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Αθήνα, σήµερα στις 8 Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 18.17’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ∆ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων: «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της στις 2 Σεπτεµβρίου 2010 αποφάσισε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά –και να
µοιραστούν στους συναδέλφους- ορισµένες προσθήκες, αναδιατυπώσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόµου
«Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
Είναι βελτιώσεις των άρθρων που προέκυψαν από τη συζήτησή
µας στην επιτροπή, καθώς και από απόψεις και αιτήµατα φορέων
για βελτίωση των άρθρων που συµµεριστήκαµε.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να τις διαβάσω
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να τις
καταθέσετε στα Πρακτικά, για να καταχωριστούν και να διανεµηθούν στους κυρίους Βουλευτές.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ήρθε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής που αναφέρει: «Κατά τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ορίζουµε ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Ζιώγα Ιωάννη».
Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, οµοίως, ήρθε επιστολή
προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων: «Κύριε Πρόεδρε,
αναφορικά µε τη µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ο Βουλευτής κ. Γεωργιάδης
Σπυρίδων-Άδωνις ορίζεται ως ειδικός αγορητής και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο υπογράφων Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Βορίδης Μαυρουδής».
Από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς ήρθε επιστολή,
η οποία αναφέρει: «Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ορίζουµε ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Αναστάσιο Κουράκη – Ζ’
Αντιπρόεδρο της Βουλής».
Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Τµήµα ότι οι Υπουργοί Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Οδικές Εµπορευµατικές
Μεταφορές».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Συµεών Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη
της διά βίου µάθησης εντάσσεται στη συνολική πολιτική προσέγγιση που θεωρεί τη γνώση βασική κινητήρια δύναµη τόσο του
αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας όσο και της κοινωνικής συνοχής και αποδεικνύει ότι γι’ αυτήν την Κυβέρνηση η παιδεία είναι
στρατηγική επιλογή από το νηπιαγωγείο µέχρι την τρίτη ηλικία.
Συγκεκριµένα, οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου στοχεύουν:
Πρώτον, στην περιγραφή των δοµών και των φορέων που συµβάλλουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη της διά βίου µάθησης στην Ελλάδα,
∆εύτερον, στον καθορισµό του διοικητικού µοντέλου οργάνωσης της διά βίου µάθησης στην Ελλάδα µε πέρασµα από ένα συγκεντρωτικό και άκαµπτο σύστηµα σε ένα αποκεντρωµένο και
ευέλικτο εθνικό δίκτυο διά βίου µάθησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα σε όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής
διαδικασίας,
Τρίτον, στη θεσµοθέτηση προτύπων και µέσων για την αποτελεσµατική ανάπτυξη της διά βίου µάθησης στην Ελλάδα και στην
ποιοτική της αναβάθµιση.
Τέταρτον, στη σύνδεση της διά βίου µάθησης µε την απασχόληση.
Η διά βίου µάθηση θεµελιώνεται στην προσχολική αγωγή και
δεν σταµατά µε το πέρας βεβαίως της αρχικής εκπαίδευσης και
της ενηλικίωσης, αλλά είναι µια διαρκής και ενεργητική διαδικασία που εξελίσσεται σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου.
Πρέπει να εγκαταλείψουµε πια την ιδέα ότι η εκπαίδευση
αφορά µόνο τους νέους. Και πράγµατι πώς µπορεί να είναι αυτό
δυνατόν, όταν τα µισά πράγµατα που ξέρει κάποιος στα είκοσι
του χρόνια δεν είναι πια αλήθεια στα σαράντα και τα µισά πράγµατα που ξέρει στα σαράντα του δεν είχαν ανακαλυφθεί, όταν
ήταν είκοσι!
Το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζει, κυρίως, το χώρο που βρίσκεται έξω από τα όρια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και
κυρίως τη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως είναι για παράδειγµα η αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση, η φοίτηση σε ένα
ΙΕΚ και η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, όπως είναι η
φοίτηση σε ένα ΚΕΚ, καθώς και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Μάλιστα, αυτές οι δύο –η επαγγελµατική κατάρτιση και η γενική εκπαίδευση- αντιµετωπίζονται ως δύο ισότιµοι πυλώνες στη
διά βίου µάθηση και αυτό πιστεύω ότι έχει τη σηµασία του.

Αν και η θεσµική ιστορία της διά βίου µάθησης στη χώρα µας
δεν είναι µεγάλη, υπάρχουν τρεις νόµοι και ένα προεδρικό διάταγµα, καθώς και µια τεράστια προσπάθεια που είχε γίνει από το
ΠΑΣΟΚ από το 2001 έως το 2004, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται
να αξιοποιήσει την εµπειρία του παρελθόντος, έρχεται να συµπληρώσει τα προηγούµενα νοµοθετήµατα και να τα επικαιροποιήσει, παρά τα όποια θετικά βήµατα έγιναν –και το
αναγνωρίζουµε- και µε το νόµο του 2005 επί κυβέρνησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Απλά αυτό δεν ήταν ένα ολιστικό σχέδιο, δεν ήταν συστηµατοποιηµένο, δεν είχε ένα συνεκτικό πλαίσιο, ήταν ασύνδετο και
ηµιτελές. Ήταν ένας νόµος που δηµιουργήθηκε περισσότερο για
κάλυψη κάποιων αποσπασµατικών αναγκών, αλλά έλειπε η εθνική
πολιτική.
Γνωρίζουµε καλά τι κατάσταση επικρατεί σήµερα, τι κατάσταση επικρατούσε µέχρι σήµερα. Ελάχιστη ή µηδαµινή είναι η
σχέση των περισσότερων προγραµµάτων µε τις πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό, αλλά και τοπικό επίπεδο.
Επιπλέον, τα προσόντα που αποκτά κάποιος δεν πιστοποιούνται
και έτσι δεν συνδέονται και δεν βοηθούν στην επαγγελµατική του
ανέλιξη.
Την ίδια στιγµή, για παράδειγµα, ο Οργανισµός που υπήρχε, ο
ΟΕΚ, πιστοποιούσε τόσο τα προγράµµατα, τους εκπαιδευτές,
δηλαδή τις εισροές του συστήµατος, όσο και τα προσόντα-τις
εκροές, γεγονός που καταδεικνύει από µόνο του τις στρεβλώσεις του συστήµατος.
Ιδιαίτερα, όµως, σοβαρή συνέπεια σε µια εποχή µάλιστα οικονοµικής κρίσης είναι ότι η αποδοτικότητα των δράσεων, που είχαµε µέχρι σήµερα, υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε τους
δηµόσιους πόρους που επενδύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.
Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι θα µπορούσαµε να δούµε ότι
µέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης διατέθηκαν περίπου
3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι ένα πραγµατικά τεράστιο πόσο
για εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά χωρίς κανένα µετρήσιµο
αποτέλεσµα.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται να µπει τάξη, να διασφαλιστεί η διαφάνεια, να αξιοποιηθεί αποδοτικά και µε σεβασµό το κάθε ευρώ του φορολογούµενου που διατίθεται στη µη
τυπική εκπαίδευση. Με το παρόν νοµοσχέδιο µπαίνει τέλος σε
αυτό που λέµε ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις.
Σε αντίθεση µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου η διά βίου µάθηση είναι από τις βασικές πολιτικές και κεντρικός άξονας των
βασικών σχεδιασµών, δυστυχώς η χώρα µας είναι σε δεινή θέση
σχετικά µε την πραγµάτωσή της. Άλλωστε αυτό φανερώνεται και
µε τους εξαιρετικά χαµηλούς δείκτες επίδοσης στην εκπαίδευση
ενηλίκων και γενικότερα στη διά βίου µάθηση.
Στην έκθεση συµµετοχής η χώρα µας καταλαµβάνει την 27η
θέση σε σύνολο τριάντα τριών χωρών που αξιολογήθηκαν, ενώ
σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο των είκοσι επτά όπου το
ποσοστό συµµετοχής είναι 9,5%, οι επιδόσεις της Ελλάδας αγγίζουν µόνο το 2,9%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφορικά µε το ποσοστό συµµετοχής των εργαζοµένων σε σεµινάρια συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση. Στην
τελευταία, επίσης θέση, –και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για τη
χώρα µας- είµαστε και σε σχέση µε τη συγκρότηση του εθνικού
πλαισίου προσόντων, όπου από το 2004 και µετά δεν έχει σηµειωθεί καµµία πρόοδος.
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, όπως ξέρετε, που έχει κάθε
χώρα αποκεντρώνεται στο εθνικό πλαίσιο προσόντων. Σε όλη την
Ευρώπη έχει ακουστεί ότι µόνο εµείς και η Μολδαβία δεν είχαν
ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες.
Έτσι από το 2012 που τίθενται σε λειτουργία προκύπτει ένα
πολύ σοβαρό θέµα. Επαγγελµατίες από το εξωτερικό θα µπορούν να διακινούνται και να έρχονται προς τα εµάς, αλλά οι Έλληνες επαγγελµατίες δεν µπορούν να κινούνται προς άλλες
χώρες.
Συνεπώς, το εθνικό πλαίσιο προσόντων είναι ο βασικός λόγος
που κάνει αυτό το νοµοσχέδιο βασική πλέον αναγκαιότητα. Η βασική λογική είναι ότι η πιστοποίηση δεν γίνεται µόνο µε τα πτυχία
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που παίρνει κάποιος, αλλά θα µπορεί να χτίζει -αυτό που λέµε- σε
όλη τη διάρκεια της ζωής του ένα επαγγελµατικό προφίλ.
Αυτό αφορά όχι µόνο τα πτυχία, όπως είπαµε, αλλά και σπουδές διαφόρων ειδών, όπως σεµινάρια, ακόµα και την εµπειρία
που απέκτησε κάπου. Πιστοποιηµένες δεξιότητες, γνώσεις και
προσόντα σηµαίνουν σε τελική ανάλυση καλύτερες επαγγελµατικές προοπτικές και ευκαιρίες. ∆εδοµένου ότι εµάς τους Έλληνες µας χωρίζει και µισθολογικό χάσµα µε τους Ευρωπαίους,
όπως καταλαβαίνετε, σύγκλιση προσόντων θα επιτύχει κάποια
στιγµή και σύγκλιση µισθών.
Εκτός από τη θεµελίωση και οργάνωση των διαδικασιών για
το εθνικό πλαίσιο προσόντων, δύο είναι τα κοµβικά σηµεία του
σχεδίου νόµου. Πρώτον η αλλαγή του διοικητικού µοντέλου οργάνωσης µε πέρασµα από ένα συγκεντρωτικό και άκαµπτο, όπως
είπαµε σύστηµα, σε ένα αποκεντρωµένο, ευέλικτο Εθνικό ∆ίκτυο
∆ιά Βίου Μάθησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα σε
όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
∆εύτερον, η θέσπιση κινήτρων, γιατί χωρίς κίνητρα δεν γίνεται
τίποτα. Πρέπει να περάσουµε σε µια άλλη κουλτούρα διά βίου
µάθησης στη χώρα µας, για τη συµµετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητα της διά βίου µάθησης.
Επιδίωξη της δηµόσιας πολιτικής που σηµατοδοτήθηκε από
την αλλαγή –µην ξεχνάτε άλλωστε τον τίτλο του Υπουργείου µαςείναι η συγκρότηση του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιά Βίου Μάθησης, µε
αποτέλεσµα να µπαίνει τάξη σε µια πολυδιάσπαση που υπήρχε
και σε µια διαδικασία χωρίς δοµές.
Έτσι, σε κεντρικό επίπεδο το Υπουργείο Παιδείας αναδεικνύεται σε συντονιστή και επιτελικό ρυθµιστή του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιά Βίου Μάθησης. ∆ια της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου
Μάθησης ασκεί επιτελικό ρόλο, σχεδιάζει τη δηµόσια πολιτική,
διαµορφώνει τους σχετικούς κανόνες, εκπονεί το αντίστοιχο ειδικό πρόγραµµα, εποπτεύει την εφαρµογή και συντονίζει το συνολικό σύστηµα διοίκησης διά βίου µάθησης.
Ακολουθώντας το παράδειγµα όλων ανεξαιρέτως των χωρών
που είχαν παρόµοια εµπειρία, η αποκέντρωση χαρακτηρίζει το
προτεινόµενο διοικητικό µοντέλο οργάνωσης. Έτσι µε προγραµµατικές συµβάσεις –και το τονίζω αυτό- το Υπουργείο Παιδείας διανέµει αρµοδιότητες στις περιφέρειες και στους δήµους,
θέτοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις και γενικότερα τις
εκπαιδευτικές και διοικητικές προδιαγραφές -και µέσα στο πλαίσιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- µε τις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση
εκτελεί αυτά τα προγράµµατα.
Είναι πολύ σηµαντικό να τονίσω ότι για πρώτη, ίσως, φορά κατατίθεται µαζί µε το νοµοθέτηµα και ολοκληρωµένο πρόγραµµα
εφαρµογής µε πρόβλεψη µεταβατικών περιόδων και εξειδίκευση
για το πώς θα λειτουργήσει η αποκέντρωση –χαρακτηριστικά στο
άρθρο 20- και παρέχει την αναγκαία επιστηµονική, διοικητική και
τεχνική υποστήριξη στους φορείς του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιά Βίου
Μάθησης. Αυτό για όποιον µπορεί να έχει ερωτήµατα για το πώς
όλα αυτά θα γίνουν συγκεκριµένα πράξη.
Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση καταρτίζει στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγράµµατος το πρόγραµµα διά
βίου µάθησης µε βάση το αντίστοιχο εθνικό. Η χρηµατοδότηση
µπορεί να εξασφαλιστεί από τον τακτικό προϋπολογισµό και από
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας
από επιχορηγήσεις, αλλά βεβαίως και από τους ίδιους πόρους
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Οι περιφέρειες διαχειρίζονται τους φορείς και τα θέµατα της
επαγγελµατικής κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόµενης –ΙΕΚ,
ΚΕΚ- και οι δήµοι ό,τι έχει να κάνει µε τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Εδώ σχετικά µε τις εύλογες ανησυχίες, που έχουµε όλοι µας
για τον έλεγχο και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε όλα αυτά τα χρήµατα να πιάσουν τόπο,
το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι µε προγραµµατικές συµβάσεις,
όπως είπαµε, η πολιτεία θέτει τους όρους, τις προδιαγραφές και
τους ποιοτικούς όρους µε βάση τους οποίους θα υλοποιεί ο
δήµος.
Υπάρχει, συνεπώς, µια προγραµµατική σύµβαση που ελέγχει
και δεσµεύει το δήµο. Ο δήµος δεν θα χρηµατοδοτείται, για να
κάνει ό,τι θέλει.
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Συστατικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η οργάνωση µε
αρχές και δοµές στο θέµα των πιστοποιήσεων. Για πρώτη φορά
εισάγεται η θεσµική διάκριση των φορέων που θα πιστοποιούν
τις εισροές, δηλαδή τις υποδοµές, τους εκπαιδευτές, τα προγράµµατα και τις εκροές, δηλαδή τα προσόντα και µάλιστα από
τον επαναπροσδιορισµό, ήδη, υπαρχόντων οργανισµών.
Έτσι το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Πιστοποίησης, το ΕΚΕΠΙΣ αποκτά νέο διευρυµένο ρόλο ως ο εθνικός επιτελικός φορέας πιστοποίησης των εισροών. Η πιστοποίηση των εκροών θα
γίνεται από τον οργανισµό πιστοποίησης προσόντων, ο οποίος
προκύπτει από τη διαίρεση του ΟΕΕΚ µε τη µορφή που έχει σήµερα. Ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων πιστοποιεί µε εξετάσεις τα επαγγελµατικά προσόντα και είναι ο
οργανισµός, που θα οργανώσει και θα αναπτύξει το εθνικό πλαίσιο προσόντων.
Το µέχρι σήµερα άναρχο σύστηµα παροχής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών χωρίς καµµιά αξία ούτε για την αγορά εργασίας,
ούτε για την εκπαιδευτική εξέλιξη τελειώνει εδώ.
Ένας ακόµη επιτελικός φορέας είναι το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, το οποίο έχει συµβουλευτικό και
υποστηριχτικό ρόλο στον επαγγελµατικό προσανατολισµό στο
πλαίσιο της διά βίου µάθησης.
Έτσι, λοιπόν, συνοψίζοντας µε τους φορείς έχουµε: Γενική
Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης για χάραξη πολιτικής, έλεγχο και
αξιολόγηση, ΕΚΕΠΙΣ για διασφάλιση ποιότητας στις εισροές,
ΕΟΠΠ για διασφάλιση ποιότητας στις εκροές, ΕΚΕΠ για συµβουλευτική και επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Μέσω του δικτύου “σύζευξης” διασφαλίζεται η λειτουργική
ενοποίησή τους, αλλά και η προσβασιµότητα όλων των προγραµµάτων διά βίου µάθησης σε κάθε σηµείο της Ελλάδας από
τον κάθε πολίτη. Το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ιά Βίου Μάθησης και η
δράση του είναι ορατά και προσβάσιµα πανελλαδικά από τους
πολίτες.
Πόσους φορείς, αγαπητοί συνάδελφοι, δηµιουργεί λοιπόν το
νοµοσχέδιο; Κανέναν καινούριο φορέα. Αυτό που στην εποχή της
οικονοµικής κρίσης έχει µεγάλη σηµασία είναι ότι µε το νοµοσχέδιο επιχειρεί να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να αξιοποιηθεί
σωστά και µε σεβασµό το κάθε ευρώ που διατίθεται στην µη τυπική εκπαίδευση. Υπάρχει το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ιά Ββίου Μάθησης
που εντάσσονται όλοι οι φορείς µε συγκεκριµένες προδιαγραφές. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης παρουσιάζεται
στη συνέλευση των φορέων.
Για την εξασφάλιση του κοινωνικού διαλόγου και της λογοδοσίας το νοµοσχέδιο προβλέπει τρία συλλογικά όργανα. Στην
εθνική σύνοδο µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην περιφέρεια και στους δήµους ο Υπουργός Παιδείας υποχρεούται να παρουσιάσει την πορεία των προγραµµάτων και να ενηµερώνει
τους φορείς.
∆εύτερον, το Συµβούλιο που απαρτίζεται από τους επιτελικούς
φορείς και τα άλλα Υπουργεία, καταθέτει συγκεκριµένες προτάσεις και εγκρίνει το πρόγραµµα.
Τρίτον, η διαρκής διάσκεψη που συµµετέχουν και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και αφορά τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Το δεύτερο κοµβικό σηµείο του νοµοσχεδίου είναι η πρόβλεψη
και η θέσπιση κινήτρων, που όπως είπαµε, είναι πραγµατικά απαραίτητα για τη συµµετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητα διά
βίου µάθησης, δεδοµένου ότι στην Ελλάδα είµαστε πολύ πίσω.
Το Υπουργείο έχει βάλει ένα ποιοτικό, ποσοτικό στόχο να πάµε
στο 5%. Με το παρόν νοµοσχέδιο τίθενται οι βάσεις, για να δηµιουργηθεί και µια κουλτούρα διά βίου µάθησης και λογικής στην
κοινωνία που να ωθεί τους πολίτες να συµµετέχουν.
Τα κίνητρα απευθύνονται τόσο στα άτοµα όσο και στους εργοδότες και στους φορείς παροχής υπηρεσιών µη τυπικής και
άτυπης µάθησης. Βασικότερο ίσως κίνητρο είναι η δυνατότητα
αναγνώρισης και πιστοποίησης βεβαίως µέσω της δηµιουργίας,
όπως είπαµε, του εθνικού πλαισίου προσόντων.
Ριζοσπαστική, δηµοκρατική, καινοτόµα κρίνω τη ρύθµιση που
προβλέπει τη σύνδεση της µη τυπικής εκπαίδευσης µε το σύστηµα της τυπικής εκπαίδευσης, µέσω σπονδυλωτών και πιστοποιηµένων προγραµµάτων µάθησης µε µεταφορά πιστωτικών
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µονάδων από το ένα σύστηµα στο άλλο.
Βεβαίως, εδώ είναι και ένα άλλο ζήτηµα. Μια επιλογή που κάναµε στα δεκαοχτώ µας χρόνια, γιατί να µην έχουµε την ευκαιρία
να την αλλάξουµε ή εν πάση περιπτώσει, να µάθουµε και κάτι καινούριο; Κάναµε µια επιλογή στα δεκαοχτώ, γιατί δεν θα πρέπει να
επιµορφωνόµαστε ή να κάνουµε κάτι άλλο που αποτελεί πέρα
από την εργασία µας κάποιο άλλο ενδιαφέρον; Αυτό µας δίνει τη
δυνατότητα να το κάνουµε πράξη.
Ακόµη θεσπίζονται ατοµικοί εκπαιδευτικοί λογαριασµοί στους
οποίους καταθέτουν χρήµατα αναλογικά οι εργαζόµενοι και οι
εργοδότες κάνοντας χρήση φοροαπαλλαγών, από τις οποίες ο
εργαζόµενος µπορεί να αποσύρει χρήµατα για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών.
Αυτή η ρύθµιση έχει πιο ισχυρό κίνητρο, καθώς ο ίδιος ο εργαζόµενος µπορεί να επιλέξει το αντικείµενο στο οποίο θέλει να
επιµορφωθεί ακόµα και αν αυτό δεν έχει σχέση µε την εργασία
του.
Προβλέπεται, επίσης, η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, ειδικά για τον ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος εµποδίζεται στη συµµετοχή
και αυτό καταδεικνύει την πολιτική βούληση του Υπουργείου και
θεσπίζονται ατοµικοί λογαριασµοί µαθησιακού χρόνου στο πλαίσιο των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, όπου σε περιπτώσεις
υπερωριακής απασχόλησης ο εργαζόµενος καταθέτει χρόνο στο
λογαριασµό του, τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιεί ως εκπαιδευτικό χρόνο για παρακολούθηση µαθηµάτων και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Υπάρχει πρόβλεψη κινήτρων και στους φορείς µέσω της σύνδεσης της αξιολόγησης των φορέων διά βίου µάθησης µε χρηµατοδότησή τους, όπου οι φορείς αξιολογούνται σύµφωνα µε
την υλοποίηση των στόχων τους, που έχουν τεθεί στο αντίστοιχο
πρόγραµµα και χρηµατοδοτούνται µε βάση την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1Ε.
Είναι σαφής η πολιτική επιλογή να ανοίξουµε το σύστηµα λέγοντας «όχι» σε ένα κλειστό σύστηµα µε αποκλεισµούς και αδιέξοδα.
Ένα απλό παράδειγµα είναι και το αποδεικτικό ελληνοµάθειας. Το
παρόν προβλέπει ότι η πρόσβαση στις εξετάσεις είναι ανοικτή και
σε αυτούς που δεν παρακολούθησαν το πρόγραµµα του Ι∆ΕΚΕ,
που εκ των πραγµάτων ήταν πεπερασµένο και περιορισµένο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα µικρό περιθώριο, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω.
Το σύστηµα το ανοίγουµε, αλλά µε διασφάλιση –όπως είπαµετης ποιότητας, όπως και µε τη θεσµοθέτηση της εκπαίδευσης
και αξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτών στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και µε την αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας στο
άρθρο 6 και την ανά τριετή αξιολόγηση του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιά
Βίου Μάθησης µε τη συµµετοχή διεθνών οργανισµών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο θέλει πολίτες µε
γνώσεις και επαγγελµατίες µε προσόντα, µε διαφάνεια, έλεγχο,
λογοδοσία, ώστε να µην πηγαίνει χαµένο ούτε ένα ευρώ, ώστε να
µετράµε αποτέλεσµα πραγµατικά για τους πολίτες. Αυτό το νοµοσχέδιο καταργεί τα αδιέξοδα. Είναι ανοικτό και δηµοκρατικό,
καθώς ενισχύει την ισότητα των ευκαιριών και αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Γενικότερα, η επένδυση στην παιδεία θα καθορίσει, αν η χώρα µας θα περάσει στους κερδισµένους ή στους
χαµένους της νέας εποχής, αν θα αναπαράγουµε απογοητευµένες γενιές των 600 και 700 ευρώ, αν θα µετατραπούµε σε φθηνό
ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό ή αν θα ανήκουµε στους καινοτόµους του µέλλοντος, αν θα καταφέρουµε να µετασχηµατίσουµε την ελληνική οικονοµία από ελλειµµατική και µη
ανταγωνιστική σε µία οικονοµία υψηλής ποιότητας.
Σε µία διεθνοποιηµένη οικονοµία που η γνώση είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα, το παρόν νοµοσχέδιο θέτει το πλαίσιο για ένα θέµα εξαιρετικά σηµαντικό και
είναι πραγµατικά πολύ ουσιαστικό το ότι όλοι οι φορείς, οι οποίοι
συµµετείχαν στην επιτροπή, είχαν πραγµατικά πολύ θετική ανταπόκριση για το παρόν νοµοσχέδιο, ακόµα και τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης. Και θυµάµαι στην πρώτη συνεδρίαση είχε µια
θετική ανταπόκριση και το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Επειδή η παιδεία απαιτεί συναινέσεις, απαιτεί να σταθούµε

πάνω από µικροκοµµατικές αντιλήψεις, ελπίζω -εάν και δεν είµαι
πολύ αισιόδοξος- ότι όλα τα κόµµατα θα το δουν θετικά. Σας
καλώ όλους να υπερψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεδίκογλου, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτή Ευβοίας.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης, ο κ. Σάββας Αναστασιάδης.
Κύριε Αναστασιάδη, έχετε το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα καλωσορίσουµε και τη νέα Αναπληρωτή Υπουργό και θα
της ευχηθούµε «καλή επιτυχία» στα νέα της καθήκοντα. Καλή επιτυχία, βέβαια, και σε όλους όσοι ανανεώθηκαν, αφού είναι µία
καινούργια Κυβέρνηση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: «Καλή επιτυχία» εύχεται ο συνάδελφος. Θετικά σχόλια κάνει ο συνάδελφος.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: «Καλή επιτυχία» στο έργο τους,
αφού ξεκινούν σαν team τεσσάρων Υπουργών και Υφυπουργών
στο Υπουργείο Παιδείας.
Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, κυρία Υφυπουργέ, ήταν ένα Βατερλό
για την παιδεία. Τα αποτελέσµατα των φετινών πανελλαδικών
εξετάσεων ήταν κόλαφος για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων και ∆ιά Βίου Μάθησης. Προκάλεσαν σοκ
στην κοινωνία και άρον-άρον η κυρία Υπουργός δήλωσε ότι από
την εποµένη χρονιά θα γίνουν επεµβάσεις στο εξεταστικό σύστηµα της χώρας. Αυτήν την κριτική δεν την κάνουµε µόνο εµείς,
την έκαναν όλα τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης εκείνη τη συγκεκριµένη περίοδο και µε πιο σκληρή προσπάθεια και µε πιο σκληρές θέσεις απ’ ότι εµείς.
Τα προβλήµατα, όµως, στο χώρο της παιδείας, κυρία Υπουργέ,
συνεχίζονται. Τη ∆ευτέρα ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και οι
ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ανέρχονται ακόµη σε αρκετές χιλιάδες. Οι δαπάνες της συντήρησης των σχολείων είναι
δραµατικά µειωµένες σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και
τα σχολεία δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Εισάγεται ένα νέο
καθεστώς, αυτό του µειωµένου ωραρίου, ξεχνώντας τι λέγατε
πριν από µερικούς µήνες, όταν συζητούσαµε εδώ στη Βουλή το
πρώτο νοµοσχέδιο για την παιδεία.
Μπορεί η τρόικα και το µνηµόνιο να σας επέβαλαν ορισµένους
όρους και κανόνες. Είναι αδιανόητο και εγκληµατικό, όµως, να
υποθηκεύεται το µέλλον της χώρας, που είναι η νεολαία µας και
τα παιδιά µας. Υπάρχουν χώροι από τους οποίους µπορεί να γίνουν και περικοπές δαπανών και οικονοµία. Ο χώρος της παιδείας, όµως, πρέπει και να ενισχυθεί και να βελτιωθεί. Αυτό είναι
το µέλλον µας.
Ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, αντί να σκύψετε και να βρείτε λύση
στα προβλήµατα που εσείς δηµιουργήσατε, φέρνετε µε την ίδια
προχειρότητα και το σηµερινό νοµοσχέδιο που πολύ φοβάµαι ότι
στην εφαρµογή του θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα.
Σας τα επισηµάναµε αυτά, κυρία Υπουργέ και Υφυπουργέ, µε
πολύ καλή διάθεση -πιστέψτε µε- χωρίς καµµία αντιπολιτευτική
σκοπιµότητα, καλοπροαίρετα. Θέλαµε να βοηθήσουµε, γιατί η
συζήτηση αφορά την παιδεία, αφορά τα παιδιά µας, αφορά το
µέλλον της πατρίδας µας. ∆εν µας ακούσατε κατά τη συζήτηση
εκείνη, όταν επισηµάναµε τους κινδύνους. Τα αποτελέσµατα τα
βλέπουµε όλοι σήµερα. Το κάνετε και τώρα. Και ενώ εµείς στεκόµαστε δίπλα σας από την αρχή εποικοδοµητικά, εσείς συνεχίζετε πάλι την ίδια τακτική.
Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα επιχειρείται η διεύρυνση της γνώσης και των προσόντων των πολιτών σε οποιαδήποτε ηλικία µέσω της συνεχούς και όχι της υποχρεωτικής τυπικής
µόνο εκπαίδευσης. Επιχειρείται προσπάθεια συµπλήρωσης,
χωρίς επιτυχία, του προηγούµενου θεσµικού πλαισίου και κυρίως, του ν. 3369/2005 που θεσπίστηκε και ψηφίστηκε από την
προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Στην κυβερνητική πολιτική που ακολουθήθηκε από το 2004
µέχρι το 2009 από τις ηγεσίες του πρώην Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων δόθηκε µεγάλη έµφαση στην ενδυνάµωση του θεσµού της διά βίου µάθησης. Θωρακίστηκε ο θε-
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σµός µε µία σειρά από νοµοθετικές παρεµβάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Αντιµετωπίστηκαν ζητήµατα, όπως η εκπαίδευση
και η πιστοποίηση των µεταναστών στη γνώση της ελληνικής
γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισµού, επίσης, η εκπαίδευση,
η πιστοποίηση και η διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εκπαιδευτών ∆ιά Βίου Μάθησης.
Αναλυτικότερα, κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα
∆ηµοκρατία, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά πανελλήνιο δίκτυο
διά βίου µάθησης. ∆ηµιουργήθηκαν πενήντα επτά σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, εβδοµήντα παραρτήµατα έναντι των δεκαεπτά
των προηγούµενων ετών. Έξι από αυτά δηµιουργήθηκαν µέσα
σε σωφρονιστικά καταστήµατα και αυτό πιστεύω –θα συµφωνείτε
όλοι- ήταν µία από τις σηµαντικότερες παρεµβάσεις που έδινε
το δικαίωµα στα άτοµα αυτά να έχουν µια οµαλή ένταξη στην κοινωνία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αναπτύχθηκε ένα πρόγραµµα για τις κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες,
ώστε να προσφέρεται η ευκαιρία σε κάθε πολίτη να ολοκληρώσει σε οποιαδήποτε ηλικία την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Αντιµετωπίστηκε µ’ αυτόν τον τρόπο σε δεύτερο χρόνο το
φαινόµενο της σχολικής διαρροής.
Θεσµοθετήθηκαν και λειτούργησαν πενήντα οκτώ κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, έχοντας δύο άξονες: Ο πρώτος αφορούσε
την αναβάθµιση και την εξέλιξη των γνώσεων που είχαν ήδη
λάβει οι ενήλικοι και ο δεύτερος την παροχή καινούργιων γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο της συνεχούς επιµόρφωσης.
Την περίοδο 2004-2009 λειτούργησαν, επίσης, πενήντα τέσσερις σχολές γονέων σε κάθε νοµό της χώρας, οι οποίες παρείχαν δέκα εκπαιδευτικά προγράµµατα που αφορούσαν τον
ιδιαίτερα ευαίσθητο θεσµό της οικογένειας. Είναι ενδεικτικό ότι
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στις σχολές γονέων παρακολούθησαν περίπου πενήντα χιλιάδες άτοµα, αριθµός που αποδεικνύει και την επιτυχία του εγχειρήµατος.
∆ηµιουργήθηκαν, επίσης, δεκατρείς πύλες Ανοιχτού Πανεπιστηµίου σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Θεσπίστηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, µε έµφαση στην
παραµεθόρια περιοχή, στις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές και στη νησιωτική Ελλάδα.
Για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε Κέντρο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, όπου εκπαιδεύτηκαν περίπου είκοσι µία χιλιάδες εκπαιδευτές.
Εκτός από τη δηµιουργία διαφόρων προγραµµάτων σπουδών
και τη στελέχωσή τους µε ανθρώπινο δυναµικό, δόθηκε ειδική
µέριµνα και στη διαµόρφωση σύγχρονων κτηριακών υποδοµών
κατάλληλα εξοπλισµένων.
Στατιστικά, οι υποδοµές έχουν ενισχυθεί την περίοδο 20042009 κατά 1.664% και το σύνολο των εκπαιδευθέντων έχει αυξηθεί κατά 2.300%, αφού ο αριθµός τους έχει εκτοξευθεί από τους
δέκα χιλιάδες πολίτες την τετραετία 2000-2004, στους διακόσιους εξήντα µία χιλιάδες περίπου πολίτες έως το 2009. Παραλάβαµε το ποσοστό της διά βίου µάθησης στο 1,2% και το
παραδώσαµε στο 5% το 2009.
Το σύνολο του κυβερνητικού έργου της Νέας ∆ηµοκρατίας
κρίνεται ιδιαίτερα πετυχηµένο, αφού ουσιαστικά καλλιέργησε την
ιδέα της συνεχούς εκπαίδευσης και εδραίωσε το θεσµό της διά
βίου µάθησης των υπηρεσιακών παραγόντων και των πολιτών.
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας διαµόρφωσε και εκτέλεσε µία ολοκληρωµένη στρατηγική της διά βίου µάθησης και
έθεσε βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή της. Βελτίωσε και ενδυνάµωσε το θεσµό.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε για ψήφιση στη Βουλή σήµερα,
κυρία Υπουργέ, θεωρώ ότι είναι πρόχειρο και γενικόλογο. Για να
λειτουργήσει, απαιτούνται εξήντα υπουργικές αποφάσεις και
προεδρικά διατάγµατα, κάτι το οποίο το κάνει ασαφές και αόριστο, αφού τα περισσότερα θέµατα παραπέµπονται, για να διευκρινιστούν και να εξειδικευτούν στο µέλλον.
Αναφέρει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη της διά βίου µάθησης
µέσω µιας γενικότερης αναγνώρισης κάποιων ονοµαζόµενων
«εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδροµών» και την επίτευξη της
διασύνδεσης της διά βίου µάθησης µε την απασχόληση. ∆εν αναφέρονται, όµως, πουθενά ξεκάθαρα ποιοι είναι οι τρόποι µε τους
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οποίους θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός και µε ποιες µεθόδους θα
εξοικονοµηθούν τα απαιτούµενα κονδύλια.
∆εν καταφέρνετε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο να παρουσιάσετε κάτι
φρέσκο και πραγµατικά καινούργιο. Βασίζεστε στο πετυχηµένο
πρότυπο των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας και απλώς
προσπαθείτε να το πάτε ένα βήµα παραπέρα, χωρίς επιτυχία.
Προσπαθείτε µε το σχέδιο νόµου που καταθέτετε, µεταξύ των
άλλων, να θεσπίσετε και το λεγόµενο «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων», το οποίο περιλαµβάνει και πιστοποιεί όλα τα πτυχία, διπλώµατα και τίτλους σπουδών που απαιτούνται για την άσκηση
ενός επαγγέλµατος, µιας ειδικότητας ή µιας εξειδίκευσης.
Όµως, είναι αναµφισβήτητο το γεγονός ότι η ανωτέρω πιστοποίηση θεσπίστηκε για πρώτη φορά από το 2005 µε το ν. 3369.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 3, θεσπίστηκε η πιστοποίηση των
επαγγελµατικών περιγραµµάτων, δηλαδή του συνόλου των λειτουργιών και γνώσεων που συνθέτουν το αντικείµενο εργασίας
ενός επαγγέλµατος.
Παράλληλα, µε το άρθρο 5 του ίδιου νόµου προβλεπόταν η πιστοποίηση των προγραµµάτων της διά βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και η χορήγηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών
επάρκειας.
Η επέκταση της πιστοποίησης, σύµφωνα µε την επιταγή των
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή πολιτική πάνω
στο συγκεκριµένο θέµα από το 2012, κρίνεται, βεβαίως, ως θετική. Όµως, είναι τελείως αόριστη και ασαφής η προσπάθεια του
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων, αφού για να οριοθετηθεί και για να λειτουργήσει, απαιτείται η έκδοση δεκατριών
υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων.
Αναφέρεται, επίσης, στο νοµοσχέδιο ότι µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και των τοπικών αναγκών,
επιδιώκεται η αποκέντρωση της διά βίου µάθησης µέσω των νέων
περιφερειών και των νέων δήµων. Αυτοί προβλέπεται ότι θα καταρτίζουν τα αντίστοιχα προγράµµατα επιµόρφωσης, τόσο σε
περιφερειακό, όσο και σε δηµοτικό επίπεδο. Κάτι αντίστοιχο προβλεπόταν ήδη στο ν. 3369/2005, στο άρθρο 11. Μάλιστα, η σύσταση των περιφερειακών επιτροπών σε διοικητικό επίπεδο είχε
θεσµοθετηθεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραµµατέα της κάθε
Περιφέρειας µε σκοπό το συντονισµό των δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση και εκτός από τις δοµικές αλλαγές που επιχειρείτε για την εύρυθµη λειτουργία και την επιτυχία των προγραµµάτων της διά βίου µάθησης, απαραίτητη προϋπόθεση
επιτυχίας είναι η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για να
έχει ουσιαστικά αποτελέσµατα ο θεσµός της διά βίου µάθησης,
πρέπει να δηµιουργηθεί φορέας ή διαδικασία που να πιστοποιεί
και να ελέγχει την παραγωγή της γνώσης των συστηµάτων εκπαίδευσης, δηλαδή ποιος παράγει τη γνώση και τα συστήµατα
της εκπαίδευσης που παρέχονται στη συνέχεια από τους φορείς
της εκπαίδευσης στους εκπαιδευόµενους.
Ο κάθε φορέας εκπαίδευσης θα πρέπει να τεκµηριώνει πώς
παράγει και πώς διαθέτει τη γνώση στους εκπαιδευόµενους. Για
να έχουµε ουσιαστικά αποτελέσµατα σε κάθε πρόγραµµα, θα
πρέπει η αξιολόγηση να είναι συνεχής, προληπτική και επί τόπου.
Μιλάµε για αξιολόγηση του τρόπου εκπαίδευσης και µετάδοσης
της γνώσης, πρακτική αξιολόγηση που θα µας οδηγήσει στο συνολικό αποτέλεσµα, όπως είναι το περιεχόµενο των εκπαιδευτικών συστηµάτων, δηλαδή τι είναι αυτό που διδάσκεται στους
εκπαιδευόµενους, ποιος είναι ο φορέας που παράγει την τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών συστηµάτων, ποιες έρευνες αναγκών
οδήγησαν στην παραγωγή των συστηµάτων εκπαίδευσης, η διαδικασία της µεταφοράς της τεχνογνωσίας και της γνώσης στους
εκπαιδευόµενους, τα εργαλεία εκπαίδευσης και τα παραδοτέα
κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας µετά το τέλος της εκπαίδευσης.
Θα έχει ο εκπαιδευόµενος στη διάθεσή του ένα εργαλείο, ώστε
να µπορεί να ανατρέξει και να επαναλάβει ό,τι χρειάζεται να θυµηθεί, αν παρουσιαστεί στην καθηµερινότητά του κάτι απ’ αυτό
που διδάχθηκε; ∆εν πρέπει να στηριχθούµε πάλι σε ένα γενικόλογο πρόγραµµα σπουδών.
Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία ελέγχου της εφαρµογής των παραδοτέων στην πράξη µέσα από επιχειρήσεις ή υπηρεσίες. Για παράδειγµα, µόλις τελειώσει ένα πρόγραµµα
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σπουδών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα πρέπει αµέσως να
γίνει πρακτική εφαρµογή σε χώρους εργασίας, για να δούµε τι
αποκόµισε ο εκπαιδευόµενος. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούµε
να έχουµε ουσιαστικά, αλλά και µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Το θεσµικό πλαίσιο που ορίζει το νέο νοµοσχέδιο πρέπει να
είναι αποτελεσµατικό και δοµηµένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
υπάρχει υπολογισµός κόστους-οφέλους, ώστε να µπορέσει να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο της διά βίου µάθησης και να προσεγγίσει το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% επιµόρφωση στις ηλικίες από είκοσι πέντε ετών µέχρι εξήντα πέντε
ετών, µέχρι το έτος 2020.
Όµως, το βασικότερο, ίσως, ερώτηµα που εγείρεται είναι ο
τρόπος χρηµατοδότησης του συστήµατος. Θα πρέπει να εξευρεθούν αξιόπιστοι και διαρκείς πόροι, ώστε το εγχείρηµα της δια
βίου µάθησης να είναι βιώσιµο. Εξάλλου, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί η αναλυτική κατανοµή των πόρων µεταξύ των τριών βασικών φορέων που λειτουργούν το πρόγραµµα της συνεχούς
εκπαίδευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ακόµη ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κεντρική κυβέρνηση, νέες περιφέρειες και νέοι δήµοι. Αντ’
αυτού, στο υπό κατάθεση σχέδιο νόµου αναφέρεται αόριστα ότι
οι δραστηριότητες του τοπικού προγράµµατος διά βίου µάθησης, δηλαδή το κοµµάτι που θα αναλάβουν οι νέοι δήµοι και οι
νέες περιφέρειες, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το Υπουργείο
Παιδείας, Θρησκευµάτων και ∆ιά Βίου Μάθησης.
Σε ό,τι αφορά στο οικονοµικό σκέλος, χρειάζεται επιπλέον να
αναφερθεί ότι δεν έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητοι πόροι και
δεν έχει ληφθεί καµµία µέριµνα για τη λειτουργία των υφιστάµενων κτηριακών υποδοµών. Συγκεκριµένα, επί των κυβερνήσεων
της Νέας ∆ηµοκρατίας, διαµορφώθηκαν πενήντα έξι νέες κτηριακές υποδοµές για τους σκοπούς της προώθησης της διά βίου
µάθησης, έναντι τριών µόνο που είχαν κατασκευαστεί την περίοδο 2000-2004. Γι’ αυτές δεν προβλέπεται τίποτα στο νοµοσχέδιο.
Το υπό κατάθεση νοµοσχέδιο ευαγγελίζεται, επίσης, την αξία
της διά βίου µάθησης, η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Προωθεί
την επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων. Από τη στιγµή, όµως, που δεν είναι υποχρεωτική, χρειάζεται να βρεθεί ένας τρόπος, για να καταστεί ελκυστική.
Για την επιτυχία του εγχειρήµατος δεν απαιτούνται µόνο µαθήµατα κατάρτισης, αλλά χρειάζεται και µία προσπάθεια για την
αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας της κοινωνίας µας,
όσον αφορά τη διά βίου µάθηση. Να δηµιουργηθεί πρώτα η υποδοµή, για να µπορέσουµε να έχουµε τα βέλτιστα αποτελέσµατα
που προσδοκούµε.
Το σχέδιο νόµου έχει ασαφή σηµεία. ∆εν αναφέρει συγκεκριµένο αριθµό τµηµάτων που θα ιδρυθούν, συγκεκριµένο αριθµό
φορέων που θα δηµιουργηθούν, αλλά και συγκεκριµένο αριθµό
διοικητικών στελεχών που θα απασχολούνται. Πολύ περισσότερο, δεν αναφέρει µε σαφήνεια τι πόροι ακριβώς θα χρειαστούν
για τη στελέχωση και τη λειτουργία των νέων φορέων και από
πού θα εξοικονοµηθούν αυτοί οι πόροι. Παραπέµπει σχεδόν τα
πάντα σε µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα.
∆εν έχει ληφθεί, επίσης, µέριµνα, ώστε να διασφαλίζεται το
υποχρεωτικό της εύρυθµης λειτουργίας των δοµών. Ο κάθε
δήµος και η κάθε περιφέρεια θα συγκροτεί υποχρεωτικά µία
δοµή διά βίου µάθησης. Οφείλετε να δηµιουργήσετε τους µηχανισµούς εκείνους, που θα διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια που προορίζονται για τη δηµιουργία και τη λειτουργία των δοµών αυτών
στους δήµους και τις περιφέρειες, δεν θα χρησιµοποιηθούν για
να καλυφθούν άλλες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ασάφειες και ελλείψεις του
προς ψήφιση σχεδίου νόµου. Η Νέα ∆ηµοκρατία σχεδίασε και
εφάρµοσε µία κυβερνητική πολιτική που δηµιούργησε τις υποδοµές και παρείχε εκτεταµένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί ανεπιτυχώς, να βελτιώσει το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο της διά βίου µάθησης.
Το παρόν σχέδιο, µε το οποίο επιχειρείται αυτή η προσπάθεια,

