αυτή την ακαµψία. ∆ιότι η ζωή και η πραγµατικότητα επιφέρουν αλλαγές. ∆ιότι
η πολιτική θα πρέπει να µπορεί να ερµηνεύει τη ζωή και να κατανοεί τα αιτήµατα. ∆ιότι η πολιτική, κατά την ταπεινή µου άποψη,
είναι η τέχνη του εφικτού. Και είστε υποχρεωµένοι στο Υπουργείο να εναρµονίζετε τα αιτήµατα για να αποφεύγετε αποτελέσµατα τα οποία πλήττουν τελικά την οµαλή λειτουργία της
εκπαιδευτικής κοινότητας, που είµαι βέβαιος ότι αποτελεί την
πρώτη σας φιλοδοξία και έναν από τους πρώτους σας στόχους.
Γι’ αυτό, λοιπόν, µην τα λέτε έτσι τα πράγµατα.
Το ίδιο ισχύει -όπως είπα το πρωί και στον αξιότιµο κύριο Υφυπουργό- και για τους διορισµούς των αναπληρωτών. Και δεν επικαλούµαι αυτά τα οποία έχετε πει κατά καιρούς, γιατί αυτό σας
το υποσχέθηκα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Εγώ δεν
θα γυρίσω να δω τα κιτάπια. Άλλωστε, εγώ δεν έχω τεφτέρια
ούτε για το τι λέγατε ούτε για τις ερωτήσεις που καταθέτατε ούτε
για τα αιτήµατα τα οποία µου έθεταν προσωπικά οι συνάδελφοι.
∆ιότι, όπως είπα, αυτή είναι και η διαφορά µας, η διαφορά της
πολιτικής µεγαλοψυχίας µε κάτι άλλο που ούτε καν έχω τη διάθεση σήµερα και αυτή την ώρα να το αναφέρω.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θέλετε να τα πείτε; Πείτε τα
όλα! Τι είπα;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Όχι, δεν υπάρχει διάθεση για
κάτι.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τότε;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι έκανε η ΟΛΜΕ στις εξετάσεις επί των ηµερών σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι, µην κάνετε διάλογο.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): …(δεν ακούστηκε)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αυτή την απάντηση µπορούµε να
την αξιολογήσουµε.
Σας είπα προηγουµένως -και δεν θέλατε ούτε να το ακούσετεότι ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ σήµερα πρόσκειται στη συνδικαλιστική παράταξη, η οποία πρόσκειται στη Νέα ∆ηµοκρατία. Το
επαναλαµβάνω, λοιπόν. Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν εξωθεί τα στελέχη της να αναµετρηθούν µαζί σας στο πεζοδρόµιο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και µέσα στις εξετάσεις!
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Και ιδιαίτερα σε περίοδο εξετάσεων αλλά και γενικότερα.
Ε, λοιπόν, οι πρακτικές τις οποίες έχουµε γνωρίσει από τις προσκείµενες ιδεολογικά παρατάξεις στον ιδεολογικό σας φορέα
είναι το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό το λέω για να µην ξεχνάµε και
την ιστορία του τόπου.
Έρχοµαι τώρα στα εκκλησιαστικά λύκεια. ∆εν θα ψηφίσουµε
τα άρθρα 39 και 40. Χρωστάτε µία απάντηση σε µένα, όσον
αφορά στο αν επικοινωνήσατε µε την επιτροπή την οποία συνέστησε η Ιερά Σύνοδος και στο αν εν τω µεταξύ από την επιτροπή
µέχρι σήµερα λάβατε υπ’ όψιν τις απόψεις της Εκκλησίας. Εάν
δεν τις λάβατε, τότε δεν θα είµαι εγώ υπεύθυνος να το εξηγήσω
αυτό, διότι δεν είµαι εγώ αυτός που ισχυρίζεται ότι το νοµοσχέδιο είναι προϊόν διαβούλευσης αλλά εσείς.
Επίσης, σε ό,τι αφορά το µηχανισµό των αποσπάσεων και των
µεταθέσεων, δεν έχω κανένα λόγο να θέλω να σας κάνω υποδεί-
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ξεις, αλλά επειδή τόσο πολύ επιχειρήσατε να έχετε σηµαία την
υπόθεση της διαχείρισης των αποσπάσεων και των µεταθέσεων
–ακόµη και τώρα, κυρία Υπουργέ, έχετε κάνει µεταθέσεις εκπαιδευτικών- …
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Το 30% µόνο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αυτό το οποίο εγώ σας λέω είναι
το εξής: Έχετε εξασφαλίσει γι’ αυτούς που µεταθέσατε ότι θα
πάνε σίγουρα;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ότι θα πάνε σίγουρα, ναι.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αυτό είναι το ζήτηµα, κυρία
Υπουργέ. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβληµα για το οποίο τόσες
µέρες επιµένουµε εδώ.
∆εν ευχόµεθα να αποτύχετε, κυρία Υπουργέ. ∆εν φανταζόµαστε εµείς ότι θα κάνουµε «πάρτι» -για να χρησιµοποιήσω και µια
έκφραση της νέας γενιάς- το Σεπτέµβριο, εάν δεν είναι οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους, τα βιβλία να περιµένουν τους µαθητές
και να λειτουργήσει η σχολική χρονιά. ∆εν ευχόµαστε τέτοια
πράγµατα. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές που άλλοι τα δίδαξαν.
Εµείς ευχόµεθα να επιτύχετε, αλλά σας κάνουµε παρατηρήσεις,
γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα που καλείστε να διαχειριστείτε.
∆εν υπάρχει κανένας Υπουργός ή Υφυπουργός, που, όπως µε
άνεση είπατε, είχε την πολυτέλεια να κάνει ό,τι θέλει! Τι να κάνει,
κυρία Υπουργέ; Πόσους να εξυπηρετήσει -αφού το τοποθετείτε
σε αυτήν τη βάση- από τους προσωπικούς του φίλους; Είναι δυνατόν σε µία έκταση χιλιάδων αποσπάσεων να µου λέτε ότι αυτή
είναι η φιλοδοξία του Υπουργού; ∆εν είναι! Είναι τα αντικειµενικά
προβλήµατα: ∆εν θα στείλετε εκπαιδευτικούς στα παιδαγωγικά
τµήµατα; ∆εν θα στείλετε στους οργανισµούς του Υπουργείου
σας; ∆εν θα στείλετε στην Ακαδηµία ή στο Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας; Αυτά είναι τα ζητήµατα τα οποία δυσχεραίνουν την
καλή φιλοδοξία.
Να προσυπογράψω πως αυτή είναι η φιλοδοξία σας και να µην
αναγνωρίσω πως ήταν και δική µας. Πείτε ότι εµείς ήµασταν φαύλοι, πως εµείς θέλαµε αυτό για το οποίο µας έχετε κατηγορήσει.
Εγώ υπογράφω πως αυτό που λέτε είναι τίµιο και ειλικρινές. Πείτε
µου, όµως, πώς θα επιτευχθεί. Και, βεβαίως, δεν θα επιτευχθεί
απλώς µε το να σπιλώνετε όλους όσους προηγήθηκαν στη θέση
σας.
Έρχοµαι στην τροπολογία που δέχεστε, διότι συνδέεται µε το
άρθρο 6. Σας είπα ότι εκτός από τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων υπάρχουν και άλλες σχολές, όπως γράφετε εδώ για
τις σχολικές µονάδες. Είναι για παράδειγµα και η Ριζάρειος
Σχολή, όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εγώ τότε δεν είχα την ευκαιρία να συµπεριλάβω
αυτήν τη σχολή στην αναγνώριση. Λύστε τα όλα τα θέµατα. Αναγνωρίστε τις προϋπηρεσίες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους,
αφού ούτως ή άλλως κλείνετε τους πίνακες. ∆έχοµαι ότι, όπως
έγινε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων εκπαιδευτικών της γενικής παιδείας στις σχολές του ΟΑΕ∆, µε την ίδια
λογική κάνετε τώρα και για τα τουριστικά επαγγέλµατα και για
οτιδήποτε άλλο. Κλείστε το! Μην κάνετε διακρίσεις! ∆εν έχετε να
κερδίσετε τίποτα απ’ αυτό.