είναι πολύπλοκο, δυσλειτουργικό, γενικόλογο, σύνθετο. Εκχωρεί
συνταγµατικά δικαιώµατα της νοµοθετικής εξουσίας στην εκτελεστική, αφού για να λειτουργήσει -όπως ανέφερα και παραπάνω- απαιτούνται εξήντα υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά
διατάγµατα.
Πιστεύω ότι αυτό δεν γίνεται από υστεροβουλία, αλλά από
αδυναµία.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε επί της αρχής
το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, τον κ. Σάββα Αναστασιάδη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννης Ζιώγας.
Κύριε Ζιώγα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
που έγινε στην επιτροπή για το παρόν νοµοσχέδιο, διανεµήθηκε
ένα έγχρωµο διάγραµµα που απεικόνιζε την τυπική, την άτυπη
και τη µη τυπική µόρφωση. Αυτό ήταν καθαρός εντυπωσιασµός.
Συνειρµικά, µας ήρθαν διάφορα στο µυαλό, αρχαίες και σύγχρονες ρήσεις όπως, «φοβού τους ∆αναούς και δώρα φέροντες,
φύκια για µεταξωτές κορδέλες, χάντρες γυαλιστερές», προς
τους ιθαγενείς από τους κατακτητές τους, τους Ισπανούς
κονκισταδόρες, µε σκοπό να λεηλατήσουν πλούτο και ζωές γενεών.
Στην ακρόαση φορέων προσκλήθηκαν όλοι και µόνο οι κοινωνικοί εταίροι -οι οποίοι όπως ήταν αναµενόµενο- έπλεξαν οµόθυµα το εγκώµιο στο νοµοσχέδιο, αφού άλλωστε η πλειοψηφία
τους το παρουσίασε –και δικαιολογηµένα- ως δικό τους τέκνο,
δηµιούργηµα.
Όπως γίνεται πάντα, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας,
θα τεκµηριώσουµε τους λόγους για τους οποίους καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Όπως όλες οι προηγούµενες ρυθµίσεις-νόµοι της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ, που ψηφίστηκαν ή στηρίχθηκαν από τη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΛΑΟΣ, έτσι και η σηµερινή αποσκοπεί στην ικανοποίηση των απαιτήσεων, των αναγκών και των συµφερόντων των
ολίγων και συγκεκριµένα αυτών που κατέχουν στη χώρα µας τον
πλούτο, της ελληνικής ολιγαρχίας, της ντόπιας πλουτοκρατίας.
Κυρία Υπουργέ, νοµοθετείτε υπέρ της τάξης σας και όπως
όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, στην κατεύθυνση της στρατηγικής της Λισαβόνας, δηλαδή, στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας.
Και αυτό πώς εκφράζεται; Με τη συσσώρευση του τεράστιου
πλούτου σε λίγα χέρια από τη µια και από την άλλη µε την ανέχεια στη λαϊκή οικογένεια.
Στοχεύετε στην απαξίωση και στον ευτελισµό της αξίας της
εργατικής δύναµης και θυσιάζετε τις κατακτήσεις γενεών της εργατικής τάξης για το κέρδος µίας οµάδας πλουτοκρατών, εκµεταλλευόµενοι την βαριά σκιά της κρίσης, που είναι συνέπεια των
οικονοµικών νόµων του κανιβαλικού, του ανθρωποφάγου κοινωνικοπολιτικού συστήµατος, που υπηρετείτε µε συνέπεια.
Έτσι, µε την πρωτόγνωρη επίθεση της Κυβέρνησης στο εισόδηµα και στις εργασιακές κατακτήσεις, έχουµε και την καταιγίδα
των νέων αντιλαϊκών ρυθµίσεων, που συνοδεύονται από µεγαλοστοµίες, από υπερβολές, από εύηχα ουσιαστικά και επίθετα,
που αναιρούν ή και στρεβλώνουν το πραγµατικό νόηµα.
Ανάπτυξη της διά βίου µάθησης και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο άρθρο 1 παράγραφος 3Α, στο οποίο αναφέρεται η συστηµατοποίηση και ο συντονισµός των επιµορφωτικών αναγκών της
κοινωνικής ανάπτυξης. Αλήθεια, θα θέλαµε να µάθουµε, να µας
πείτε: Πού δίνεται η ουσιαστική µόρφωση και συγκεκριµένα σε
ποια βαθµίδα της εκπαίδευσης, ώστε να δοθεί και η επιµόρφωση,
η διά βίου µάθηση, όπως αναφέρεται; Μιλάµε για την ουσία των
εκφράσεων και των λέξεων εν προκειµένω. Ληξιπρόθεσµη ψευτοκατάρτιση δίνετε σεµιναριακού τύπου, αν και όπου αυτήν τη
δίνετε. Καµµία σχέση µε την παιδεία, µε την µόρφωση, µε τη µάθηση και τη γνώση, που έχει όντως ανάγκη και ο νέος και ο ερ-
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γαζόµενος.
Τι λέµε εµείς; Η αναγκαιότητα της διά βίου µάθησης, της συνεχιζόµενης µάθησης και κατάκτησης της γνώσης, απαραίτητα
σήµερα, είναι προϋπόθεση για όλους και κυρίως για τους νέους,
αφού η γνώση, όπως είπαν και η κλασικοί του Μαρξισµού, είναι
κοινωνική δύναµη. Την επιβάλλουν και οι κατακτήσεις των επιστηµών, η παραγωγή της νέας γνώσης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Όµως, σε µία κοινωνία που υπέρτατη αξία είναι η εκµετάλλευση και το κέρδος, που ο εργαζόµενος αποτελεί αναλώσιµο
υλικό και αντικείµενο αυτής της εκµετάλλευσης, δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για ειλικρινείς προθέσεις, εκ µέρους των κυβερνώντων και των κυβερνήσεων, που υπηρετούν τα ταξικά
συµφέροντα της ελληνικής ολιγαρχίας.
Η διά βίου µάθηση θα αποκτήσει το πραγµατικό της περιεχόµενο σε µία κοινωνία που στο επίκεντρο θα έχει την επίλυση των
αναγκών των εργαζοµένων και ο εργαζόµενος θα είναι υποκείµενο δηµιουργίας και απελευθέρωσης απ’ αυτήν την κοινωνία.
Γι’ αυτήν, λοιπόν, την κοινωνία παλεύει το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Ελλάδας και καλεί σε συµπόρευση όλους τους εργαζόµενους και τη νεολαία µας, συµπόρευση αναγκαία και ρεαλιστική όσο ποτέ.
Τι προβλέπει και πού αποβλέπει συγκεκριµένα το παρόν νοµοσχέδιο; Στη διάλυση της εκπαίδευσης, όπως την ξέρουµε ως
τώρα. Επιφέρει ισχυρό χτύπηµα στο µορφωτικό επίπεδο της νεολαίας και των εργαζοµένων, µε αντικατάσταση της όποιας γνώσης από ένα σύνολο χρηστικών, για τους εργοδότες, δεξιοτήτων.
Παράλληλα µε το νοµοσχέδιο µπαίνουν οι βάσεις για την απόλυτη εξατοµίκευση της εκπαίδευσης, αφού φτιάχνετε ένα ολόκληρο θεσµικό πλαίσιο, ώστε τα πτυχία των πανεπιστηµίων και
των ΤΕΙ και οι βεβαιώσεις από κάθε µαγαζί εκπαίδευσης να µπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, έτσι ώστε να αξιολογούνται απ’ αυτούς
που έχουν την άποψη ή το συµφέρον, δηλαδή τους επιχειρηµατίες και τις επιχειρήσεις.
Συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ακόµα και οι κλαδικές συµβάσεις καταργούνται µε τις ευλογίες των κοινωνικών εταίρων και,
βεβαίως, των εργοδοτικών ηγεσιών της ΓΣΕΕ, της Α∆Ε∆Υ, των
πρόθυµων βαστάζων του συστήµατος.
Με το νοµοσχέδιο επιδιώκετε µακροπρόθεσµα να αντιµετωπίσετε το αναµενόµενο κύµα ανεργίας, κατασκευάζοντας ένα εργατικό δυναµικό µε ελάχιστη κατάρτιση που θα δουλεύει
ουσιαστικά χωρίς δικαιώµατα, φθηνά, όπου βρει.
Μακροπρόθεσµα, θέλετε να συνδέσετε την εκπαίδευση µε τις
ανάγκες των επιχειρήσεων. Το νοµοσχέδιο έρχεται να βάλει µία
τάξη στις δοµές της διά βίου µόρφωσης και στους φορείς που
παρέχουν και εποπτεύουν αυτοί, στον άξονα της αρµονικότερης
σύνδεσης µε τις στοχεύσεις και τις απαραίτητες ανάγκες του κεφαλαίου.
Ειδικότερα, µεταθέτει την οργάνωση και εποπτεία στην περιφέρεια και στους δήµους, υπηρετώντας πολλαπλούς, προφανείς
στους υποψιασµένους, στόχους. Αφ’ ενός, το µεγαλύτερο
άνοιγµα στις επιχειρήσεις µέσα από τις πιο ευέλικτες οργανωτικές δοµές και αφ’ ετέρου την πιο αποδοτική σύνδεση της διά
βίου µάθησης, µε τις στοχεύσεις που έχει το κεφάλαιο σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η νέα διοικητική δοµή της χώρας, έρχεται
να δέσει, έρχεται να κουµπώσει στις επιταγές αυτές, στην ικανοποίηση αυτών των συµφερόντων.
Σε πρώτη φάση αυτό το νοµοσχέδιο νοµιµοποιεί κάθε έµπορο
γνώσης, κάθε ιδιωτική και εκπαιδευτική δοµή, δηλαδή όλη την
εκπαιδευτική αγορά των ΙΕΚ, των ΚΕΚ, Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης, Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση
του ΟΑΕ∆.
Βασικό σηµείο είναι η αναγνώριση και η πιστοποίηση της µη
τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης, µέσω της δηµιουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, όπως προβλέπει το
νοµοσχέδιο. Τι δηλοί ο µύθος; Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Μη
τυπική µάθηση είναι κάθε χαρτί που θα πουλάνε τα ιδιωτικά
εκπαιδευτικά µαγαζιά. Στην άτυπη εκπαίδευση περιλαµβάνεται
η εργασιακή εµπειρία και η βιωµατική µάθηση, δηλαδή µε ό,τι
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µπορεί να ασχολείται ο καθένας στον ελεύθερο του χρόνο, όποτε
τον έχει, όπου και αν τον βρει.
Αυτό σηµαίνει ότι και ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να υποτάσσεται σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα
µια συµµετοχή σε µία µη κυβερνητική οργάνωση σίγουρα θα εκτιµηθεί περισσότερο ως προσόν απ’ ό,τι η δράση στο συνδικάτο
των εργαζοµένων.
Το σχέδιο νόµου, που επί της ουσίας προωθεί τη διά βίου εκµετάλλευση, θεσµοθετεί το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, στο
οποίο εθνικό πλαίσιο κατατάσσονται οι εργαζόµενοι σύµφωνα µε
τις δεξιότητές τους, κάτι άλλωστε που χαιρέτησαν -και για εµάς
ήταν αναµενόµενο- η Σύνοδος των Πρυτάνεων των ΑΕΙ, καθώς
επίσης και των Προέδρων των ΤΕΙ. ∆εν εκπλησσόµαστε γι’ αυτό.
Το αντίθετο µάλιστα, γιατί είναι γνωστός και εκδηλωµένος ο
ρόλος τους.
∆εύτερον, όλα, όπως πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης µε κάθε
πιστοποιητικό από εκπαιδευτικό µαγαζί, µπαίνουν στο τσουβάλι
και αυτό «ζυγίζεται» και κατατάσσεται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, που αποτελεί και εργαλείο των εργοδοτών.
Τρίτον, τακτοποιείται η εκπαιδευτική αγορά που έχει ήδη δηµιουργηθεί και οι έµποροι της γνώσης αναβαθµίζονται, αφού
αποκτούν και την κρατική σφραγίδα.
Τέταρτον, δηµιουργείται το µητρώο διά βίου µάθησης, µέσα
στο οποίο, όπως αναφέραµε, είναι τα ΙΕΚ, τα ΚΕΚ και τα διάφορα
κέντρα.
Πέµπτον, στα όργανα της διά βίου µάθησης συµµετέχουν και
κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων ή Βιοµηχανιών, η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ.
∆ίνεται η δυνατότητα σε περιφέρειες και δήµους να ιδρύουν
ΙΕΚ και ΚΕΚ, το οποίο πρακτικά βέβαια µετατρέπεται σε ζεστό
χρήµα για τις επιχειρήσεις µέσω του ΕΣΠΑ που, όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό προφανώς προστίθεται στα 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ που δόθηκαν ως
βορά στα σαγόνια των µεγαλοσχολαρχών τα τελευταία δέκα χρόνια.
Οι εργαζόµενοι θα πληρώσουν από την τσέπη τους την κατάρτιση που απαιτούν οι εργοδότες, οι οποίοι θα συµβάλλουν µε
ένα ελάχιστο ποσοστό και θα κερδίζουν φοροαπαλλαγές ακόµη
και γι’ αυτό. Βεβαίως, οι εργαζόµενοι θα ανταλλάσουν τις υπερωρίες τους µε τον χρόνο κατάρτισης, προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εργοδότη.
Παράλληλα, θεσπίζονται και οι περίφηµοι «ατοµικοί λογαριασµοί µαθησιακού χρόνου».
Στην κατ’ άρθρο συζήτηση θα αναφερθούµε στα σοβαρά ζητήµατα που εισάγονται και προβλέπονται στα άρθρα 24, 25 και 26
του παρόντος σχεδίου νόµου.
Στον υπολειπόµενο χρόνο µας, θέλουµε να κάνουµε κριτική
στις απαράδεκτες τρεις υπουργικές τροπολογίες.
Όσον αφορά στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο
σχέδιο νόµου για τη διά βίου µάθηση για το ετήσιο επίδοµα των
300 ευρώ σε οικογένειες µε εισόδηµα 3.000 ευρώ τον χρόνο οι
οποίες έχουν παιδιά στο σχολείο, για εµάς είναι αποκαλυπτική
για την πολιτική της Κυβέρνησης.
Προφανώς, τόσο τιµάται και αξιολογείται στην κοινωνία σας,
στην κοινωνία της ελεύθερης αγοράς και της εκµετάλλευσης, η
µόρφωση και η ζωή ενός έφηβου. Εκτιµάται 1 ευρώ την ηµέρα
για ολόκληρο το χρόνο, δηλαδή το µισό ποσό από την αύξηση
της τιµής του πετρελαίου που έρχεται σε µία λαϊκή οικογένεια.
Συγκεκριµένα, επειδή το Υπουργείο εντόπισε πως οι οικογένειες παίρνουν το επίδοµα και τα παιδιά σταµατούν την παρακολούθηση των µαθηµάτων, πήρε µέτρα.
Ένα από αυτά τα µέτρα είναι το «τρακοσάρι» ελεηµοσύνης,
που σύµφωνα µε την τροπολογία, θα δίνεται πλέον µετά τη λήξη
της σχολικής χρονιάς και όχι στην αρχή. Εµείς θεωρούµε ότι
αυτό αποτελεί ντροπή. Μια οικογένεια στοιχειωδώς δεν µπορεί
να ζήσει, δεν µπορεί να επιβιώσει µε 3.000 ευρώ το χρόνο!
Και εδώ θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι µου θυµίζετε την παροιµία του Χότζα µε τον γάιδαρο, που όταν τον έµαθε να ζει
χωρίς τροφή, εκείνος ψόφησε. ∆ηλαδή ή θα αποδεχθεί η λαϊκή
οικογένεια την ανέχεια ή θα αποδηµήσει εις Κύριον.
Ευτυχώς, όµως, δεν παίζετε µόνοι σας, αλλά υπάρχει η δράση
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

του ΠΑΜΕ στην ελληνική κοινωνία, της Λαϊκής Συσπείρωσης, της
Κοµµουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος και πάνω απ’ όλα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Πώς εξασφαλίζει το κράτος σ’ αυτές, αλλά και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις, ότι τα παιδιά θα ολοκληρώσουν απρόσκοπτα το σχολείο που, ως γνωστόν, απέχει πολύ από το να είναι
πραγµατικά δωρεάν; Πώς εξασφαλίζει ότι θα ολοκληρώσουν την
υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση; Πώς στηρίζουν οι υποτιθέµενες δοµές κοινωνικής πρόνοιας του κράτους αυτήν την επιταγή και του δικού σας ακόµη Συντάγµατος για εννιάχρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση, που για εµάς αυτό είναι το κύριο; Για
εµάς το κύριο είναι τα δώδεκα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όχι τα εννέα.
Θυµίζουµε ότι αυτή η ίδια κυβέρνηση, δηλαδή η δική σας, η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, νοµοθέτησε -και στηρίχθηκε και από τις
άλλες πολιτικές δυνάµεις- τη διευκόλυνση της εργασίας των ανηλίκων, των δεκαπεντάχρονων παιδιών από τις λαϊκές οικογένειες,
τα οποία αναγκάζονται να δουλέψουν και γι’ αυτό σταµατούν το
σχολείο.
Από τη µία, δηλαδή, εξασφαλίζετε φθηνό και αµόρφωτο εργατικό δυναµικό για τα αφεντικά, αµείβοντας τη νέα γενιά µε το
80% του κατώτερου µεροκάµατου της συλλογικής σύµβασης εργασίας και από την άλλη, χωρίς ίχνος ντροπής βαφτίζετε «λαµόγια» τις οικογένειες που εισπράττουν το επίδοµα.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως το επίδοµα των 300 ευρώ δίνεται µέχρι ο µαθητής να γίνει δεκαέξι χρονών. Μέχρι τότε το πολύ
τον υπολογίζετε ως µαθητή. ∆ηλαδή, θεωρείτε σίγουρο πως δεν
πρόκειται να ολοκληρώσει το Λύκειο.
Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία που αφορά την απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στα ΑΕΙ από τα εσπερινά λύκεια,
θα ήθελα να πω ότι αυτή υποτίθεται πως έχει πάλι ως στόχο
αυτήν την πονηριά της διά της πλαγίας, που ενώ παιδιά δεν
έχουν ανάγκη να πάνε σε νυχτερινό σχολείο, µεταγράφονται σ’
αυτό µόνο τον τελευταίο χρόνο, προκειµένου να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις µε ευνοϊκότερους γι’ αυτά όρους.
Στην τροπολογία ορίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για
την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση από τα εσπερινά λύκεια
είναι η φοίτηση στις δύο τελευταίες τάξεις από το σχολικό έτος
2011-2012.
Όµως, το πρακτικό αποτέλεσµα αυτής της ρύθµισης δεν είναι
να αποτρέπονται όσοι προσπαθούν να δώσουν εξετάσεις µε ευνοϊκότερους όρους, αλλά να σπρώχνονται στην εγκατάλειψη του
σχολείου όσοι αναγκάζονται να δουλέψουν στα δεκαεπτά τους
χρόνια.
Είναι επόµενο οι συνθήκες της άγριας αφαίµαξης του λαϊκού
εισοδήµατος σήµερα να οδηγήσουν περισσότερα νέα παιδιά
φτωχών οικογενειών στο να αναζητήσουν εργασία και άρα, να
υπάρξει ένας αριθµός µαθητών οι οποίοι θα αναγκαστούν να
δουλέψουν παράλληλα µε το σχολείο, στερώντας σ’ αυτούς τους
µαθητές τη δυνατότητα να µεταγραφούν σε νυχτερινό σχολείο,
επειδή ήδη έχουν τελειώσει τη Β’ τάξη του λυκείου σε πρωινό
σχολείο, σε πρωινό λύκειο. Έτσι, είναι σαν να τους αναγκάζετε να
εγκαταλείψουν εντελώς το σχολείο.
Το Υπουργείο Παιδείας µ’ αυτήν την τροπολογία, αλλά και µε
την πρόσφατη εγκύκλιο για τις προϋποθέσεις µεταγραφής µαθητών από τα ηµερήσια στα εσπερινά λύκεια, αφαιρεί το δικαίωµα στο σχολείο σε παιδιά λαϊκών οικογενειών.
Υπενθυµίζουµε ότι οι µετεγγραφές στα εσπερινά είναι πλέον
αυστηρότερες, αφού δεν φτάνει µόνο η βεβαίωση του εργοδότη
για το ότι ο νέος πράγµατι εργάζεται και δίνετε δικαίωµα στο διευθυντή του σχολείου να ζητήσει, κατά την κρίση του, περισσότερα δικαιολογητικά.
Κυρία Υπουργέ, κάνετε πως δεν ξέρετε και υποκρίνεσθε ότι
αγνοείτε πως οι εργαζόµενοι µαθητές δουλεύουν σε καθεστώς
«µαύρης εργασίας» και συχνά –για να µην πούµε τις περισσότερες φορές- δεν εµφανίζονται πουθενά ως εργαζόµενοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την τρίτη τροπολογία τώρα, εισάγετε και εδώ ως προϋπόθεση για δηµοσίευση προκήρυξης θέσης ∆ΕΠ στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως µία «δαµόκλειο σπάθη». Και εδώ πάτε να «βγάλετε από τη µύγα ξίγκι». Αναστέλλετε και αναβάλλετε προκηρύ-

ξεις, εάν δεν δοθεί η απαραίτητη έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών. ∆ηλαδή, «ζήσε Μάη, να φας τριφύλλι»!
Εµείς απευθυνόµαστε στους νέους σπουδαστές, στους εργαζόµενους, στα φτωχά λαϊκά στρώµατα, προτρέποντάς τους να
µη συµµεριστούν αυτές τις αυταπάτες που σπέρνει το σχέδιο
νόµου της Κυβέρνησης.
Στην ουσία, αυτό που δροµολογείται είναι η παραπέρα υποβάθµιση και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αρκετά τµήµατα της
οποίας θα µετατραπούν σε σχολές κατάρτισης και τα πτυχία
τους θα ισοδυναµούν µε πιστοποιητικά και θα ανοίξουν διάπλατα
τον δρόµο για τις επιχειρήσεις στα πλαίσια διαµόρφωσης µιας
µεγάλης ενιαίας εκπαιδευτικής αγοράς.
Η εργατική τάξη µε τους συµµάχους της, τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς αγρότες και τη νεολαία, πρέπει να παλέψουν, συµπορευόµενοι µε τη Λαϊκή Συσπείρωση και το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, για δηµόσιες αναβαθµισµένες
επαγγελµατικές σχολές, µετά το βασικό υποχρεωτικό, δωρεάν
και ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο για ενιαία ανώτατη εκπαίδευση
και µε το πτυχίο ως µοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο
επάγγελµα, για την πρόσβαση στην εργασία. Πρέπει να παλέψουν, ώστε να µην υπάρχει καµµία εµπλοκή ιδιωτών και καµµία
επιχειρηµατική δράση σε οποιαδήποτε βαθµίδα της εκπαίδευσης.
Βέβαια, αυτή η πάλη έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να είναι
µέρος µόνο της πάλης για την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων, για τον άλλο δρόµο ανάπτυξης που έχει ανάγκη ο
λαός, όπου αυτός θα διαφεντεύει τον πλούτο που παράγει όντας
στην εξουσία.
Είναι προφανές ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει και αυτό το αντιλαϊκό σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ζιώγα, ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι ο Βουλευτής κ.
Ευάγγελος Παπαχρήστος ζητάει ολιγοήµερη άδεια απουσίας
στο εξωτερικό.
Το Τµήµα εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Τµήµα ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Προχωρούµε στον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη, Βουλευτή Β’ Αθηνών.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για δέκα πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να ευχηθούµε καλορίζικη και στην αναπληρωτή
Υπουργό, καλή θητεία και πολλές επιτυχίες. Να ξέρετε ότι µπορεί να είµαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά οι επιτυχίες της Κυβερνήσεως είναι επιτυχίες της Ελλάδος. Καλό είναι να πηγαίνουν
καλά οι Υπουργοί, για να πηγαίνουµε όλοι ένα βήµα µπρος.
Κυρία Υπουργέ, µπαίνω κατευθείαν στη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Ξέρετε εγώ έχω µία αδυναµία στο να αποστρέφοµαι τη
λεγόµενη «ξύλινη γλώσσα». Εγώ θέλω να µιλάω µε έναν τρόπο,
έτσι ώστε και οι κύριοι που µας τιµούν σήµερα από το θεωρείο
να καταλάβουν τι λέµε. Πολλές φορές ακούω συναδέλφους και
δεν καταλαβαίνω.
Θέλω, λοιπόν, αυτό να το αποφύγω ιδιαίτερα σήµερα, όπου τα
έφερε η µοίρα να είµαι εισηγητής σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
όπως λέγαµε και στην επιτροπή –για όσους είναι µέλη αυτής- εάν
πάρει κάποιος να το διαβάσει, κύριε Ευθυµίου, από την πρώτη
µέχρι την τελευταία σελίδα, περίπου στη µέση έχει πέσει λιπόθυµος. Είναι αδύνατον να το διαβάσεις ολόκληρο, από την αρχή
µέχρι το τέλος. Εγώ δεν τα κατάφερα και πιστέψτε µε έχω διαβάσει πολλά βιβλία στη ζωή µου. Το έδωσα, δε, στους συνεργάτες µου στο γραφείο και είπα «Παιδιά, πρέπει να µου κάνετε µία
εισήγηση, γιατί µπερδεύτηκα». Όταν µπήκα µετά, την επόµενη
µέρα, είχαν πέσει σαν κοτόπουλα, ο ένας σε ένα γραφείο, ο
άλλος σε έναν καναπέ. Πρόκειται περί εξοντωτικού νοµοσχεδίου.
Εγώ το χαρακτήρισα στην επιτροπή σοβιετικού τύπου νοοτροπίας. Απορώ, γιατί το καταψηφίζει το ΚΚΕ. Είναι η εγκαθίδρυση
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της σοβιετικής γραφειοκρατίας εν Ελλάδι.
Βεβαίως, έδωσε εξηγήσεις η Υπουργός –θέλω να είµαι δίκαιοςκαι είπε ότι δεν γινόταν αλλιώς, ότι έπρεπε να µπουν όλοι οι
εµπλεκόµενοι φορείς κ.λπ., αλλά επί της ουσίας –για να καταλάβετε- µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο εγκαθιδρύει άπειρο
αριθµό επιτροπών, υποεπιτροπών, φορέων, παραφορέων, που
ειλικρινά σας το λέω, εάν ρωτήσετε έναν εκ των εισηγητών να
σας το περιγράψει µε λεπτοµέρεια, δεν θα τα καταφέρει. Αµφιβάλλω, αν θα τα καταφέρουν και οι Υπουργοί. Εν πάση περιπτώσει, τέτοια είναι η δουλειά του Βουλευτού, πρέπει να διαβάζουµε
και τέτοια νοµοσχέδια και πρέπει να τοποθετούµεθα.
Και πάµε τώρα να µιλήσουµε εις το µείζον, για να δώσουµε την
πρώτη απάντηση. Πρέπει να απαντήσουµε στο εξής ερώτηµα:
Ένα νοµοσχέδιο το οποίο ξεκινάει και λέει ότι είναι υπέρ της διά
βίου µαθήσεως, µπορεί κάποιος να το καταψηφίσει; Εννοώ επί
της αρχής, µπορεί κάποιος να είναι αντίθετος σε µία νοµοθετική
πρωτοβουλία, εις την οποία δηλώνεται από την Κυβέρνηση ότι ο
στόχος είναι να παράσχει µόρφωση εις τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες, µέχρι τας δυσµάς του βίου τους; Θεωρητικά η απάντηση σε αυτό είναι «όχι».
Γι’ αυτό και εµείς στην επιτροπή, κατά την πρώτη συζήτηση,
όπως και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εκφράσαµε µία, κατ’
αρχάς, θετική γνώµη. ∆ηλαδή, τι; Ότι βέβαια είναι πολύ ωραία
ιδέα µία πολιτεία να θέλει βρει τον τρόπο να εφαρµοστεί λίγο πιο
συντονισµένα το σωκρατικόν «γηράσκω αεί διδασκόµενος». Και
ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο και κατάφερε το αδύνατον: Να µας πείσει όλους να πούµε «όχι».
Θέλω, λοιπόν, να εξηγήσω γιατί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός καταψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο και κυρίως, θέλω να το
ξεκαθαρίσω από την αρχή και όσο µπορώ πιο καθαρά. ∆ιότι η
κυρία Υπουργός στην επιτροπή –φαντάζοµαι ότι ενδεχοµένως θα
το κάνει και εδώ- απηύθυνε µία έκκληση σε όλα τα κόµµατα να
στηρίξουν αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία στον αρχικό µου
συλλογισµό, δηλαδή του στόχου του να συνεχίζεται η µόρφωση
και µετά από την τυπική εκπαίδευση.
Οι λόγοι είναι κατά βάση τρεις. Θα τους αναφέρω µε τη σειρά
της σπουδαιότητας, όπως την ιεραρχεί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Θεωρούµε ότι είναι και οι τρεις λόγοι πάρα πολύ σηµαντικοί, τόσο σηµαντικοί που µας αναγκάζουν σε ένα
νοµοσχέδιο, στο οποίο –επαναλαµβάνω- θεωρητικά θα έπρεπε
να είµαστε υπέρ, να πούµε «όχι».
Λόγος πρώτος. Πλην της εξαγγελίας της κυρίας Υπουργού και
της δηλώσεώς της στην επιτροπή ότι αυτό θα κοστίσει περίπου
1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ…
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Το πρόγραµµα που έχουµε αυτή
τη στιγµή για να υλοποιήσουµε µέσα από το ΕΣΠΑ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Όλο το πρόγραµµα, εντάξει. ∆εν θα τα χαλάσουµε.
Λέω, πρώτη δήλωση ότι εδώ θα αξιοποιηθούν κονδύλια –να το
πω έτσι;- της τάξης του 1,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Πάρα πολύ
ωραία και µακάρι να τα απορροφήσετε όλα και να βρείτε και
άλλα τόσα και από τον κρατικό προϋπολογισµό για ένα τόσο
υψηλό στόχο, όπως είναι η διά βίου µάθηση.
Έρχεται όµως, -όπως είπα στην επιτροπή- ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε
πλείστα όσα άρθρα, λέει: «∆εν ξέρουµε πόση θα είναι η δαπάνη.
Θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της Κυβερνήσεως». Σε άλλο
άρθρο: «∆εν ξέρουµε πόση είναι η δαπάνη. Θα εξαρτηθεί από
τις αποφάσεις της Κυβερνήσεως». Τρίτο άρθρο: «∆εν ξέρουµε
πόση είναι η δαπάνη. Θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της Κυβερνήσεως».
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Λέτε και κανένα παράδειγµα;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Έχουµε τα άρθρα αύριο.
Θα µπούµε στην επί των άρθρων συζήτηση τώρα; Αύριο θα
πούµε τα παραδείγµατα ένα-ένα. Τα είδαµε και στην επιτροπή.
Επί της ουσίας θέλω να µείνω. ∆εν θέλω να φύγω από την ουσία
του θέµατος.
Είµαστε ή δεν είµαστε σε µία εποχή µείζονος οικονοµικής κρίσεως; Εάν είµαστε, -και φαντάζοµαι ότι δεν µπορεί κανείς να πει

1293

σε αυτήν την Αίθουσα ότι δεν είµαστε- είναι καθήκον του νοµοθετικού Σώµατος, είναι καθήκον ηµών, να ελέγχουµε ακόµη αυστηρότερα πού δαπανάται ακόµα και το 1 ευρώ. ∆εν θέλω να
επανέλθω στη διαφωνία που είχαµε, φερ’ ειπείν, στο κλείσιµο της
επιτροπής για το Ίδρυµα Νεότητος και πώς περνάει µε την θέση
χωρίς µισθό, επί µισθώ, που µπορεί και να έχετε δίκιο. Εγώ ακόµα
δεν το έχω αποφασίσει. Αλλά θέλω να εξηγήσω ποιο είναι το καθήκον της Βουλής, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιµη στιγµή να είναι
εξαιρετικά προσεκτική σε ο,τιδήποτε έχει δαπάνη.
Όταν, λοιπόν, εδώ είµαστε σε ένα θέµα εντελώς γκρίζο, σε µία
ζώνη εντελώς γκρίζα, αυτό που στην ουσία ζητάει η Κυβέρνηση
από την Αντιπολίτευση, καλώντας τη να υπερψηφίσει τη νοµοθετική της πρωτοβουλία, είναι να της παράσχει η Αντιπολίτευση
κάποιου είδους λευκή επιταγή, για να αποφασίζει κατά το δοκούν. Ε, αυτό δεν µπορεί να το κάνει η Αντιπολίτευση.
Αυτό, κυρία Υπουργέ, δεν µπορεί να το κάνει καµµία αντιπολίτευση στον κόσµο. Πρέπει να σας πω δε, ότι αναφέροµαι σε αντιπολιτεύσεις που δεν έχουν ως κυβέρνηση κόµµατα, όπως το
ΠΑΣΟΚ. Γιατί εγώ να σας πιστώσω τις καλές σας προθέσεις, τις
προσωπικές, µα, όµως, είστε ΠΑΣΟΚ. Λέτε να µη θυµόµαστε τι
έχει γίνει σε αυτήν τη χώρα του ΠΑΣΟΚ; Είναι, λοιπόν, δυνατόν
να έρθουµε και να πούµε: «Βεβαίως, τώρα το ΠΑΣΟΚ άλλαξε και
του δίνουµε έτσι, αβρόχοις ποσίν αυτό το πλεονέκτηµα;».
Λόγος δεύτερος που λέµε «όχι». Το είπαµε διεξοδικά στην επιτροπή, αλλά να το ακούσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που
δεν ήταν µέλη της. Σε πλείστα όσα άρθρα –δεν θα τα αναφέρω
τώρα ένα-ένα, γιατί η επί των άρθρων συζήτηση είναι αύριο και
τώρα µιλάµε επί της αρχής- το νοµοσχέδιο αυτό µέσα γράφει:
«Αυτό θα εξαρτηθεί από την υπουργική απόφαση τάδε ή αυτό
θα εξαρτηθεί από το προεδρικό διάταγµα τάδε». Αυτό µπορεί να
υπάρχει µέσα στο νοµοσχέδιο και σαράντα φορές.
Ωραία, λοιπόν. Τι λέµε τώρα; Ότι συζητάµε µία νοµοθετική
πρωτοβουλία της οποίας το ακριβές περιεχόµενο θα εξαρτηθεί
από δεκάδες υπουργικές αποφάσεις, που θα έρθουν σε κάποιο
χρόνο; Επαναλαµβάνω, εγώ να σας πιστώσω την καλή σας πρόθεση ότι εσείς θα τα φέρετε σε ένα χρονικό διάστηµα ενός έτους
ή έξι µηνών από σήµερα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για την
Αντιπολίτευση. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι Βουλευτές της Συµπολιτεύσεως έχουν λόγο να σας δείξουν αυτήν την εµπιστοσύνη,
αλλά οι Βουλευτές της Αντιπολιτεύσεως δεν µπορούν. Άρα, ο
δεύτερος λόγος είναι αυτός.
Ο τρίτος λόγος, που δεν είναι θέµα αρχής, γιατί οι δύο πρώτοι
λόγοι ήταν θέµατα αρχής, εκτιµώ ότι είναι, κυρία Υπουργέ -σας
το είπα στην επιτροπή και αυτό θα το δείξει ο χρόνος τελικά,
ποιος από τους δυο µας έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο- το πόσο
πολύ πολύπλοκο είναι όλο αυτό το σχήµα το οποίο δηµιουργείτε,
το οποίο στην πράξη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. ∆ηλαδή, δεν έχω πειστεί ακόµα µέσα µου –και σας µιλάω
ειλικρινά- ότι θα µπορέσετε µε τον φορέα που δηµιουργείτε να
ελέγχετε την υλοποίησή του στα αλήθεια.
Έχετε µέσα –γιατί δεν θέλω να είµαι µόνο καταγγελτικός και
απορριπτικός- πράγµατι προβλέψεις καινοτόµες, όπως τη δηµιουργία φορέως, ο οποίος θα παρακολουθεί σε κάθε βήµα την
υλοποίηση αυτού του έργου ή την αξιολόγηση διαφόρων προγραµµάτων. Σε αυτά, άλλωστε, τα σχετικά άρθρα θα υπερψηφίσουµε. Μπράβο, αυτό είναι σωστό. Να γίνει κάτι στην Ελλάδα,
που επιτέλους, θα παρακολουθούµε και την εξέλιξή του στα αλήθεια και δεν θα το αφήνουµε στον αέρα. Όµως, επαναλαµβάνω,
αφού ο στόχος µας είναι να παράσχουµε αυτή τη διά βίου µάθηση, ένα τόσο πολύπλοκο σχήµα θα µπορέσει πράγµατι να λειτουργήσει και να επιτύχει το στόχο του;
Η δική µου προσωπική γνώµη είναι πως οτιδήποτε είναι εξαιρετικά πολύπλοκο τελικά δεν φέρνει αποτέλεσµα. Όσο πιο απλό
είναι κάτι τόσο καλύτερα λειτουργεί. Αυτός, λοιπόν, είναι ο τρίτος λόγος για τον οποίο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός λέει
«όχι» επί της αρχής.
Φυσικά τα άρθρα στα οποία είµαστε σύµφωνοι θα τα πούµε
και θα τα εξηγήσουµε αύριο. Όµως, αυτοί οι τρεις κεντρικοί
λόγοι µας αναγκάζουν να πούµε «όχι», παρ’ όλο –επαναλαµβάνωπου στην αρχική του προσχεδίου συζήτηση για το θέµα της ιδέας
να υπάρχει διά βίου µάθηση είµαστε «υπέρ», όπως κάθε λογικός
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άνθρωπος στον πλανήτη γη.
Όµως, θα µου επιτρέψετε, αφού εξήγησα –πιστεύω- µε πολύ
καθαρό τρόπο και έγινα κατανοητός για ποιο λόγο λέµε «όχι», να
θέσω και κάποια συγκεκριµένα ερωτήµατα λίγο ειδικότερα, που
θα ταίριαζαν καλύτερα σε µία κατ’ άρθρον συζήτηση. Είναι,
όµως, ευκαιρία να τα θέσουµε, γιατί αύριο θα πούµε πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολλά και πολύ εξειδικευµένα τα άρθρα.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κατ’ αρχάς, κυρία Υπουργέ, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στις προσθήκες, αναδιατυπώσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις που µας
µοιράσατε στο άρθρο 26 προσθέτετε το θέµα της ισχύος των
οριστικών πινάκων επιλογής υποψηφίων που καταρτίστηκαν από
το υπηρεσιακό συµβούλιο κ.λπ..
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός θα
είναι υπέρ σε αυτήν την παράταση. Και θα είµαστε υπέρ, διότι
αντιλαµβάνοµαι πάντα όλα τα επιχειρήµατα των ανθρώπων που
θέλουν διαφάνεια και µπορεί να αισθάνονται αδικηµένοι –είναι
πολύ κατανοητά- όµως βάζουµε προτεραιότητα να αποκτήσουν
τα παιδιά τους δασκάλους που χρειάζονται. Για εµάς αυτό είναι
το µείζον.
Στη λογική, λοιπόν, ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχουµε τη δυνατότητα να στείλουµε γρήγορα το κατάλληλο προσωπικό στα ειδικά σχολεία, θα είµαστε υπέρ της σχετικής παρατάσεως, παρ’
όλο που θα περίµενε κανείς να το δούµε µε µεγαλύτερη επιφύλαξη. Επειδή, όµως, αφορά αυτό το πολύ ειδικό θέµα, θα είµαστε υπέρ.
Θέλω, επίσης, να σας ρωτήσω -γιατί δεν το έχω καταλάβει
όπως πρέπει- τι ακριβώς συµβαίνει µε το προσωπικό του ΟΕΕΚ.
Το προσωπικό του ΟΕΕΚ, κυρία Υπουργέ, έχει θέσει ένα πάρα
πολύ µεγάλο και –πιστεύω- πάρα πολύ ανθρώπινο θέµα, κύριοι
συνάδελφοι, ιδιαίτερα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Τι έχει συµβεί; Το
προσωπικό αυτό µπήκε στην ενεργό υπηρεσία του δηµοσίου στις
αρχές της δεκαετίας του ’90. Πιστεύω πως είναι εντελώς συµπτωµατικό ότι τότε ήταν κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Καταργείτε τον οργανισµό αυτό. Ωραία. Φτιάχνετε µια –ας το
πούµε- ανώνυµη εταιρεία.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ε, όχι και ανώνυµη εταιρεία!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Το λέω, για να καταλαβαινόµαστε.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μα πώς να καταλαβαινόµαστε;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Θα φθάσω στο ερώτηµα
και θα µου απαντήσετε.
Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν σχέση ιδιωτικού δικαίου ή θα παραµείνουν δηµόσιοι υπάλληλοι; Αυτό είναι το ερώτηµα. Από την
απάντησή σας σε αυτό το ερώτηµα, θα φανεί και τι είδους είναι.
Αυτό που εµένα µε ενδιαφέρει να µου διευκρινίσετε –γιατί αυτό
που οι ίδιοι φοβούνται ότι συµβαίνει και, άρα, εµείς είµαστε εδώ,
για να εκφράζουµε πραγµατικές ανησυχίες ανθρώπων- είναι ότι
µε αυτόν τον τρόπο από µία σχέση δηµοσίου υπαλλήλου µε µόνιµη εργασία µπαίνουν σε µια σχέση ιδιωτικού δικαίου, που, αν
κλείσει αυτός ο οργανισµός, αυτοί ξαφνικά µένουν έξω. Άρα, το
ξεκαθάρισµα της Κυβερνήσεως για το τι ακριβώς θέλει να κάνει
µε αυτούς τους ανθρώπους θα είναι πάρα πολύ χρήσιµο.
Θέλω να κλείσω µε το άρθρο 25, που αφορά τις µετεγγραφές.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, σας είχαµε πει από την αρχή ότι αντιλαµβανόµαστε την προσπάθεια του κράτους να βάλει µια τάξη στις
µετεγγραφές. Η ευαισθησία του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, όµως –και τη λέµε σε κάθε ευκαιρία- έχει να κάνει µε τους
πολυτέκνους.
Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι για εµάς είναι το πρώτο και το
µείζον θέµα. Θα µας τα πείτε. Εγώ τα λέω, για να µας τα πείτε και
να µην υπάρχουν ανησυχίες. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που
έχουν σχεδιάσει τη ζωή τους. Βεβαίως, οι ανακοινώσεις του
Υπουργείου και το άρθρο προσπαθούν να µας πείσουν ότι δεν
χρειάζεται να ανησυχούν. Όµως, καλό είναι να ξεκαθαρίσουµε
στη Βουλή τι ακριβώς συµβαίνει µε το θέµα των µετεγγραφών
των πολυτέκνων.
Εγώ ξέρετε ότι ασκώ συχνά δριµεία κριτική στην κυβέρνηση

του κ. Καραµανλή, της Νέας ∆ηµοκρατίας. Tώρα ο κ. Καραµανλής σιωπά και είναι σε αδυναµία –ξέρετε ότι οι αρχαίοι έλεγαν
«δρυός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται»- και από εκεί που τον
λέγαµε «το κεφάλι», «η µεγάλη δύναµη της Νέας ∆ηµοκρατίας»,
«ο ανίκητος» και «το καλό χαρτί», τώρα παντού λένε ότι είναι «ο
ανίκανος», το µηδέν και ότι τα έκανε όλα λάθος. Ε, παρά τα θρυλούµενα αυτήν την περίοδο, δεν τα έκανε όλα λάθος! Ούτε
σωστό είναι πως ήταν «ο µείζων πρωταγωνιστής», ο «Μέγας Αλέξανδρος» ούτε σωστό είναι πως ήταν «ο χειρότερος που πέρασε
ποτέ». Αυτή η Κυβέρνηση, λοιπόν, έκανε και µερικά καλά. Ένα
από τα καλά που έκανε –εγώ θέλω να το πω, γιατί το θεωρώ πολύ
καλό- είναι πως µε την πολιτική που ακολούθησε ως προς την
πολυτεκνία και την τριτεκνία για πρώτη φορά άρχισε να µεταβάλλεται επί το θετικότερο ο δηµογραφικός δείκτης. Εµάς ο δηµογραφικός δείκτης µας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Άρα, θέλουµε να εξηγήσετε, κυρία Υπουργέ, στην οµιλία σας,
ώστε να είναι βέβαιοι όλοι οι πολύτεκνοι που µας βοµβαρδίζουν
µε µηνύµατα, τι ακριβώς πρόκειται να συµβεί αύριο µε τα παιδιά
τους όσον αφορά τις µετεγγραφές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, δεν γνώριζα, βέβαια, ότι τα πανεπιστήµια της
Χαλκίδας εντάσσονται στο Λεκανοπέδιο.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ναι.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Οµολογουµένως, αυτή
είναι λίγο περίεργη γεωγραφία. Το ξέρετε. Γιατί; Επειδή είναι
κοντά;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ναι. Είναι πιο κοντά και από τον
Πειραιά. Υπάρχουν πολλοί που πηγαινοέρχονται κάθε µέρα στο
ΤΕΙ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Όµως, αν το πάµε έτσι, θα
δηµιουργηθούν πολλά προβλήµατα. Εγώ θέλω να το ξανασκεφθείτε, διότι δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα µε την ένταξη
της Χαλκίδος στο Λεκανοπέδιο. Εγώ θα έλεγα να µη γίνει αυτή η
σύνδεση, γιατί δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα.
Εν πάση περιπτώσει, αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση και
αφού ακούσουµε την οµιλία σας, θα τοποθετηθούµε ειδικότερα
σε αυτά τα θέµατα. Πάντως εµάς αυτά είναι τα θέµατα που κυρίως µας ενδιαφέρουν. Αύριο επί των άρθρων θα πάµε σε ειδικότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, Αντιπρόεδρος της Βουλής και ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρία αναπληρώτρια Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, θεωρώ ότι ένα σηµαντικό στοιχείο του νοµοσχεδίου που
συζητούµε είναι η τροπολογία που ήρθε και αφορά τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. ∆ιερωτώµαι γιατί, ενώ επίκειται κατάθεση νοµοσχεδίου που αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, υπήρξε αυτή η σπουδή, η οποία, βεβαίως, είναι απολύτως
κατανοητή.
Θεωρώ ότι είναι µια διάταξη που βάζει κυριολεκτικά βόµβα στα
πανεπιστήµια και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα γενικότερα. Η ουσία βρίσκεται στο εξής: Γνωρίζετε –φαντάζοµαι ότι
όλοι γνωρίζετε- την κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήµια
όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό. Τα πανεπιστήµιά µας είναι
γηρασµένα. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν ουσιαστικοί διορισµοί. Η πυραµίδα έχει αντιστραφεί. Σχεδόν το σύνολο των
µελών του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι στις ανώτερες βαθµίδες, αναπληρωτές και καθηγητές. ∆εν υπάρχουν νέοι επιστήµονες. ∆εν υπάρχουν εισροές επιστηµόνων µε πολλά-πολλά
προσόντα. Για την πλήρωση των θέσεων, κυρίως, όσων συναδέλφων συνταξιοδοτούνται φροντίζουµε να προκηρύσσονται θέσεις λεκτόρων, ώστε να εισρεύσει νέο αίµα.
Παρ’ όλα αυτά η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Στο δικό
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µου εργαστήριο, στην Ιατρική Θεσσαλονίκης πριν από λίγα χρόνια ήµασταν εννέα διδάσκοντες. Έχουν αποµείνει τέσσερις µε
περίπου ίδιο ή λίγο µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών.
Έχουµε µια εξωφρενική τροπολογία που έρχεται σε αυτό το
νοµοσχέδιο –επαναλαµβάνω πως είναι τροπολογία, δεν ήταν από
την αρχή και δεν έχει γίνει καµµία διαβούλευση- η οποία τι λέει;
Λέει: Ξεχάστε αυτά που ξέρατε, δηλαδή ότι όταν φεύγει ένας
µε συνταξιοδότηση θα υπάρχει πίστωση, όπως υπήρχε µέχρι
τώρα, και θα προσληφθεί ένας συνάδελφος στο πανεπιστήµιο µε
τις διαδικασίες της εκλογής. Θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα
υπάρξει πίστωση ή όχι. Όπως επίσης ξεχάστε και αυτό που ξέραµε ως τώρα, ότι δηλαδή, αν προκηρύσσεται θέση για ένα λέκτορα ή επίκουρο, αυτοµάτως, αν εκλεγεί, υπάρχει και η πίστωση
που τη συνοδεύει. Θα δούµε αν δοθεί πίστωση.
Καταλαβαίνετε ότι µε αυτόν τον τρόπο όχι µόνο θίγεται η αυτονοµία του πανεπιστηµίου, αλλά το πανεπιστήµιο υπάγεται στις
διαδικασίες του µνηµονίου. Και δεν το λέει ο Κουράκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το λέει η αιτιολογική έκθεση για ποιο λόγο γίνεται
αυτό.
Γίνεται εξαιτίας των δεσµεύσεων που απορρέουν από το επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια δραµατική συρρίκνωση του
διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ. Η τροπολογία, για τη σοβαρότητα του πράγµατος, να ξέρετε ότι συνυπογράφεται και από τους
κ. κ. Παπακωνσταντίνου και Ραγκούση και απαιτεί την προέγκριση από το Υπουργείο κάθε πίστωσης που αφορά σε προκήρυξη θέσεων ∆ΕΠ ακόµα και αν πρόκειται για αναπλήρωση λόγω
συνταξιοδότησης, αποχώρησης κ.λπ. Έτσι, τα ΑΕΙ δεν θα µπορούν να προκηρύσσουν θέση κάθε φορά που ένας διδάσκων
φεύγει για οποιοδήποτε λόγο.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι βρισκόµαστε σε ένα νέο πεδίο παρ’
όλο που η παιδεία ρητά εξαιρείται από τις περικοπές που προβλέπει το µνηµόνιο. Έτσι καταστρατηγείται και η ακαδηµαϊκή αυτοκτονία, συγγνώµη αυτονοµία. Η παραδροµή του λόγου είναι
σαφής. Πρόκειται για αυτοκτονία των ΑΕΙ. Και όπως καταλαβαίνετε η επόµενη επίθεση είναι στη δυνατότητα µονιµοποίησης.
∆ηλαδή αν ένας λέκτορας –όπως ξέρετε η µονιµοποίηση γίνεται
στο στάδιο του επίκουρου καθηγητή- δεν πάρει το πράσινο φως
από το Υπουργείο Οικονοµικών, η εξέλιξή του θα παγώσει και
άρα δεν θα µονιµοποιηθεί µε ό,τι σηµαίνει αυτό.
Ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα στην αρχή, γιατί αυτή η σπουδή
και γιατί δι’ αυτού του τρόπου;
Το δεύτερο που θέλω να πω και το έχουµε πει και στην επιτροπή, είναι όσον αφορά τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Εδώ έχουµε µία αλλαγή της
εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων, που από µόνιµοι υπάλληλοι
µε τον ΕΟΚ θα γίνουν υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου. Και διερωτώµεθα αν η Κυβέρνηση µε τον τρόπο αυτό,
σκοπεύει να κάνει το δηµόσιο τοµέα παραγωγικό, ανταποδοτικό
και ανταγωνιστικό. Θεωρεί, δηλαδή, η ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας ότι µε τη δυσµενή µεταβολή της εργασιακής σχέσης
των υπαλλήλων, θα ενθαρρυνθούν όσοι διαθέτουν πτυχία, µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, εµπειρία, ξένες γλώσσες
και πολλά άλλα, να προσφέρουν την εργασία τους µε καλύτερους όρους; Και ποιο είναι το νόηµα της διαδικασίας της επιλογής µέσω ΑΣΕΠ βάσει προσόντων, όταν τα προσόντα αυτά στην
πράξη τιµωρούνται µε την απροειδοποίητη ανατροπή του εργασιακού καθεστώτος, µε την οποία έγιναν οι προσλήψεις;
Και εδώ, κυρία Υπουργέ, θέλω να επισηµάνω µία αντίφαση.
Στις 3 Σεπτεµβρίου έχουµε ενηµερωτικό σηµείωµα από τον
Υπουργό Εσωτερικών, όπου το σχέδιο νόµου είναι η κατάργηση
και η συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του δηµόσιου φορέα. Πολύ ωραία. Να δούµε τη ρύθµιση που γίνεται
από τον Υπουργό Εσωτερικών για τους εργαζοµένους; Λέει, λοιπόν: «Το τακτικό προσωπικό των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, µετά από αίτηση στην οποία εκφράζει την προτίµησή του
ο υπάλληλος, µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας και αξιοποιείται σε άλλους φορείς και οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα,
οι οποίες εδρεύουν στο νοµό όπου ήδη υπηρετούσαν».
∆ιερωτώµεθα: Γιατί έχουµε δύο µέτρα και δύο σταθµά; Γιατί
δεν µπορούσε να υπάρξει ανάλογη ρύθµιση για τους υπαλλή-
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λους;
Και κάτι ακόµη. Συγχωρέστε µε αν το διαβάζω λάθος. Στο
άρθρο 11 αναφέρεται ότι ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων». Στη συνοδευτική έκθεση της ∆ιεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών, Τµήµα Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Σχεδίων και Προτάσεων Νόµου, δηλαδή στην έκθεση επί του νοµοσχεδίου, στην παράγραφο 2 αναφέρεται –και ειλικρινά θέλω
να το διορθώσετε, γιατί νοµίζω ότι µάλλον είναι λάθος, εµείς θα
θέλαµε να είναι έτσι όπως είναι- ότι ιδρύεται νοµικό πρόσωπο
«∆∆», δηµοσίου δικαίου, υπό την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός
Πιστοποίησης Προσόντων». Θα θέλαµε να µην είναι λάθος, αλλά
πολύ φοβούµαι ότι είναι λάθος. Αντί για «Ι» είναι «∆». ∆ηλαδή το
ότι από το ιδιωτικού δικαίου γίνεται δηµοσίου δικαίου, φαίνεται
ότι δεν το άντεξε ούτε η ∆ιεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών και
το διατήρησε. Φαντάζοµαι ότι πριν από την ψήφιση πρέπει να
διορθωθεί, διότι παρ’ όλο ότι είναι έξω από την αντίληψή µας,
χρειάζεται να διατηρήσουµε µία ορισµένη σοβαρότητα στα κείµενα.
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριµένο σηµείο λέµε ότι αντί να
γίνει µεταφορά του προσωπικού σε προσωρινές θέσεις του
ΕΟΠΠ, να γίνει µεταφορά όλων των υπαλλήλων, δηλαδή µονίµων, δοκίµων, σε προσωρινές θέσεις, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στον
τόπο εργασίας των υπαλλήλων, για τους λόγους που θα αναπτύξουµε και αύριο.
Κάτι το οποίο δεν µας άρεσε καθόλου, µε την έννοια ότι προσβάλλει, θα έλεγα και τους εκπαιδευτικούς και την τυπική εκπαίδευση, είναι αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 16, που είναι
υποχρεωτική η διάθεση των εκπαιδευτικών για πλήρες ωράριο ή
για συµπλήρωση ωραρίου, από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
στα ΙΕΚ, κατά προτεραιότητα. Θεωρούµε ότι αυτό είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη. Κατ’ αρχάς έχουµε µία µετακίνηση από
την τυπική στην άτυπη εκπαίδευση, πέρα από το ότι η ρύθµιση
αυτή τινάζει στον αέρα το εργασιακό στάτους των µόνιµων εκπαιδευτικών, κυρίως όσων εργάζονται στη δευτεροβάθµια τεχνική τεχνολογική εκπαίδευση, καθώς τα ΙΕΚ όχι µόνο δεν
ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά µε το νέο νοµοσχέδιο µεταφέρονται άµεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί µεταφέρονται χωρίς τη θέλησή τους,
κατά κάποιον τρόπο –ας µου επιτραπεί η υπερβολή- έξω από το
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνο που είναι ενδιαφέρον
στην κοινωνική πολιτική του ΠΑΣΟΚ είναι η γλώσσα που χρησιµοποιεί για τους διάφορους τοµείς και λειτουργίες της δηµόσιας
ζωής. Συνήθως χρησιµοποιεί όρους που δεν ανταποκρίνονται
στο περιεχόµενο. Η περίπτωση αυτή του νοµοσχεδίου είναι απολύτως χαρακτηριστική. Λέει: «νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη της
διά βίου µάθησης». Ποιος στην πραγµατικότητα µπορεί να έχει
αντίρρηση για µία διά βίου µάθηση; Και αυτό βεβαίως είναι µέσα
στις παραδόσεις της Αριστεράς και του προοδευτικού ριζοσπαστικού εκπαιδευτικού κινήµατος. Φοβούµεθα, όµως, ότι στην
προκειµένη περίπτωση, ο τίτλος ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο
όσο ανταποκρίνεται ο τίτλος του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη µε το πραγµατικό έργο της αστυνοµίας.
Εκτιµούµε ότι όλη η σύλληψη που διατρέχει το νοµοσχέδιο
από την αρχή έως το τέλος, είναι πώς η ευρωπαϊκή εκπαίδευση
πρέπει να γίνει ένα φθηνό, ανταγωνιστικό προϊόν και όχι βέβαια
παιδεία, όπως εµείς τη λέµε και την εννοούµε. Και είναι µία επιχείρηση στην πραγµατικότητα ανταγωνιστικότητας της εκπαίδευσης, που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες.
Οι τρεις αυτοί πυλώνες που στηρίζουν το νοµοσχέδιο είναι οι
εξής:
Πρώτος πυλώνας, η απόσυρση των κρατών από την υποχρέωσή τους για χρηµατοδότηση της δηµόσιας εκπαίδευσης, η εκχώρηση της εκπαίδευσης στην ιδιωτική πρωτοβουλία και η
µεταφορά του βάρους στους ώµους των πολιτών, δηλαδή τα
άτοµα να πληρώνουν για την εκπαίδευσή τους. Αυτό περιλαµβάνει και αυτό που ονόµαζαν παλαιότερα «συνεχιζόµενη εκπαίδευση» ή «κατάρτιση» και την οποία παλαιότερα την έκανε το
κράτος, οι επιχειρήσεις κ.λπ. και µάλιστα πλήρωναν τους εργα-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ζόµενους γι’ αυτήν την επιµόρφωση. Σήµερα, όµως, το ίδιο το
άτοµο πρέπει να ψάξει να βρει δουλειά, να διοριστεί κ.λπ.. Και ο
νέος άνθρωπος καλείται να περάσει όλη του τη ζωή «εκπαιδευόµενος», προκειµένου να αποκτά δεξιότητες, που τις πληρώνει
σε κάθε περίπτωση ο ίδιος.
Ο δεύτερος πυλώνας, είναι η στόχευση για τη δηµιουργία αγοράς εργασίας πτυχιούχων πολλών ταχυτήτων. Αρχικά, λοιπόν,
εφάρµοσαν το σπάσιµο των πανεπιστηµιακών σπουδών σε δύο
κύκλους: ο πρώτος που οδηγεί στη φθηνή αγορά των τριετών
σπουδών, τύπου µπάτσελορ και ο δεύτερος για την ακριβότερη
εκδοχή του τύπου µάστερ. Το σύστηµα βέβαια δεν πέτυχε, αφού
οι τριετείς συνεχίζουν τις σπουδές τους και γι’ αυτό σε όλη την
Ευρώπη έβαλαν δίδακτρα στον πρώτο πανεπιστηµιακό κύκλο.
Ο τρίτος πυλώνας, είναι η επαγωγή της έµπρακτης λειτουργίας των φορέων εκπαίδευσης περίπου αποκλειστικά στις προτεραιότητες και τις «ανάγκες» της ραγδαίας µεταβαλλόµενης
αγοράς εργασίας.
Στη λογική αυτή η διά βίου µάθηση και µε το παρόν νοµοσχέδιο, προωθείται ως στοιχείο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι λυπηρό ότι ως βασική
επιδίωξη προβάλλεται η κάλυψη των αναγκών που προβάλλουν
οι επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
και όχι οι αναπτυξιακές ανάγκες της κοινωνίας.
Ακόµα, η διά βίου µάθηση αξιοποιείται επιπλέον ως ένας τρόπος διαχείρισης της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, οι
οποίες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στην Ελλάδα και βεβαίως, εξαιτίας της
κρίσης σταδιακά αυξάνεται.
∆υστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έµφαση δίδεται σε
µια βραχύβια κατάρτιση σε συνδυασµό µε τη λογική του απασχολήσιµου. Οι δεξιότητες που προσφέρει µια κατάρτιση δίχως
στέρεο επιστηµονικό υπόβαθρο, όπως καταλαβαίνετε, απαξιώνονται µε τις εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας πολύ
γρήγορα. Και όσο περισσότερο η διά βίου εκπαίδευση προσαρµόζεται στις ανάγκες ταχύρρυθµης προετοιµασίας απασχολήσιµων, τόσο συντοµότερης διάρκειας είναι και η παραµονή των
καταρτιζοµένων στην αγορά εργασίας. Τελικώς, έχουµε κατάρτιση, εισαγωγή στην εργασία, απαξίωση των δεξιοτήτων, έξοδο
από την αγορά εργασίας, επανακατάρτιση. Και αυτός είναι ο
φαύλος κύκλος της διαχείρισης της ανεργίας.
Θα κλείσω µε την δική µας αντίληψη, πάρα πολύ σύντοµα. Ο
Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς προφανώς και υποστηρίζουµε ότι είναι θεµιτό, αναγκαίο και θεµελιώδες δικαίωµα κάθε
νέου ανθρώπου να σπουδάσει σε όποιο γνωστικό αντικείµενο τον
εµπνέει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις επιθυµίες
του για µόρφωση και µελλοντική επαγγελµατική δράση. Γι’ αυτό
ακριβώς και υποστηρίξαµε πριν από δύο χρόνια και φυσικά τώρα
εξακολουθούµε να υποστηρίζουµε ότι η πρόσβαση στα δηµόσια
και δωρεάν πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας, πρέπει να είναι
ελεύθερη σε κάθε απόφοιτο λυκείου, να δοκιµάσει τις δυνάµεις
του σε όποιο επιστηµονικό πεδίο γνώσης τον εµπνέει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Φυσικά υποστηρίζουµε ότι θα πρέπει, επίσης, το κράτος να οργανώσει και να συγκροτήσει το δηµόσιο δωρεάν και υψηλού επιπέδου χώρο της µεταλυκειακής επαγγελµατικής κατάρτισης, που
αυτήν τη στιγµή είναι τελείως ανεξέλεγκτο. Βέβαια, το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι θέλει να βάλει µια τάξη σε αυτό το χάος.
Έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις. Θεωρούµε ότι είναι περισσότερο
οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και λιγότερο
προσπάθεια ελέγχου αυτού του χώρου µε ακαδηµαϊκά κριτήρια.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι αυτός ο χώρος ο οποίος πρέπει να είναι
δηµόσιος και δωρεάν -αναφέροµαι στο χώρο της µεταλυκειακής
επαγγελµατικής κατάρτισης- θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλα
τα παιδιά και να παρέχει και πιστοποιηµένα επαγγελµατικά προσόντα και επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπως και τα πτυχία των
Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ.
Θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η όποια πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων, θα πρέπει να γίνεται κύρια µε βάση τους τίτλους
σπουδών που οδηγούν και σε επαγγελµατικά δικαιώµατα από