Έχετε υποβάλει νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 9 και στο
άρθρο 47. Αυτήν του άρθρου 9 την αποδεχόµαστε, ανεξαρτήτως
αν ψηφίζουµε ή όχι το άρθρο. Είναι αυτή για τις περιπτώσεις των
σχολείων που κλείνουν και οι εκπαιδευτικοί, ενώ έχουν σύµβαση
αορίστου χρόνου, δεν πρέπει να µείνουν στο δρόµο. ∆είτε το
αυτό σε συνεργασία µε τον Υπουργό των Οικονοµικών, για να
εξασφαλίσετε ανάλογες πιστώσεις και από εκεί και πέρα προχωρήστε.
Στο άρθρο 47 για τη διατύπωση που κάνετε στο εδάφιο 16
θέλω να πω τα εξής: Είναι µια αντίληψη, την οποία στηλιτεύσαµε
όσες ώρες είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε. ∆εν µπορείτε
να αντιµετωπίζετε την ιδιωτική εκπαίδευση ως προέκταση του
κράτους. Αν έχετε αυτήν τη θεώρηση, κρατικοποιήστε τα ιδιωτικά σχολεία. Πείτε «Λάθος κάνατε, κύριοι, που επενδύσατε στην
ιδιωτική εκπαίδευση. Από αύριο το πρωί τα ιδιωτικά σχολεία κρατικοποιούνται.»
Και, τέλος, τους επιβάλλετε ποιους καθηγητές θα πάρουν.
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Ακούγεται ως άποψη. ∆εν τους επιτρέπετε να διαχειριστούν και
να αξιολογήσουν το ανθρώπινο δυναµικό. Να µην πάνε στις ρυθµίσεις τις οποίες σήµερα κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών γενικότερα για την αγορά εργασίας. Όλοι συµφωνούµε πως η
εκπαίδευση είναι σηµαντικό αγαθό για την ελληνική κοινωνία και
τη νέα γενιά και πως πρέπει να υπάρχει συνέχεια και όλα αυτά.
Όµως, δεχθείτε κάποια δυνατότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού δυναµικού από τους ιδιοκτήτες.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνετε εδώ δεν είναι τίποτα σε
σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες. ∆ιορθώστε «τα ιδιωτικά γυµνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας και του ιδίου ιδιοκτήτη» -γιατί
στην πραγµατικότητα δεν επιτρέπεται ούτε µία καταγγελία συµβάσεως- και µετατρέψτε το «υπό την ίδια διεύθυνση».
Τουλάχιστον να µπορεί να δίνεται τη δυνατότητα της καταγγελίας συµβάσεως σε κάθε ένα από τα επίπεδα της εκπαιδευτικής βαθµίδος. Και αυτό, λοιπόν, εµείς θα το δεχθούµε.
Τέλος, την τροπολογία για τους µουσικούς είπατε ότι θα την
επανεξετάσετε, αλλά να γνωρίζετε ότι υπάρχει η δική µας συγκατάθεση σε αυτήν την τροπολογία.
Μία λέξη για τα µεταλυκειακά κέντρα σπουδών. Έχετε αποδεχθεί τη φιλοσοφία του ν.3696/2008, τον οποίο νόµο είχατε καταψηφίσει, και έρχεστε µε αλλαγές αµφιβόλου ποιότητος και
αποτελεσµατικότητος, για να νοµιµοποιήσετε την πράξη σας, να
δώσετε τις άδειες, διότι πρέπει πάντοτε να έχετε το επιχείρηµα
του ότι «δεν συµφωνείτε µαζί µας και ότι εξυπηρετήσαµε συµφέροντα, δίνοντας τις άδειες στους ιδιοκτήτες των λεγοµένων
κολλεγίων». ∆ίνετε τις άδειες, κάνετε λάθος που αλλάζετε τον
τίτλο, θα έχετε και ζητήµατα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρµόδια όργανα εκεί και βεβαίως είναι εσφαλµένη επιλογή του ΕΚΕΠΙΣ. Έπρεπε να προβλέψετε άλλο φορέα -εµείς σας κάναµε µία
υπόδειξη- ο οποίος θα είναι αντάξιος της προοπτικής των µεταλυκειακών κέντρων σπουδών.
Και τέλος …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πολλές φορές άκουσα
τη λέξη «τέλος».
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τριάντα λεπτά
µίλησε η κυρία Υπουργός. ..
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μία ανοχή του Προεδρείου δεν µπορεί να βασανίζει όλο το Σώµα.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Σας ευχαριστώ και συµπληρώνω
αµέσως τις σκέψεις µου.
Κυρία Υπουργέ, επειδή η υπόθεση της παιδείας, όπως όλοι δηλώνουµε, δεν είναι κοµµατική υπόθεση, µη χάνετε σηµαντικές ευκαιρίες για συναίνεση, για να εξασφαλίσουµε επιλογές µακράς
πνοής. Αντί να αιφνιδιάζετε, αντί να παίρνετε πρωτοβουλίες, µε
τις οποίες δεν ρυθµίζετε γενικότερα τα ζητήµατα –γι’ αυτό επιµέναµε να έχετε ένα νόµο-πλαίσιο- αντί να αντιµετωπίζετε τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας και ιδιαίτερα την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση µε τον τρόπο που µας έχετε µέχρι τώρα αντιµετωπίσει, φροντίστε για το καλό του τόπου και της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητος να µπορούµε να συνεννοηθούµε
καλύτερα. Να ξέρετε ότι έχετε απέναντί σας ένα κόµµα και συγκεκριµένους πολιτικούς, γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι δεν βλέπουν την πολιτική τους προοπτική µέσα από την άγονη
αντιπαράθεση και την καταστροφή του τόπου, αλλά µέσα από το
διάλογο, τη συναίνεση, γιατί αυτό αξιώνουν οι καιροί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει οι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει τοποθετηθεί ο εισηγητής µας και στα άρθρα, έχουµε τοποθετηθεί
συνολικά στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Πήρα το λόγο για να σχολιάσω ορισµένα από τη δική µας την
πλευρά που τέθηκαν σε µία ηµέρα που είναι πραγµατικά φορτισµένη. Φυσικά τοποθετηθήκαµε για όλα τα γεγονότα και για όλα
τα θέµατα και θα ήθελα να επαναλάβω ότι η καταδίκη αυτών των
ενεργειών, που είχαν σαν αποτέλεσµα το θάνατο τριών αθώων
νέων ανθρώπων, από µας είναι δεδοµένη, όπως είναι δεδοµένη
και η θέση των οργανωµένων και από διάφορους µηχανισµούς
σχεδίων που θέλουν –και είναι προβοκάτσιες αντικειµενικά- να
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συκοφαντήσουν το λαϊκό κίνηµα.
Σήµερα πέρασαν εκατό χιλιάδες διαδηλωτές και όχι µόνο δεν
έσπασε βιτρίνα, αλλά δεν δηµιουργήθηκε το παραµικρό ούτε µία
αψιµαχία. ∆ικοί µας διαδηλωτές. ∆εν λέµε ότι ήταν όλοι κοµµουνιστές, αλλά ήταν στα µπλοκ του ΠΑΜΕ και αυτό αποδεικνύει
αυτά που έχουµε πει κατά καιρούς. Εκείνοι που έχουν συµφέρον
απ’ αυτά τα γεγονότα είναι αυτοί που θέλουν να συκοφαντήσουν
αυτό τον κόσµο ο οποίος αγωνίζεται.