κρατικούς φορείς και ιδρύµατα, ενώ η επαγγελµατική εµπειρία
πρέπει να έχει τη βαρύτητα που της αναλογεί µε µία κλιµάκωση
ανάµεσα στην εµπειρία, την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση και την ανώτερη εκπαίδευση.
Εµείς, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε
κατ’ αρχάς αντίθετοι σε αυτό το νοµοσχέδιο. Για τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει και τις τροπολογίες τις δικές µας, θα µιλήσουµε αύριο. Ελπίζω να κάνετε δεκτές όσες περισσότερες
γίνεται, προς το καλό της εκπαίδευσης και των ίδιων των παιδιών.
Σας ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Θεοχάρη.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
πάρω το λόγο, για τέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο
για να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα τα οποία έρχονται και
επανέρχονται γιατί θέλω να βοηθήσω τις τοποθετήσεις των
συναδέλφων. Υπάρχουν ζητήµατα τα οποία τα έθεσαν οι
συνάδελφοι και στη συζήτηση στην επιτροπή, που τα ξεκαθάρισα
απολύτως αλλά επανέρχονται και εδώ στο Τµήµα.
Το πρώτο θέµα είναι αυτό του µεγάλου αριθµού των
υπουργικών αποφάσεων ή των προεδρικών διαταγµάτων. Αυτό
είναι µια συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται σε όλα τα
νοµοσχέδια. Θέλω, λοιπόν, να σας δώσω δύο στοιχεία. Ακριβώς,
η ίδια συζήτηση έγινε για το νοµοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο
Παιδείας τον Μάιο όπου ο αριθµός των υπουργικών αποφάσεων
ήταν µεγαλύτερος από αυτόν. Σας είχα εξηγήσει τότε ότι υπάρχει
διάγραµµα µε χρόνους και αναθέσεις, για το πότε θα βγουν οι
υπουργικές αποφάσεις ή τα προεδρικά διαταγµάτα: Ότι το 80%
ήταν να βγει το 2010 και ένα 20% θα έβγαινε το 2011 και δύο ή
τρεις θα έµεναν για το 2012. Λέω στη Βουλή, λοιπόν, ότι σήµερα
που έχουµε Σεπτέµβριο όλο το διάγραµµα λειτουργεί, είναι όπως
το έχω καταθέσει στη Βουλή και το 77% των υπουργικών
αποφάσεων, έχει βγει.
Την ίδια στιγµή όλες τις βασικές υπουργικές αποφάσεις τις
συζητήσαµε στη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, κύριε
Γεωργιάδη, όπου η Βουλή και ενηµερώθηκε και είχε άποψη επί
των υπουργικών αποφάσεων. Σήµερα, λοιπόν, επαναλαµβάνω
όπως είχα κάνει και στο προηγούµενο νοµοσχέδιο, ότι είναι
έτοιµη όλη η επεξεργασία, όλα τα χρονοδιαγράµµατα και όλες οι
αναθέσεις για να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις του νέου
σχεδίου νόµου. Επίσης, η παρακολούθηση του θα έρθει και στη
Βουλή, γιατί θεωρώ αναγκαίο και σηµαντικό να παρακολουθεί η
Βουλή την εφαρµογή των νόµων.
∆εύτερο στοιχείο, το κόστος και τα προβλήµατα που
υπάρχουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εάν δηλαδή
µπορούµε να εκτιµήσουµε το κόστος του νοµοσχεδίου ή όχι.
Υπάρχουν δύο ζητήµατα. Το πρώτο αφορά το κόστος νέων
δοµών ή νέων διαδικασιών οι οποίες αυξάνουν τις υποχρεώσεις
του δηµοσίου. Εδώ να πω ότι δεν υπάρχει κανένας επιπλέον
οργανισµός. Καταργείται ένας οργανισµός µε εξακόσιες τριάντα
δύο οργανικές θέσεις και δηµιουργείται ένας οργανισµός µε
εβδοµήντα πέντε οργανικές θέσεις. Το ίδιο συµβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες και τις επιλογές που κάνουµε.
Βεβαίως, υπάρχουν άρθρα στα οποία το Γενικό Λογιστήριο
λέει: «∆εν ξέρουµε ποιο θα είναι το κόστος». Να σας πω σε ποια;
Λέµε ότι υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης ΙΕΚ στο µέλλον από τις
περιφέρειες. ∆εν ξέρουµε πόσα θα είναι τα ΙΕΚ. Το κόστος που
θα προκύψει είναι από τις αποφάσεις που θα παίρνουν στο
µέλλον οι περιφέρειες για την ίδρυση ΙΕΚ. Το ίδιο συµβαίνει και
µε όλες τις δοµές, οι οποίες αφορούν αποφάσεις του µέλλοντος
και έχουν αυτήν την υφή. Επαναλαµβάνω δε, ότι το 1,6
δισεκατοµµύριο αφορά αποκλειστικά το σύνολο των
Προγραµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης και Επαγγελµατικής
Κατάρτισης όλων των Υπουργείων, όπου τα βάλαµε σε ένα ενιαίο
πρόγραµµα. Είπα ότι υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραµµα, εθνικό
πρόγραµµα εφαρµογής για τη διά βίου µάθηση, το οποίο θα
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ανακοινωθεί στη λεπτοµέρειά του στο τέλος Σεπτέµβρη και έχει
προϋπολογισµό 1,6 δισεκατοµµύριο.
Τρίτο σηµείο: τα εργασιακά. Ο νέος οργανισµός ο οποίος
γίνεται, ο οργανισµός που ουσιαστικά θα έχει και την ευθύνη του
εθνικού πλαισίου προσόντων, ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης
Προσόντων (ΕΟΠΠ), είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς
οργανισµούς στη χώρα. Είναι οργανισµός ο οποίος θα έχει την
ευθύνη και της οργάνωσης του πλαισίου προσόντων, που θα είναι
καθοριστικό για την οικονοµία, αλλά και για την ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Θα εξηγήσω µετά, στην τοποθέτησή µου πόσο αλλάζει τα δεδοµένα στην αγορά εργασίας το εθνικό πλαίσιο προσόντων,
αλλά την ίδια στιγµή ο οργανισµός αυτός θα θέτει το δηµόσιο
πλαίσιο πιστοποίησης όλων των προσόντων. Θεωρώ ότι οι
υπάλληλοι, τα στελέχη που θα επιλέξουν να πάνε σε αυτόν τον
οργανισµό, θα το κάνουν µε συνείδηση καθήκοντος αλλά και
υπερηφάνιας. Και δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβληµα στους
εργαζόµενους, στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, γιατί
ακούστηκαν απίστευτα πράγµατα µέσα στην επιτροπή: Ότι
απαξιώνουµε τους εργαζόµενους, όταν πάνε σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου. Πραγµατικά, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί που
εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα ή αυτοί που εργάζονται σε
ιδιωτικού δικαίου οργανισµούς είναι απαξιωµένοι και µόνον οι
υπάλληλοι των κεντρικών δηµοσίων υπηρεσιών είναι άξιοι της
δουλειάς τους. Αυτό θεωρώ αναγκαίο να το επισηµάνω.
Τώρα τι συµβαίνει µε το συγκεκριµένο οργανισµό. Γιατί,
βεβαίως, οι υπάλληλοι είναι σήµερα σε ένα νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου. Τους δίνεται η επιλογή εάν θέλουν να πάνε σε
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων ή εάν θέλουν να πάνε στον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων. Είναι, αν θέλετε, και για εµένα ένα
δίληµµα και ένα στοίχηµα η επιλογή των υπαλλήλων τι θα
επιλέξουν και για την εξέλιξη τους και για το µέλλον της ζωής
τους. Σε αυτούς είναι η επιλογή και πώς εκτιµούν αυτήν τη θέση.
Αλλά η επιλογή είναι απολύτως στα χέρια τους. Καµµία αλλαγή,
εποµένως, εργασιακών σχέσεων. Καµµία επιβολή σε κανέναν
εργαζόµενο.
Κύριοι συνάδελφοι, το έχω πει τρεις φορές µέχρι τώρα, το
επαναλαµβάνω, και στην Αίθουσα: Στο θέµα των δηµόσιων ΙΕΚ
ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποσπώνται εκπαιδευτικοί
από τα δηµόσια τεχνικά λύκεια, από τη δηµόσια τεχνική
εκπαίδευση.
Συµβαίνει το εξής φαινόµενο, το οποίο το συναντήσαµε πέρυσι: Επειδή υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός υπεραρίθµων στα
επαγγελµατικά τεχνικά λύκεια, στη τεχνική εκπαίδευση, θέλουµε
όσοι είναι υπεράριθµοι και δεν συµπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους, να µεταφέρονται στα ΙΕΚ, όταν είναι οι αντίστοιχες ειδικότητες. Αυτό θα γίνεται µε επιλογή τους και µε αίτησή τους
για να επιλέξουν πού θα πάνε.
Όταν, όµως, έχουµε υπεράριθµους και δεν υπάρχει το αντίστοιχο ωράριο και δεν υπάρχει και αίτηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών, τότε υπάρχει η δυνατότητα του περιφερειακού
διευθυντή να µετακινήσει για ένα χρόνο –γιατί είναι διάθεση- τον
εκπαιδευτικό της ειδικότητας εκείνης στα δηµόσια ΙΕΚ.
Να κάνω πολύ καθαρό και σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα
πολυτέκνων. Οι ισχύουσες διατάξεις δεν αγγίζονται. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι έχουν τα δικαιώµατα που είχαν σε όλη την
προηγούµενη περίοδο.
Επιπλέον, φέτος δίνεται η δυνατότητα σε οικογένειες, των
οποίων τα παιδιά έχουν δυο σπίτια, δηλαδή περνούν σε δύο διαφορετικά πανεπιστήµια, εφόσον είναι περιφερειακά πανεπιστήµια και βεβαίως υπάρχουν οι αντίστοιχες σχολές, να µπορεί να
γίνεται η µετεγγραφή.
Κύριε Πρόεδρε, στην οµιλία µου θα είµαι πιο αναλυτική. Απλά
θεώρησα απολύτως αναγκαίο να ξεκαθαρίσω αυτά τα πέντε σηµεία, για να µην επανερχόµαστε σε µια συζήτηση που έχει λήξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Καρδίτσας κ.
Μαρία Θεοχάρη.
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ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες Υπουργοί, κυρία Υφυπουργέ, όταν αναφερόµαστε στις
έννοιες παιδεία, µάθηση, εκπαίδευση στη χώρα µας, οι περισσότεροι από εµάς µιλάµε για την τυπική εκπαίδευση που αποκτάται από την προσχολική ηλικία µέχρι την ενηλικίωση, για τις
γνώσεις που αποκοµίζει το παιδί, ο νέος, έως ότου αποφοιτήσει
από το σχολείο και πάρει είτε το δρόµο της ανώτατης εκπαίδευσης είτε της εργασίας, διαχωρίζοντας τις δύο αυτές επιλογές
στη συνείδησή µας.
Όµως, αν ρίξουµε µια µατιά στο εξωτερικό, στους Ευρωπαίους
εταίρους µας, βλέπουµε ότι εκεί δεν επικρατεί η νοοτροπία του
να στείλουµε πάση θυσία το παιδί µας στο πανεπιστήµιο ως λύση
για την επαγγελµατική του αποκατάσταση, αλλά και για το όποιο
κοινωνικό στάτους θεωρούµε ότι του προσδίδει ένα πτυχίο.
Τα αποτελέσµατα αυτής της λογικής τα βλέπουµε γύρω µας
καθηµερινά, χιλιάδες νέοι και νέες µε σπουδές που έχουν βρεθεί
εκτός αγοράς εργασίας! Αντιθέτως, ζήτηση στην αγορά δεν
έχουν πλέον µόνο οι επιστήµονες, αλλά –ίσως και περισσότεροοι τεχνίτες, οι επαγγελµατίες που έχουν επιλέξει µη κορεσµένες
ειδικότητες, κάτι που στην Ευρώπη το γνωρίζουν καλά.
Γι’ αυτό φροντίζουν να ενισχύουν τους εργαζόµενους αυτούς
µε επιπλέον προσόντα, επενδύοντας στην άτυπη εκπαίδευση,
αλλά και στη πιστοποίηση αυτών των προσόντων µε σεµινάρια,
φοίτηση σε ινστιτούτα, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης και
πληθώρα άλλων φορέων που συµβάλλουν στη συνεχόµενη συσσώρευση γνώσεων από το σχολείο µέχρι την τρίτη ηλικία.
Αυτήν ακριβώς την ευρωπαϊκή εµπειρία εισάγει στη χώρα µας
το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, τακτοποιώντας ένα θεσµικό πλαίσιο αρκετά περιορισµένο έως τώρα, επικαιροποιώντας
και συµπληρώνοντας αυτό το πλαίσιο.
Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε τόσο τους χωρίς τυπικά προσόντα εργαζόµενους να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά
όσο και εκείνους που έχουν µεν τα πτυχία, δεν καταφέρνουν
όµως να τα αξιοποιήσουν επαγγελµατικά, να βοηθήσουµε τόσο
τους νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στο χώρο εργασίας και χρειάζονται κατάρτιση και εξάσκηση όσο και τους µεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν ανάγκη επικαιροποίησης των
γνώσεων και δεξιοτήτων τους.
Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντική η σύσταση του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων. Όλα αυτά τα
χρόνια αντιµετωπίζουµε µια απογοητευτική κατάσταση, όπου τα
παιδιά που δεν πετυχαίνουν στις πανελλήνιες εγγράφονται σε
κάθε λογής ΙΕΚ, ΚΕΚ ή άλλα εκπαιδευτήρια ξοδεύοντας χρόνο
και χρήµατα, για να αποκτήσουν ένα χαρτί που δεν βρίσκει αντίκρισµα στην αγορά εργασίας.
Με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων βάζουµε µια τάξη σε αυτήν
τη χαώδη κατάσταση, έτσι ώστε τόσο η µη τυπική εκπαίδευση
όσο και η εργασιακή εµπειρία να πιστοποιούνται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, κυρίως στην παρούσα συγκυρία, που πολλές
χώρες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσµίως κατευθύνονται στη συγκρότηση ανάλογων οργανισµών εν όψει της
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Βασικό σηµείο του νοµοσχεδίου είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά εισάγουµε ένα νέο τρόπο θεώρησης της εκπαίδευσης που
αντιµετωπίζει τη µάθηση µε τρόπο καθολικό, δηλαδή όλες τις
βαθµίδες, όλες τις µορφές µάθησης, για όλους τους πολίτες καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Τόσο οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι του προγράµµατος, δηλαδή η εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού
δυναµικού, όσο και τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα, όπως η
εδραίωση µιας κουλτούρας µάθησης µε κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη συντελούν στην αναβάθµιση του επιπέδου µόρφωσης του πολίτη, αλλά και στη δηµιουργία βελτιωµένων συνθηκών
για ανεύρεση απασχόλησης ή ανέλιξη στην εργασία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο κεντρικός άξονας στο Εθνικό ∆ίκτυο ∆ιά
Βίου Μάθησης θα πρέπει να είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση όλων των επιπέδων διά βίου µάθησης.
Στόχο θα πρέπει να αποτελεί η εξασφάλιση της πρόσβασης
στη µάθηση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών οµάδων που τώρα έχουν περισσότερες ευκαιρίες στον
τοµέα της εκπαίδευσης και βέβαια βασικό σηµείο να είναι η δια-
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σύνδεση της διά βίου µάθησης µε την αγορά εργασίας, ειδικά
σε αυτήν την τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία, όπου ο αριθµός των ανέργων στη χώρα µας υπολογίστηκε πρόσφατα ότι αγγίζει περίπου το ένα εκατοµµύριο, µε εξειδίκευση τα
προγράµµατα κατάρτισης και προσαρµογής στην εµπειρία και
στις δεξιότητες των ενδιαφεροµένων.
Το µοντέλο οργάνωσης που καθιερώνεται µε το νοµοσχέδιο
είναι αποκεντρωµένο, µε τη συµµετοχή όλων των φορέων που
συµβάλλουν στη διά βίου µάθηση στη χώρα µας, µε απώτερο
στόχο τη δηµιουργία ενός ισχυρού δικτύου που θα συντονίζεται
από τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης και θα περιλαµβάνει πληθώρα οργανισµών, όπως µουσεία, βιβλιοθήκες, σχολεία,
πανεπιστήµια, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρα και ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης, συµβουλευτικές υπηρεσίες,
κέντρα προώθησης απασχόλησης, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Η αποτελεσµατική συγκρότηση του συστήµατος αξιολόγησης
του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιά Βίου Μάθησης θα αποτελέσει κεντρικό
παράγοντα, προκειµένου να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία και να
εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία του δικτύου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο αυτό στόχος
µας είναι η δηµιουργία πολιτών µε γνώσεις και προσόντα, µέσω
ενός ανοιχτού δηµοκρατικού και αξιοκρατικού δικτύου χωρίς διακρίσεις, επενδύοντας στο µέλλον του τόπου.
Η γνώση, οι ικανότητες, η διαρκής επιµόρφωση αποτελούν το
κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για κάθε εργαζόµενο και είναι
χρέος µας, ειδικά στη σηµερινή διεθνοποιηµένη κοινωνία, να
οπλίζουµε τους συµπολίτες µας µε όσο το δυνατόν περισσότερα
εφόδια.
Αυτό ακριβώς πετυχαίνουµε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό
και είναι καθήκον όλων µας να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό Κορινθίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο
γενικές παρατηρήσεις που αφορούν µια κυβερνητική πρακτική,
η οποία αρχίζει να παγιώνεται στη νοµοθετική διαδικασία.
Κατά πρώτον, διαπιστώνω µία εµµονή στην αναδιατύπωση
νόµων και θεσµών που ήδη υπάρχουν. Το είδαµε στο Μητρώο
Αγροτών, το είδαµε στο Μητρώο Εµπόρων, το είδαµε στο νοµοσχέδιο για τον ΕΛΓΑ, το βλέπουµε και στο νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα.
Θα µπορούσατε, κυρία Υπουργέ, µε µερικές διοικητικές πράξεις, υπουργικές αποφάσεις, να θεραπεύσετε τις δυσλειτουργίες
ή τα προβλήµατα που προέκυψαν στο στάδιο της εφαρµογής
του νόµου. Γιατί ο ν.3369/2005 που ψήφισε η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας συστηµατοποίησε τη διά βίου εκπαίδευση µε
τρόπο που δοκιµάστηκε στη πράξη.
Για πρώτη φορά ενισχύθηκαν οι υποδοµές. Στελεχώθηκαν και
λειτούργησαν εκατοντάδες σχολεία, κέντρα και εργαστήρια εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα.
Στην Κόρινθο είχαµε µια άκρως επιτυχηµένη εµπειρία, καθώς
µέσα στα πρώτα τέσσερα χρόνια µε την υλοποίηση προγραµµάτων διά βίου εκπαίδευσης είχαµε χίλιους διακόσιους αποφοίτους.
Χίλιους διακόσιους αποφοίτους, που αυτά τα προγράµµατα τους
προσέφεραν πολύτιµες δεξιότητες και γνώσεις.
Θα µας πει η κυρία Υπουργός ότι χρειαζόταν συµπληρωµατικά
µέτρα και θα συµφωνούσαµε. Αυτά, όµως, τα συµπληρωµατικά
µέτρα δεν τα βλέπουµε στο νοµοσχέδιο, παρά µόνο να σκιαγραφούνται.
Το περιεχόµενο τους παραπέµπεται –και εδώ περνάω στη δεύτερη παρατήρηση- για µια ακόµη φορά σε κοινές υπουργικές
αποφάσεις. Επιτέλους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία
Υπουργέ, θα πρέπει να σταµατήσει αυτή η διαδικασία. Αυτή η
απαράδεκτη πρακτική να έρχονται σε αυτήν την Αίθουσα Υπουργοί και να ζητούν λευκές επιταγές, να ζητούν λευκές κόλλες και
επιπλέον να ζητούν να συµπληρώνουν την εξουσιοδότηση κατά
όπως αυτοί θέλουν.

Αυτό, κυρία Υπουργέ, υποβαθµίζει, προσβάλλει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Και βεβαίως, πιστοποιεί για κάθε τέτοια νοµοθετική πρωτοβουλία, προχειρότητα, ανευθυνότητα, έλλειψη
προγράµµατος, έλλειψη συγκεκριµένου στόχου.
Μέτρησα πάνω από εξήντα υπουργικές αποφάσεις. Οι εξηγήσεις, που δώσατε, δεν µας έπεισαν καθόλου. ∆εν µπορείτε να
µας πείσετε, κυρία Υπουργέ, ότι δεν θα µπορούσατε µέσα σε
αυτό το νοµοσχέδιο να προσδιορίσετε µε σαφήνεια τους όρους
και τις προϋποθέσεις, για την χορήγηση, για παράδειγµα αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης.
Όλο το άρθρο 4, που αποτελεί τον πυρήνα του νοµοσχεδίου, παραπέµπεται σε υπουργικές αποφάσεις.
Το έχουµε επισηµάνει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ότι τουλάχιστον επί της αρχής η Νέα ∆ηµοκρατία δεν µπορεί να ψηφίζει νοµοσχέδια που ο πυρήνας τους, που το βασικό τους αντικείµενο
παραπέµπεται σε υπουργικές αποφάσεις, ιδιαίτερα αποφάσεις,
οι οποίες επηρεάζουν και τη δαπάνη που προκαλείται σε κάθε
περίπτωση.
Θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Υπουργέ, ποιο είναι το νόηµα µε
το ένα χέρι να καταργείτε δηµόσιους οργανισµούς όπως είναι ο
ΟΕΕΚ και µε το άλλο να δηµιουργείτε νέους; Ποιο είναι το δηµοσιονοµικό όφελος; Ποια δαπάνη θα δηµιουργηθεί από τις αποζηµιώσεις όσων συµµετέχουν σε διάφορες επιτροπές; Σε αυτές
τις επιτροπές όπου τρέχουν πολυθεσίτες µε παχυλούς µισθούς;
Οι δήµοι, βεβαίως, στους οποίους αναθέτετε µεγάλο κοµµάτι
του έργου, µε ποιο τρόπο θα ανταποκριθούν; Από τη µια µεριά
τους επιφορτίζετε µε επιπρόσθετο κόστος, όπως για τα προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης, από την άλλη, όµως, περικόπτετε το 35% από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, µειώνετε
κατά 15% την ΣΑΤΑ, τους κόβετε σηµαντικά ποσά από το «ΘΗΣΕΑΣ».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει ότι η διά βίου εκπαίδευση είναι ένα πολύτιµο εργαλείο τόσο
για την ατοµική πρόοδο όσο και για την εθνική ανάπτυξη. Ζούµε
σε ένα ανταγωνιστικό, παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον που αλλάζει ταχύτητα και επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής µας.
Αν θέλουµε να ανταποκριθούµε στις σύγχρονες προκλήσεις
και να εξασφαλίσουµε δουλειά και κοινωνική ένταξη για κάθε πολίτη, χρειάζεται να επενδύσουµε στην παιδεία. Χρειάζεται να διασφαλίσουµε τη διαρκή συµµετοχή στην κοινωνία της γνώσης για
όλους, για κάθε ηλικία, για κάθε κοινωνική οµάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο παραλογισµός είναι να γράφουµε ωραίες εκθέσεις ιδεών, αλλά να τις εγκαταλείπουµε στην
πράξη. Το προεκλογικό 5% για την παιδεία, κυρία Υπουργέ, δεν
υλοποιήθηκε ποτέ.
Την ίδια στιγµή που συζητούµε αυτό το νοµοσχέδιο λείπουν
είκοσι χιλιάδες εκπαιδευτικοί στη βασική εκπαίδευση. Το Υπουργείο συζητά ως λύση τη σύµπτυξη των τάξεων και τη µετάταξη
καθηγητών από τη δευτεροβάθµια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Ξεχνάτε, βεβαίως, ότι θα έχουµε και αύξηση των µαθητών,
αφού πλέον πολλοί γονείς της µεσαίας οικονοµικής στάθµης δεν
µπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα και να στείλουν τα παιδιά
τους, όπως τα έστελναν, σε ιδιωτικό σχολείο. Βεβαίως, αυτά τα
παιδιά θα πάνε στη δηµόσια εκπαίδευση.
Βεβαίως όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, εσάς δεν σας απασχολούν,
γιατί φαίνεται ότι το λύσατε το θέµα. Καταφέρατε το ακατόρθωτο, να εισάγονται µαθητές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
βαθµό πρόσβασης µηδέν. Κυρία Υπουργέ, λυπάµαι που θα σας
το τονίσω, αλλά αυτό αποτελεί ντροπή για το εκπαιδευτικό µας
σύστηµα.
Την ίδια στιγµή που κουβεντιάζουµε για αµέτρητους φορείς,
επιτροπές, ΚΥΑ και προεδρικά διατάγµατα, οι εκπαιδευτικοί που
υπηρετούν στη διά βίου µάθηση, παραµένουν απλήρωτοι κοντά
ένα χρόνο. Την ίδια στιγµή που ασχολούµαστε µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και την κατάρτιση, η ανεργία καλπάζει.
Θέλω να µας απαντήσουν οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης: “Σε
ποιες δουλειές θα στείλετε τους νέους µας όταν η Κυβέρνηση
σας θα έχει πετύχει το στόχο του 20% στην ανεργία”; Πώς θα
επιλέξουν σε ποιο τοµέα θα καταρτιστούν; Πού θα εξειδικευτούν;
Ποια δεξιότητα θα καλλιεργήσουν, όταν δεν θα υπάρχει ούτε
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ένας βιώσιµος κλάδος στην οικονοµία, όταν τα κοινωνικά προβλήµατα θα τους καθηλώσουν;
Ακόµα περιµένουµε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ακόµα
περιµένουµε τις επενδύσεις στην επιχειρηµατικότητα. Ακόµα περιµένουµε τον αναπτυξιακό νόµο στην καινοτοµία. Ακόµα περιµένουµε το Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Ακόµα
περιµένουµε τη στήριξη των νέων αγροτών.
Παιδιά µε οράµατα, µε όρεξη που ήθελαν να µείνουν, να δηµιουργήσουν και να στηρίξουν την περιφέρεια, που αποτελεί τον
πυρήνα του αγροτικού τοµέα, παραµένουν σήµερα απλήρωτοι.
Ακόµα και για το επίδοµα της πρώτης εγκατάστασης, που το κόψατε στο µισό, δεν έχετε πληρώσει ούτε 1 ευρώ.
Αν δεν δώσετε κατεύθυνση, κυρία Υπουργέ, στην κοινωνική
και την οικονοµική σας πολιτική, δεν µπορείτε να δώσετε κατεύθυνση ούτε στους νέους ούτε στους πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σπουδαιότητα του νοµοσχεδίου που έρχεται σήµερα για συζήτηση στο Β’
Θερινό Τµήµα της Βουλής µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων –γιατί εµείς το Υπουργείο αυτό
έτσι το ξέρουµε- είναι αναµφισβήτητα πολύ µεγάλη, αρκεί βέβαια να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις, αλλά κυρίως να πειστούµε για τον τρόπο και τα οικονοµικά κριτήρια µε τα οποία ένα
τέτοιο εγχείρηµα θα εφαρµοστεί ουσιαστικά στην πράξη και κατ’
επέκταση θα αποδώσει καρπούς και θα βοηθήσει, θα αναβαθµίσει ουσιαστικά την ελληνική κοινωνία.
Κυρία Υπουργέ, βγάλατε τον όρο «Εθνικής» χωρίς ουσιαστικά
να ρωτήσετε κανέναν. Χαίροµαι, βέβαια, που τον επαναφέρετε
τώρα µε τη µορφή του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιά Βίου Μάθησης κ.λπ.
Χαίροµαι ιδιαίτερα, γιατί δεν προσχωρήσατε στη «∆ραγώνιο» θεωρία –έφυγε η κ. ∆ραγώνα- ή στο «∆ραγώνιο» δόγµα κατά το
οποίο όποιος σέβεται τους θεσµούς της παιδείας, της θρησκείας
και της οικογένειας είναι τουλάχιστον ένας ακραίος εθνικιστής.
Αυτά πρέσβευε και έγραφε στα βιβλία της η κ. ∆ραγώνα. Ευτυχώς που αυτά δεν περνούν στην ψυχή κανενός Έλληνα.
Κυρία Υπουργέ, σηµειώνετε και το θεωρώ πάρα πολύ βασικό
πως η διά βίου µάθηση θεµελιώνεται στην προσχολική αγωγή.
Είναι απόλυτα εκπαιδευτικά και ιατρικά κατοχυρωµένο. Πείτε,
όµως, ειλικρινά για ποια προσχολική αγωγή µιλάτε; Για τους ανύπαρκτους βρεφονηπιακούς σταθµούς; Για τα κλειστά νηπιαγωγεία; Για την έλλειψη παράλληλων τάξεων ή τάξεων υποστήριξης
παιδιών, ιδιαίτερα παιδιών µε κάποια µαθησιακά ή ειδικά προβλήµατα; Και γιατί; Απλούστατα γιατί λείπουν τα κονδύλια.
Προκαλώ το συνάδελφό µου και εισηγητή του ΠΑΣΟΚ στο νοµοσχέδιο να µιλήσουµε εδώ πέρα για το ποια είναι τα παράπονα
τα οποία εµείς δεχόµαστε για την ειδική εκπαίδευση, για τα ειδικά προβλήµατα και ποια απάντηση θα πρέπει να δώσω εγώ
αύριο, που θα µου τηλεφωνήσει και θα µε ρωτήσει η µητέρα αυτιστικών παιδιών ή µε κάποιο άλλο µαθησιακό πρόβληµα µε
υψηλή λειτουργικότητα, όπως λέµε, κυρία Υπουργέ, για το πού
θα το πάει το παιδί της; Σε ποιο σχολείο µπορεί να το πάει για να
το εκπαιδεύσει;
Αυτή είναι η πραγµατικότητα στο νοµό µας, κύριε συνάδελφε.
Πιθανώς, βέβαια, επειδή η Εύβοια γενικώς είναι ξεχασµένη -τη
θυµάται µόνο ο Θεός- να είναι η εξαίρεση. Μακάρι να είµαστε η
εξαίρεση και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα τα πράγµατα να είναι
όπως πρέπει να είναι.
Λέµε, λοιπόν, ότι η διά βίου µάθηση θεµελιώνεται στην προσχολική αγωγή. Μας λείπει ουσιαστικά αυτό το βασικό λιθάρι
στην εκπαίδευση, που είναι η προσχολική αγωγή.
Νοµίζω ότι πρέπει να σταθούµε, κύριοι Υπουργοί, στην πραγµατικότητα και στα καθηµερινά προβλήµατα που απασχολούν τον
κάθε γονέα που θέλει αυτήν τη στιγµή να πάει και να µορφώσει
το παιδί του στο δηµόσιο σχολείο. ∆ιότι, δυστυχώς, για το ιδιωτικό δεν το συζητάµε πλέον, γιατί το βαλάντιο δεν το επιτρέπει.
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Ας έρθουµε, όµως, τώρα και στο νοµοσχέδιο.
Αλήθεια υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιος σε αυτήν την
Αίθουσα που δεν θέλει ουσιαστικά τη διά βίου µάθηση για όλους,
για όλο τον κόσµο, για τους νέους, τους ενήλικες και οπωσδήποτε, βέβαια, για ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως είναι τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ∆εν είναι ούτε νεοελληνική ούτε σοσιαλιστική ανακάλυψη. Το ξέρουµε, εξάλλου, από την εποχή του
Σωκράτη το «γηράσκω αεί διδασκόµενος». Όµως, µε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να γίνεται αυτή η διά βίου µάθηση; ∆ιότι είναι
γνωστό πως όταν λέµε διά βίου µάθηση εννοούµε κάθε δραστηριότητα µάθησης και εκπαίδευσης στην οποία συµµετέχουν ενήλικες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, µε στόχο να βελτιώσουν
τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες τους, τις ικανότητές τους, τις
επαγγελµατικές τους προοπτικές, την προσωπική και κοινωνική
τους εξέλιξη, αλλά και να έχουν µια δηµιουργική αξιοποίηση στον
ελεύθερο χρόνο τους.
Επιστηµονικά υποστηρίζεται, αλλά υπάρχουν και εµπειρικές
αναλύσεις που βεβαιώνουν ότι η διά βίου µάθηση έχει σηµαντική
οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική και πολιτική αξία. Το έχει αναγνωρίσει, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουµε όλοι ότι το
Μάρτιο του 2000 στη Λισαβόνα θεωρήθηκε ότι η γνώση πρέπει
να είναι ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη ανά την υφήλιο,
διότι έτσι θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε καλύτερες θέσεις
εργασίας, µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Πάντοτε, βέβαια,
στο επίκεντρο όλων αυτών είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, κάτι που
θέλω να πιστεύω ότι ισχύει και στη χώρα µας.
Και τα δεχόµαστε όλα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι
πάρα πολύ σωστά. Ερχόµεθα, όµως, να τα υλοποιήσουµε σήµερα στην χώρα µας, στην πολύπαθη Ελλάδα µε τα δηµοσιονοµικά της προβλήµατα και µιλάτε για συνολικές δαπάνες, κάτι
κονδύλια, για παράδειγµα, 1,6 δισεκατοµµυρίου ευρώ, τη στιγµή
κατά την οποία δεν µπορείτε να πληρώσετε, δεν υπάρχει κονδύλιο να πληρωθεί ο δάσκαλος για την παράλληλη στήριξη και την
παράλληλη τάξη παιδιών µε ειδικά προβλήµατα.
Πρέπει, επιτέλους, να µάθουµε σ’ αυτήν τη χώρα τι γίνεται.
Υπάρχουν χρήµατα; Υπάρχουν ειδικά κονδύλια για ειδικές καταστάσεις; ∆εν µπορεί κανείς να δεχθεί αυτήν την κατάσταση.
Και επειδή θέλατε, κυρία Υπουργέ, να αναφερθούµε σε συγκεκριµένες παραγράφους, η παράγραφος 5 µιλάει για ενδεχόµενες δαπάνες, η παράγραφος 2 για ενδεχόµενη δαπάνη για τα
ΙΕΚ, η παράγραφος 4, επίσης, για ενδεχόµενη δαπάνη που θα
εξαρτηθεί από κοινές υπουργικές αποφάσεις. ∆ηλαδή, για να το
πω απλά, πουθενά δεν υπάρχει πράσινο φως ότι αυτό το νοµοσχέδιο που µας φέρατε, που πραγµατικά έχει τη ζωτική του σηµασία, µπορεί στα απλούστερα πράγµατά του να υλοποιηθεί.
Εµένα όλοι µου παραπονούνται ότι αυτός ο απλός θεσµός της
οικογενειακής στήριξης δεν λειτουργεί, γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια και δεν υποστηρίζεται.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι, όπως αναφέρθηκε και ο εισηγητής του
κόµµατός µας, είχαµε όλοι και έχουµε όλοι την καλή διάθεση να
στηρίξουµε αυτή την νοµοθετική προσπάθεια γιατί βασικά όλοι
πιστεύουµε στην αναγκαιότητά της και αν θέλετε και προσωπικά,
γιατί σε όλη την ακαδηµαϊκή µου καριέρα υπήρξα ο άνθρωπος
της γνώσης, της µόρφωσης, της έρευνας, της προσπάθειας.
Όµως, εδώ τι να υποστηρίξουµε, κυρία Υπουργέ; Ένα γράµµα
κενό; ∆εν υπάρχει τίποτα που να µας διασφαλίζει ότι σε αυτά τα
πολύ ωραία, τα πολύ πολύπλοκα -εάν για σας είναι απλά, µακάρι
να είναι, για να µπορέσετε να τα υλοποιήσετε- υπάρχει ελάχιστο
φως εις το τούνελ.
Θα αναφερθούµε αύριο στο άρθρο 25, αλλά θα σας παρακαλούσα, επειδή την τελευταία στιγµή µού ήρθε µια παράκληση
από τη συνοµοσπονδία πολυτέκνων. Πιθανώς να έχει έρθει και
σε εσάς. Νοµίζω ότι στους πολύτεκνους πρέπει να στεκόµαστε
δίπλα. Την καταθέτω και θα ήθελα να έχετε µια θετική τοποθέτηση όσον αφορά τις µετεγγραφές, κυρίως, των πολυτέκνων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα ήθελα να ολοκληρώσετε, παρακαλώ.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Αφού…
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: ∆εν νοµίζω ότι τους
έχετε λύσει το θέµα, κυρία Υπουργέ.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τι άλλο χρειάζονται;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Και θα αναφερθώ στο
συγκεκριµένο που είπαν.
Τη Χαλκίδα, κυρία Υπουργέ, την έχετε στην Αττική. Είναι τόσο
εύκολο νοµίζετε µια πολύτεκνη οικογένεια να νοικιάσει σπίτι στην
Αθήνα; Σας το λέω εγώ. Έχω συγκεκριµένη πολύτεκνη οικογένεια της Χαλκίδος, γι’ αυτό µε βλέπετε και επιµένω και παρεµβαίνω σε ένα θέµα που, λόγω της εντοπιότητός µου, ξέρω
καλύτερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κυρία Παπανδρέου, ολοκληρώστε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: ∆εν µπορούν τα παιδιά να πηγαινοέρχονται από τη Χαλκίδα στην Αθήνα, κυρία
Υπουργέ.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σε καµµία περίπτωση…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κυρία Παπανδρέου.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θα περάσει στη Χαλκίδα και θα
θέλει να µετεγγραφεί στην Αθήνα;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Όχι. Σας είπα ότι οι
γονείς…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Παπανδρέου,
σας παρακαλώ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Βεβαίως. Θα σας
φέρω, αν θέλετε, τη συγκεκριµένη περίπτωση πολυτέκνου για να
τη δείτε. Οι άνθρωποι έχουν προβλήµατα και νοµίζω ότι πρέπει
να τους τα λύσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Εγώ θα καταθέσω
αυτό στα Πρακτικά και εξυπακούεται, βέβαια -το είπε και ο εισηγητής µας- ότι εµείς για όλα αυτά δεν µπορούµε να είµαστε θετικοί.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, στην τριάδα των τριών Υπουργών Παιδείας, των
κυριών Υπουργών Παιδείας, θερµά συγχαρητήρια και να ευχηθούµε ευόδωση των προσπαθειών τους στο δύσκολο έργο της
παιδείας.
«Παιδεία και κόπου πολλού και χρόνου µακρού και δαπάνης
ου µικράς και τύχης δει χρήσθαι λαµπράς», θα έλεγαν οι αρχαίοι
πρόγονοι, όπως ο κ. Γεωργιάδης ξέρει πολύ καλά.
Η διά βίου µάθηση είναι απαραίτητη για όλους µας, για όλους
τους πολίτες, για όλους τους ανθρώπους, πολύ περισσότερο για
τις εξειδικευµένες επιστήµες. Ως γιατρός, ξέρω πόσο γρήγορα
εξελίσσονται τα πράγµατα και πόσες χιλιάδες άρθρα δε, δηµοσιεύονται κάθε µέρα στον παγκόσµιο Τύπο, όπου είναι αδύνατον
να τα παρακολουθεί κανένας όλα ή έστω και ένα µικρό τους
µέρος.
Χρειάζεται και η αυτοµόρφωση, αλλά χρειάζεται και η προσπάθεια από την πολιτεία. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε
όλους να σπουδάσουν. Ξέρουµε τα προβλήµατα της παιδείας
που υπάρχουν και δεν θέλουµε εδώ να τα αναπτύξουµε τώρα.
Όµως, επίσης, θα πρέπει όχι µόνο να σπουδάζουν στα σχολεία
από την κατώτερη µέχρι την ανώτατη παιδεία, αλλά και από εκεί
και πέρα, να συνεχίζουν αυτήν την προσπάθεια.
Βέβαια, η διά βίου µάθηση δεν επιλύει όλα τα µακροχρόνια
προβλήµατα που εντείνονται σήµερα, όπως είναι το πρόβληµα
της ανεργίας ή της βελτίωσης της τυπικής εκπαίδευσης. Και θα

ήταν λάθος να εκµεταλλευθεί κανείς την αγωνία των ανέργων ή
να λειτουργήσει αυτό ως υποκατάστατο της κανονικής παιδείας.
Σε κάτι τέτοιο εµείς είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι, χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι υποβαθµίζουµε τη σηµασία της διαρκούς
επιµόρφωσης, ιδίως σε κρίσιµους τοµείς, όπως η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και η αυτοδιοίκηση.
Η επιµόρφωση και η κατάρτιση των εργαζοµένων αποτελεί
κλειδί για µακροχρόνια προβλήµατα, όπως η ένταξή υπαλλήλων
στην εργασία µε απαρχαιωµένες -πολλές φορές- γνώσεις, απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών,
αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών -αν θέλετε- σε σχέση µε τα
µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα του τόπου και κυρίως, απόκτηση
των απαραίτητων προσόντων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες και τις σύγχρονες µεταρρυθµίσεις.
Η πολιτική «διά βίου µάθηση» δεν µπορεί παρά να περιλαµβάνει τη διάγνωση των πραγµατικών αναγκών, την πιστοποίηση των
προγραµµάτων για την εξασφάλιση της ποιότητας και την πιστοποίηση των προσόντων, την αξιολόγηση, την αποτελεσµατική
διάθεση των πόρων, την πρόσβαση όλων σ’ αυτήν.
Οι αρχές, οι στόχοι και η λειτουργία των φορέων και οργάνων,
καθώς και τα εργαλεία για την εφαρµογή της πολιτικής, σε γενικές γραµµές αποτυπώνονται στο παρόν σχέδιο νόµου.
Όµως, κυρία Υπουργέ, κυρίες Υφυπουργοί, το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης 2010-2013, το οποίο θα µας έδειχνε
τον τρόπο που αποτυπώνεται η πολιτική και οι διαδικασίες που
περιγράφονται, δεν είναι ακόµη έτοιµο. Έτσι, δεν µπορούµε να
άρουµε τις επιφυλάξεις µας και να ψηφίσουµε θετικά. Θα περιµέναµε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να συζητούµε ακριβώς γι’ αυτό το
πρόγραµµα.
Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης θα παρουσιαστεί
αρχές Οκτωβρίου στη Σύνοδο ∆ιά Βίου Μάθησης, σύµφωνα µε
δελτίο Τύπου του Υπουργείου. Άλλο το επιχειρησιακό πρόγραµµα που δίνει τις γενικές αρχές και άλλο το εθνικό πρόγραµµα που καταγράφει τους στόχους και τις δράσεις. Το σχέδιο
νόµου είναι στην ουσία ένα πλαίσιο, αλλά το σηµαντικό είναι το
σχέδιο δράσης του προγράµµατος που απεικονίζει ακριβώς
αυτήν την πολιτική, δηλαδή τι χρήµατα θα διατεθούν -και ξέρουµε πόσα λίγα διατίθενται για την παιδεία- πώς θα κατανεµηθούν, σε ποιους δικαιούχους, σε ποιες περιοχές κ.λπ..
Θέλουµε να ξέρουµε τι πρόκειται να γίνει, να έχουµε χειροπιαστά πράγµατα και κυρίως, να ξέρουµε τι θα γίνει µετά το 2013
που θα µειωθεί ή θα πάψει η χρηµατοδότηση. Όλη αυτή η ιστορία για τη διά βίου µάθηση είναι µόνο για να εισπράξουµε τα χρήµατα ή είναι µία γενικότερη αντίληψη που θα χρηµατοδοτείται
από τον κρατικό προϋπολογισµό; Γιατί είδαµε στο παρελθόν να
παρακολουθούν προγράµµατα επιµόρφωσης πολίτες ανεξαρτήτως ειδικότητας, χωρίς καµµία στόχευση, µόνο και µόνο για να
προσθέσουν ένα εισόδηµα.
Ενώ σε επίπεδο διακηρύξεων και αρχών, θεωρoύµε ότι το νοµοσχέδιο κάνει ένα θετικό βήµα, δεν µπορούµε να µην εκφράσουµε τις επιφυλάξεις µας όταν αναλογιζόµαστε την άσκοπη και
αναποτελεσµατική. κατασπατάληση των πόρων που έγινε στο
παρελθόν µε προγράµµατα άχρηστα, µη συνδεδεµένα µε την
αγορά εργασίας και µε αµφιβόλου ποιότητας περιεχόµενο και
εκπαιδευτές.
Ευελπιστούµε πως οι προϋποθέσεις που θέτει το νοµοσχέδιο
για τη χρηµατοδότηση θα εφαρµοστούν και θα ελέγχονται. ∆εν
µπορούµε, όµως, να δώσουµε «λευκή» επιταγή.
Ξέρω ότι στο παρελθόν τουλάχιστον έγινε µία προσπάθεια στα
νοσοκοµεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να µπουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και όµως, αυτό έµεινε στη µέση. Ξοδεύτηκαν πολλές εκατοντάδες εκατοµµύρια και όµως, τα
αποτελέσµατα ήταν µηδαµινά.
Η έλλειψη προδιαγραφών, σχεδιασµού προγραµµάτων και ουσιαστικής πιστοποίησης αυτών µέσω των σχετικών οργάνων µπορεί να οδηγήσει την αυτοδιοίκηση, παραδείγµατος χάριν, ακόµη
µια φορά σε αναποτελεσµατικά προγράµµατα στην καλύτερη περίπτωση, εµποδίζοντας την ουσιαστική αποκέντρωση.
Το 2013, ως έναρξη των δεσµεύσεων για τη χρηµατοδότηση
των προγραµµάτων, είναι αρκετά µακριά. Σηµαντικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας πρέπει να είναι η σύναψη συγκεκρι-
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µένων προγραµµατικών συµβάσεων.
Η συµµετοχή ενός φορέα, όπως το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, µε πλούσια και µακροχρόνια εµπειρία στο αντικείµενο
της επιµόρφωσης-κατάρτισης στο δηµόσιο τοµέα και την αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να είναι ιδιαιτέρως αναβαθµισµένη. Η συµµετοχή του φορέα σε όλα τα όργανα για τη συνδιαµόρφωση της
δηµόσιας πολιτικής διά βίου µάθησης και την εφαρµογή της,
καθώς και για τη διαµόρφωση του Εθνικού Προγράµµατος ∆ιά
Βίου Μάθησης είναι απαραίτητη και η απουσία του φορέα σε ορισµένα από τα προαναφερόµενα δεν µας βρίσκει σύµφωνους.
Ένα από τα βασικά ζητήµατα που προκύπτουν είναι η αντιµετώπιση του ως νοµοσχεδίου στον οποίο βαρύνοντα λόγο έχουν
οι ∆ΟΕ, η ΟΛΜΕ και η ΠΟΣ∆ΕΠ, χωρίς όµως να περιλαµβάνονται και οι επαγγελµατικοί φορείς. Ως ∆ηµοκρατική Αριστερά,
στηρίζουµε την άποψη ότι για την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων θα πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό όργανο, στο
οποίο να συµµετέχουν κι εκπρόσωποι από ΓΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒ,
∆ΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣ∆ΕΠ, όπως και οι εκπρόσωποι της Εθνικής
Οµοσπονδίας Ατόµων Με Αναπηρία.
Σύµφωνα µε την κυρία Υπουργό, η υλοποίηση του προγράµµατος θα γίνει µέσω δεκατριών περιφερειακών προγραµµάτων προφανώς, ένα για κάθε µια από τις δεκατρείς περιφέρειες
αυτοδιοίκησης- τα οποία θα εξειδικεύουν προγράµµατα και δαπάνες σε επίπεδο δήµου. Αυτό µάλλον είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί, χωρίς την άµεση εποπτεία και βοήθεια της ΚΕ∆ΚΕ
προς τους δήµους. Οι αρµοδιότητες θα πρέπει να µεταφερθούν
µόνο σε επίπεδο περιφέρειας και η κατάρτιση και η υλοποίηση
προγραµµάτων διά βίου µάθησης να εγκρίνεται σε επίπεδο φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από το ΥΠΕ∆.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο και για µένα την υποµονή σας, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τον Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων, πρέπει να εξασφαλίσουµε την αρτιότητα του οργανισµού. ∆ύο πράγµατα πρέπει να αναγνωρίσουµε: πρώτον, ότι η ύπαρξή του
έρχεται να αντικαταστήσει όλα εκείνα τα χαρτιά που διακινούνται µε τη µορφή βεβαιώσεων και υπογράφονται από κάποιον και
δεύτερον, ότι η λογική ύπαρξής του στοχεύει στην κατοχύρωση
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν µέσω άτυπης εκπαίδευσης.
∆εν υπάρχει, τέλος, σαφής εικόνα των δαπανών που θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό, αφού οι αµοιβές των διοικητικών
συµβουλίων και των διαφόρων νέων φορέων που δηµιουργούνται από το παρόν νοµοσχέδιο θα καθορίζονται πλέον κι αυτές µε
κοινές υπουργικές αποφάσεις για µια σειρά ζητήµατα που χαρακτηρίζουν γενικότερα όλο το σχεδιασµό του νοµοσχεδίου,
όπως κι όλα τα άλλα νοµοσχέδια που έρχονται εδώ όλο αυτόν
τον καιρό.
Πολλές αρµοδιότητες υποστηρικτικής εκπαίδευσης, όπως
είναι τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης -έχουµε καταθέσει και σχετικές τροπολογίες- ή τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
ή αυτά για τα ΑΜΕΑ έχουν αφεθεί στην τύχη τους. ∆εν υπάρχει
ούτε µία λέξη που να αφορά κοινωνικά ευάλωτες οµάδες. Η πρόταση µας είναι να µελετήσετε σοβαρά και να εντάξετε στο Πρόγραµµα της ∆ιά Βίου Μάθησης νέους και γενικά πολίτες που
επανεντάσσονται κοινωνικά µετά από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα απεξάρτησης από ουσίες, ψυχικά ασθενείς ενταγµένους σε προγράµµατα ασυλοποίησης, αποφυλακισµένους ή και
νέους τροφίµους φυλακών, µετανάστες, ακόµα και αν δεν διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα κ.λπ..
Όσον αφορά τις µεταγραφές, θεωρώ ότι είναι από τα άρθρα
του νοµοσχεδίου που θα πρέπει να απαλειφθεί και να αποτελέσει
αντικείµενο άλλου νόµου.
Από τα πιο βασικά στοιχεία, κυρία Υπουργέ, για να λειτουργήσει η διά βίου µάθηση είναι τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες θα έπρεπε να είναι καλές και δανειστικές. ∆υστυχώς,
η χώρα µας υστερεί πάρα πολύ σε σχέση και σύγκριση µε όλη
την άλλη Ευρώπη.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ενώ η πρωτοβουλία να υπάρξει νοµικό πλαίσιο για τη διά βίου µάθηση δεν µπορεί παρά να
θεωρείται θετική, ως ∆ηµοκρατική Αριστερά θα εκφραστούµε
αρνητικά επί της αρχής και θα παρακολουθούµε την εφαρµογή.
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Αναµένουµε και το εθνικό πρόγραµµα που έχει ήδη καθυστερήσει. Στη συζήτηση επί των άρθρων θα τοποθετηθούµε σε πολλά
από αυτά που τα θεωρούµε θετικά.
Βέβαια, ανέφερε ο κ. Κουράκης µία τροπολογία, κυρία
Υπουργέ, που αφορά τις προσλήψεις διδακτικού προσωπικού
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που κι εµάς µας βρίσκει κατηγορηµατικά αντίθετους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ.
Ελένη Τσιαούση, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες Υφυπουργοί, εύχοµαι καλή δύναµη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη της
διά βίου µάθησης αποτελεί µία σηµαντική µεταρρύθµιση στον
τοµέα της κοινωνίας της γνώσης και ιδιαίτερα της άτυπης εκπαίδευσης, µια δοµική µεταρρύθµιση που στοχεύει να κάνει τη
χώρα µας ανταγωνιστική στο πεδίο της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού της.
Όπως επισηµαίνει ο καθηγητής κ. Μέργος, η γνώση είναι δύναµη, διασφαλίζει µία δυναµική οικονοµία, ισχυρή και αποτελεσµατική διοίκηση.
Οι συνθήκες της παγκοσµιοποίησης που επικρατούν στην οικονοµία δίνουν προβάδισµα σε εκείνους που έχουν γνώση, γιατί
η γνώση είναι που παράγει πλούτο, διασφαλίζει ισότητα και οδηγεί σε µια πιο δίκαιη κοινωνία. Το κράτος και οι χώρες που επενδύουν στη γνώση, στην ικανότητα των πολιτών τους, στη συνεχή
εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι οι χώρες που θα κερδίσουν το
στοίχηµα της ευηµερίας. Η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και του ανθρώπινου κεφαλαίου, η σηµασία του στην οικονοµική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι
µεγάλη και συµβάλλει σηµαντικά στον τεχνολογικά µετασχηµατισµό της οικονοµίας µε την ενίσχυση της τεχνολογικής αλλαγής
και της καινοτοµίας, στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
µέσω της ενίσχυσης των επιχειρηµατικών ευκαιριών και δυνατοτήτων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για να κατακτηθεί ο στόχος της δηµιουργίας µίας οικονοµίας της γνώσης, απαιτείται σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή µία στρατηγική αλλαγών σ’
ολόκληρο το σύστηµα της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης. Βασικός κορµός αυτής είναι η διά βίου µάθηση, η οποία αποτελεί
βασικό πυλώνα διαρκούς στήριξης της µόρφωσης των πολιτών,
ανεξαρτήτως ηλικιακής και κοινωνικής οµάδας.
Όπως τονίσατε και στο νοµοσχέδιο, η κατάσταση στη διά βίου
µάθηση στην Ελλάδα µόνο υπερήφανους δεν πρέπει να µας
κάνει. Η χώρα µας βρίσκεται σε δεινή θέση αναφορικά µε την
πραγµάτωσή της. Το γεγονός πιστοποιούν οι εξαιρετικά χαµηλοί
δείκτες επίδοσής µας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στην έκταση
συµµετοχής ενηλίκων, η χώρα µας καταλαµβάνει την εικοστή
έβδοµη θέση από τις τριάντα τρεις χώρες που αξιολογήθηκαν.
Σε σχέση µε τη συµµετοχή στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση, η χώρα µας βρίσκεται στην τέταρτη σειρά από το
τέλος. Αναφορικά, µάλιστα, µε το ποσοστό συµµετοχής των εργαζοµένων σε σεµινάρια συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση.
Σε σχέση δε και µε τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, µε βάση το σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, η χώρα µας είναι
επίσης στην τελευταία θέση.
Από το 2004 και µετά, καµµία πρόοδος δεν σηµειώθηκε. Και
επιπλέον, απουσιάζαµε συστηµατικά από τις αντίστοιχες συναντήσεις των ευρωπαϊκών βοηθητικών οργάνων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις που εισάγει το νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη της διά βίου µάθησης περιέχουν τοµές και
δραστικές αλλαγές, οι οποίες θα διαµορφώσουν το υπάρχον δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό και αποσπασµατικό θεσµικό πλαίσιο. Με την ψήφιση του νοµοσχεδίου, συνδέεται η αρχική µε τη
συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση και εξαλείφεται ο κατακερµατισµός και η επικάλυψη αρµοδιοτήτων φορέων και οργανισµών. Αποκτάµε σαφές πλαίσιο όσον αφορά τα προσόντα και
τα συναφή επαγγελµατικά δικαιώµατα εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών.

1302

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

∆ιαµορφώνεται στρατηγική βάση στόχων. ∆οµείται ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης και συνδέονται µεταξύ τους
Υπουργεία που ασκούν πολιτικές διά βίου µάθησης. ∆ιαµορφώνεται ορατό και αποτελεσµατικό σύστηµα διαβούλευσης και συνεργασίας µε κοινωνικούς εταίρους, αυτοδιοικητικούς φορείς και
τους πολίτες.
Ένα σηµείο που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι το γεγονός ότι µε
το νοµοσχέδιο προωθείται η περιφερειακή σύγκλιση µε την τόνωση της οικονοµικής ζωής στην περιφέρεια και την προσέλκυση
επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές, όπως είναι η
Θράκη, αφού η έλλειψη εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού
στην περιφέρεια αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της µειωµένης
επιχειρηµατικότητας.
Όπως τονίζει η Ελληνική Ένωση ∆ιαπιστωµένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος ∆ιά Βίου Μάθησης θα βοηθήσει στην κάλυψη του χάσµατος
ανταγωνιστικότητας που χωρίζει τη χώρα µας από τους προηγµένους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσει τη
διαφάνεια στα προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την
πρόοδο σε διαδικασίες διά βίου µάθησης και θα υποστηρίξει πιο
αποτελεσµατικά τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την
εργασία.
Η σύνδεση της διά βίου µάθησης µε την αγορά εργασίας που
επιβάλλει το νοµοσχέδιο, αποτελεί καινοτοµία σηµαντικής αξίας
για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Σε έρευνα που πραγµατοποίησε ο ΣΕΒ, τα στοιχεία της αποκαλύπτουν ότι κατά µεγάλη πλειοψηφία το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν εξοπλίζει
επαρκώς τα νέα στελέχη µε τις γνώσεις και τις ικανότητες που
απαιτούνται.
Αυτό το φαινόµενο έχει ως συνέπεια τη µείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και παράλληλα οδηγεί
σε δυσκαµψίες στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς
οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην ανεύρεση στελεχών επαρκώς καταρτισµένων σε σύγχρονες γνώσεις
και ειδικότητες, όπως είναι η χρήση νέων τεχνολογιών.
Επιθυµώ να επισηµάνω ιδιαίτερα επίσης τη συµβολή της διά
βίου µάθησης στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως είναι οι
µουσουλµάνοι της πατρίδας µου που βρίσκονται σε κοινωνικό
αποκλεισµό. Μιλάµε για τη συµβολή µέσω της παροχής ικανοποιητικού επιπέδου επιδόσεων στις βασικές δεξιότητες και ένα
επαρκές επίπεδο εξειδικευµένων επαγγελµατικών γνώσεων και
δεξιοτήτων, µε στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής και επαγγελµατικής τους ένταξης.
Όσοι ζούµε σε περιοχές όπως η Θράκη, όπου υπάρχουν µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες µειονοτικού πληθυσµού και τελευταία µεταναστών, γνωρίζουµε ότι αυτές οι περιοχές µε κατοίκους
µε χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης αναπτύσσονται µε πιο αργούς ρυθµούς από περιοχές µε κατοίκους µε υψηλότερο επίπεδο. Η διά βίου µάθηση συνθλίβει αυτές τις στρεβλώσεις και
δίνει διέξοδο στις δεξιότητες των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Επίσης, θα πρέπει να δώσουµε έµφαση και σε µερικές σηµαντικές αλλαγές που επέρχονται µε το παρόν νοµοσχέδιο και χρήζουν ιδιαίτερης επισήµανσης. Στη δηµιουργία των ζωνών
εκπαιδευτικής προτεραιότητας που έρχονται να ενισχύσουν τα
παιδιά από ειδικές οµάδες που φοιτούν στα σχολεία της χώρας
µας. Στόχος τους είναι η µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των παιδιών µας, των αυριανών συµπολιτών µας.
Θεωρώ ότι ο θεσµός αποτελεί πραγµατική καινοτοµία στο
πλαίσιο του νέου σχολείου. Στα θετικά του νοµοσχεδίου είναι και
η επίλυση του θέµατος µεταφοράς των µαθητών των ειδικών
σχολείων, καθώς και η πρόβλεψη ύπαρξης του δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη για τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες.
Εξαιρετικά σηµαντική είναι η ύπαρξη σχολικών µονάδων µέσα
στις µονάδες απεξάρτησης και η βελτίωση του συστήµατος πιστοποίησης της ελληνοµάθειας, έτσι ώστε οι µετανάστες να µπορούν να πιστοποιήσουν τη γλωσσική τους επάρκεια χωρίς
υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων.
Επιλύεται και το πρόβληµα καταβολής του επιδόµατος της οικογένειας Ροµά για την ενίσχυση της φοίτησης των παιδιών µε
τρόπο που να λειτουργεί πραγµατικά υπέρ της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και κατά µίας στείρας εισοδηµατικής ενίσχυσης.

Τέλος, χαίροµαι που µπαίνει µία τάξη στην εισαγωγή στα πανεπιστήµια και στα τεχνολογικά ιδρύµατα από τα εσπερινά λύκεια, ώστε τα εργαζόµενα παιδιά να κερδίζουν από το θεσµό σαν
πραγµατικοί δικαιούχοι και όχι να υποσκελίζονται από µεταπήδηση στην τελευταία τάξη του λυκείου από µαθητές των γενικών
λυκείων που βλέπουν το θεσµό ως παράθυρο για την αναξιοκρατία και αδιαφάνεια.
Για όλους τους παραπάνω λόγους στηρίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
γνωστό τόσο από την επιστήµη, όσο και από την εφηρµοσµένη
πολιτική, ότι η διά βίου µάθηση αποτελεί βασικό µηχανισµό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρωπίνου, αλλά και
του κοινωνικού κεφαλαίου. Επακόλουθο αυτού είναι ότι αποτελεί
συντελεστή διαχρονικής προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης,
της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ιδιαίτερη οικονοµική και πολιτική
οντότητα, έχοντας ασπαστεί τα πορίσµατα της επιστήµης, έδινε
και δίνει έµφαση στη δια βίου µάθηση. Την τοποθετεί ψηλά στην
κλίµακα των προτεραιοτήτων της, ενώ στο πεδίο της εφαρµοσµένης πολιτικής, τη χρηµατοδοτούσε και τη χρηµατοδοτεί προς
το παρόν γενναία.
Είναι αλήθεια ότι παρά τα πολύ σηµαντικά βήµατα που έγιναν
επί των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπως είναι η κάλυψη σε σηµαντικό βαθµό του θεσµικού, του δοµικού, του λειτουργικού, του χρηµατοδοτικού ελλείµµατος, η χώρα µας και
στον τοµέα της διά βίου µάθησης, δυστυχώς, υπολείπεται. Αν και
πάψαµε να είµαστε ουραγοί µεταξύ των εταίρων µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούµε ως χώρα να έχουµε ακόµα χαµηλές επιδόσεις και να είµαστε σε απόσταση από το στόχο που
έχει τεθεί στη Λισαβόνα.
Βέβαια, στην πραγµατικότητα, οι επιδόσεις µας δεν είναι τόσο
χαµηλές, όσο εµείς οι ίδιοι µε ευθύνη µας τις µετράµε. Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο µέσω του οποίου γίνεται η εκτίµηση
της επίδοσης µέχρι το 2007, απεικόνιζε την Ελλάδα της δεκαετίας του 1950, καθώς δεν είχε ποτέ επικαιροποιηθεί.
Όµως, πλέον, στη δύσκολη συγκυρία που διανύουµε, καλό θα
ήταν να αφήσουµε κατά µέρος τις παραλείψεις µας ως χώρα και
να οικοδοµήσουµε θεσµικά, δοµικά και λειτουργικά πάνω σ’ αυτά
που ήδη έχουµε φτιάξει και να προχωρήσουµε παρακάτω. Είναι
γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο στα κράτηµέλη, µέχρι το 2020 ο δείκτης συµµετοχής των πολιτών ηλικίας
είκοσι πέντε ετών έως εξήντα πέντε ετών στη διά βίου µάθηση να
είναι στο 15%.
Μέχρι το 2008 και µε ευθύνη µας, µε την υποεκτίµηση που
προανέφερα, φαίνεται ότι η επίδοση είναι κοντά στο 3%, ενώ η
πραγµατική επίδοση της χώρας είναι αρκετά µεγαλύτερη, σύµφωνα µε τις µετρήσεις των φορέων παροχής των σχετικών υπηρεσιών και κινείται στο επίπεδο του 5% - 6%.
Όµως, είναι προφανές ότι έχουµε ακόµα πολύ δρόµο να διανύσουµε. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση της εντατικοποίησης της προσπάθειας, δυστυχώς το προτεινόµενο νοµοσχέδιο δεν
διακρίνεται για την ολιστική προσέγγιση του ζητήµατος. Και αυτό
διότι παρά τις προς την σωστή κατεύθυνση συµπληρώσεις και
προεκτάσεις που επιφέρει στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, δεν
θίγει επ’ ουδενί το ζήτηµα της χρηµατοδότησης και τις παραµέτρους του.
Μιλάµε για παραµέτρους, όπως είναι το ύψος της χρηµατοδότησης, οι πηγές των πόρων, ο καταµερισµός του κόστους,
στην κεντρική κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς
εταίρους, η διαδικασία ροής των πόρων, αλλά και η αξιολόγηση
της αποτελεσµατικότητας των δαπανώµενων πόρων.
Το ζήτηµα της χρηµατοδότησης -όπως και σε κάθε σύστηµα
παροχής υπηρεσιών- είναι καίριας σηµασίας για την προσέγγιση
του ποσοτικού στόχου, για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, για την αποδοτικότητα των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων, για το µέγεθος της συµβολής στην προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνο-
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χής.
Επιπρόσθετα, το νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από ασάφειες και
πολυπλοκότητα. Για να λειτουργήσει, απαιτούνται περίπου σαράντα πέντε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα,
αφού τα περισσότερα θέµατα θα διευθετηθούν και θα διευκρινιστούν αργότερα, µε αποτέλεσµα δυνητικά, πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.
Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει αξιολόγηση στη
λογική κόστους-οφέλους και κόστους-αποτελεσµατικότητας, για
να µπορέσει να υπηρετηθεί ο εθνικός στόχος, στης στρατηγικής
σηµασίας πεδίο, της διά βίου µάθησης και να προσεγγιστεί ο
στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα για χάραξη και υλοποίηση ουσιαστικής και µακροπρόθεσµα βιώσιµης εθνικής στρατηγικής. Ήρθε η ώρα το πολιτικό σύστηµα και η ∆ηµόσια
∆ιοίκηση να πάψουµε να κρυβόµαστε και να ποντάρουµε σχεδόν
αποκλειστικά στους κοινοτικούς πόρους, τους οποίους και κατασπαταλούµε. ∆υστυχώς, όµως, το εν λόγω νοµοσχέδιο είναι
ελλειµµατικό ως προς αυτές τις προϋποθέσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θέλει ο κ. Εµινίδης να µιλήσει,
γιατί θα φύγει. Να εξυπηρετηθεί, δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εξυπηρετείτε τον κ.
Εµινίδη. Ο κ. Εµινίδης µονίµως εξυπηρετείται. ∆εν ξέρω πώς τα
καταφέρνει. ∆ηλαδή, δεν του έδωσα εγώ τη δυνατότητα να µιλήσει, κυρία Υπουργέ, και του τη δώσατε εσείς.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): ∆εν ήξερα ότι σας τη ζήτησε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Σάββας Εµινίδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρ’ ότι σε όλους τους
οµιλητές κάνατε εκπτώσεις, σε εµένα είστε ακόµα και στην τελευταία οµιλία µου, ως Προεδρεύων στη Βουλή, σκληρός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δικαίωµα του κάθε πολίτη σε όλες τις φάσεις της ζωής του και
είναι υποχρέωση της πολιτείας να του την παρέχει.
Η καθολική όµως και δωρεάν παροχή της γνώσης, δηµιουργεί
πρόβληµα σε όσους εµπορεύονται τη γνώση. Άλλωστε, έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι, όταν µέχρι πέρυσι χιλιάδες υποψήφιοι
οδηγούνταν στην ιδιωτική εκπαίδευση και του εσωτερικού, αλλά
και του εξωτερικού, εξαιτίας του συνδυασµού της βάσης του
«10» και του βαθµού δυσκολίας των θεµάτων που ρυθµίζονταν
κατά το δοκούν, δεν είχαµε ανάλογες αντιδράσεις, όπως αυτές
της Αντιπολίτευσης µε αυτές που βλέπουµε καθηµερινά για τα
αποτελέσµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Βέβαια, η κατάργηση της βάσης του «10» -που εκτιµάται ότι
στα τέσσερα χρόνια εφαρµογής της, άφησε εκτός, από τα ΑΕΙ
και ΤΕΙ περίπου εξήντα χιλιάδες φοιτητές- καταδεικνύει τη διαφορετική πολιτική που έχει η τωρινή από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Πολύ σωστά, κυρία Υπουργέ, ανοίξατε µε διαβούλευση και
διάλογο το θέµα και θα εξετάσετε το νέο σύστηµα εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Και πολύ σωστά, για πρώτη φορά,
θα δώσετε και χρόνο στις οικογένειες και στα παιδιά να ξέρουν
από την πρώτη στιγµή µε ποιο σύστηµα θα µπουν και πότε, αφού
τελειώσουν το λύκειο, θα µπουν στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ.
Η άρση του αποκλεισµού από τη γνώση, τη µάθηση, τη µόρφωση και την εκπαίδευση αποτελεί βασική µας προτεραιότητα.
Το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε κινείται στην ίδια κατεύθυνση.
Στη σηµερινή εποχή, η συνεχής εκπαίδευση, η βελτίωση των γνώσεων και η συνεχής αναβάθµιση των δεξιοτήτων, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ατοµική και επαγγελµατική επιτυχία
κάθε εργαζόµενου πολίτη.
Παράλληλα, σε ατοµικό επίπεδο όλο και περισσότεροι είναι
εκείνοι που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, συµµετέχοντας σε ευέλικτα προγράµµατα µόρφωσης και παιδείας.
Τα στατιστικά δείχνουν ότι έχουµε τους χαµηλότερους δείκτες
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στην Ευρώπη στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου µάθηση. Αυτό οφείλεται τόσο στο ελλιπές και αναποτελεσµατικό
θεσµικό πλαίσιο, αλλά και στην έλλειψη ενδιαφέροντος από την
πολιτεία τα τελευταία χρόνια.
Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στη χώρα µας, στα περισσότερα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διά βίου µάθηση αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή. Οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ σωστά
αντιληφθεί, ότι η συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών τους έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της
ανάπτυξης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη µείωση
της ανεργίας, που είναι ο µεγάλος στόχος και στη χώρα µας.
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας σηµείωσε για την Ελλάδα
και σ’ αυτόν τον τοµέα, µία από τις γνωστές τις πανευρωπαϊκές
πρωτιές. Πρώτη από το τέλος στο ποσοστό συµµετοχής των εργαζοµένων σε σεµινάρια συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και πρώτη από το τέλος στη διαδικασία συγκρότησης του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο αναδιαµορφώνεται και αναβαθµίζεται
η δια βίου µάθηση στην Ελλάδα. ∆ηµιουργείται το εθνικό δίκτυο
δια βίου µάθησης και ένα εθνικό δίκτυο φορέων κάτω από το συντονισµό του Υπουργείου. Αλλάζει το διοικητικό µοντέλο οργάνωσης και γίνεται ευέλικτο και αποκεντρωµένο. Θεσπίζονται
κίνητρα για τη συµµετοχή ενηλίκων σε δραστηριότητες δια βίου
µάθησης. Μπαίνει σε λειτουργία το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
µέσα από το οποίο θα αναγνωρίζονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα, θα πιστοποιούνται και θα κατατάσσονται σε αντίστοιχα
επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων οι γνώσεις που
λαµβάνονται από κάθε είδους τυπική εκπαίδευση και µάθηση.
Συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης, ενώ η εφαρµογή
των ρυθµίσεων και η υλοποίηση των στόχων του νόµου από τους
φορείς του εθνικού δικτύου δια βίου µάθησης, θα γίνει στη βάση
του προγράµµατος εφαρµογής, που όλοι οφείλουν να εκτελέσουν.
Με το σχέδιο νόµου, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει σήµερα,
µπαίνει στο επίκεντρο ο εκπαιδευόµενος και όχι η χρηµατοδότηση των φορέων. Οι φορείς δια βίου µάθησης θα αξιολογούνται
και ανάλογη µε την αξιολόγηση, θα είναι και η χρηµατοδότησή
τους.
Κυρία Υπουργέ, είχα προτείνει και στην επιτροπή να υπάρχει
αξιολόγηση από τους εκπαιδευόµενους, η οποία θα λαµβάνεται
εξίσου υπ’ όψιν.
Επίσης, είχα επισηµάνει ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα, ώστε
η σύνδεση της διά βίου µάθησης µε την απασχόληση να µην µπορεί να λειτουργήσει σε βάρος των εργαζοµένων. Η διεύρυνση
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων πρέπει να αποτελεί δικαίωµα και όχι υποχρέωση του εργαζόµενου.
Σήµερα, η αγορά εργασίας απαιτεί γνώσεις, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, και δεξιότητες που µετράνε για την πρόσληψη,
αλλά, κυρία Υπουργέ, δεν µετράνε στην αµοιβή. Από τη στιγµή
που οι γνώσεις αυτές θα είναι πλέον πιστοποιηµένες, θα πρέπει
να έχουν αξία και για την επαγγελµατική εξέλιξη, αλλά και να
αµείβονται ανάλογα.
Το ατοµικό µητρώο διά βίου µάθησης θα πρέπει να δούµε,
µετά το 2012 που θα εφαρµοστεί το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
αν θα πρέπει να προσµετράται ως προσόν για την πρόσληψη στο
δηµόσιο. Είναι και βασικό, θα έλεγα εγώ, και το προτείνω. Πρέπει να το δούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
είναι µία πολύ µεγάλη τοµή στο χώρο της αρχικής, αλλά και της
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Άλλωστε, όλοι οι φορείς -αν θυµάστε- στην
επιτροπή συµφώνησαν. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί το απαραίτητο πλαίσιο για τη µετάβαση προς µία
κοινωνία της γνώσης, µε την άρση των εκπαιδευτικών αδιεξόδων,
αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ριοι συνάδελφοι, σε µία εξαιρετικά κρίσιµη για τη χώρα περίοδο,
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δίνει εδώ και δέκα µήνες µία µεγάλη
µάχη. Η πρώτη φάση ήταν να αντιµετωπίσουµε την κρίση, η
οποία ήταν βαθιά και εξαιρετικά µεγάλη.
Η δεύτερη φάση είναι η ανόρθωση της χώρας και η τρίτη φάση
είναι η δηµιουργία και η ανάπτυξη.
Σε όλες αυτές τις φάσεις της πολιτικής και των ευθυνών, κυρίαρχο ρόλο παίζει η παιδεία σε όλες τις βαθµίδες και σε όλα τα
συστήµατά της, στην τυπική εκπαίδευση, στη µη τυπική, στη διά
βίου µάθηση.
Το σχέδιο νόµου για την ανάπτυξη της διά βίου µάθησης που
συζητάµε σήµερα, κάνει πράξη τη δέσµευση του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ, που θέτει ως κυρίαρχη προτεραιότητα σε όλα τα πεδία
-στην εκπαίδευση, στην οικονοµία, στην εργασία και φυσικά στην
κοινωνία- τη διά βίου µάθηση και βεβαίως, δίνει σάρκα και οστά
στο νέο τίτλο του Υπουργείου, που είναι Υπουργείο Παιδείας και
∆ιά Βίου Μάθησης.
Θεωρώ ότι, όπως σε όλα τα νοµοσχέδια της παιδείας, έτσι και
στο σχέδιο νόµου για τη διά βίου µάθησης είναι πολύ σηµαντική
η ευθύνη όλων µας να βρίσκουµε τα στοιχεία των συναινέσεων,
τα στοιχεία που µπορούµε να υποστηρίξουµε, προκειµένου να
πάνε τα πράγµατα µπροστά. Πρόκειται για ένα χώρο εξαιρετικά
κρίσιµο και εξαιρετικά πολύπλοκο και ξέρουµε όλοι ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθεί χωρίς πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω κάτι το πολύ ενδιαφέρον το οποίο συνέβη στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων. Σ’ αυτές τις συνεδριάσεις, λοιπόν, καλέσαµε δέκα φορείς. Συµφώνησαν όλες οι πλευρές να κληθούν
δέκα φορείς. Ήταν παρόντες όλοι οι κοινωνικοί και επαγγελµατικοί φορείς της ιδιωτικής και δηµόσιας εκπαίδευσης. Συµφώνησαν όλοι. Χειροκρότησαν οι κοινωνικοί, οι οικονοµικοί και οι
επαγγελµατικοί φορείς το σχέδιο νόµου, κάνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων έχει
ληφθεί υπ’ όψιν, όπως είπατε, στις διορθώσεις που δώσαµε.
Όταν, λοιπόν, όλα τα κόµµατα διαφωνούν απολύτως µε τις εκφράσεις της κοινωνίας και της πολιτικής, κάτι δεν πάει καλά. Σηµαίνει ότι µεταφέρεται στη Βουλή ένα πολιτικό παιχνίδι και µόνο
µε κοµµατικούς όρους. Και σ’ αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο, ας κρίνει ο καθένας το πώς κινούνται Κόµµατα και Βουλευτές.
Ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας αναφέρθηκε επί µακρόν
και στις επιτροπές, αλλά και στη σηµερινή συζήτηση στο µεγάλο
έργο που έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία.
Εξήγησα και στις επιτροπές πως ούσα δέκα µήνες τώρα στο
Υπουργείο Παιδείας, πραγµατικά θα µπορούσα να µιλάω επί
ώρες για το τι δεν έγινε ή για το τι έγινε στραβά και όχι µόνο
χωρίς αποτέλεσµα, αλλά και µε βλαπτικές συνέπειες. ∆εν το
έκανα και δεν το κάνω συνειδητά, διότι σε όλες τις επιλογές και
σε όλες τις προσπάθειες υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Θα χτίσουµε, λοιπόν, πάνω στα θετικά στοιχεία, κάτι που θα συµβεί σε
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Επ’ ουδενί δεν πρόκειται να
µπούµε σε µία λογική κοµµατικών συγκρούσεων.
Ο χώρος της διά βίου εκπαίδευσης είναι σχετικά πρόσφατος
στη χώρα µας. Ξεκίνησε το 2003. Τότε, τα Υπουργεία Παιδείας
και Εργασίας έκαναν την πρώτη µεγάλη προσπάθεια και έγινε το
πλαίσιο που συνέδεε την τυπική εκπαίδευση µε τη µη τυπική εκπαίδευση. Ήµουν τότε Επίτροπος και ήταν ένας από τους νόµους ο οποίος αναγνωρίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το 2005 και χωρίς να υλοποιηθεί στοιχειωδώς ο νόµος που
έγινε το 2003 και χωρίς καµµιά δοµή του να ληφθεί υπόψη, προχωρήσαµε σ’ ένα νέο νόµο. ∆εν θα κάνω καµµία κριτική. Είχε θετικά στοιχεία, τα οποία εξήγησα και στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων.
Ήρθε η στιγµή και υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουµε σ’ ένα
συνολικό πλαίσιο, να προσθέσουµε νέα πράγµατα και να αλλάξουµε συγκεκριµένες δοµές, γιατί βεβαίως ο κόσµος προχωρά.
Όπως σας είπα, είµαστε η µόνη χώρα αυτήν τη στιγµή στην Ευρώπη –εµείς και η Μολδαβία- που δεν έχουµε κάνει το εθνικό
πλαίσιο προσόντων, όπως και πολλά άλλα, διότι όλες οι χώρες
τρέχουν µε πολλά χιλιόµετρα.
Αυτό το σχέδιο νόµου, όπως και κάθε πρόταση, έχει ένα ιδεο-