Θέλω όµως να πω και κάτι ακόµα: Είναι πολύ βίαια τα µέτρα
που παίρνετε, είναι βάναυσα. Στέλνουν στην κόλαση –κυριολεκτικά στην κόλαση- χιλιάδες κόσµο ο οποίος βλέπει τη ζωή του να
ανατρέπεται και δεν µπορεί σ’ αυτά τα µέτρα να µην υπάρξει
απάντηση. Θα είναι οργανωµένος ο πολιτικός αγώνας. Μην έχετε
αυταπάτες ότι θα σταµατήσει. Ο εργαζόµενος δεν θα τα δεχτεί
αυτά. Γυρίζει πίσω από το ’60 από άποψη ουσίας, κυρία Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Ζητάτε να πληρώσει ένας εργάτης
που «φτύνει αίµα» από το πρωί µέχρι το βράδυ για είκοσι και
τριάντα χρόνια τι; Τα αµύθητα κέρδη των εταιρειών όλα αυτά τα
χρόνια. ∆εν θα το δεχτεί και καλά θα κάνει να µην το δεχτεί. Τι ζητάτε από ένα συνταξιούχο που έχει χτίσει αυτή την Ελλάδα µε
τον ιδρώτα και µε το αίµα του και πολλοί απ’ αυτούς δεν γύρισαν
ποτέ από τη δουλειά τους γιατί σκοτώθηκαν σε ονοµαζόµενα ατυχήµατα; Να πληρώσει για ποιο πράγµα; Για τα 500 ευρώ που
παίρνει µία ζωή ολόκληρη που άλλος τα καπνίζει πούρα σε µία
ώρα; Αυτό ζητάτε στην πράξη, µε τι υποσχέσεις; Ότι θα τα αλλάξετε. Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Παφίλη, αυτά θα
τα κουβεντιάσουµε στο αυριανό νοµοσχέδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, πολιτική τοποθέτηση κάνουµε.
Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ βίαια τα µέτρα τα οποία είναι σχεδιασµένα και οργανωµένα και θα υπάρξει απάντηση από το λαό.
Εµείς προσπαθούµε να τον πείσουµε να έχει οργανωµένη πολιτική απάντηση, οργανωµένο λαϊκό κίνηµα και κυρίως κάτω, αυτό
που λέµε κάτω και ορισµένοι κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούµε.
∆εύτερον, θέλω να σας πω ότι δεχόµαστε να µας κάνετε την
πιο σκληρή κριτική για τις θέσεις µας, αλλά θέλουµε απάντηση.
Μη µας λέτε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Και στο νοµοσχέδιο
και συνολικά κάθε φορά – σας το είπαµε από την πρώτη στιγµή
που είστε κυβέρνηση, το έχουµε πει και σε παλιότερες- θα κάνουµε ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση. Εσείς λέτε αυτά,
εµείς λέµε τούτα. Εσείς λέτε ότι ο δρόµος της αγοράς και της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας είναι ο δρόµος της εξέλιξης της
κοινωνίας, εµείς λέµε «όχι, δεν είναι αυτός ο δρόµος, υπάρχει
άλλος δρόµος» και σ’ αυτά θα αντιπαρατεθούµε µε επιχειρήµατα.
Μη µας λέτε ότι δεν λέµε από πού θα βρεθούν τα λεφτά, τι θα
κάνουµε και πώς θα το κάνουµε. Έχουµε ολοκληρωµένη πρόταση η οποία καταλήγει και κάπου αλλού. Μην προσπαθείτε σε
τελευταία ανάλυση να πείτε στον κόσµο ότι δεν υπάρχει τίποτε
άλλο, «παραιτηθείτε όλοι και θα δώσουµε εµείς τη λύση» µέσα
στη «ζούγκλα» αυτή που ζει σήµερα όχι µόνο ο ελληνικός λαός,
αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Έχει τεθεί το πρόβληµα. Είτε
θέλετε ορισµένοι, είτε δεν θέλετε, έχει τεθεί στην κοινωνία. ∆εν
πάει –φαίνεται- πια, το σύστηµα. ∆εν µπορεί να του λύσει τα προβλήµατα, ούτε ατοµικά πλέον. Το αντιλαµβάνονται όλοι. Είναι
µέσα στην «καταιγίδα» και δεν µπορούν να φυλαχτούν ούτε κλεισµένοι στα σπίτια τους. Έτσι λοιπόν εµείς έχουµε προτάσεις σε
ό,τι αφορά την παιδεία και σε ό,τι αφορά την υγεία και στα εργασιακά και στα πάντα. Πείτε ότι τις απορρίπτετε. Μη λέτε ότι
δεν υπάρχουν.
Τρίτον: Μιας και συζητάµε για το θέµα της εκπαίδευσης, τι υπερασπιζόµαστε; Κάνατε και µερικούς υπαινιγµούς. ∆εν θέλω να
δώσω συνέχεια. Εµείς υπερασπιζόµαστε το 2010 µε αυτή την
επανάσταση σε όλη την τεχνολογία, µ’ αυτές τις πρωτοφανείς
δυνατότητες που έχει η ανθρωπότητα, να µπορεί ο άνθρωπος να
ζει σαν άνθρωπος, να µπορεί να έχει δηµόσια, δωρεάν, ποιοτική
εκπαίδευση, να µπορούν όλοι να έχουν ίσες προσβάσεις. Μη µας
πείτε ότι έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες, ότι το παιδί του βιοµήχανου, του εφοπλιστή και του οποιουδήποτε άλλου κεφαλαιοκράτη έχει τις ίδιες δυνατότητες µε το παιδί µιας εργατικής
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οικογένειας που τα µέλη της δουλεύουν σε βάρδιες, που συνεννοούνται µε σηµειώµατα πολλές φορές, που αν δεν έχουν πεθερό
και πεθερά τρέµουν, τι θα γίνει µε τα παιδιά τους στο σπίτι, που
πληρώνουν τα πάντα. Μη µας πείτε ότι έχουν τις ίδιες δυνατότητες στην εκπαίδευση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευκαιρίες, όχι δυνατότητες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιες ευκαιρίες; Τι σηµαίνει, ευκαιρίες; Ποιες ευκαιρίες έχει, κύριε Υπουργέ; Πείτε µας τώρα µία
εργατική οικογένεια, που δουλεύουν βάρδιες σε ένα εργοστάσιο, που είναι ανακατωµένες οι βάρδιες, µε δυο παιδιά, πώς ζει;
Για πείτε µας. Μπείτε στο πρόγραµµά της, να δείτε πώς ζει και
πώς τα βγάζει πέρα. Και όχι µόνο η εργατική οικογένεια αλλά και
υπαλλήλων.
Και επειδή έγιναν και υπαινιγµοί για οµάδες τριάντα πέντε ανθρώπων, παραδείγµατος χάριν, δεν είναι αυτό το θέµα. Γιατί δεν
µπορεί το 2010 µια οικογένεια να δουλεύει στον ίδιο τόπο και να
έχει και τα παιδιά της; Πρέπει να δουλεύει ο ένας στο Σουφλί και
ο άλλος στην Κρήτη; Έλεος δηλαδή! ∆εν µπορεί σήµερα η κοινωνία; Γιατί δεν µπορεί να το κάνει;
Εδώ είναι η διαφορά µας: Γιατί εσείς λέτε ότι το κίνητρο και η
κινητήρια δύναµη είναι το κέρδος και η ονοµαζόµενη αγορά.
Εµείς λέµε ότι πρέπει να είναι οι ανθρώπινες ανάγκες. Εκεί είναι
και η στρατηγική µας διαφορά. Κι εδώ αντιπαρατιθέµεθα.