λογικό στίγµα. Είναι σαφές ότι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα
δικό τους κόσµο προσέγγισης των πραγµάτων, κάτι που είναι
δεκτό και σεβαστό. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι θα γυρίζουµε
όλοι γύρω από την αντίληψη του ΚΚΕ, όσον αφορά το τι συµβαίνει στη χώρα, στον κόσµο ή στην κοινωνία.
Στο χώρο της µη τυπικής εκπαίδευσης υπάρχει δηµόσιος και
ιδιωτικός τοµέας. ∆εν θα κλείσουµε τα µάτια ούτε θα πούµε πως
δεν υπάρχουν τα πέντε χιλιάδες εργαστήρια, τα οποία απασχολούν αυτήν τη στιγµή σαράντα χιλιάδες εργαζόµενους. ∆εν θα
κλείσουµε τα µάτια και δεν θα πούµε ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικοί
χώροι επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα.
Το ιδεολογικό, λοιπόν, στίγµα και η πολιτική προσέγγιση είναι
ότι βεβαίως η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτοί που
θα θέσουν το δηµόσιο πλαίσιο λειτουργίας και των δηµόσιων και
των ιδιωτικών φορέων. Όµως, θα θέσουν πλαίσιο και κανόνες.
Θα υπάρχουν µηχανισµοί αξιολόγησης και πιστοποίησης και θα
είναι για όλους ίδιοι. ∆εν θα έχουµε άλλους κανόνες για τα δηµόσια και άλλους για τα ιδιωτικά.
Αυτοί, λοιπόν, οι κανόνες, το πλαίσιο που θέτει το δηµόσιο
αποτελεί το πεδίο πάνω στο οποίο έχει ενδιαφέρον να πει κανείς
σε τι συµφωνεί και σε τι διαφωνεί, γιατί αυτά εξελίσσονται και
αλλάζουν.
Προτείνουµε, λοιπόν, ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, το οποίο θα
εξηγήσω πάρα πολύ απλά αµέσως παρακάτω, γιατί πραγµατικά
µου κάνει εντύπωση αυτή η αναφορά στο ότι δεν είναι κατανοητό. Είναι πάρα πολύ απλό. Άλλωστε, πιστεύω πως είναι πραγµατικά πάρα πολύ απλό κάτι που µπορεί να εξηγηθεί µέσα σε
τρία λεπτά.
Αυτός ο νόµος έχει τρεις βασικούς τοµείς, τους οποίους και
συνδέει. Είναι ο χώρος της εκπαίδευσης, ο χώρος της αγοράς
εργασίας και ο χώρος της οικονοµίας.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή του ΚΚΕ το εξής: Μέσα
σ’ αυτήν τη λογική της ισοπέδωσης, δεν ενδιαφέρει καθόλου η
συνεχής εξέλιξη των εργαζοµένων; ∆εν ενδιαφέρει καθόλου ότι
στην πορεία του ο εργαζόµενος θα πρέπει να αλλάζει επαγγελµατικό στάτους και να αποκτά νέα προσόντα τα οποία να αναγνωρίζονται και να πιστοποιούνται; ∆εν ενδιαφέρει καθόλου ότι
θα πρέπει ο ίδιος να έχει τις ευκαιρίες να αλλάξει την επαγγελµατική του ζωή;
Ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλες τις κατηγορίες, όπως για παράδειγµα στο χώρο της οικοδοµής, ο οικοδόµος έχει τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Και γιατί θα πρέπει να µείνει οικοδόµος; Γιατί
δεν θα πρέπει να µπορεί να έχει ευκαιρίες να εξελιχθεί στην πορεία της ζωής του, έχοντας και εµπειρία η οποία θα πρέπει και θα
µπορεί να καταγραφεί;
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τα παραδείγµατα επτά χωρών, για
να δούµε πώς εξελίσσονται στην επαγγελµατική τους ζωή απόφοιτοι της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
ακόµα και απλοί τεχνίτες, µέσα από τις διαδικασίες της επαγγελµατικής κατάρτισης µε διαφορετικούς τρόπους. Και εδώ τα
παραδείγµατα που καταθέτω αφορούν τα “πράσινα” επαγγέλµατα.
Όταν µιλάµε για “πράσινη” ανάπτυξη, δεν θα πρέπει όλο το
ανθρώπινο δυναµικό είτε είναι µηχανικός είτε είναι τεχνίτης είτε
είναι εφαρµοστής, να µπορεί να έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται και να µαθαίνει συνεχώς ό,τι καινούργιο συµβαίνει; Όλο
αυτό δεν θα πρέπει να είναι σηµαντικό και για την αµοιβή του και
για την πορεία του;
Είχα πει και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων –επειδή
αµέσως επιχειρείται να δηµιουργηθεί και σύγχυση ανάµεσα στα
πανεπιστήµια και την τεχνική εκπαίδευση- ότι υπάρχει το παράδειγµα µηχανικού, ο οποίος συµµετέχει σε σπονδυλωτό πρόγραµµα, από το οποίο παίρνει και πιστωτικές µονάδες και το
οποίο γίνεται σε συνεργασία πανεπιστηµίου µε Σχολή Τεχνιτών,
γιατί και οι µηχανικοί πρέπει να πάρουν συγκεκριµένες δεξιότητες. Παίρνει, λοιπόν, τεχνικές µονάδες, οι οποίες προστίθενται
στο βιογραφικό του και ουσιαστικά εξυπηρετεί την «πράσινη ανάπτυξη».
∆εν γίνεται, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε τα τεράστια προβλήµατα της αγοράς εργασίας, αν δεν οργανώσουµε το χώρο της
επαγγελµατικής και τεχνικής κατάρτισης.
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Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να βλέπουµε τα πράγµατα, κάθε βήµα
και κάθε πολιτική, από την πλευρά τού τι ωφελεί τους εργαζόµενους και όχι απλά από την πλευρά αυτών που µιλούν για τους
εργαζόµενους.
Είναι προφανές το πώς έχει επιπτώσεις στην οικονοµία ο
χώρος της διά βίου µάθησης, ο χώρος της οικονοµίας -από το
πώς ανοίγει κανείς ένα µαγαζί, το πώς οργανώνει µια επιχείρηση,
το πώς προσλαµβάνει προσωπικό και τι προσωπικό προσλαµβάνει- αλλά και οι ίδιες οι δοµές της επαγγελµατικής και τεχνικής
εκπαίδευσης.
Σας είπα ότι µόνο στο χώρο των εργαστηρίων ελευθέρων
σπουδών είναι σαράντα χιλιάδες εργαζόµενοι. Συνολικά οι εκπαιδευτές ενηλίκων, που είναι µια από τις καινοτοµίες και από
τις υποχρεώσεις του νοµοσχεδίου, είναι πάνω από εκατό χιλιάδες. Είναι πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες οι πολίτες που εµπλέκονται στο χώρο της δια βίου µάθησης. Εποµένως ενδιαφέρει
όλους και τους ενδιαφέρει, γιατί έχει επιπτώσεις στην καθηµερινή τους ζωή.
Έρχοµαι τώρα να πω µε απλά λόγια τι λέει αυτό το πολύπλοκο
νοµοσχέδιο για όσους δεν µπορούν να κατανοήσουν τι λέει. Τι
είναι η διά βίου µάθηση; Είναι δύο µεγάλες ενότητες. Είναι η
επαγγελµατική κατάρτιση, η µη τυπική επαγγελµατική κατάρτιση
και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Πώς οργανώνονται αυτές οι δύο ενότητες; Με κανόνες και διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι τόσο αυστηρές, ώστε να δηµιουργούν προβλήµατα στη δηµιουργία και των ανθρώπων και των
χώρων. Γιατί πραγµατικά, ο χώρος της γενικής εκπαίδευσης των
ενηλίκων είναι ένας χώρος, όπου υπάρχει µεγάλη ευελιξία, µεγάλη δηµιουργία, µεγάλη φαντασία και πάρα πολύ µεγάλο πεδίο,
που δεν µπορεί να προβλεφθεί.
Υπάρχουν, λοιπόν, κανόνες που δεν είναι τόσο αυστηροί, ώστε
να δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία, αλλά κανόνες αρκετά αυστηροί, ώστε να µην µπορεί κανείς να είναι ό,τι δηλώσει
ή να παρουσιάζει πως κάνει ό,τι δηλώσει.
Ξέρετε ότι τους δύο τελευταίους µήνες παρακολουθούµε και
τις διαφηµίσεις στην τηλεόραση και τη λειτουργία Κέντρων και
προχωράµε σε κλείσιµο. Καθηµερινά, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή προστατεύουµε τους γονείς, τους
µαθητές και τη σωστή επιχείρηση και, φυσικά, πάνω απ’ όλα σεβόµαστε και εφαρµόζουµε κανόνες που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση, ανεξαρτήτως της βαθµίδας, της µορφής και του
τρόπου. Έχουµε, λοιπόν, αυτές τις δύο ενότητες.
Ποιοι είναι οι δηµόσιοι φορείς που υπηρετούν αυτούς τους
δύο µεγάλους τοµείς; Είναι η Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης, η οποία αναδιαρθρώνεται πλήρως και έχει πια την ευθύνη
της παρακολούθησης.
Είναι το ΕΚΕΠΙΣ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, το
οποίο έχει πια µια πολύ σοβαρή εµπειρία. Ξεκίνησε από το χώρο
της επαγγελµατικής κατάρτισης. Συνεχίζει να έχει την ευθύνη
των κολλεγίων, συγγνώµη έχει την ευθύνη των Κέντρων Μεταλυκειακών Σπουδών. Ήδη, η πρώτη λειτουργία του ήταν επιτυχής, γιατί κατάφερε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να δώσει τις
άδειες που έπρεπε, µε τους κανόνες και τον έλεγχο των κανόνων που έπρεπε.
Είναι ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων
(ΕΟΠΠ). Ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων θα
οργανώσει και θα υλοποιήσει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, που
ουσιαστικά είναι ένα σύνολο διαδικασιών σε οκτώ επίπεδα, όπου
κατατάσσονται -υπάρχει κινητικότητα µεταξύ των επιπέδων- όλα
τα επαγγέλµατα.
Επίσης, είναι το ΕΚΕΠ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, για το οποίο είχα την ευκαιρία στην Επιτροπή να µιλήσω περισσότερο, που παρουσιάζει όλη τη νέα
πολιτική για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και συνδέει το
χώρο από τα δώδεκα µέχρι τους ενήλικες.
Ποιοι είναι οι κοινωνικοί φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό; Είναι τρεις. Είναι η Σύνοδος που γίνεται ανάµεσα στον
Υπουργό Παιδείας, ο οποίος εκφράζει την Κυβέρνηση, και στους
κοινωνικούς εταίρους µία φορά το χρόνο. Ουσιαστικά έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα και πάντοτε έχει να κάνει µε τις επιλογές
της κάθε χρονιάς. Είναι το Εθνικό Συµβούλιο, που εγκρίνει και
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συµµετέχει στο Εθνικό Πρόγραµµα για τη ∆ιά Βίου Μάθηση. Είπαµε ότι τον Οκτώβρη θα γίνει το πρώτο συµβούλιο και παρουσιάσαµε ένα πρόπλασµα αυτού του προγράµµατος. Να πω ότι
λάβαµε υπ’ όψιν µας όλο το διάλογο που έγινε στην επιτροπή για
την τελική διαµόρφωση.
Επίσης, είναι η ∆ιαρκής ∆ιάσκεψη, που αφορά τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Εκεί συµµετέχουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και οι δήµοι. Είναι η ∆ιά Βίου, η οποία έχει ένα πολύ ευρύ
αντικείµενο. Μπορεί να είναι από πολιτιστικά αντικείµενα, µέχρι
τον οικονοµικό εγγραµµατισµό, που µπορεί να επιλέξει η Κυβέρνηση, για να προχωρήσει.
Αυτοί, λοιπόν, είναι οι δηµόσιοι φορείς που εφαρµόζουν τους
κανόνες. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες; Σε τι αφορούν οι κανόνες;
Αφορούν στην πιστοποίηση των δοµών. Οι δοµές πιστοποιούνται
σε τρία θέµατα. Για να πιστοποιήσει δηλαδή κανείς κάποιον που
δίνει εκπαίδευση, πιστοποιεί τις υποδοµές του, τους εκπαιδευτές, που από το 2012 θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση και τα προγράµµατα.
Ο ΕΟΠΠ κάνει αναγνώριση προσόντων. Αυτή η αναγνώριση γίνεται είτε από τον ΕΟΠΠ είτε από διαπιστευµένους οργανισµούς,
αλλά µε βάση τους δηµόσιους κανόνες. Έχουµε δύο σοβαρά εργαλεία, που είναι το µητρώο για τις δοµές. Ξέρετε ότι σήµερα οι
δοµές δεν είναι πουθενά καταγεγραµµένες. Αυτά τα περίφηµα
εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, που επαναλαµβάνω ότι είναι
πέντε χιλιάδες, δεν ξέρει κανείς πού είναι καταγεγραµµένα.
Γίνονται, λοιπόν, τα µητρώα µε συγκεκριµένες δοµές, τα οποία
και θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν µε συγκεκριµένους
κανόνες προγράµµατα που αποφασίζει είτε η κεντρική Κυβέρνηση είτε η περιφέρεια συλλήβδην.
Επίσης, είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο των εκπαιδευοµένων,
δηλαδή η κάρτα του πολίτη, στην οποία έχει το σύνολο των εκπαιδευτικών διαδροµών που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής
του, µε στόχο και τις πιστωτικές µονάδες. Η έκφραση «πιστωτικές µονάδες» είναι λίγο δύσκολη για την παιδεία. Θα προτιµούσα
την έκφραση «εκπαιδευτικές µονάδες». Όµως, είναι µια µετάφραση που έχει γίνει αποδεκτή και στους κανονισµούς. Θα τα
πω µε απλά λόγια, γιατί κατανοώ ότι κάποιες φορές υπάρχει σύγχυση.
Όπως υπάρχουν οι πιστωτικές µονάδες στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης –υπάρχει ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό σύστηµα που έχουµε και εµείς αποδεχθεί- έτσι υπάρχουν και
πιστωτικές µονάδες στο χώρο της επαγγελµατικής κατάρτισης.
∆ίνεται η δυνατότητα να προσθέτει ή να αλλάζει κανείς ακόµη
και χώρα, για να συγκεντρώνει αυτές τις πιστωτικές µονάδες.
Αυτό συµβαίνει πλέον σε πολλά τεχνικά επαγγέλµατα. Θεσµοθετούµε, λοιπόν, τις πιστωτικές µονάδες και στο χώρο της επαγγελµατικής κατάρτισης.
Η αποκέντρωση. Προχωράµε σε δύο επίπεδα. Η µη τυπική
επαγγελµατική κατάρτιση είναι πια στο χώρο της αυτοδιοίκησης.
Γίνεται µε προγραµµατικές συµβάσεις. Θα ξεκινήσει σταδιακά,
από τη στιγµή που οι περιφέρειες θα αρχίσουν οι ίδιες να προχωρούν στις προγραµµατικές συµβάσεις. Ο στόχος, βεβαίως,
είναι οι ίδιες οι περιφέρειες να έχουν την επιλογή των ειδικοτήτων. Γιατί οι ειδικότητες, ιδιαίτερα στη µη τυπική επαγγελµατική
κατάρτιση, πρέπει να έχουν σχέση µε τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Ορίζονται και οι διαδικασίες, για να µπορούν οι µελέτες
να γίνονται µε αντικειµενικό τρόπο.
Επίσης, είναι η αποκέντρωση στους δήµους, όπου πάει η γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Θα αναφέρω µόνο ένα παράδειγµα,
για να είµαστε κατανοητοί. Στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων
υπάρχουν προγράµµατα που επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο
από τις κυβερνήσεις.
Ένα από τα προγράµµατα που γίνεται στις περισσότερες
χώρες είναι το πρόγραµµα του οικονοµικού εγγραµµατισµού,
στον οποίο αναφέρθηκα, δηλαδή να µπορεί κανείς να δίνει στον
πολίτη τις βασικές γνώσεις για το πώς λειτουργούν οι τράπεζες,
πώς παίρνει τα δάνειά του, πώς κινεί τους λογαριασµούς του και
όλα αυτά που είναι αναγκαία σήµερα. Αυτό είναι ένα κεντρικό
πρόγραµµα που κάνει η Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης,
µε προγράµµατα που κάνει σε συνεργασία µε πανεπιστήµια και
αρµόδιους φορείς.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

∆εν θα πάει, βέβαια, η κεντρική κυβέρνηση να υλοποιήσει σε
όλες τις πόλεις τα προγράµµατα του εγγραµµατισµού. Αυτά θα
γίνουν σε συνεργασία µε τους δήµους και τους δικούς τους φορείς, έτσι όπως τους έχει οργανωµένους και που θα είναι στο
αντίστοιχο µητρώο που εξήγησα πριν.
Αυτή είναι όλη η λογική και αυτές είναι οι δοµές, δηλαδή ο στόχος, οι κανόνες, οι διαδικασίες, οι φορείς του δηµοσίου, η αποκέντρωση και ο ρόλος και η εµπλοκή των κοινωνικών φορέων.
Αυτή είναι όλη η δοµή του σχεδίου νόµου.
Θα πω µόνο πολύ γρήγορα ότι υπάρχει το άρθρο 26, στο οποίο
έγιναν αναφορές. Αφορά διάφορα θέµατα άµεσης προτεραιότητας. Είχαµε πει και προεκλογικά και στις προγραµµατικές µας
δηλώσεις, για το θέµα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ξεκινάµε φέτος τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας σε περιοχές, όπου έχουµε σοβαρά προβλήµατα εκπαιδευτικών
δεικτών, όπως η εκπαιδευτική διαρροή.
Πραγµατικά, αδυνατώ να κατανοήσω τη διαφωνία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τη λειτουργία των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Να ακούσουµε προτάσεις για βελτίωση.
Όµως, να µην υπάρχει σύµφωνη γνώµη, για να παρέµβουµε στα
σχολεία που έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα µε θετικές διακρίσεις;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Υπάρχει µια σειρά ρυθµίσεων που αφορούν την ειδική αγωγή,
όπως η δυνατότητα να προχωρήσουµε στη στήριξη µέσα στην
τάξη των παιδιών, κάτι στο οποίο είχαµε πολλά προβλήµατα πέρυσι. Υπάρχει πια η δυνατότητα να ιδρυθούν σχολεία µέσα σε
Μονάδες Απεξάρτησης του Υπουργείου Υγείας.
Είναι, επίσης, όλες οι βελτιώσεις που γίνονται στα Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας, που είναι πραγµατικά ένας πολύ σηµαντικός θεσµός που υπηρετούµε.
Θέλω να πω και στη Βουλή ότι έχουµε φέτος από Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας και µάλιστα, από σχολείο σε φυλακή, φοιτήτρια,
η οποία πέρασε τρίτη στη Νοµική Αθηνών. Νοµίζω ότι αυτό είναι
ένα δείγµα για να κατανοήσουµε πόσο σηµαντικό ρόλο µπορούν
να παίξουν αυτά τα σχολεία.
Είναι η εξέλιξη στην πιστοποίηση της ελληνοµάθειας. ∆ίνουµε
τη δυνατότητα η εξέταση στην ελληνική γλώσσα να γίνει ακόµα
κι αν κάποιος δεν έχει πάει υποχρεωτικά σε µια συγκεκριµένη
σχολή, όπως ήταν µέχρι τώρα. Άρα, απελευθερώνουµε τους ανθρώπους, ώστε να µπορούν να εξετασθούν για τα προσόντα
τους και όχι για τη σχολή στην οποία πήγαν.
Εξήγησα γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό ότι είναι πολύ σηµαντικό για τη χώρα το να έχουµε το Κέντρο για το Τσουνάµι στην
Ελλάδα. Είδα ότι είχατε αντιρρήσεις, γιατί, λέει, δεν θα γίνει ποτέ
Τσουνάµι στη Μεσόγειο. Πιθανόν να το ξέρετε. Αυτό που θέλω να
πω εγώ όµως και νοµίζω ότι πρέπει να κατανοήσουµε όλοι είναι
ότι είναι σηµαντικό να είναι η Ελλάδα υπεύθυνη για το Κέντρο
αυτό στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο.
Στο θέµα της αποζηµίωσης για τους Ροµά, αυτό που κάνουµε
είναι να µεταφέρουµε στο τέλος της χρονιάς το επίδοµα που δίνεται στους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, για
να υπάρχει ένα κίνητρο να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Είδαµε ότι στην υλοποίησή του, έτσι όπως ήταν, είχε αρνητικά αποτελέσµατα.
Και τέλος, για τα εσπερινά σχολεία, κύριε συνάδελφε, δυστυχώς είχαµε πάρα πολύ αρνητική εµπειρία από την αξιολόγηση
που κάναµε πέρυσι. Είχαµε εγγραφές µαθητών που δεν είχαν
καµµία ανάγκη να είναι σε εσπερινά σχολεία. Πήγαιναν στα τελευταία δύο τετράµηνα, γράφονταν στο εσπερινό σχολείο και
έδιναν εξετάσεις µε τις ευνοϊκές ρυθµίσεις, οι οποίες έχουν γίνει
για να υποστηρίξουν τα παιδιά των εσπερινών σχολείων. Γι’ αυτό
και γίνεται αυτή η αλλαγή, για να υποστηρίξουµε πραγµατικά τα
παιδιά που έχουν ανάγκη να πάνε στα εσπερινά σχολεία και όχι
αυτούς που θέλουν να χρησιµοποιήσουν το θεσµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, γιατί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων είχαµε
πολύ ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές προτάσεις. Θεωρώ πολύ
θετικό για τη συζήτηση στη Βουλή το ότι αυτά ελήφθησαν υπ’
όψιν και από τους κοινωνικούς φορείς και από τους συναδέλφους στην πλειοψηφία τους.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε θερµά την
Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. ∆ιαµαντοπούλου.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα να λάβει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γιατί να µη µιλήσουν δυοτρεις Βουλευτές πρώτα, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, γίνεται η τήρηση του Κανονισµού.
Κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε,
αλλά αν θέλει ο κύριος συνάδελφος να προηγηθεί, εγώ παραχωρώ τη θέση µου.
Θα ήθελα, όµως, επ’ αυτού να υπάρξει κάποτε µία συµφωνία.
Ότι αυτή η κοινοβουλευτική τάξη που επιβάλλει µετά την οµιλία
του Υπουργού, που εισηγείται το νοµοσχέδιο, να ακολουθούν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων, έχει µία πολύ συγκεκριµένη λογική, γιατί αποδίδει ακριβώς το νόηµα του προφορικού δηµοκρατικού διαλόγου, που πρέπει να αποτελεί τη βάση
επί της οποίας σε αυτή την Αίθουσα λαµπρύνεται και µεγαλύνεται η λαϊκή κυριαρχία.
Όποιος δεν µπορεί να κατανοήσει αυτό το συγκεκριµένο και
προσεγγίζει τη διαδικασία του δηµοκρατικού διαλόγου µέσα σε
αυτή την Αίθουσα µε όρους κοπώσεως ή µε όρους του ότι «δεν
µπορώ να αντέξω να προηγηθεί οµιλών κάποιος άλλος από
µένα», αυτός, βεβαίως, υπηρετεί προφανώς το σύστηµα των µονολόγων, που γίνονται µόνο και µόνο για να παίρνουν κάποιοι το
µερίδιο της δηµοσιότητας που επιδιώκουν ανερχόµενοι στο
Βήµα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι απευθύνοµαι σε συναδέλφους που διαπνέονται και εµφορούνται από την ίδια αγωνία της συµβολής σ’
ένα δηµιουργικό και γόνιµο δηµοκρατικό διάλογο, σ’ ένα διάλογο
που για µεν την Κυβέρνηση έχει το νόηµα της προσφοράς της,
µε µία νοµοθετική πρωτοβουλία σαν και αυτή που εισηγήθηκε η
κυρία Υπουργός και από την πλευρά των εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης έχει την αξία της συµβολής µε τη κριτική και τον
έλεγχο σε αυτή τη τελική διατύπωση και διαµόρφωση ενός
νόµου.
Γιατί αυτό που δεν πρέπει...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: ∆ηλαδή, κύριε συνάδελφε, οι
Βουλευτές δεν είναι φορείς αυτής της λαϊκής έκφρασης και είστε
µόνο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι; Αυτό θέλετε να µας πείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ο καθένας καταλαβαίνει, όσο
έχει ανάγκη να καταλάβει. Εγώ συµφωνώ µαζί σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι εννοείτε; ∆εν είναι έτσι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι τελικά,
τι θέλετε να παραστήσετε µε αυτές τις διακοπές; Σας λέω, εάν
θέλετε να προηγηθείτε, ελάτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: ∆εν ζήτησα εγώ αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αλλά εάν νοµίζετε ότι κατ’ αυτό
τον τρόπο προσφέρετε σ’ αυτό που λέγεται δηµοκρατικός κοινοβουλευτικός διάλογος, είστε γελασµένος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ!
Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ πολύ, απευθύνεστε σε συναδέλφους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι!
Συνεχίστε, κύριε Τζαβάρα και σας παρακαλώ να µη χτυπάτε
το χέρι σας στα έδρανα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας επιτρέπω και παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κατ’ αρχάς θα περίµενα να µε
προστατεύσετε. Γιατί αυτή η οργανωµένη επίθεση που γίνεται
στο πρόσωπό µου και η οποία ακριβώς έχει ως σκοπό από την
πλευρά της Πλειοψηφίας να µου στερήσει το δικαίωµα να απαντήσω στην Υπουργό, αποτελεί αµφισβήτηση του αυτονόητου,
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αυτού που οραµατίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός και το έχει καταστήσει ιδεολογικό ακρογωνιαίο λίθο για το κόµµα της Κυβέρνησης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δώστε µου
το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Παρακαλώ, λοιπόν, εάν εσείς
που πρώτοι δεν µε σεβαστήκατε, δεν θέλετε να ακούσετε τον
αντίλογό µου, προφανώς και µε προσβάλλετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Τζαβάρα...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί εγώ βρίσκοµαι µε τη σειρά
της κοινοβουλευτικής τάξης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Τζαβάρα, βρίσκεστε ακριβώς µε τη σειρά της κοινοβουλευτικής τάξης και ασκείτε
το δικαίωµά σας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Παρακαλώ
ολοκληρώστε. Μην απαντάτε στις διακοπές. Οι κύριοι συνάδελφοι απλώς και εκείνοι ζήτησαν το δικό τους δικαίωµα, να έχουν
περισσότερο χρόνο και λόγο µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ως
εκφραστές του ελληνικού λαού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να εισηγηθείτε, κυρία Πρόεδρε...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποτιµά το ρόλο του Βουλευτή. Αυτό κάνει µε τη συµπεριφορά που επέδειξε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κουρουµπλή, σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστηκαν αυτά που είπατε. Παρακαλώ,
µην κάνετε υπέρβαση. Αυτή τη στιγµή το Προεδρείο είπε αυτά
που έπρεπε να πει.
Παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα πρέπει, λοιπόν, να ενσωµατώσουµε σε αυτό το διάλογο και τη δηµοκρατική ηθική, αλλά κυρίως θα πρέπει να σεβόµαστε το λόγο του άλλου, έστω και αν
αυτός δεν συµφωνεί µε αυτά που πιστεύουµε ή µε αυτά που φρονούµε ότι πρέπει να αποτελέσουν το πάντοτε ζητούµενο βέλτιστο
για τη λειτουργία της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Το λέω, δε, αυτό για να έρθω στο θέµα. Κυρία Υπουργέ, σας
ακούσαµε ευλαβικά και πράγµατι, διαπιστώσαµε ότι σε αυτή τη
συγκεκριµένη φάση που βρίσκεται η πρωτοβουλία σας, ένα είναι
βέβαιο: Ότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε πως µε κάποιους άλλους όρους η κοινοβουλευτική επεξεργασία των νοµοθετικών κειµένων, που έχουµε τη τιµή σήµερα να κάνουµε,
είναι η τελευταία στιγµή, είναι, όπως θα λέγατε εσείς, η τελευταία
πινελιά από όπου ο νοµοθετικός λόγος, έξω από αυτή τη συγκεκριµένη φάση, γίνεται ιστορία.
∆ηλαδή, αυτό που δεν πρέπει να λησµονούµε είναι το γεγονός ότι µετά από αυτό το στάδιο της επεξεργασίας, πλέον ο
λόγος, έτσι όπως είναι διατυπωµένος στο κείµενο που µας έχετε
διανείµει και αποτελεί το νοµοσχέδιο που συζητάµε, θα γίνει ιστορικός ρυθµός. Από αυτή δηλαδή τη λειτουργία του, ως νόµου
πλέον, θα εξαρτηθούν πολύ συγκεκριµένα δρώµενα της κοινωνίας, της πολιτείας και των ιδιωτικών συµφερόντων.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω και να ενώσω τη φωνή µου µε αυτούς τους συναδέλφους, οι οποίοι παρατήρησαν ότι σ’ αυτό το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, παρ’ όλο που πραγµατικά έχετε καταβάλει προσπάθεια να το διατάξετε και να το διαρρυθµίσετε µε
τον πιο πλούσιο, από εκφραστικής πλευράς, τρόπο, υπάρχουν
ελαττώµατα. Εγώ, µάλιστα, προσπαθώντας να το κάνω κτήµα
µου, µπορώ να σας πω ότι έχω τρεις κατηγορίες να του προσάψω.
Πρώτον, αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι κακότεχνο.
Είναι κακότεχνο γιατί δεν υιοθετεί τον παραδεδοµένο τρόπο
κατασκευής ενός νοµοθετικού κειµένου, όπου δεν υπάρχει άλλος
στόχος από το να τίθενται µε την ψήφο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας κανόνες δικαίου.
Και βέβαια, δεν µπορώ να κατανοήσω το άρθρο 1, το οποίο
αναφέρεται στο σκοπό αυτού του νοµοσχεδίου. Για ποιο λόγο
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί, διάταξη ενός συγκεκριµένου νοµοθετικού κειµένου; Κάλλιστα τους
σκοπούς –γι’ αυτό υπάρχει η αιτιολογική έκθεση- θα µπορούσατε
-όπως πράγµατι τους έχετε εντάξει- να τους εντάξετε σ’ αυτό το
συγκεκριµένο τµήµα της νοµοθετικής λειτουργίας.
Μπορεί να σας φαίνονται δε και παράξενα αυτά που λέω, αλλά
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πειστείτε ότι επί τριάντα χρόνια δεν κάνω άλλη δουλειά από το να
διαβάζω και να ερµηνεύω νόµους. Είναι, λοιπόν, πρωτοφανές
αυτό που συµβαίνει τα τελευταία χρόνια στη Βουλή, να έρχονται
νοµοσχέδια που στο πρώτο τους άρθρο να µιλάνε για το σκοπό
του νόµου. Ο σκοπός του νόµου δεν θέτει κανόνα δικαίου, όπως
επίσης και οι ορισµοί του δεύτερου άρθρου δεν θέτουν τέτοιο
κανόνα.
Είναι ένας δεύτερος λόγος, για τον οποίο πράγµατι υποστηρίζω ότι είναι κακότεχνο το νοµοσχέδιο και σας το είπαν οι συνάδελφοι που µίλησαν, αυτοί επαναλαµβάνω, οι οποίοι κήδονται
του κύρους του συγκεκριµένου έργου, το οποίο όλοι προσφέρουµε εδώ ανεξαιρέτως. Και δεν θέλω να µειώσω την προσφορά
του οποιοδήποτε συναδέλφου, πλην όµως υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες οφείλετε να λαµβάνετε υπ’όψιν σας. Γιατί
στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέχθη από προλαλήσαντα συνάδελφο ότι είναι πληθωρικός ο τρόπος µε τον οποίο εκχωρείται
το δικαίωµα της παραγωγής κανόνων στη διοίκηση.
Πράγµατι, η κανονιστικά δρώσα διοίκηση αποτελεί φαινόµενο
των τελευταίων καιρών, των τελευταίων, θα έλεγα, δεκαετιών.
Πλην, όµως, σ’ αυτή θα πρέπει να προσφεύγει αυτός που έχει τη
νοµοθετική πρωτοβουλία σπανίως και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, θα έλεγα δε και εξαιρετικές. Γιατί η διάταξη του άρθρου 43, παράγραφος 2, που δίνει το δικαίωµα πράγµατι σε
διοικητικές αρχές να θέτουν κανόνες –τέτοια διοικητική αρχή
είναι ο Υπουργός- σε αυτή την περίπτωση εξαρτούν τη συνταγµατικότητα αυτής της εξουσιοδότησης από δύο προηγούµενες
προϋποθέσεις: η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι ειδική και θα
πρέπει να είναι ορισµένη.
Εάν, λοιπόν, αυτόν τον συνταγµατικό κανόνα, τον εφαρµόζετε
στις εξήντα περιπτώσεις νοµοθετικής εξουσιοδότησης σε Υπουργούς ή σε προεδρικά διατάγµατα, που επιχειρείτε, για να ολοκληρώσετε το νοµοθετικό έργο µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
τότε θα δείτε ότι πραγµατικά πάσχει αθεράπευτα από µια θεµελιώδη συνταγµατική αναπηρία το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Το έχουµε πει απ’ αυτό το Βήµα πολλές φορές. Και δεν είναι
µόνο αυτό το νοµοσχέδιο, είναι και µια σειρά από νοµοσχέδια,
τα οποία τελευταία συζητάµε, στα οποία απλώς αυτός που έχει
τη νοµοθετική πρωτοβουλία, η Κυβέρνηση, δεν κάνει τίποτα άλλο
από το να δηµιουργεί µια αφορµή ή ουσιαστικά να δηµιουργεί
τις προϋποθέσεις, για µια εικονική νοµοθέτηση, ενώ στην πραγµατικότητα τις πράγµατι κρίσιµες διατάξεις, τους πράγµατι σπουδαίους και σηµαντικούς κανόνες δικαίου τους παραπέµπει για να
διαµορφωθεί το περιεχόµενό τους, στον Υπουργό, ο οποίος είτε
µε τη µορφή της υπουργικής απόφασης είτε µε τη µορφή του
προεδρικού διατάγµατος, έχει τον τελευταίο και καθοριστικό
λόγο. Λόγο όµως, ο οποίος προηγουµένως δεν έχει υποστεί τον
έλεγχο της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Είναι δε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και κακόγλωσσο. Και γι’
αυτό ακριβώς µπορώ να πω ότι όλοι µας δυσκολευτήκαµε να το
προσλάβουµε. Και όταν λέω «κακόγλωσσο» εννοώ τις εξής περιπτώσεις: ∆εν µπορώ να κατανοήσω γιατί διαβάζοντας αυτό το
συγκεκριµένο κείµενο, έχω την αίσθηση ότι διαβάζω ένα προεκλογικό φυλλάδιο του ΠΑΣΟΚ. ∆εν µπορώ να αντιληφθώ, γιατί
µελαγχολώ όταν διαβάζω ένα κείµενο, στο οποίο υπάρχει παράθεση λέξεων, που ουσιαστικά δεν έχουν καµµία σηµασία, µόνο
και µόνο για να αποκτά όγκο αυτό το κείµενο.
Παράδειγµα και απευθύνοµαι σ’ εσάς, κύριε Ευθυµίου. Μας
είπε προηγουµένως η κυρία Υπουργός ότι διακρίνει την εκπαίδευση σε «τυπική» και «µη τυπική». Το «τυπική» ας το αφήσουµε
κατά µέρους. Το «µη τυπική» τι σηµαίνει; Σηµαίνει άτυπη; Όχι
προφανώς. Άρα, το «µη τυπική» είναι ένας όρος, ο οποίος δεν
παραπέµπει πουθενά, είναι κενός περιεχοµένου, απλώς όµως κατασκευάζεται για να έχει το βάρος και τον όγκο δήθεν µιας σπουδαίας λέξης.
Αυτού του είδους, λοιπόν, οι παρατηρήσεις είναι που µε κάνουν να έχω ενστάσεις.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Από την Ευρώπη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα σας πω για την Ευρώπη
αµέσως. Και πολύ καλά κάνετε και µε διακόπτετε, γιατί µου δίνετε
αφορµή να θυµηθώ το εξής. Όταν ήµουν φοιτητής….
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Τζαβάρα, να θυµηθείτε, όµως, ότι δεν έχετε πολύ χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε διακόψανε
και νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να µου το αναγνωρίσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας το αναγνωρίζω….
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εκτός αν και εσείς βάλλετε
κατά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Τζαβάρα, εσείς το
λέτε αυτό στο Προεδρείο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ σας σέβοµαι και σας
τιµάω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Αλίµονο, έχετε χρόνο,
απλώς δεν έχετε πολύ χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τότε, λοιπόν, το 1978 για τη
Γαλλία ήδη υπήρχε ένα πλήρες εθνικό σύστηµα διαρκούς µόρφωσης. Έτσι το λένε στη Γαλλία. Αυτό το σύστηµα τότε ήταν
πράγµατι σε λειτουργία και πράγµατι είχε πολύ καλή απόδοση.
Στην Ελλάδα, λοιπόν, ακολουθώντας την εξέλιξη –τότε ήταν
εντελώς άγνωστη- ακολουθώντας το νήµα της ιστορικής πορείας
των πραγµάτων στον τοµέα αυτό –και είναι µια εξήγηση αυτή
πολύ επαρκής που µπορεί να δώσει κάποιος- θεωρώ ότι αναγκαστήκαµε να κάνουµε θεσµούς διά βίου µάθησης, για να µπορέσουµε να είµαστε πιο συνεπείς και πιο συµβατοί πρώτον, µε
τα κοινοτικά ισχύοντα και δεύτερον, µε την απορρόφηση των
πόρων, οι οποίοι µέσα απ’ αυτές τις συγκεκριµένες διαδικασίες,
πηγαίνουν σε ΙΕΚ, σε ΚΕΠ και εκεί υπάρχει ένας πλουτισµός απερίγραπτος, για τον οποίο δεν ξέρω αν είναι βούληση της Κυβέρνησής σας να βάλει κάποτε µια τάξη.
Το τελευταίο που ήθελα να πω, και έχει σηµασία κύρια
Υπουργέ, γιατί αναφερθήκατε στην Ευρώπη, είναι το εξής. ∆ιαβάζοντας την αιτιολογική έκθεση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου ένιωσα αµήχανα, γιατί στο σηµείο που αναφέρεται στο
άρθρο 4, γίνεται λόγος για τις αρχές του συστήµατος διοίκησης
του εθνικού δικτύου της διά βίου µάθησης. Εκεί, λοιπόν, διαβάζουµε ότι η δικτύωση σηµαίνει network. Εκεί, επίσης, διαβάζουµε
ότι ο προγραµµατισµός σηµαίνει programming. Και πραγµατικά
σάς θυµήθηκα, σας ανέσυρα από τη µνήµη µου όταν ως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απευθυνόµενη στους Έλληνες,
τους καλούσατε να µάθουν την αγγλική γλώσσα, η οποία, είχατε
προτείνει να γίνει και η δεύτερη επίσηµη γλώσσα του έθνους.
Είστε µια άξια πολιτικός, µε αγωνιστική ιστορία, που για το
κόµµα σας έχει πολύ µεγάλη σπουδαιότητα και αξία. Εγώ, όµως
ο ασήµαντος, ο µικρός επαρχιώτης πολιτικός, θα σας έλεγα
τούτο: Καλό είναι στα κείµενα που έρχονται στην Εθνική Αντιπροσωπεία, να αποφεύγουµε παραποµπές σε ξενικούς όρους.
Έχουµε µια πλούσια γλώσσα, έχουµε µια γλώσσα που εξακολουθεί να είναι η ίδια εδώ και δυόµιση, τρεις χιλιάδες χρόνια. Είµαστε ίσως το µοναδικό έθνος στον πλανήτη που έχει αυτό το
προνόµιο. Μην το εκχωρούµε στους οποιουσδήποτε συνεταίρους µας ή στους οποιουσδήποτε φίλους µας της Εσπερίας ή
της πέραν του Ατλαντικού µεγάλης ηπείρου.
Γι’ αυτό καταλήγω και σας αφιερώνω µια λέξη που έχει πει ο
Ζήσιµος Λορεντζάτος –θυµάστε κύριε Ευθυµίου- όταν σ’ ένα
πολύ µνηµειώδες κείµενό του που επιγράφεται το «Χαµένο κέντρο» και το οποίο έγραψε για να τιµήσει τα τριάντα χρόνια από
την έκδοση της «Στροφής», του πολύ µεγάλου ποιήµατος του Σεφέρη, έλεγε ότι: “Η γλώσσα µας είναι ψεύτικη, γιατί είναι η ζωή
µας ψεύτικη”.
Θα πρέπει, λοιπόν, εσείς ως Κυβέρνηση να βοηθήσετε αυτόν
τον τόπο να ξαναµιλήσει αληθινά δίνοντάς του αφορµές, για να
ζει αληθινά. Αυτή είναι η µεγάλη σας ευθύνη.
Ευχαριστώ που µε ακούσατε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και
τους συναδέλφους, οι οποίοι µου έκαναν την πρωταρχική επίθεση. Τους ευχαριστώ. ∆ηµοκρατία, όµως, σηµαίνει αυτό που
κάνω εγώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Τζαβάρα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Παρακαλώ θερµά τον κ. Πέτρο Ευθυµίου, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κοι-