Καλά, δεν βλέπετε; ∆εν ξέρετε τι γίνεται γύρω, πώς ζει ο κόσµος και ιδιαίτερα µετά από αυτά τα µέτρα; Και στον τοµέα της
εκπαίδευσης λέω. ∆εν ξέρετε ότι πληρώνει τα πάντα, ότι κοντεύουν να αρχίσουν τα φροντιστήρια από το δηµοτικό; ∆εν τα
ακούτε εσείς αυτά; Τι είναι; Φαντασιώσεις δικές µας; Είναι µία
ωµή κυνική πραγµατικότητα, η οποία τι λέει; Θέλω φθηνότερη
εργατική δύναµη για να βγάλω κέρδη -αυτό λέει- και σε αυτά τα
κέρδη θα θυσιάσω τα πάντα. Αυτή είναι η θεµελιακή µας διαφορά.
Και, τέλος, σε ό,τι αφορά τους αγώνες και τα υπόλοιπα, φαίνεται ότι ορισµένοι έχουν πάθει αµνησία. Η ανθρωπότητα δεν
πήγε ποτέ µπροστά χωρίς την κινητήρια δύναµη που λέγεται
αγώνας. Ξεχάσατε ακόµα και το παρελθόν σας. Παλιά, πολύ
παλιά, όταν κατέβαιναν στο δρόµο οι χιλιάδες και τα εκατοµµύρια και ζητούσαν ριζικές αλλαγές, τότε ήταν καλά. Τώρα που ήρθατε στην κυβέρνηση, πρέπει να σταµατήσει η ανθρωπότητα, να
αποδεχθεί ότι εδώ τελειώσαµε. Είναι η βαρβαρότητα του καπιταλισµού. ∆εν υπάρχει κανένας άλλος δρόµος. Καθίστε στο σπίτι
και θα τα λύσετε όλα εσείς µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αµ, δεν γίνεται έτσι! Ούτε σταµάτησε ούτε θα σταµατήσει η
ιστορία. Εµείς θα δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας σε αυτό που
λέγεται µία δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία, δηλαδή σοσιαλιστική.
Το υποσχόµαστε και το υπογράφουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εµείς είχαµε πει σήµερα ότι θα ζητούσαµε
ονοµαστική ψηφοφορία σε τέσσερα άρθρα. ∆εν το πράξαµε,
διότι η µέρα είναι κρίσιµη και η νύχτα θα είναι δύσκολη. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι µία τέτοια µέρα πρέπει να πρυτανεύσει η περίσκεψη, η νηφαλιότητα και η ψυχραιµία. Και ως ένα ελαχιστότατο, το πιο ελάχιστο που µπορεί να υπάρξει, δείγµα αυτής µας
της βούλησης είναι η συµπεριφορά µας αυτή, δηλαδή να µην προκαλέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία στη Βουλή σε µία τέτοια συγκυρία.
Παρακολούθησα µε µεγάλη προσοχή τις παραδοχές που κάνατε όσον αφορά το µείζον ζήτηµα των πολυτέκνων. Επί µακρόν
αγόρευσα χθες επί αυτού. ∆εν θα το πράξω. Θα πω µόνο τούτο
και θέλω να το σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά, διότι θεωρώ ότι
ακούτε.
Είπατε, λοιπόν: Πράγµατι υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα µε τους
πολυτέκνους. Πρώτη παραδοχή. ∆εύτερη παραδοχή: Υπάρχει µεγάλο δηµογραφικό πρόβληµα στη χώρα. Κι ενώ κάνετε αυτές τις
παραδοχές, καταλήγετε: Πρέπει απαρέγκλιτα σε όλους να εφαρµόζεται το σύστηµα του ΑΣΕΠ.
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Άρα, οι παραδοχές που κάνατε για το οξύ δηµογραφικό πρόβληµα, για την ευαίσθητη κοινωνική θέση των πολυτέκνων παραµερίζονται και κατά άκαµπτο τρόπο µπαίνει η αρχή ΑΣΕΠ.
Ωραία! Προσέξτε. Κάνετε λάθος εάν νοµίζετε ότι οι πολύτεκνοι
δεν θέλουν ΑΣΕΠ. Το πρόβληµα δεν είναι εκεί. ∆εν καταλάβατε
ποιο είναι το πρόβληµα. Σας το είπα χθες. Φαίνεται ότι δεν µε παρακολουθήσατε µε νηφαλιότητα ή µε τη δέουσα προσοχή. Το
πρόβληµα είναι η ισότητα ευκαιριών που δεν έχουν οι πολύτεκνοι
στο διαγωνισµό ΑΣΕΠ, διότι ο πολύτεκνος, κυρία Υπουργέ, δεν
ανταγωνίζεται πολύτεκνο. Ο πολύτεκνος ανταγωνίζεται ένα παιδάκι, που πιθανόν βγαίνει από το πανεπιστήµιο, το οποίο δεν έχει
οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν έχει παιδιά.
Και εγώ σας ερωτώ: Αυτή η µάνα η πολύτεκνη έχει ισότητα ευκαιριών, που πριν από λίγο ανέφερε ο κύριος Υφυπουργός, ο παρακαθήµενος σας; ∆εν έχει. Εκ προοιµίου ξεκινάει από µία διαφορετική βάση, που υπολείπεται του «ανταγωνιστή» του. Εκεί
είναι το πρόβληµα. Εκεί θέλουµε την απάντηση, την οποία δεν δίνετε. Εάν, όµως, γινόταν ένας διάλογος µε τους πολυτέκνους,
που δεν έγινε, ή εάν έγινε, έγινε προσχηµατικά, θα βρισκόταν
λύση.
Εγώ µπορώ να σας πω και µία άλλη οπτική των πραγµάτων.
∆εν θα το κάνω τώρα, γιατί θέλω να αναπτύξω και άλλα πράγµατα, αλλά πιστεύω σε µία µελλοντική συνεργασία που θα υπάρξει ή µέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου να µας
κάνετε την τιµή να έρθετε στη Βουλή, για να δείτε µία άλλη
οπτική των πραγµάτων. Αλλά το µυστικό του προβλήµατος, η
καρδιά του προβλήµατος είναι η ανισότητα των δυνατοτήτων των
πολυτέκνων να ανταγωνιστούν όλους τους άλλους. Τελειώνω µε
αυτό το θέµα των πολυτέκνων, γιατί νοµίζω ότι έχουν αναπτυχθεί
όλες του οι πτυχές.
Ακούω τις αντιδράσεις που διατυπώνονται από την πλευρά της
Αριστεράς για αυτά που εµείς πρεσβεύουµε περί ιδιωτικής εκπαίδευσης, ακόµη και περί ιδιωτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Είναι µία άποψη σεβαστή, εµείς, όµως, πιστεύουµε ότι τουλάχιστον στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία ένας εκ των µοχλών οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας θα µπορούσε να είναι
και η παιδεία, εάν αφήσουµε να ανδρωθεί και να αναπτυχθεί η
ιδιωτική παιδεία.
Για παράδειγµα, εγώ θα ήθελα στην Αρχιτεκτονική να υπάρχει
ένα ξενόγλωσσο τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και να έρχονται οι φοιτητές από όλο τον κόσµο να καταβάλλουν δίδακτρα.
Αυτό θα ήταν συνεισφορά της παιδείας, κύριοι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Θα πύκνωναν οι θέσεις εργασίας, για τις οποίες πιστεύω ότι ειλικρινά
ενδιαφέρεστε.
Ναι, αλλά για να επιτύχουµε τον πολλαπλασιασµό των θέσεων
εργασίας, πρέπει να έχουµε και µοχλούς οικονοµικής ανάπτυξης.
Να µεγαλώσουµε την πίτα, δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα, λοιπόν,
εµείς θα θέλαµε να χρησιµοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο η παιδεία.
Και µιας και αναφέροµαι στο σκέλος της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έρχοµαι και στο θέµα των ιδιωτικών σχολείων και των λειτουργών σε αυτά τα σχολεία. Έχει αναφυεί µία σύγκρουση
µεταξύ δύο πλευρών, την πλευρά της εργοδοσίας και την πλευρά
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που λειτουργούν στα σχολεία αυτά,
που είναι λειτουργοί, δεν δουλεύουν σε κάποιο πρατήριο, σε εκπαιδευτήριο δουλεύουν. Έχει αναφυεί µία σύγκρουση λόγω δύο
ρυθµίσεων: της αυτόβουλης µείωσης του ωραρίου και του νέου
καθεστώτος απολύσεων.