νοβούλιο επιδιώκουµε όλοι να είναι χώρος σύνθεσης. Αλλά, δεν
είναι κακό όταν είναι και χώρος συγκρούσεων, γιατί ακριβώς εδώ
υλοποιούνται πολιτικές, που σηµαίνει ότι γίνονται συγκεκριµένες
επιλογές. Προφανώς, οι εκλογές αυτές έρχονται σε αντίθεση µε
κάποιες άλλες, γιατί στην φύση της πολιτικής ζωής είναι η έκφραση διαφορετικών αντιλήψεων για τον κόσµο.
Ωστόσο, σήµερα υπήρχε µία ισορροπία στο Κοινοβούλιο. Είχαµε, για πρώτη φορά εδώ και πολλά κοινοβουλευτικά συµβάντα, µία πλήρη σύµπτωση των συγκατοίκων της πολυκατοικίας.
Είχαµε µία σύµπτωση της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ. Η
σύµπτωση αυτή έχει µία κοινή παράµετρο. Είναι µία εκδήλωση
αµηχανίας. ∆εν εδράζεται σε κάποια θέση ή σε κάποια αντίθεση.
Είναι κυρίως, η τακτική όπως θα έλεγε ένα κοµµάτι του φιλοθεάµονος ελληνικού κοινού: «Ρίχνω τη µπάλα στην εξέδρα». «∆εν
έχουµε εγγύηση γι’ αυτό, δεν έχουµε για εκείνο, δεν παράγεται
δίκαιον, άρα καταψηφίζουµε διότι δεν µας κάνετε». Αυτά ακούσαµε.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): «∆εν είµαστε σίγουροι ότι θα
γίνει...»
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ... «δεν είµαστε σίγουροι ότι θα γίνει»
ακριβώς.
Είναι µία επιλογή και αυτή, που ήταν απόλυτα ορατή και έφερε
τους ενοίκους και συγκατοίκους της πολυκατοικίας σ’ έναν εναγκαλισµό που πολύ καιρό, φαίνεται, τον είχαν στερηθεί!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μαζί τα υποστηρίζουµε.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Βρέθηκαν πολύ κοντά.
Βρέθηκε κοντά, επίσης, το ΚΚΕ µε το ΣΥΡΙΖΑ. Συνέπεσαν, απολύτως, το ΚΚΕ µε το ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχετε κάνει λάθος.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Συγγνώµη. Εγώ µιλάω για τις στάσεις
στο νοµοσχέδιο. ∆εν µιλάω συνολικά, για τις συνολικές επιλογές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτοί είναι άλλοι εναγκαλισµοί.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και υπήρξε µία φωτεινή εξαίρεση του κ.
Λεβέντη, ο οποίος έθεσε τα θέµατα ως ζητήµατα...
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Μπορεί να είναι ένας τρίτος εναγκαλισµός αυτός.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ...και όχι ως συστηµική απόρριψη, όπως
έκαναν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: ∆εν ήταν.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Θέλω να πω απλώς σαν σηµείωση, γιατί
πραγµατικά αξίζει να µην συγκαλύπτουµε και τις θέσεις -κύριε
∆ρίτσα, δεν χρειάζεται να τις συγκαλύπτουµε- ότι η Αριστερά
τουλάχιστον για κάποιους, ακόµα και εάν ανήκουν σε διαφορετικά ρεύµατα, είχε την οµορφιά στη γέννησή της, ότι ταυτιζόταν
µε την καινοτοµία. Ο Μαρξ αγαπούσε τη ρωµαλέα, όπως έλεγε,
δύναµη του καπιταλισµού, να αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάµεις, χρησιµοποιώντας την επιστήµη, την καινοτοµία. Απλώς,
πίστευε ότι ο σοσιαλισµός θα είναι πολύ αρτιότερος στην ανάπτυξη αυτών των δυνάµεων µε άλλη κοινωνική κατανοµή της
ισχύος. Αλλά ας µην πιάσουµε αυτή τη συζήτηση.
Εδώ, η Αριστερά έχει ταυτιστεί στην ουσία µε την ακινησία.
Μακάρι να µην άλλαζαν τα πράγµατα. Ενδεχοµένως, τότε αυτή
η στάση θα είχε νόηµα. Εάν δεν αλλάζουν τα πράγµατα, η ακινησία είναι µία οµόλογη συµπεριφορά µε τη στασιµότητα των
πραγµάτων. Η ουσία, όµως, πια του 21ου αιώνα, όπως ήταν άλλωστε και ο 20ος αιώνας, είναι ότι τα πράγµατα αλλάζουν και µεταβάλλονται σταθερά. ∆εν µπορεί και το τελειότερο εκπαιδευτικό
σύστηµα να προσλάβει τόσο ποσοστό του µέλλοντος, ώστε
όποιος τελειώσει, ακόµα και την καλύτερη και την αρτιότερη εκπαίδευση -µε το απόθεµα γνώσεων, δεξιοτήτων, δυνατοτήτων
που έχει διαµορφώσει- να µην ξαναχρειαστεί σε όλη την υπόλοιπη ζωή του να προσφύγει σε νέου είδους µαθησιακές διαδικασίες.
Άρα η διά βίου εκπαίδευση δεν είναι µία εισαγωγή ενός δαίµονος στην κοινωνική ή εκπαιδευτική ζωή οποιασδήποτε χώρας.
Είναι η απάντηση στο γεγονός ότι ο κόσµος αλλάζει µε τόσο ραγδαίους ρυθµούς, ώστε τα εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει να
θεωρούνται ότι είναι ανοιχτά, δια βίου συστήµατα και µάλιστα
πρέπει να προσαρµόζονται στις τροπές των αναγκών που κα-
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λούνται να υπηρετήσουν.
Και όπως ορθά ανέφερε η Υπουργός, αλλάζουν οι πειθαρχίες.
Ο µηχανικός µπορεί να θητεύσει κοντά σ’ ένα κτίστη πέτρας. ∆εν
θα ξεχάσω ποτέ το κλασικό παράδειγµα, πόσοι απόφοιτοι Γεωπονικής πήγαιναν και εγγράφονταν στο ΤΕΙ Οινοποιίας, για να γίνουν οινοποιοί, διότι αυτό απαιτούσε η κατεύθυνση που
επέλεξαν. Φυσικά, οι µορφές εκπαίδευσης θα είναι τυπικές, µη
τυπικές, άτυπες.
Το πρόβληµα στην Ελλάδα είναι ότι υστερούµε και γιατί τελευταίοι πιάσαµε το νήµα της προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης, αλλά και γιατί υστερεί πλήρως ο ιδιωτικός τοµέας, ο
οποίος είναι η αποφασιστική κινητήρια δύναµη και στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής και στην Ευρώπη και, απ’ ό,τι διαπίστωσα
την περασµένη εβδοµάδα, και στην Κίνα. Είναι η κινητήριος δύναµη της παροχής στο µηχανισµό της διά βίου εκπαίδευσης.
Εµείς υστερούµε γιατί ως τώρα και αυτό είναι µία κρατική υπόθεση, ενώ θα έπρεπε οι µεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και οι µικροµεσαίες να εντάσσουν προγράµµατα εκπαίδευσης µέσα στη
δοµή των επιχειρήσεών τους, θεωρώντας ότι έτσι αυξάνουν την
ποιότητα του παραγωγικού δυναµικού, του ανθρώπινου δυναµικού και φυσικά, τελικά, την ποιότητα της παραγωγικής τους διαδικασίας. Άρα, το να δαιµονοποιούµε πάλι το δηµόσιο και το
ιδιωτικό είναι κάτι που έρχεται σε αντίκρουση µε τις πραγµατικές
ανάγκες και τις πραγµατικές τάσεις, που πρέπει να ενισχύουµε
και στις οποίες πρέπει απλώς να διασφαλίζουµε κάτι ουσιώδες.
Και για να γίνω πρακτικός θα πω το εξής: Έχω παρατηρήσει σε
όλο τον κόσµο ότι µεγάλες εταιρείες, ξεκινώντας από τη «MICROSOFT», έχουν εκπαιδευτικά προγράµµατα, κυρίως εξάµηνα,
των οποίων φαίνεται ότι η ποιότητα είναι τέτοια που απόφοιτοι
εξειδικευµένων πανεπιστηµίων στην τεχνολογία των υπολογιστών, επιδιώκουν την απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού, ότι
έκαναν αυτό το εξαµηνιαίο σεµινάριο. Ποια είναι η διαφορά; Ότι
πρέπει οποιαδήποτε πρόσληψη νέας γνώσης να πιστοποιείται,
διότι αλλιώς παντού στον κόσµο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα
θα έχουµε τις κλασικές «µαϊµούδες», που έχουµε σε όλα τα επίπεδα, όπως είχαµε την περίφηµη ιστορία των κολλεγίων ως πανεπιστηµίων που µπήκαν στα φυσικά τους µέτρα, ότι είναι κέντρα
παροχής µεταλυκειακής εκπαίδευσης, που θα πιστοποιούνται
κιόλας µε τους µηχανισµούς που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που υπάρχει στο νόµο µε απόλυτη καθαρότητα. Είναι κάτι που το χρειαζόµαστε. Και είναι µία απαίτηση
αυτονόητη της διασφάλισης του γεγονότος ότι πάντα η οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης θα πιστοποιεί την προσπάθεια και
θα πιστοποιεί το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας. Τodos caballeros, «όλοι ιππότες» δεν µπορεί να γίνει. Θα γίνεται άξιος
ενός τίτλου, ενός πιστοποιηµένου προσόντος, αυτός που µπορεί
να το αποδείξει στις διαδικασίες πιστοποίησης.
Το δεύτερο είναι ότι ο µεγαλύτερος όγκος των υποτιθέµενων
ενστάσεων αφορούν σε µία σύλληψη σωστή, ότι αυτές οι µορφές
πρέπει να είναι ευέλικτες. Ήδη, για να µην αδικούµε πάντα τους
εαυτούς µας, τα ΙΕΚ από το 1992 που τα ίδρυσε η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας µε το Γιώργο Σουφλιά, είχαν µία πρόβλεψη αποτελεσµατική που διατηρείται ως σήµερα και κατ’ ουσίαν είναι και το πνεύµα συνολικά του νόµου. Πώς στα ΙΕΚ έχεις
µία επιτροπή των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών παραγωγικών
φορέων που προσδιορίζει τι ανάγκη υπάρχει -είχαµε πάντα ένα
διάλογο στον ΟΕΕΚ- για το τι χρειάζεται η παραγωγική διαδικασία, παραδείγµατος χάριν οι έµπειροι πωλητές που δεν έχουµε
ποτέ, γιατί θεωρούµε ότι είναι αυτονόητο το επάγγελµα; ∆εν είναι
έτσι. Είναι πολύ απαιτητικό επάγγελµα, αν θες να το δεις ως
επάγγελµα.
Αυτό γενικεύεται στη δυνατότητα να χαράσσουµε πολιτική
υπαλλακτική ή εναλλακτική, ανάλογα ακριβώς µε τις διαφορετικές ανάγκες που έχει κάθε οργανωµένη οικονοµική δραστηριότητα στη µικρότερη κλίµακα και να µπορεί σε επίπεδο δήµου, σε
επίπεδο περιφέρειας να σχεδιάζονται στρατηγικές, ανάλογα µε
τις παραγωγικές ανάγκες, που είναι κάθε φορά διαφορετικές,
έτσι ώστε ακριβώς, χαρακτηριστικό κάθε συστήµατος διά βίου
εκπαίδευσης να είναι η ευλυγισία, η δυνατότητα να αλλάζει και να
µεταλλάσσει.
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∆ιότι πάλι µπορεί να έχεις το κλασικό φαινόµενο του πληθωρισµού. ∆εν υπάρχει πιο κλασσική περίπτωση από –και µη σας
παραξενέψει ή νοµίσετε ότι αλλάζω την κλίµακα- το αποτρόπαιο
φαινόµενο στην Ελλάδα της επιµονής, της κοινωνικής και όχι εκπαιδευτικής, στην παραγωγή γιατρών. Το κυρίως πρόβληµα
υγείας στην Ελλάδα είναι ότι η ασθένεια είναι ιατρογενής. Όταν
έχεις έξι και εφτά φορές περισσότερους γιατρούς από όσους
χρειάζονται, η ανάγκη ύπαρξης αυτών των γιατρών ως επαγγελµατιών αυξάνει την ασθένεια.
Η ασθένεια στην Ελλάδα, αυτές οι εκτεταµένες δαπάνες που
η κ. Γεννηµατά πρόλαβε να τις ζήσει στο Υπουργείο Υγείας, προέρχονται σ’ ένα σηµαντικό βαθµό από την απίστευτη υπερπληθώρα των γιατρών, που πρέπει παρ’ όλα αυτά να επιβιώσουν
επαγγελµατικά.
Εποµένως, παραδείγµατος χάριν, πάει στο γιατρό η κ. Βόζεµπεργκ –της οποίας η υγεία είναι απολύτως διαυγές ότι είναι σε
άψογη κατάσταση!- και φεύγει µ’ ένα πάκο φάρµακα, απόδειξη
της ιατρογενούς ασθένειας και όχι της δικής της ασθένειας!
Όµως, τι συµβαίνει; Όταν ιδρύσαµε τα πρώτα εκτεταµένα δίκτυα Κέντρων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και το Σχολικό
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, δεν θα ξεχάσω ποτέ το παράδειγµα επαρχίας, ενός εξαίρετα στελεχωµένου εκεί Γραφείου
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, όπου σε εκατόν σαράντα
δύο οικογένειες που προσήλθαν –µαθητές µαζί µε τους γονείς
τους- ένα ισχυρότατο ποσοστό δήλωνε ότι θέλει να πάει ιατρική.
Οι άνθρωποι στο Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
έκαναν τη δουλειά τους. Εξήγησαν ότι το επάγγελµα είναι κορεσµένο, ότι έχει τελειώσει αυτή η λειτουργία που υπήρχε από το
1834 έως το 1960, όπου ο γιατρός ήταν «καβάλα στο άλογο», το
επάγγελµα που οπωσδήποτε απέφερε κοινωνική και οικονοµική
ισχύ κ.λπ.. Ούτε µία οικογένεια όµως δεν άλλαξε στρατηγική
ούτε ένα παιδί δεν εγκατέλειψε τη φιλοδοξία της ιατρικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι όλο το σύστηµα που εισηγείται
το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα σύστηµα εξορθολογισµού και
σωστού προσανατολισµού της κοινωνίας στις πραγµατικές ανάγκες και στις πραγµατικές µελλοντικές προοπτικές που πρέπει
να χαράσσουµε για τη νέα γενιά, όπως επίσης και στη διασφάλιση που πρέπει να δίνουµε στους ώριµους ανθρώπους. Κατά
τούτο, νοµίζω ότι δεν θα χρειαζόταν τέτοια εναντίωση, η οποία
προσκρούει στην ανάγκη της χώρας µας να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις που είναι σταθερές, που θα είναι κλιµακούµενες.
Κάθε δική µας υστέρηση δεν θα πληρώνεται σε αυτήν την Αίθουσα. Θα πληρώνεται από τα παιδιά που είναι έξω από την Αίθουσα, που αν δεν τα οπλίσουµε µε τα µέσα να αντιµετωπίσουν
τις προκλήσεις της εποχής τους, θα τα καταδικάσουµε να είναι
ουραγοί όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσµο.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι σήµερα αυτή η υπόθεση δεν είναι µόνο
της κυβερνητικής Πλειοψηφίας. Θα µπορούσε και θα άξιζε να
είναι αντικείµενο µιας ευρύτερης συναίνεσης. Πάντως εµείς, το
ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουµε µε βεβαιότητα ότι είναι ένα καλό και θετικό
βήµα αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εµείς ευχαριστούµε
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρο Ευθυµίου.
Παρακαλώ να λάβει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και τώρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από τον κόσµο των παραισθήσεων, που προσπαθεί να
δηµιουργήσει η Κυβέρνηση και άλλοι που στηρίζουν αυτήν την
πολιτική µε άλλο τρόπο –άσχετα αν εµφανίζονται ότι διαφωνούνας περάσουµε στην πραγµατικότητα.
Τη ∆ευτέρα ανοίγουν τα σχολεία και ας δούµε τι έχει να αντιµετωπίσει η λαϊκή οικογένεια. Γιατί εκείνοι που έχουν τον πλούτο
και τον κατέχουν, δεν έχουν κανένα πρόβληµα –έχουν λυµένα
όλα τα προβλήµατα- όπως επίσης και µια οµάδα που συνωστίζεται γύρω από αυτούς.
Αλλά ας πάµε στον απλό εργαζόµενο και στη λαϊκή οικογένεια.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Είναι, λέει, µια δύσκολη χρονιά, η δυσκολότερη, η πιο δύσκολη σωστά το λέτε, κυρία Υπουργέ όµως είναι σχεδιασµένη συνειδητά –κατά τη γνώµη µας. Και δεν έχει να κάνει µόνο µε την
κρίση.
Είναι συνέχεια της πολιτικής που έχει εφαρµοστεί όλα αυτά τα
χρόνια και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και από τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και φυσικά, επιδεινώνεται µε το
περιβόητο µνηµόνιο, µια πολιτική η οποία κυριολεκτικά τσακίζει
τα µορφωτικά δικαιώµατα της λαϊκής οικογένειας και δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόµενων που µατώνουν για να ζήσουν.
Τι θα αντιµετωπίσει, λοιπόν, η λαϊκή οικογένεια; Θα πάει το
παιδί σε τριαντάρια τµήµατα. Γιατί το 2010, κυρίες και κύριοι υποστηρικτές του συστήµατος, πρέπει να πάµε σε τριαντάρια, όχι
σε εικοσάρια τµήµατα. Αυτή είναι η πρόοδος!
Τι θα αντιµετωπίσουν τα παιδιά που τέλειωσαν τα πανεπιστήµια και έχουν πάρει το πτυχίο τους και έχουν όνειρο να διδάξουν
στο σχολείο; Θα αντιµετωπίσουν µια ευκαιριακή δουλειά, χωρίς
δικαιώµατα και στην ουρά! Κάποια γνωστή µου προχθές µου
έλεγε ότι έχει αριθµό 8.000 για να διοριστεί. Μετρήστε χρόνια!
Τι άλλο έχουν να αντιµετωπίσουν; Οι ανήλικοι το 2010 έχουν να
αντιµετωπίσουν την παιδική εργασία, την οποία νοµιµοποίησε η
Κυβέρνηση. ∆εκαπεντάχρονα θα πάνε στη δουλειά! Είναι η πρόοδος, το 2010, που έδωσε η αστική τάξη! Μόνο που ξεχάσατε
και το υπόλοιπο που είπε ο Μαρξ, κύριε Ευθυµίου, ότι από τη
στιγµή που η αστική τάξη πήρε την εξουσία, την ίδια στιγµή που
κυριάρχησε, έγινε εµπόδιο για την πρόοδο της κοινωνίας. Αυτό
το ξεχνάτε συνειδητά. Τον Μαρξ τον επικαλείστε επιλεκτικά.
Σήµερα, λοιπόν, το 2010, νοµιµοποιήσατε –και η Ευρωπαϊκή
Ένωση και εσείς- την παιδική εργασία. ∆εκαπεντάχρονα! Εµείς
τη βιώσαµε, εµείς, τουλάχιστον από τη δική µας γενιά.
Τι θα αντιµετωπίσουν οι φοιτητές; Θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα σίτισης, στέγασης και πολλοί θα σταµατήσουν να σπουδάζουν. Είναι ψέµατα; ∆εν είναι η πραγµατικότητα;
Ας πάµε στα πανεπιστήµια και µε βάση δικά σας στοιχεία: Το
10% των πρωτοετών φοιτητών αναγκάζεται να δουλεύει. Κατά
τα άλλα, όλοι έχουν ίση πρόσβαση στη µόρφωση, 25% των φοιτητών των ΑΕΙ και 40% των ΤΕΙ δουλεύουν σήµερα. Και αυτά πάλι
µε δικά σας στοιχεία.
Αυτές είναι οι ίσες ευκαιρίες; Και δεν πιστεύω ότι είναι τα παιδιά των εφοπλιστών και των βιοµηχάνων που δουλεύουν, ούτε
των στελεχών, των γιάπηδων και των golden boys των διαφόρων
επιχειρήσεων ούτε αυτών που έχουν τις αλυσίδες καταστηµάτων! Είναι παιδιά της εργατικής οικογένειας. Και φανταστείτε –
δεν έχει ντενεκέ σήµερα, όµως έχει άλλες δουλειές σκληρέςκάποιος έστω να σερβίρει µέχρι το µεσηµέρι και το βράδυ να διαβάζει και να πάει να δώσει και εξετάσεις. Αυτή είναι η πρόοδος
του καπιταλισµού σήµερα.
Πολλά παιδιά θα περάσουν σε επαρχία. ∆εν θα πάνε. Το ξέρετε. ∆εν θα πάνε –τα αντιµετωπίζουµε καθηµερινά και έχουµε
ζωντανά τα παραδείγµατα- γιατί δεν µπορούν να τα βγάλουν
πέρα οι γονείς τους. Είναι πολύ απλό. ∆εν µπορεί ένας να σπουδάζει δυο παιδιά, ένα στο Βόλο και ένα στην Πάτρα ούτε λύνει το
πρόβληµα το θέµα των µεταγραφών, αν δηλαδή πάει στο Βόλο,
και αν µπορέσει να πάει. Εποµένως, θα τα παρατήσουν.
Ποιοι θα τα παρατήσουν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Τα παιδιά της πλουτοκρατίας και των γύρω-γύρω; Όχι. Τα παιδιά των
λαϊκών οικογενειών που οι γονείς τους δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση.
Θα πω και για τα υπόλοιπα. «∆εν υπάρχουν λεφτά.» ∆εν υπάρχουν λεφτά; Θα δοθούν 68 εκατοµµύρια ευρώ σε συµπράξεις
επιχειρήσεων, ποσό που θα συµβάλει στην έρευνα για τη διείσδυση στις νέες αγορές, ενώ 14 εκατοµµύρια ευρώ θα δοθούν για
τη δηµιουργία κλάστερς –µια γνήσια ελληνική λέξη, έφυγε και ο
κ. Τζαβάρας- δηλαδή σε συµπράξεις επιχειρήσεων ερευνητικών
κέντρων και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Να λεφτά! Εκεί υπάρχουν τα λεφτά για να δοθούν. Βέβαια, θα
δώσετε 300 ευρώ στο τέλος και αυτό το θεωρείτε κοινωνική πολιτική. Είναι ντροπή, τουλάχιστον και να το λέτε.
Έρχοµαι στο θέµα των σχολείων. Στον προϋπολογισµό είπατε
ότι θα δώσετε 1 δισεκατοµµύριο. ∆ίνετε 781 εκατοµµύρια ευρώ.