Εγώ να πω ότι προσπαθήσατε να δώσετε µία ευελιξία σε αυτή
την «αγορά», γιατί για εµάς δεν είναι αγορά, αφού µιλάµε για εκπαιδευτήρια. Ακούω, όµως, ένα επιχείρηµα των ανθρώπων
αυτών, που θα πρέπει να το ακούσετε και εσείς και να προσπαθήσετε να δώσετε λύση. Λένε, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι: Καθώς
ενισχύεται το διευθυντικό δικαίωµα, τα δικαιώµατα των εργοδοτών, εµείς γινόµαστε αθύρµατα στα χέρια των ανθρώπων αυτών
και δεν θα µπορούµε να αντισταθούµε όταν αυτοί θα µας ζητάνε
να βάλουµε στο Λυκουρέντζο, στο Ροντούλη, στη ∆ιαµαντοπούλου είκοσι.
Εδώ τώρα τίθεται θέµα δηµοσίου συµφέροντος και ανταγωνισµού ενός παιδιού που πηγαίνει στο δηµόσιο σχολείο και ενός
παιδιού που έχει «µατσωµένο» µπαµπά και πηγαίνει στο ιδιωτικό
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σχολείο. Αυτό το επιχείρηµα είναι πολύ σηµαντικό, κατά πόσο ο
ιδιωτικός εκπαιδευτικός θα έχει αντιστάσεις έναντι της εργοδοσίας του. Αυτό περιµένουµε να απαντήσετε.
Και θέλω να σας πω το άλλο: στο άρθρο 8 σωστά λέτε ότι κάποιος για να διοριστεί, ιδιωτικός εκπαιδευτικός, πρέπει να έχει
πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Σωστό.
Ερώτηµα: γιατί να µην εξαναγκάζεται η εργοδοσία να προσλαµβάνει…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε δύο λεπτάκια.
Γιατί να µην εξαναγκάζεται η εργοδοσία να προσλαµβάνει από
επιτυχόντες του ΑΣΕΠ; Και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς επιτυχόντες του ΑΣΕΠ. Εδώ τώρα πού είναι το άκαµπτον της αρχής; Εσείς
λέτε συνέχεια: ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ, αρχή, κεντρική αρχή κ.λπ..
Εδώ γιατί παρεκκλίνετε τώρα; Εδώ παρεκκλίνετε. Στους πολυτέκνους δεν παρεκκλίνετε.
Άρα, µην επαίρεστε ότι εφαρµόζετε…
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Στα ιδιωτικά σχολεία;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε….
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Παρεκκλίνω, επειδή δεν βάζω
στα ιδιωτικά σχολεία…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρεκκλίνετε, όταν µιλάµε για αξιοκρατία του εκπαιδευτικού. Γιατί αυτό είναι η βάση του ΑΣΕΠ. Να
µην κάνουµε λογοπαίγνια εδώ, κυρία Υπουργέ. Νοµίζω ότι γίνοµαι κατανοητός απ’ όλους. Εκεί, λοιπόν, γιατί δεν ενδυναµώνετε
κατά αξιοκρατικό τρόπο τη θέση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού;
Τέλος πάντων, εγώ θέτω προβληµατισµούς, γιατί η θέση η δική
µας ξέρετε ποια είναι; Ότι όταν µιλάµε για εκπαιδευτήριο, πόσω
µάλλον για ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, οι δύο πλευρές θα πρέπει να
τα βρουν, για να παρέχουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης στον µαθητή. Αλλά σας θέτω προβληµατισµούς.
Και να πω και κάτι ακόµη τελειώνοντας. Με το νοµοσχέδιο που
εισηγείστε, πριν πάει κάποιος να δώσει στο ΑΣΕΠ, θα πρέπει να
έχει επάρκεια παιδαγωγική, πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Σωστό. Πώς αποκτάται αυτό; Με ένα εξάµηνο σεµινάριο σε ένα πανεπιστηµιακό τµήµα.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): ∆εν λέει αυτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι λέει;
Και τίθεται ένα ερώτηµα. Αλλού θα πάω. Συναινούµε, δεν
έχουµε κανένα πρόβληµα. Άλλο θα σας πω. Την ΑΣΠΕΤΕ τι θα
την κάνετε, που είναι ένα χρόνο; Μα, αφού ο άλλος θα πάει και
θα παρακολουθήσει τέτοιου είδους σεµινάρια σε ένα παιδαγωγικό τµήµα.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών – µπείτε σας παρακαλώ στο site
της, γιατί εγώ σας λέω συγκεκριµένα πράγµατα, πήρα και τηλέφωνο προσωπικά…
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Το είδα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, που
είναι και νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, λένε οι άνθρωποι,
εµείς συνεργαζόµαστε µε το τάδε παιδαγωγικό τµήµα κ.λπ., και
οργανώνουµε αυτό το σεµινάριο, προκειµένου να σας δώσουµε
την επάρκεια.
Και εδώ θα πρέπει να απαντήσετε: θα ισχύσουν αυτά τα σεµινάρια; ∆ηλαδή, πράγµατι κάποιος που θα πάει και θα µπει σε
αυτή τη διαδικασία, θα έχει ένα αναγνωρισµένο από σας πιστοποιητικό; Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζητάνε και 500 ευρώ. Ζητάνε
και 500 ευρώ! Καταλαβαίνετε τι αγορά θα αναπτυχθεί τώρα γύρω
απ’ αυτό το πράγµα.
Άρα, αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα δείτε. Εµείς δεν πετάµε
στο νοµοσχέδιό σας στα σκουπίδια. Καθόλου. Θεωρούµε ότι έχει
και θετικότατες διατάξεις, γι’ αυτό και άρθρα του θα υπερψηφίσουµε, µε νηφαλιότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Αλλά θεωρούµε ότι υστερεί πάρα πολύ στο ζήτηµα της κοινωνικής ευαισθησίας. ∆είχνετε µια ακαµψία, που εάν δεν υπήρχε,
θα καθιστούσε συµµάχους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα, πρώτον. Και, δεύτερον, θε-
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ωρούµε ότι σε τεχνικής φύσεως ζητήµατα ή προβλήµατα ή ερωτήµατα που θέτουµε, σαν αυτά που σας έθεσα πριν από λίγο, εάν
υπήρχε η πολιτική βούληση από την πλευρά σας, θα µπορούσαν
να δοθούν λύσεις.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας,
αν και βλέπω ότι δεν έκανα µεγάλη κατάχρηση...
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: ∆εκατέσσερα λεπτά εγώ, δώδεκα εσείς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Λυκουρέντζο,
εσείς κάνατε πολύ µεγαλύτερη. Είδατε ότι εγώ είµαι στα δώδεκα
λεπτά και τελειώνω.
Κυρία Υπουργέ, εάν θέλετε να αφήσετε ιστορία στην ελληνική
εκπαίδευση, δεν θα την αφήσετε ούτε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο
ούτε, λυπάµαι, και µε οτιδήποτε άλλο, παρά τα εύσηµα που σας
απεδόθησαν από την κυβερνητική πτέρυγα. Εάν θέλετε να αφήσετε ιστορία, πρέπει να φτιάξετε την τεχνική παιδεία στην Ελλάδα. Εκεί γράφεται η ιστορία και αυτό είναι που χρειάζεται ο
τόπος, η πατρίδα και η οικονοµία. Εκεί πηγαίνει η φτωχολογιά,
κυρία Υπουργέ, σ’ αυτά τα τεχνικά σχολεία να βρει κανένα επάγγελµα, για να ταΐσει στόµατα. Εκεί, εάν µπει µία τάξη, θα αφήσετε το στίγµα και τη σφραγίδα σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Υπουργέ, θέλουν κάποιες παρατηρήσεις να κάνουν οι εισηγητές. Θέλετε να
πάρετε το λόγο πριν ή να απαντήσετε µετά;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Στο τέλος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Στο, τέλος, για να κλείσετε τη συνεδρίαση.
Το λόγο έχει ο κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: ∆ύο-τρία σηµεία µόνο θέλω να
αναφέρω, κυρία Υπουργέ.
Έχω την εντύπωση, εκτός εάν δεν κατάλαβα καλά, ότι δεν αναφερθήκατε στη δυσµενέστερη διάκριση των υπευθύνων της αγωγής υγείας σε σχέση µε τους υπεύθυνους της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Νοµίζω ότι είναι απολύτως δίκαιο να έχουν µία ίση
αντιµετώπιση.
Το δεύτερο σηµείο αφορά τους απόφοιτους της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής. Νοµίζω ότι θα έπρεπε –εκτός
εάν το είπατε και δεν το κατάλαβα- να τους δοθεί η δυνατότητα
να προηγούνται από τους άλλους που έχουν απλά σεµινάρια.
Είναι απολύτως θεµιτό, φαντάζοµαι.
Αναγνωρίζω ότι ήταν σηµαντική η προσθήκη-αναδιατύπωση
για τους καθηγητές της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Νοµίζω ότι ένα
σηµείο αναφέρει «λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών µονάδων». ∆ηλαδή, θα πρέπει να καταργηθεί ολόκληρη σχολική µονάδα; Θα µπορούσε να είναι «τάξεων ή τµηµάτων». Γιατί θα
έπρεπε, δηλαδή, για να τύχουν αυτού του καθεστώτος, να χρειάζεται να κλείσει όλη η εκπαιδευτική µονάδα και να µην είναι τάξεις ή τµήµατα και βεβαίως και η σχολική µονάδα; Καλύτερα να
αναφέρεται «σχολική µονάδα, τάξεις ή τµήµατα».
Επίσης, λέτε ηµεροµηνία, ότι µέχρι 1/7/2010 ισχύουν, εφόσον
κ.λπ. Επειδή κάποιοι άνθρωποι είχαν προγραµµατίσει τη ζωή τους
στα πλαίσια της συνέχειας της πολιτείας, νοµίζω ότι θα έπρεπε να
είναι όχι µόνο αυτοί που διορίστηκαν το 2004, αλλά και αυτοί που
διορίστηκαν το 2006. Εποµένως η ηµεροµηνία θα µπορούσε περίφηµα να είναι 30/6/2012. Νοµίζω ότι θα ήταν πιο δίκαιο.
Ένα σηµείο που ανέφερε και ο κ. Κακλαµάνης είναι ότι η απόλυση δεν θα έπρεπε να αποφασίζεται µόνο από τον ιδιοκτήτη.
Νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να βάλουµε τη λέξη «αιτιολογηµένη»
και να εποπτεύεται από υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τίποτα περισσότερο. Το θεωρώ πολύ πιο αντικειµενικό, εάν είναι
έστω πλήρως διορισµένο από εσάς, εννοώ από τη διοίκηση. Θα
ήταν πολύ πιο αντικειµενική η κρίση του, εάν η απόλυση είναι δίκαιη ή όχι. Γιατί –αυτό πάλι το είπε ο κ. Κακλαµάνης, το έχουν πει
και άλλοι βέβαια- πολύ εύκολα ένας ιδιοκτήτης θα απολύει ένα
µεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο, για να πάρει ένα νεότερο µόνο
και µόνο για να πληρώνει λιγότερο. Και αυτό είναι εξαιρετικά
άδικο. Μπορεί, δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός να είναι πολύ µεγάλης αξίας άνθρωπος, ο οποίος τυχαίνει να είναι πενήντα ή πενήντα πέντε χρονών και να µπορεί πολύ εύκολα να τον απολύσει
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ο ιδιοκτήτης και να προσλάβει ένα νεότερο µε πολύ λιγότερα
λεφτά. Μια υπηρεσία του δηµοσίου δεν θα λειτουργούσε µ’
αυτόν τον τρόπο. Θα κοίταζε περισσότερο, θα έλεγα, το εθνικό
συµφέρον.
Και το τελευταίο αφορά αυτό που είχα πει κάποια στιγµή και
δεν πήρα απάντηση, σχετικά µε το δόκιµο εκπαιδευτικό. Στην
αρχή λέγατε ότι κανένας δεν θα απολυθεί. Εάν δεν κάνει να µπει
στην τάξη –γιατί όλοι δεν µπορούν να είναι στην τάξη- θα υπάρχει πρόταση µετάταξής του σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας. Εάν το διατηρήσετε αυτό, θα έχει νόηµα. Αλλιώς, έτσι
όπως το βάζετε, είναι απόλυση. Και είναι απόλυση, γιατί η διάταξη, στην οποία παραπέµπετε, λέει ότι θα µείνει εάν έχει υπερεπταετή θητεία. Τι υπερεπταετή; ∆ύο χρόνια έχει ο άνθρωπος.
∆ηλαδή, ουσιαστικά τον στέλνουµε έξω από την εργασία, ενώ η
ίδια διατύπωση που εσείς είχατε ορίσει είναι ότι αν δεν µπορεί
να πάει να δουλέψει σε τάξη ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει πτυχίο, µετεκπαίδευση, θητεία, που αξιολογήθηκε, είναι
πολύ άδικο, πάντοτε σύµφωνα µε τη δική σας τη σκέψη, να πάει
σπίτι του, ενώ θα µπορούσε να µεταχθεί σε άλλη υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, όπως το είχατε στην αρχή.
Αυτά ήθελα να πω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Λυκουρέντζος
έχει το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µε αφορµή και την τοποθέτηση του Προέδρου
κ. Κακλαµάνη αλλά και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ.
Ροντούλη, θέτω το θέµα της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Είναι στις προθέσεις σας να έχουµε κάποια στιγµή έναν νόµο
ο οποίος θα αφορά γενικότερα την ανάπτυξη της τεχνολογικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη χώρα µας; ∆ιότι, µία σειρά ειδικοτήτων είναι πλέον ξεπερασµένες και η σχέση γενικής και τεχνολογικής παιδείας είναι 70-30, ενώ θα έπρεπε να ισχύει το
αντίστροφο.
∆εύτερον, σε σχέση µε τη Σιβιτανίδειο και µε αφορµή την τοποθέτηση του κ. ∆ρίτσα, αλλά και αυτό το οποίο είπατε εσείς, θα
πω ότι η Σιβιτανίδειος έχει µακρά ιστορία και παράδοση στον
χώρο της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Έφθασαν να διδάσκουν,
λόγω του οξύτατου ανταγωνισµού, καθηγητές µε διδακτορικές
σπουδές και µεταπτυχιακές σπουδές. Εάν κάποιοι σας λένε στο
Υπουργείο ότι ο Υπουργός κάνει ό,τι θέλει στην Σιβιτανίδειο, σας
πληροφορούν λάθος. Είναι αυτοί οι οποίοι έλεγαν σε εµάς ότι η
εγκύκλιος την οποία εφαρµόσαµε για τις προσλήψεις στην Σιβιτανίδειο, είναι η πλέον αντικειµενική και αξιοκρατική. Αν σας λένε,
λοιπόν, ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα, σας πληροφορούν λάθος
και σας παρακαλώ διαβάστε αύριο το πρωί αυτή την εγκύκλιο να
δούµε εάν έχετε τη δυνατότητα να την παρακάµψετε. Το ίδιο
ισχύει και για τα τµήµατα αθλητικής διευκόλυνσης. ∆εν γίνεται,
λοιπόν, πολιτική µε τους ευχάριστους που είναι πάντοτε η τάση
της διοικήσεως να εµφανίζεται απέναντι στην πολιτική ηγεσία.
∆είτε τα πράγµατα και σας παρακαλώ ιδιαιτέρως για τη Σιβιτανίδειο, διότι η εφαρµογή της διατάξεως η οποία συµπεριλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο θα ανατρέψει αυτά τα δεδοµένα. ∆είτε,
όµως, τη Σιβιτανίδειο σε σχέση µε την ιστορία της, την προσφορά
της και τον τρόπο επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κυρία Υπουργός έχει
το λόγο για να ολοκληρώσουµε τη συνεδρίαση.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από το θέµα που έθιξαν οι κύριοι εισηγητές και οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Η πρώτη παρατήρησή µου είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ο όρος
«απολύσεις» ούτε η αντιµετώπιση του ιδιωτικού σχολείου ως επιχείρηση. Είναι βεβαίως στον ιδιωτικό χώρο, το Σύνταγµα επιτρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία στην πρωτοβάθµια και στη
δευτεροβάθµια και είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι κανόνες που θέτει το δηµόσιο ώστε και τα ιδιωτικά σχολεία να ελέγχονται ως προς το πρόγραµµά τους. Αυτό, λοιπόν, είναι σαφές
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και πολύ συγκεκριµένο.
Να σας ρωτήσω: Γιατί σήµερα δεν πιέζονται οι εκπαιδευτικοί
όταν το 33% µπορεί να απολυθεί στο τέλος της εξαετίας; Γιατί
δεν αισθάνονται ότι πιέζονται από τους εργοδότες τους και ανατρέπουν τη σχέση τους µε τον µαθητή; Το 33% φεύγει στην εξαετία και πάει η δυνατότητα µιας καταγγελίας της σύµβασης στη
σχολική µονάδα τον χρόνο. ∆ηλαδή, εάν έχει εκατόν πενήντα
άτοµα είναι ένα άτοµο ή εάν έχει εκατό ή εάν έχει πενήντα. Αυτόµατα ο ιδιοκτήτης οφείλει να τον αντικαταστήσει. Εδώ πρέπει
να πω ότι είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να υπάρχει και αξιολόγηση,
ότι πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος του εκπαιδευτικού. Ο έχων
την ευθύνη ενός ιδιωτικού σχολείου επενδύει στη βάση του ανθρώπινου δυναµικού του. Οι καλοί εκπαιδευτικοί είναι το σχολείο.
∆εν είναι απλά οι εγκαταστάσεις. Και τα σχολεία είναι φηµισµένα
για τους καλούς εκπαιδευτικούς τους.
Τώρα, θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι προσβάλετε εξαιρετικά
τον εκπαιδευτικό κόσµο. Αυτό το επιχείρηµα εγώ δεν το άκουσα
ούτε µία φορά. Έχω ακούσει και την ΟΙΕΛΕ, έχω ακούσει πολλά
επιχειρήµατα, κατανοώ και σέβοµαι τις αντιδράσεις τους, αλλά
ούτε µία φορά δεν άκουσα επιχείρηµα ότι ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός θα πιεστεί από τον εργοδότη και θα αλλάξει τη βαθµολογία
του µαθητή του. ∆εν το δέχοµαι, δεν το πιστεύω, και νοµίζω ότι
εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα είναι µία οικτρά µειοψηφία. Και να
σας πω την αλήθεια, εάν υπάρχει τέτοιου είδους σχέση υπάρχει
και η αντίστροφη του «να σου δώσω κάτι παραπάνω για να κάνεις
αυτό που θέλω». ∆εν είναι έτσι. Υπάρχει ακόµη και ηθική, υπάρχει ακόµη και σχέση µε τον µαθητή και θέλω να πιστεύω ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός είτε είναι στο δηµόσιο, είτε είναι στον
ιδιωτικό τοµέα, έχει ως κανόνα ιερό τη σχέση του µε τον µαθητή.
Τώρα επαναλαµβάνω ότι επειδή το θέµα της καταγγελίας της
σύµβασης είναι σηµαντικό επαφίεται πια, ή µάλλον θα έλεγα ότι
είναι πέρα από τη βούληση απλά του ιδιοκτήτη να κάνει τέτοιου
είδους επιλογές, γιατί αυτό θα έχει ευρύτερο αντίχτυπο στη λειτουργία του σχολείου του. Γι’ αυτό και επιµένω στην αξιολόγηση
και του ιδιωτικού σχολείου, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
Γι’ αυτό τώρα που θα ξεκινήσουµε προγράµµατα για την αξιολόγηση θα ενταχθούν και τα ιδιωτικά σχολεία.
Μου κάνει εντύπωση, κύριε Λυκουρέντζο, η τοποθέτησή σας.
Αυτά τα οποία καταγγέλλετε θα µπορούσατε να τα είχατε αλλάξει όλο αυτό το διάστηµα. Το πώς λειτουργεί το σχολείο που είναι
συνέχεια του δηµοσίου και δεν υπάρχει, δεν το σχολιάζω. Απλά
δέχοµαι την τοποθέτησή σας. Θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που
λέτε για το θέµα της ιδιοκτησίας αλλά αντίστοιχα και της διεύθυνσης. Η ΟΛΜΕ δεν είναι συνέχεια της Νέας ∆ηµοκρατίας. Εγώ
έδωσα δηµόσια συγχαρητήρια στην στάση που πήραν και η
ΟΛΜΕ και η ∆ΟΕ. Θεωρώ ότι είναι πράξη ευθύνης, πράξη πολιτικού σθένους, σοβαρότητας απέναντι στους µαθητές τους. Και
οι δύο Οµοσπονδίες είπαν µε απόλυτη σαφήνεια ότι δεν θα δηµιουργήσουν κανένα πρόβληµα στις εξετάσεις. Θεωρώ ότι είναι
η ευθύνη του συνδικαλιστικού οργάνου και όχι η κοµµατική τους
τοποθέτηση.
Στο θέµα των εκκλησιαστικών σχολείων να σας πω ότι είναι
πολύ σηµαντικό ότι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει αποφασίσει
συγκεκριµένες επιτροπές για τα επί µέρους θέµατα. Ένα από
αυτά, είναι της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Από ό,τι µας ενηµέρωσε θα έχει µια πρώτη προσέγγιση για το σύνολο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης σε τρεις µήνες. Γι’ αυτό δεν φέραµε ένα
συνολικό νοµοσχέδιο για την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Κάναµε
τη βασική επιλογή να την προσαρµόσουµε στις βασικές αρχές
της δευτεροβάθµιας γιατί ανήκει στη δευτεροβάθµια. Και οι συγχωνεύσεις των σχολείων έγιναν αφού ενηµερώσαµε τον υπεύθυνο που είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος. Μετά αυτό το θέµα
συζητήθηκε στο Εποπτικό Συµβούλιο όπου σήµερα συµµετέχουν
και µητροπολίτες.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος,
πρώτα-πρώτα χαιρετίζω και από τη δική σας την πλευρά απόλυτη
καταδίκη και αναγνωρίζω και νοµίζω ότι όλοι αναγνωρίζουµε ότι
πράγµατι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας µπορεί να περιφρουρήσει διαδηλώσεις και πορείες όσο κανένας. Θέλω όµως
να σας πω ότι η πολιτική δεν κινείται µέσα σε µια αφηρηµένη
σκέψη ούτε µέσα σε ένα βιβλίο. Οι λύσεις έχουν σχέση µε το χρο-
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νοχώρο, δηλαδή πρέπει να ξέρουµε τι θα κάνουµε τώρα στην Ελλάδα, δηλαδή τι θα κάνουµε στις 19 Μαΐου που πρέπει να δώσουµε πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ. Και πρέπει ένα πολιτικό
κόµµα όχι να απαντήσει τι θα κάνουµε όταν πεθάνει ο καπιταλισµός, αλλά τι θα γίνει αν δεν έχουµε 11.000.000.000, εάν πάµε σε
στάση πληρωµών και αν δεν έχουµε να δώσουµε µισθούς και
συντάξεις. ∆εν είναι, λοιπόν, µια αφηρηµένη προσέγγιση.
Έρχοµαι στο θέµα των αγώνων. Έχω πει και άλλη φορά στη
Βουλή ότι είµαι κόρη κοµµουνιστή και έχω γνωρίσει τη ζωή και
µέσα από τους αγώνες του πατέρα µου. Άλλη γενιά. Η δική µας
γενιά δεν έχει ούτε να καυχηθεί ούτε να δείξει το εύσηµα εκείνης της γενιάς. Όµως οι αγώνες δεν είναι κάτι που το µονοπωλείτε, ούτε είναι κάτι που είναι ταυτόσηµο µε σας. Σήµερα οι
εκατόν πενήντα χιλιάδες κόσµος που ήταν στους δρόµους ανήκαν σε όλες τις παρατάξεις. Και είναι λαός, πολίτες, οι οποίοι βεβαίως ήθελαν να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους. Ποτέ δεν
φανταστήκαµε ότι θα υπάρξει κόσµος που θα χειροκροτήσει
τόσο σκληρά και τόσο δύσκολα για την Κυβέρνηση µέτρα. Ανήκει όµως παντού.
Αυτός ο κόσµος και ήρεµα και ειρηνικά µπορεί να διαδηλώσει,
αλλά µπορεί και να αγωνιστεί και ο αγώνας έχει πολλές µορφές.
Αγώνας είναι να ξαναστήσουµε τη χώρα από την αρχή. Αγώνας
είναι να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί µια µικρή επιχείρηση.
Αγώνας είναι να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί το δηµόσιο.
Αγώνας είναι να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί το σχολείο και
βεβαίως αγώνας είναι να αλλάξει και ο τρόπος που λειτουργεί το
πολιτικό σύστηµα.
Οι αγώνες ανήκουν στο λαό και ο λαός ψηφίζει, πιστεύει και
εκπροσωπείται από διαφορετικές παρατάξεις. Να σας πω κάτι;
Η δική µας παράταξη έχει την εµπιστοσύνη ενός πολύ µεγάλου
µέρους του ελληνικού λαού και την είχε διαχρονικά. Αυτή την εµπιστοσύνη -που είναι πια η εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού, γιατί
ο Γιώργος Παπανδρέου είναι σήµερα Πρωθυπουργός της Ελλάδας- θα την τιµήσουµε. Θα την τιµήσουµε µε πείσµα και πάθος να
ανατρέψουµε την κατάσταση που έχουµε σήµερα. Σ’ αυτή την
προσπάθεια καλούµε να συµµετάσχετε.
Κύριε Παφίλη, εµείς θα παλέψουµε να φέρουµε κρουαζιερόπλοια. Ξέρετε γιατί; Γιατί πρέπει να έχουν δουλειά οι άνθρωποι
που δουλεύουν στον Πειραιά, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα νησιά, οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισµό. Θα παλέψουµε
να φέρουµε τσάρτερ από όλο τον κόσµο, γιατί θέλουµε τα νησιά
µας να έχουν τουρισµό. Εµείς θα παλέψουµε για ανάπτυξη σε
κάθε σηµείο της χώρας. Ελάτε µαζί µας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για ποιον, κυρία Υπουργέ;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Για τους εργαζόµενους, κύριε
Παφίλη, για τους ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισµό και
είναι οκτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα ίδια τους είπατε και το 1996.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σκεφτείτε καλά ότι κάθε φορά
που δηµιουργείται πρόβληµα στον τουρισµό -και ελπίζω τα σηµερινά γεγονότα να µην έχουν τις επιπτώσεις που φοβόµαστεχάνουν δουλειά άνθρωποι µεροκαµατιάρηδες, χάνουν δουλειά
µικρά µαγαζιά, άνθρωποι που δουλεύουν σε ξενοδοχεία. Αυτοί
δεν σας απασχολούν καθόλου; ∆εν είναι θέµα της συζήτησής µας
και το τι γίνονται αύριο όλοι αυτοί οι άνθρωποι;
Οι αγώνες γίνονται για ποιους άραγε; Για τις σηµαίες και για τα
πανό που στήνονται στους δρόµους; Όχι. Οι αγώνες γίνονται για
τους ανθρώπους που κινδυνεύουν σήµερα να χάσουν τη δουλειά
τους ή που δεν έχουν ελπίδα και εµείς θα παλέψουµε γι’ αυτούς
τους ανθρώπους, γιατί το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε να εκπροσωπεί αυτούς τους ανθρώπους, γι’ αυτούς γεννήθηκε το 1974 και γι’ αυτούς τους ανθρώπους θα παλέψει και σήµερα, µε τις πιο
δύσκολες, µε τις πιο άγριες συνθήκες που γνώρισε ποτέ Κυβέρνηση σ’ αυτό τον τόπο, αλλά θα τα καταφέρει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, είπατε ότι µε την το-
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ποθέτησή µου, την οποία ακούσατε, για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που πιέζονται να βάλουν είκοσι σε κάποιον δεν αποδίδεται
η πραγµατικότητα. Μιλήσατε δε και για προσβολή του εκπαιδευτικού στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Είπατε δε ότι ουδέποτε ακούσατε το επιχείρηµα αυτό.
Νοµίζω ότι ζείτε σ’ έναν κόσµο αγγελικά πλασµένο ή αυτοβούλως έχετε µπει µέσα στη γυάλα. Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, το υπόµνηµα που µου εστάλη από το
Σύλλογο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βόρειας Ελλάδος,
όχι µιας πόλεως.
Τι λένε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοί; Ακούστε, κυρία Υπουργέ,
και µετά µιλήστε για προσβολές. Τα λένε οι ίδιοι άνθρωποι και
όχι εγώ. Σας διαβάζω λοιπόν: «Το καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας –αναφέρονται σ’ αυτό που θεσµοθετήσατε- αφαιρεί
από τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό λειτουργό το σθένος να υπηρετεί
αποκλειστικά το καλό του µαθητή. Με ποια αξιοπρέπεια ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός θα µπορέσει να αντισταθεί στις πιέσεις που
καθηµερινά δέχεται –οι ίδιοι το λένε- για να βάλει είκοσι σε
όποιον µαθητή του υποδεικνύει ο διευθυντής του; Πώς υπηρετείται το αγαθό της εκπαίδευσης µε υποταγµένους στην εργοδοτική αυθαιρεσία εκπαιδευτικούς; Πώς θα είναι ισότιµοι οι τίτλοι
δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων µε ανισοτιµία µεταξύ των εκπαιδευτικών;»
∆εν συνεχίζω, κυρία Υπουργέ, γιατί είναι ολόκληρο υπόµνηµα.
Οι ίδιοι τα λένε. Οι ίδιοι προσβάλλουν τους εαυτούς τους, λοιπόν, κατά τη δική σας λογική. Τότε απευθυνθείτε σ’ αυτούς και
όχι σ’ εµάς!
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η ∆ιαρκής
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την
εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας
από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων 1 έως 47 και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους
χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 3
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έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 81/5 τροπολογία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 6,
όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 81/5 τροπολογία, έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 28
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έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΖΑ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό και στη συνέχεια συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.79/3 τροποποιηµένη από την κυρία
Υπουργό τροπολογία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό και
στη συνέχεια συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.79/3 τροποποι-
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ηµένη από την κυρία Υπουργό τροπολογία, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: «ΠΑΡΩΝ».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 45
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έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό στη συνέχεια συµπληρώθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 85/9 υπουργική τροπολογία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό και
στη συνέχεια συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 85/9 υπουργική
τροπολογία, κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό οµοφώνως.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 6 Μαΐου 2010 και ώρα 9.30’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα
κράτη – µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙ∆’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
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