Ποια είναι τα αποτελέσµατα; ∆ύο χιλιάδες επτακόσιες προσλήψεις και πρόσληψη είκοσι οκτώ χιλιάδων αναπληρωτών. Γιατί
άραγε δεν τους παίρνετε µόνιµους; Αυτή είναι η πρόοδος του
συστήµατός σας στη σύγχρονη κοινωνία του 2010; Και ακόµα µε
τους είκοσι οχτώ χιλιάδες πάλι δεν φτάνουν.
Αναφέρω συµπληρωµατικά µέτρα: κατάργηση σχολικών µονάδων, καταργήσεις και συµπτύξεις τµηµάτων, τµήµατα µε τριάντα µαθητές, µετακινήσεις εκπαιδευτικών κ.λπ.. Ποιος θα την
πληρώσει αυτή την κατάσταση στην παιδεία; Το ξαναλέω για να
δείξω πόσο βαθιά ταξική είναι η παιδεία. Θα την πληρώσουν τα
λαϊκά στρώµατα. Αυτών τα παιδιά θα εγκαταλείψουν. Αυτοί οι γονείς θα δεινοπαθήσουν. Οι άλλοι, ίσα-ίσα, δεν έχουν κανένα πρόβληµα.
Είναι ελληνικό φαινόµενο; Όχι. Στην Πορτογαλία παραιτήθηκαν δεκαπέντε χιλιάδες εκπαιδευτικοί –θα το ξέρει, η κυρία
Υπουργός- λόγω της ίδιας πολιτικής στον ασφαλιστικό τοµέα και
προσλήφθηκαν τετρακόσιοι. Άρα δεν είναι ελληνικό φαινόµενο.
Είναι γενικότερο.
Βέβαια, υπάρχει και κάτι ακόµα, που θέλουµε να το σηµειώσουµε. «Κουνάτε το δάχτυλο» στους καθηγητές και στους µαθητές ότι, για προσέξτε όχι κινητοποιήσεις, όχι καταλήψεις, όχι
οτιδήποτε άλλο. Καλά, σοβαρολογείτε; Τι θα κάνει ο κόσµος; Τι
νοµίζετε; Θα συρθεί ο καθένας σε αυτήν την κατάσταση;
Ρωτήστε τους γονείς, εάν έχετε επαφή µε τους γονείς που
αγωνιούν, για το πώς θα τα βγάλουν πέρα αυτό το χειµώνα µε
αύξηση πετρελαίου, µε µείωση µισθών, µε όλα τα υπόλοιπα. Πώς
θα τα βγάλουν πέρα να πληρώσουν φροντιστήριο, να πληρώσουν
αγγλικά, να πληρώσουν γυµναστήριο; ∆ιότι, το παιδί πρέπει να
πάει και κάπου. ∆εν µπορεί να είναι κλεισµένο σε τέσσερις τοίχους. Πώς θα τα βγάλουν πέρα; Φυσικά και δεν πρόκειται να πειθαρχήσουν. Εµείς θα συµβάλλουµε να αναπτυχθεί ένα τέτοιο
κίνηµα.
Εµείς προτείνουµε άµεσα µέτρα για τη στήριξη της λαϊκής οικογένειας, ανέργων µεταναστών για να ανακοπεί η σχολική διαρροή. «Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα». ∆εν υπάρχει
καµµία ανταπόκριση.
Έχουµε προτείνει µέτρα για τους φοιτητές και τους σπουδαστές. Τι θα κάνετε γι’ αυτούς που δουλεύουν και σπουδάζουν
ταυτόχρονα; Τι µέτρα παίρνετε; Τι τους δίνετε; Τίποτα. Τους ρίχνετε στον Καιάδα, στην κόλαση της αγοράς. Αυτό τους λέτε.
Εµείς προτείνουµε, σας το είπα προηγούµενα, µόνιµους µαζικούς διορισµούς εκπαιδευτικών.
Φυσικά, για να µπω και την ουσία, η κυρία Υπουργός, είπε µια
αλήθεια και πράγµατι εγώ εκτιµώ την αντιπαράθεση που έκανε µε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Είπε ότι εδώ στη Βουλή υπάρχουν δύο
αντιλήψεις.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Για το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη βιάζεστε, θα απαντήσω για λογαριασµό σας γι’ αυτό.
Είπε ότι πραγµατικά εδώ υπάρχουν δύο πολιτικές προτάσεις
και απορώ γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και ο ΣΥΡΙΖΑ –προσθέτω εγώ- διαφωνούν µε το νοµοσχέδιο. Πράγµατι είναι ένα ερώτηµα.
Και σας ρωτάω κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, κύριοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και του ΣΥΡΙΖΑ: Όλα αυτά που φέρνει η Κυβέρνηση τα έχετε ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ναι ή όχι; Και µε τα δύο τα χέρια. Ό,τι έχει έρθει για τη διά βίου
µάθηση τα πέντε χρόνια που ήµουν Ευρωβουλευτής, το έχουν
ψηφίσει. Για να µην αναφερθώ ότι έχουν κατατεθεί πέντε τροπολογίες από χώρο που σήµερα λέει όχι, οι οποίες είναι όλες για
τη διά βίου µάθηση. Γιατί έρχεστε εδώ στη Βουλή τώρα και παίζετε αυτό το παιχνίδι;
Σωστά το είπε, η κυρία Υπουργός, αλλά βέβαια το έχει παίξει
και το ΠΑΣΟΚ προηγούµενα. Όταν έφερνε η Νέα ∆ηµοκρατία τα
νοµοσχέδια, πράγµατα που είχε συµφωνήσει το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ερχόταν εδώ και τα καταψήφιζε. Γιατί;
Γιατί ο καυγάς είναι ποιος θα εφαρµόσει καλύτερα την ίδια πολιτική. Πράγµατι, είναι υποκρισία αυτό το πράγµα, αφού συµφωνείτε σε όλα.
Κύριε Τζαβάρα, εάν άκουγαν οι Ευρωβουλευτές σας αυτά που
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λέγατε –και δεν εννοώ προσωπικά εσάς- ή τους υπόλοιπους, θα
σηκωνόντουσαν οι τρίχες τους. ∆ιότι, αυτοί ψηφίζουν τα ακριβώς αντίθετα αυτήν την εβδοµάδα στο Στρασβούργο, που γίνεται η συζήτηση για το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πράγµατι, υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Εµείς δεν
το κρύψαµε ποτέ. Από αυτή την άποψη εµείς δεν λέµε ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν έχει στρατηγική. Ίσα-ίσα πιστεύουµε ότι και στρατηγική έχει και ορθά κινείται µε τη δική του την πολιτική. Ποια
είναι η µεγάλη µας διαφωνία; Εµείς λέµε ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό. Πρέπει να είναι δηµόσια και να παρέχεται δωρεάν
σε όλους. ∆εν είναι εµπόρευµα.
Ενώ το ΠΑΣΟΚ κάποτε έλεγε –δεν ξέρω εάν το πίστευε- το
ίδιο, τώρα λέει ότι είναι εµπόρευµα και µάλιστα πολύ χυδαίο. Με
την πολιτική του το λέει, µπορεί να µην το λέει λεκτικά. Υπηρετεί
µε τον καλύτερο τρόπο αυτό που ξόρκιζε όλα τα προηγούµενα
χρόνια και ξορκίζει και σήµερα λεκτικά, δηλαδή τον καπιταλισµό.
Ότι όλα πλέον είναι υπόθεση του κεφαλαίου και η ανάπτυξη και
η εκπαίδευση και τα πάντα.
Από αυτή την άποψη, εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να
αντιπαρατεθούµε. Θα ξεκινήσω µε το εξής. ∆εν µπορεί να µας
κάνετε το ερώτηµα -το θεωρώ και λίγο υποτιµητικό, δεν αξίζειγια το εάν η Αριστερά –για το ΚΚΕ µιλάω- θέλει τη γνώση. Όποιον
να ρωτήσεις, θα πει ότι το θέλει. Άλλωστε, οι κοµµουνιστές πάντα
πάλευαν γι’ αυτό. Και όταν πήραν την εξουσία ήταν η πρώτη
φορά που εξαλείφθηκε ο αναλφαβητισµός. Κανένα άλλο τέτοιο
ιστορικό θαύµα δεν έχει γίνει από κανένα σύστηµα. Έγινε µόνο
από τον σοσιαλισµό στη Σοβιετική Ένωση, όπου παρέλαβαν τέσσερα διαφορετικά κοινωνικό-οικονοµικά συστήµατα και κατάφεραν να εξαλείψουν τον αναλφαβητισµό µέσα σε λίγα χρόνια, όταν
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής –το όραµά σας, είτε το
λέτε είτε όχι- σήµερα ο αναλφαβητισµός βασιλεύει.
Άρα, µη µας λέτε εµάς για το αν θέλουµε να µορφώνεται ο κόσµος σε όλη του τη ζωή. Εµείς θέλουµε να µειωθεί ο χρόνος εργασίας για να αυξηθεί ο κοινωνικός χρόνος, για να µπορεί να
απολαµβάνει ο άνθρωπος αυτά που λέγονται αγαθά του πολιτισµού. Και αυτό δεν είναι να κάθεται στην καρέκλα και να κοιτάει
τον ουρανό. Είναι και η µόρφωση, είναι και η συνολική προσέγγιση µε τον πολιτισµό που παράγει η ανθρωπότητα. Αυτή είναι η
ριζική µας διαφορά. Στο δικό σας το σύστηµα, πού να προλάβει
ο άνθρωπος;
Εδώ τώρα θα τρέχει να κυνηγάει πιστοποιητικά.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, προκαλεί φοβερή εντύπωση. Ακούστε: «ατοµικός λογαριασµός µαθησιακού χρόνου».
Τι χυδαίο πράγµα. Λες σήµερα σ’ ένα νέο άνθρωπο ότι πρέπει να
φτιάξει λογαριασµό µαθησιακού χρόνου. Και µόνο η έκφραση
δείχνει τον κυνισµό του κεφαλαίου. Οι εκφράσεις που χρησιµοποιείτε, «πιστωτικές µονάδες». Όλα έχουν υπαχθεί έτσι και από
νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι διαπαιδαγωγηµένοι σε αυτό το
νέο κλίµα.
Αυτή, λοιπόν, είναι η ριζική µας διαφορά και το τι λέµε για τη
διά βίου µάθηση. Μην µας ξαναρωτήσετε αν εµείς θέλουµε να
µορφώνονται οι εργαζόµενοι. Αυτό είναι δεδοµένο.
Το ερώτηµα είναι: Τί υπηρετεί η διά βίου µάθηση; Τέσσερις λέξεις θα πω: φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό. Αν διαβάσει κανείς όλες τις εκθέσεις αυτών που την εφηύραν, θα το δει. Αν δει
την τοποθέτηση που είχε σοκάρει του πρυτάνεις –είχε γίνει στο
Μέγαρο Μουσικής από τον Άγγλο Επίτροπο, αν δεν κάνω λάθοςότι αυτά που ξέρατε περί παιδείας, προσωπικότητας κ.λπ., ξεχάστε τα. Παιδεία σηµαίνει προσαρµογή στις ανάγκες της αγοράς. Και ορισµένοι πρυτάνεις τότε έπεσαν κάτω από τις
καρέκλες. Αν τα δείτε όλα αυτά, θα καταλάβετε ότι έχουµε απόλυτο δίκιο.
Τι θέλει, λοιπόν, µε τη διά βίου µάθηση; Θέλει µε τη µόρφωση,
µε τη µετακίνηση εργαζοµένων να αντιµετωπίσει ορισµένα προβλήµατα ανεργίας –το καταλαβαίνουµε- που δεν αντιµετωπίζονται όµως, ειδικά σε µεγαλύτερες ηλικίες. Και θέλει µε την
ελάχιστη απαιτούµενη κατάρτιση για το κεφάλαιο ειδικευµένης
εργασίας να δώσει φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό.
Και να σας το πω απλά και λογικά; Λέει για δεξιότητες. Οι δεξιότητες θυµίζουν µάλλον –συγγνώµη για την έκφραση- πίθηκο.
Αυτό είναι το θέµα; Οι δεξιότητες; Η µόρφωση, µε τη δεξιότητα
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είναι το ίδιο; ∆εν είναι.
∆εν είναι τυχαίες αυτές οι εκφράσεις. ∆ηµιουργούν µια ολόκληρη συνείδηση. ∆ιαλύει την εκπαίδευση, όπως την ξέραµε
µέχρι τώρα. Αντικαθιστά τη γνώση µ’ ένα σύνολο χρηστικών για
τους εργοδότες δεξιοτήτων. Βάζει τις βάσεις για απόλυτη εξατοµίκευση της εκπαίδευσης.
Και ακούστε. Θα το πω απλά. Όταν βάζεις σ’ ένα τσουβάλι πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ και ταυτόχρονα ό,τι πουλάει κάθε µαγαζί που κυκλοφορεί στην αγορά –γιατί έτσι το λέµε, γιατί το ενδιαφέρον
του κάθε µαγαζιού είναι να µπορεί να βγάλει κέρδη και δρα στη
αγορά σύµφωνα µε το τι θέλει το ίδιο το κεφάλαιο- διαλύεις κυριολεκτικά την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως το
ξέρουµε µέχρι τώρα.
Μάλιστα, µιας και µιλήσαµε για την αγορά, υπάρχουν διακόσια
εξήντα οχτώ τέτοια εκπαιδευτικά µαγαζιά. Τα πέντε από αυτά εµφανίζουν ραγδαία κυκλοφορία. Συγκεντρώνεται και εκεί.
∆εύτερο θέµα, θα γίνεται αξιολόγηση όλων αυτών. Από ποιόν
και µε ποια κριτήρια; Με επιστηµονικά κριτήρια θα γίνεται; Ή µε
κριτήρια της παραγωγής, µε το τι θέλει ο κεφαλαιοκράτης; Με
αυτά θα γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ποιοι φτιάχνουν τα προγράµµατα; Ποιοι φτιάχνουν τους δασκάλους; Ποιοι καθορίζουν τα προσόντα αυτών;
Έχει εδώ ειπωθεί και πιο κυνικά: «Οι ανάγκες της αγοράς». ∆ηλαδή, ποιος; Οι επιχειρήσεις. Ποιος θα πληρώσει; Να το ερώτηµα. Πείτε µας: Ποιος θα πληρώσει τη διά βίου µάθηση; Θα την
πληρώσει το κράτος από τη φορολογία; Θα την πληρώσει ο βιοµήχανος; Όχι. Πάλι ο εργαζόµενος. Θα κάνει υπερωρίες, θα πληρώσει, γιατί πρέπει να κυνηγήσει για να µαζέψει -πώς το είπαµε;«πιστωτικές µονάδες», να τις καταθέσει στην τράπεζα. Και αυτό
το λέτε µόρφωση.
Και έρχεται, λοιπόν, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και δένει όλη την ιστορία. Πάνε µαζί. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» τι θα κάνει; Θα δηµιουργήσει
µια περιφερειακή αγορά, θα συνδεθεί, αναγκαστικά και µε βάση
τις γενικές κατευθύνσεις, µε τις τοπικές επιχειρήσεις και η αποκέντρωση θα είναι διευκόλυνση ουσιαστικά του µεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηµατικών οµίλων, για να δηµιουργήσουν µια
στρατιά -πάλι ξαναλέω- ευέλικτου και φθηνού εργατικού δυναµικού στην περιφέρεια. Γι’ αυτό είναι και η ριζική διαφωνία µας
σε όλα αυτά τα µέτρα τα οποία παίρνονται.
Εµείς λέµε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα δηµόσιο δωρεάν σύστηµα παιδείας σ’ ένα άλλο καθεστώς, όπου τα µέσα παραγωγής
θα τα έχουν οι άνθρωποι, στο οποίο την εκπαίδευση των εργαζοµένων και την επανεκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση θα την
αναλαµβάνει η ίδια η κοινωνία, το ίδιο το κράτος. Φυσικά, θα λαµβάνει υπ’όψιν -για να µη θεωρήσετε ότι είµαστε εκτός πραγµατικότητας- και τις ανάγκες που δηµιουργούνται. Όµως θα παίρνει
και κάτι άλλο βασικό υπ’όψιν, ότι η παιδεία είναι για να διαµορφώνει προσωπικότητες και όχι για να βγάζει εξαρτήµατα των µηχανών, όπως λέει και ένα τραγούδι. Γι’ αυτό, φυσικά και το
καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παφίλη.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη να λάβει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχουν ορισµένα κείµενα για τα οποία µε το που τα προσεγγίζεις αισθάνεσαι µια σπλαχνική αποστροφή. Και αυτό, γιατί;
Πρωτίστως, διότι είναι τόσο «ξύλινα», τόσο γενικόλογα, τόσο, αν
θέλετε, ανοικτά και επιδεχόµενα τόσων πολλών διαφορετικών ερµηνειών, που λες και είναι σκόπιµο ότι έχουν γίνει µ’ έναν τρόπο
σαν να µη µπορεί κανείς να κατανοήσει ή σαν να πρέπει, αλλιώς
να κοπιάσει πολύ για να αποκωδικοποιήσει τι είναι αυτό που κρύβεται από πίσω τους.
Ο κ. Παφίλης κατέβαλε µια προσπάθεια τέτοιας αποκωδικοποιήσεως µε τη δική του οπτική. Θα έλεγα δε, για να τους δώσω
µια ταυτότητα ότι αυτά τα κείµενα είναι κυρίως τα κείµενα της
ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατικής γραφειοκρατίας. Έχουν αυτή
τη συγκεκριµένη ταυτότητα.
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Προσέξτε τώρα τι περιµένει κανένας από ένα σχέδιο νόµου για
τη διά βίου µάθηση: Να πει, σε τελευταία ανάλυση, περίπου το
αυτονόητο. Ότι, πρώτον, είναι µια διαδικασία στην οποία κάποιος, ένας άνθρωπος µπορεί κατά τη διάρκεια του βίου του να
αποκτά περισσότερες δεξιότητες, κυρίως επαγγελµατικές. ∆ιότι
αυτό αναζητούν οι περισσότεροι άνθρωποι στον ενήλικο βίο
τους. Αυτό έτσι απλά και καθαρά.
Ακούστε τώρα διακήρυξη στόχων στη διά βίου µάθηση. Λέει,
κατ’αρχάς: «Απόκτηση-βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων». Σωστά. Προσέξτε, όµως: «…που χρησιµεύουν στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας». Τι σηµαίνει σ’ ένα
νοµικό κείµενο «ολοκληρωµένη προσωπικότητα»; Γιατί αυτό αποτελεί θεµιτό στόχο του κράτους, το πώς ο καθένας, δηλαδή, θα
ολοκληρώσει ως ενήλικος την προσωπικότητά του; Πρέπει να
λάβει κρατική µέριµνα και να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση περί
αυτού;
Ακούστε επόµενους στόχους: «Η άµβλυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων». Τι σηµαίνει αυτό: «Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», µέσα σε µια διαδικασία, επαναλαµβάνω, καταρτίσεως;
«Η κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη». Τι σηµαίνει «κοινωνική
και πολιτιστική ανάπτυξη»; Όταν δεν προσδιορίζεται ο στόχος µε
σαφήνεια, είναι προφανές ότι το δηµιούργηµα είναι αυτό που έρχεται παρακάτω. Ποιο, δηλαδή; Ακούστε: «Αφορά διαρκή και
ενεργό διαδικασία που λαµβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις της
ζωής ενός ανθρώπου και συνοδεύει κάθε έκφανση της ζωής ενός
ενεργού πολίτη». Ας πούµε την ανάγνωση µιας εφηµερίδος. Είναι
µια µαθησιακή διαδικασία, είναι µια έκφανση της ζωής ενός ενεργού πολίτη. Ανοικτά κείµενα, τα οποία µπορεί να προξενήσουν
και τρόµο.
Ποιος σας είπε ότι θέλουµε ρύθµιση: «Σε οποιαδήποτε διαδικασία µάθησης, κάθε εκφάνσεως της ζωής ενός ενεργού πολίτη»; Τι εύρος, τι στόχος είναι αυτός και περιλαµβάνεται σε
κείµενο νοµοθετικό; Και, βεβαίως, αρχίζουν µετά αυτά τα οποία
µπορούν να επισηµανθούν και ή ως µεταφράσεις, γιατί µάλλον
πρόκειται περί µεταφράσεων. ∆ιότι, αλλιώς, στα ελληνικά αρχίζω
εγώ και έχω µια δυσκολία. Ακούστε: «∆ιάκριση και τριχοτόµηση,
τυπική, µη τυπική και άτυπη». Τυπική και άτυπη καταλαβαίνουµε.
Είναι η τυπική και η µη, η άτυπη. Η άτυπη δεν είναι η ίδια µε τη
µη τυπική;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Στα ελληνικά είναι. ∆ιότι, αλλιώς, αν
θέλετε να µιλήσουµε σε καθαρά λογικούς όρους, το µη τυπική,
που είναι αναίρεση του τυπική, η αναίρεση του τυπικού µε το µη
τυπικό, το µη τυπικό είναι το τίποτε, εάν είναι η αντίθεση στο τυπικό.
Το άτυπο που παραπέµπει, αν θέλετε, σε µία πιο σαφή τοποθέτηση, το καταλαβαίνω. Εξειδικεύετε, βεβαίως, το τι λέτε παρακάτω «σε κάθε διαδικασία». Όµως, ας πάρω για παράδειγµα
εκείνο που βρίσκω εξαιρετικά ενοχλητικό σε αυτό το σχέδιο
νόµου. Είναι ακριβώς το ότι προβαίνει σε αυτό που κλασικά κάνει
η σοσιαλδηµοκρατία: Υπερρύθµιση. Και για να το κάνει αυτό,
ακριβώς έχει ανάγκη από εκτεταµένες γραφειοκρατικές δοµές.
Και τα δυο αυτά κάνετε.
Να πω ένα παράδειγµα που θεωρώ ότι είναι, αν θέλετε και το
πιο καταλυτικό. Συζητάτε για την άτυπη διαδικασία µάθησης στο
άρθρο 14 και τι λέτε; ∆είτε τη νοοτροπία του σχεδίου νόµου. Λέει
ποιοι είναι οι φορείς άτυπης µάθησης: «Οι υπηρεσίες και φορείς
του δηµοσίου τοµέα που λειτουργούν µε τη µορφή του νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου». «Φορείς του
κοινωνικού τοµέα». Ποιος είναι ο κοινωνικός τοµέας; Συνεχίζει:
«…που λειτουργούν µε τη µορφή σωµατείου». Το σωµατείο είναι
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ρυθµιζόµενο από τον Αστικό
Κώδικα. Τι κοινωνικός τοµέας; Παρακάτω: «…ιδρύµατος…» οµοίως- «αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας ή ένωσης προσώπων». Όλα αυτά είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
προβλέπονται µέσα στον Αστικό Κώδικα. Τι κοινωνικός τοµέας;
Και τον διακρίνει, τέλος, από φορείς του ιδιωτικού τοµέα, λες και
ο ιδιωτικός τοµέας είναι κάτι άλλο από τον κοινωνικό.
Ποια είναι η ανάγκη να τα κάνετε αυτά; Τι λέει, δε; Ακούστε:
«Στους φορείς άτυπης µάθησης µπορεί να περιλαµβάνονται σχολεία, µουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιµορφωτικοί και πολιτι-

στικοί φορείς που εφαρµόζουν προγράµµατα ή παρέχουν υπηρεσίες διά βίου µάθησης, όπως είναι η διεξαγωγή ηµερίδων ή
σεµιναρίων». Μπορώ να ρωτήσω γιατί πρέπει να ρυθµίσω νοµοθετικά το γεγονός ότι ένα σωµατείο αποφασίζει να κάνει µια ηµερίδα; Ποια η χρεία της νοµοθετικής ρυθµίσεως; Γιατί πρέπει να
τον βάλουµε ή να µην τον βάλουµε στο Μητρώο;
Αυτό είναι που απεικονίζει τη λογική του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου, η υπερρύθµιση, να καλύψουµε τα πάντα, να καλύψουµε κάθε δραστηριότητα µε µια νοµοθετική διάταξη, για να
έχουµε κάτι να λέµε. Μα τι είναι αυτό που θέλουµε να πούµε;
Πάω ακόµα και στην επαγγελµατική κατάρτιση. Επιτρέψτε
µου, χρησιµοποίησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ ένα εξαιρετικό παράδειγµα. Τι σηµαίνει επαγγελµατική
κατάρτιση; Από πού δηµιουργείται η ανάγκη της περαιτέρω
επαγγελµατικής καταρτίσεως, πέραν αυτής που τυχόν δίδεται
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή πέραν από την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση; Πού δηµιουργείται
αυτή η ανάγκη; ∆εν δηµιουργείται µέσα στην αγορά; Πού ξαφνικά πρέπει στο παράδειγµα του οικοδόµου, ο οικοδόµος να εκπαιδευτεί περαιτέρω για να γίνει κάτι άλλο, για παράδειγµα,
καλουπατζής, να αποκτήσει µια εξειδίκευση, αν θέλετε, να µην
είναι πια ανειδίκευτος µέσα στην οικοδοµή.
Που δηµιουργείται αυτή η ανάγκη; ∆εν δηµιουργείται αυτή η
ανάγκη µέσα στην ίδια την εργασία; Ωραία. Γιατί δεν αφήνουµε
την αγορά να ρυθµίσει τις ανάγκες της, µε τον τρόπο που εκείνη
θέλει;
Γιατί δεν αφήνουµε, στο ωραίο παράδειγµα της «MICROSOFT», τη «MICROSOFT» να δει πώς θέλει να εκπαιδεύσει
τους υπαλλήλους της, να δει ποιοι υπάλληλοί της πρέπει να εκπαιδευθούν, να κάνει εκείνη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της
προγραµµάτων, να πληρώσει γι’ αυτή την αξιολόγηση και να χρησιµοποιήσει το εργατικό της δυναµικό µε τον καλύτερο τρόπο
που εκείνη νοµίζει; Τι έχει να πει το κράτος επ’ αυτού; Γιατί πρέπει το κράτος να έχει να πει κάτι επ’ αυτού;
Εγώ θα πήγαινα ένα βήµα ακόµα παραπέρα. Θα πήγαινα σ’
αυτό το οποίο είναι η παροχή –αν θέλετε- ιδιαιτέρων γνώσεων
µέσα σε µία συγκεκριµένη αγορά -ξέρω ότι αυτός ο όρος ενοχλεί την Αριστερά- µία αγορά, η οποία θέλει να παράσχει εξειδικευµένες επαγγελµατικές γνώσεις. Γεννάται, λέτε, το ζήτηµα της
πιστοποίησης. Ωραία. Γιατί αυτό πρέπει να το πιστοποιεί κρατικός φορέας; Γιατί δεν αφήνουµε την ίδια την αγορά να πιστοποιήσει ό,τι θέλει; Πώς θα µπορούσε να το κάνει αυτό; Θα
µπορούσε να το κάνει φτιάχνοντας η ίδια τους µηχανισµούς πιστοποίησης, αν κρίνει ότι το έχει ανάγκη. Τι πάµε να εξυπηρετήσουµε εδώ;
∆ιότι αν φύγουµε από τη βασική εκπαίδευση, εν συνεχεία το
πώς ο καθένας θα επιλέξει να εξελίξει τον εαυτό του ως προσωπικότητα, το αν θα διαβάζει βιβλία, το αν θα πάει να τελειώσει τη
σχολή στελεχών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, το αν θα πάει
να παρακολουθήσει σεµινάρια που οργανώνει ένα «χι» θρησκευτικό σωµατείο, το πώς, σε τελευταία ανάλυση, ο καθένας θέλει να
αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις, αυτό είναι δικό του ζήτηµα. Γιατί
πρέπει να το ρυθµίσουµε νοµοθετικά; Γιατί πρέπει να έχουµε µία
πιστοποίηση σχετικά µ’ αυτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Μα ο ΣΕΒ και τα επιµελητήρια ζητούν πιστοποίηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, µη διακόπτετε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Όµως, είναι πολύ χρήσιµη διακοπή.
Επειδή, λοιπόν, αυτή η πιστοποίηση ζητείται ακριβώς από το
ΣΕΒ στο βαθµό που ζητείται, η απάντηση που έχω να δώσω εγώ
στο ΣΕΒ είναι –δεν το αµφισβητώ- ότι το κράτος δεν έχει καµµία
δουλειά να δώσει αυτήν την πιστοποίηση. Ας βρει ο ΣΕΒ, εφόσον δικές του ανάγκες καλύπτονται, τον τρόπο µε τον οποίο θα
αποκτήσει εκείνος την πιστοποίηση που θέλει. Θέλουν να φτιάξουν ένα ίδρυµα πιστοποιήσεων; Ας πάνε να το φτιάξουν. Ας
λύσει η αγορά το δικό της ζήτηµα. Ας δώσει η αγορά τις δικές
της απαντήσεις σε κάτι το οποίο σε τελευταία ανάλυση εκείνη
ζητά. Γιατί θα πρέπει εδώ να δώσουµε τέτοιου είδους απαντήσεις;
Μάλιστα, θα µου επιτρέψετε να σας πω, φτιάχνουµε ένα σύ-
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στηµα, το οποίο είναι εντελώς δυσπροσπέλαστο µε ατελείωτους
φορείς, τεράστια διοικητικά συµβούλια, υπουργικές αποφάσεις,
οι οποίες πρέπει να εκδοθούν για να λειτουργήσει αυτό το σύστηµα.
Να πω και κάτι για τις υπουργικές αποφάσεις, γιατί άκουσα
µία απάντηση, η οποία θα µου επιτρέψετε να σας πω -το έχω
ακούσει ξανά σ’ αυτήν την Αίθουσα από άλλον Υπουργό αυτής
της Κυβερνήσεως- είναι εντελώς εσφαλµένη. Λέει ότι εµείς ζητάµε τη νοµοθετική εξουσιοδότηση από το Τµήµα, γιατί θα βγάλουµε τις εξήντα υπουργικές αποφάσεις εµπρόθεσµα, έγκαιρα.
Μάλιστα, την προηγούµενη φορά που το άκουσα, µας είχαν
φέρει εδώ και το σώµα της υπουργικής αποφάσεως στο πλαίσιο
της διαφάνειας, για να ξέρουµε και ποια θα είναι η υπουργική
απόφαση. Ποιος είπε ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση που δίνει
το Τµήµα περατούται µε την έκδοση της συγκεκριµένης υπουργικής αποφάσεως; Ποιος σας το είπε αυτό; Θα εκδώσετε εσείς
υπουργική απόφαση και αύριο θα αλλάξει ο Υπουργός και θα
βγάλει µια άλλη, γιατί η νοµοθετική εξουσιοδότηση είναι για την
έκδοση υπουργικής αποφάσεως, δεν είναι για την έκδοση της
συγκεκριµένης υπουργικής αποφάσεως. Εάν ήταν για την έκδοση συγκεκριµένης υπουργικής αποφάσεως, τότε θα περιείχετο µέσα στο νοµοθετικό κείµενο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, τι λέει το Τµήµα µε την εξουσιοδότηση που ζητάτε κάθε
τρεις και πέντε; Έρχεται, λοιπόν, η Βουλή και λέει ότι εξουσιοδοτώ τον Υπουργό να εκδώσει υπουργική απόφαση κατά την
κρίση του, σύµφωνα µε το πλαίσιο για να ρυθµίσει το συγκεκριµένο ζήτηµα, για το οποίο εξουσιοδοτείται. Επαφίεται, όµως,
στην κρίση του Υπουργού.
Έρχεστε εσείς –καλοσύνη σας- και ενηµερώνετε το Τµήµα ότι
θα τις βγάλετε τότε τις υπουργικές αποφάσεις και µπορεί να το
ενηµερώσετε κιόλας ότι θα είναι περίπου σ’ αυτό το πλαίσιο.
Αυτό αίρει τη νοµοθετική εξουσιοδότηση του Τµήµατος; ∆εν µπορεί, δηλαδή, αύριο άλλος Υπουργός να αλλάξει αυτήν την υπουργική απόφαση; Φυσικά και µπορεί. Άρα το όλο ζήτηµα πηγάζει
από το γεγονός ότι χορηγείται αυτή η νοµοθετική εξουσιοδότηση.
Ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να καταψηφιστεί αυτό
το σχέδιο νόµου, τουλάχιστον από τη δική µου οπτική, είναι γιατί
πηγαίνει στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που πρέπει να κινούνται από εδώ και πέρα οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες:
Στην κατεύθυνση, δηλαδή, της δηµιουργίας ελεύθερου χώρου
µέσα στη κοινωνία, στην κατεύθυνση τού να αφήσουµε την κοινωνία να παίρνει τις δικές της πρωτοβουλίες και να δίνει τις δικές
της απαντήσεις, χωρίς την παρέµβαση του κράτους και χωρίς
την υπερβολική ρύθµιση. Το νοµοσχέδιο αυτό είναι στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βορίδη.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Θεόδωρο ∆ρίτσα να λάβει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
∆υστυχώς, επειδή δεν µπορώ να αφήσω αναπάντητες τις επιθέσεις που έγιναν, τόσο από τη µεριά του κ. Παφίλη, όσο και από
τη µεριά του κ. Ευθυµίου, θα αρχίσω από αυτές πολύ σύντοµα.
Αλλά, ο κ. Παφίλης έφυγε…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Το κόµµα είναι ενιαίο, κύριε ∆ρίτσα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ναι. Το ΚΚΕ είναι εδώ και θέλω να του
πω ότι πράγµατι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θέλει ούτε είναι ΚΚΕ. ∆εν είναι
ένας πολιτικός οργανισµός προπαγάνδας που επαγγέλλεται τη
λύτρωση της ∆ευτέρας Παρουσίας. Είναι ένας ζωντανός οργανισµός, πολυφωνικός, κοντά στις κοινωνικές συγκρούσεις, µε
διαρκή συµµετοχή αναβάθµισής τους, κατάκτησης νικών, δυνατότητας της κοινωνίας να χειραφετηθεί και όχι να ποδηγετηθεί
ούτε από κόµµατα ούτε από οργανισµούς ούτε από δοξασίες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση η αριστερή κοµµουνιστική δηµοκρατική προοπτική των ιδεών και των δράσεων του ΣΥΡΙΖΑ ενσωµατώνει τις καλύτερες παραδόσεις και της Οκτωβριανής
Επανάστασης και όλων των επαναστάσεων της Ευρώπης και
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όλου του κόσµου, οι οποίες ήταν λυτρωτικές και δράσεις χειραφέτησης των κοινωνιών.
Με αυτήν την άποψη, θέλω να απαντήσω και στον αγαπητό
φίλο, κ. Ευθυµίου και να του πω ότι πράγµατι η καινοτοµία, στην
οποία αναφερόταν και ο Μαρξ και η δυναµική της αστικής τάξης
σε κάποιες ιστορικές περιόδους που διεκδικούσε να θέσει εκείνη
τη µηχανή σε κίνηση των συγκεκριµένων συσχετισµών, είχε να
κάνει µε το πρόταγµα των παραγωγικών σχέσεων. Στις παραγωγικές σχέσεις, κατά Μαρξ και κατά την παράδοση αυτή, πάλι λυτρωτικά για την κοινωνική χειραφέτηση, οι εργαζόµενοι και οι
άνθρωποι γενικώς είναι η πρώτη ύλη, η ζωντανή δηµιουργική ύλη
για την παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε τις δυνατότητές
τους, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, σύµφωνα µε την προσωπικότητά τους, ατοµικά και ολοκληρωµένα στην κοινωνικότητά
τους.
Γι’ αυτό µιλάµε τώρα; Γι’ αυτή την καινοτοµία µιλάµε; Εκείνη η
καινοτοµία πράγµατι είναι παραγωγική υπέρβαση της στασιµότητας των καταπιεστικών καθεστώτων. Εδώ έχουµε την επιβεβαίωση της εξαφάνισης της πρωτοβουλίας, της εξαφάνισης της
ατοµικής και κοινωνικής χειραφέτησης, της ισοπέδωσης και του
πιο µικρού πετάγµατος κάθε εργαζόµενου είτε στο δηµόσιο είτε
στον ιδιωτικό τοµέα.
Όλα τα συστήµατα δεν είναι ελληνικά όντως. Είναι ευρωπαϊκά.
Είναι παγκόσµια. Εχθρεύονται την πολυµορφία. Επιβάλλουν την
ισοπέδωση. ∆ηµιουργούν κανόνες, µέσα στους οποίους δεν µπορεί να αναπνεύσει η δηµιουργική πρωτοβουλία κανενός ανθρώπου και καµιάς κοινωνικής οµάδας. Κάθε τάση να ξεφύγει από
αυτό θεωρείται κίνδυνος για τη λειτουργία του συστήµατος.
Καλή ώρα, στην εποχή που ζούµε τώρα, στις συνθήκες του
µνηµονίου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της αγωνιώδους αναζήτησης του πιο αντιπαραγωγικού, εκµεταλλευτικού συστήµατος, στη φάση ανάπτυξης του καπιταλισµού. ∆εν είχε ξανά
τόσο πολύ αντιπαραγωγική διάσταση ο καπιταλισµός στην ιστορία του, όσο έχει σήµερα.
Σ’ αυτήν τη διαδικασία, λοιπόν, η κυρίαρχη τάση είναι να µην
προκύψει καµµία δυνατότητα απελευθέρωσης της ατοµικής και
της κοινωνικής πρωτοβουλίας.
Έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο ακριβώς να συµπιέσει όλες αυτές
τις παραµέτρους των άτυπων µορφών εκπαίδευσης. Λέει ότι έρχεται να εξορθολογήσει. Το βλέπω σε κάποια σηµεία ότι αυτό
που προσπαθεί να κάνει είναι να βάλει σ’ έναν εξορθολογισµό
όλες αυτές τις παραµέτρους των άτυπων µορφών εκπαίδευσης.
Και εγώ θα συµφωνήσω ότι αυτό το «µη τυπική εκπαίδευση» είναι
κακόγλωσση µεταφορά της ευρωπαϊκής διατύπωσης. Και δεν
είναι η πρώτη ούτε η µόνη.
Εν πάση περιπτώσει, ίσως δεν έχει και νόηµα. Μάλιστα, θα
έλεγα όµως ότι έχει ένα νόηµα. Το νόηµα του αποχαρακτηρισµού
κάθε αξιακής δικαίωσης στη διαδικασία της µάθησης. Αυτό το
νόηµα έχει το «µη τυπική εκπαίδευση», γιατί όταν ένα κράτος οργανώνει την παιδεία και την εκπαίδευση, τα οργανώνει για να
δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους νέους ανθρώπους,
αλλά και σε όλες τις ηλικίες, να συµµετάσχουν στη γνωστική διαδικασία, στην έρευνα, στην ανάπτυξη του πνεύµατος, αλλά και
των ξεχωριστών δυνατοτήτων του καθένα.
Αυτά δεν χρειάζονται να προσδιορίζονται µε κάθε λεπτοµέρεια
σ’ αυτό το επίπεδο. Αν επιχειρεί το νοµοσχέδιο να το κάνει, είναι
γιατί θέλει να εντάξει όλες αυτές τις διαρκώς αναπαραγόµενες
διαδικασίες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι µόλις θεσµοθετηθεί
αυτό και µόλις πάει να λειτουργήσει, αν πούµε ότι θα οργανωθούν όλοι αυτοί οι περίφηµοι οργανισµοί που προβλέπονται, οι
επιτροπές και όλα αυτά τα συµβούλια, µόλις πάει να οργανώσει
την πανσπερµία των µη τυπικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, θα
προκύψουν άλλες δέκα καινούργιες που θα του έχουν φύγει από
τη νοµοθετική ρύθµιση, διότι η ανάγκη του σύγχρονου καπιταλισµού να µετατρέψει τους εργαζόµενους σε απασχολήσιµους
είναι διαρκής.
Και πράγµατι, θέλω να πω και στην κυρία Υπουργό ότι το πρόβληµά σας δεν είναι το νοµοσχέδιο. Το πρόβληµά σας είναι η πολιτική και οικονοµική επιλογή που έχετε κάνει γενικότερα. Και το
πρόβληµα δεν είναι ελληνικό. Είναι διεθνές, ευρωπαϊκό. Γι’ αυτό,
τέτοιου είδους κατευθύνσεις υπάρχουν παντού. Και ο ΣΥΡΙΖΑ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν
υποστήριξε ποτέ τέτοιου είδους κατευθύνσεις. Υποστήριξε αυτό
που και ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος και σύντροφος Τάσος Κουράκης, είπε στη βασική του εισήγηση, ότι δηλαδή η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση –θετική έννοια
γενικώς- δεν µπορεί παρά να είναι υπόθεση της πολιτείας και των
οργάνων της και όχι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και δεν µπορεί να γίνεται σύγχυση και να
δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγµα που ανέφερε,
η κυρία Υπουργός, για το µηχανικό ή τον τεχνίτη που θα πρέπει
να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία της «πράσινης» τεχνολογίας. Με ποιους όρους, σύµφωνα µ’ αυτά που περιγράφει
το νοµοσχέδιο και µε όλους αυτούς τους θεσµούς που έχουν δηµιουργηθεί; ∆εν µηδενίζουµε τίποτα. Υπάρχουν µερικές πρωτοβουλίες, όπως το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και διάφορες
άλλες που έχουν θεσµοθετηθεί, που έχουν πολύ θετικά πρόσηµα,
έστω και αν µπορούµε να κάνουµε πολλές κριτικές και να επισηµαίνουµε ελλείψεις και καθυστερήσεις.
Όµως, εδώ, στο παράδειγµα αυτό, ποια είναι η διαδικασία από
τη µεριά της δηµόσιας παιδείας και του κράτους, για να εκπαιδεύσει το µηχανικό και τον τεχνίτη στην «πράσινη» τεχνολογία;
∆εν τα αναλαµβάνουν απλώς και µόνο αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία, οι µεγάλες επιχειρήσεις και τα µεγάλα οικονοµικά
«trust» που θα υλοποιήσουν την «πράσινη» τεχνολογία. ∆εν τα
αναλαµβάνουν εν είδει εκπαίδευσης των στελεχών τους. Το αναθέτουν σε διαδικασίες κερδοσκοπικές, στην αγορά, αλλά και πάλι
µε θεµατική που δεν έχει καµµία σχέση, κυρία Υπουργέ, µε την
πραγµατικά διευρυµένη, αντικειµενική, επιστηµονική προσέγγιση
του συγκεκριµένου αντικειµένου. Θα εκπαιδευτεί αυτός ο µηχανικός και ο τεχνίτης στην «πράσινη» τεχνολογία του συγκεκριµένου «trust» που έχει αυτού του είδους την τεχνολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μη µου πείτε ότι αυτά δεν τα ξέρετε! Υπάρχουν πια µονοπώλια σ’ αυτούς τους κλάδους και σ’ αυτούς τους τοµείς. Και αυτοί
θα εκπαιδεύσουν αυτούς τους ανθρώπους όχι γενικώς στην
«πράσινη» τεχνολογία, αλλά στα προϊόντα που θέλουν να πουλήσουν. Θα τους κάνουν γνώστες –ούτε καν ειδικούς- των ειδικών «πλεονεκτηµάτων» -εντός εισαγωγικών- σαν να είναι δηλαδή
οι ίδιοι οι άνθρωποι ένα προσπέκτους προβολής κάποιων προϊόντων.
Αυτήν την εκπαίδευση θα πάρουν απ’ αυτήν τη διαδικασία.
Αυτό δεν έχει καµµία σχέση ούτε µε την επιστήµη ούτε µε τη
διαρκή επιµόρφωση ούτε µε την πρόοδο ούτε µε τίποτα απ’ αυτά.
Έχει σχέση µε τη µετατροπή των ανθρώπων σε απασχολήσιµους
µέσα από διαδικασίες, όπου το κεφάλαιο δεν αναλαµβάνει το κόστος. Το αναλαµβάνει το κράτος και το µετακυλύει στη συνέχεια
ως όφελος στην απολύτως ελεγχόµενη αγορά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Θα πω και ένα άλλο παράδειγµα. Γιατί νοµίζετε ότι υπάρχει
τόση πρεµούρα και τόση πίεση για µία τεχνολογία η οποία βεβαίως κατά τα άλλα έχει ενδιαφέρον, την αφαλάτωση; Και είναι
ενδιαφέρον να δούµε πού µπορεί, σε ποιες περιπτώσεις και µε
ποιους τρόπους να έχουµε λύση, στα νησιά κυρίως, του ζητήµατος της ύδρευσης µέσω της αφαλάτωσης, διότι υπάρχουν δύο
γαλλικά µονοπώλια που έχουν την τεχνογνωσία και προωθούν
τις λύσεις που εκείνοι θέλουν. Εν συνεχεία, εάν εγκαταστήσουν
τα συστήµατα που εκείνοι θέλουν, σε µήκος χρόνου θα είναι µία
πολυδάπανη ιστορία για τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά. Το
ίδιο συµβαίνει σε πάρα πολλούς άλλους τοµείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αντί γι’ αυτό, υπάρχει επιστήµη και σοβαρότατοι επιστήµονες
και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ευρώπη που µελετούν
τους ανάβαλους και τη δυνατότητα µε πολύ λίγα λεφτά, µε χιλιοϋποπολλαπλάσιο κόστος, να χρησιµοποιήσουµε τα νερά που
φεύγουν στη θάλασσα και χάνονται.
Ενδιαφέρεται κανείς γι’ αυτό; ∆εν έχει κέρδος! Και όµως, έχει
επιστήµη, τεχνογνωσία, ενδιαφέρον, εξειδικεύσεις, θέσεις εργα-

σίας! Ό,τι θέλετε έχει! Ποιος ενδιαφέρεται γι’ αυτά;
Αυτές είναι οι διαφορές µας. Και δεν είναι διαφορές γενικώς
ιδεολογικές. Είναι συγκεκριµένης κατεύθυνσης του τρόπου ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα µπορούσαµε να µιλάµε
πολλή ώρα. Θέλω ακριβώς να τελειώσω και εγώ µε το γεγονός
ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται εν όψει του ανοίγµατος των σχολείων τη ∆ευτέρα. Έχω και στα χέρια µου το υπόµνηµα που η
ΟΛΜΕ υπέβαλε προς την κυρία Υπουργό Παιδείας και προς την
κυρία Υφυπουργό Παιδείας και το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η
ΟΛΜΕ µετά τη συνάντηση.
∆εν έχω το χρόνο να µείνω στις λεπτοµέρειες. Όµως, είναι
σαφές ότι απ’ όλα τα ζητήµατα τα οποία έχει θέσει η ΟΛΜΕ στο
υπόµνηµα και τα οποία είναι τεκµηριωµένα, οι απαντήσεις που
πήρε είναι τουλάχιστον ελλιπείς.
Οι περισσότερες είναι αρνητικές και για το πόσοι θα διοριστούν και για το πόσες κενές θέσεις εκπαιδευτικών θα υπάρχουν
και για τα οφειλόµενα στους εκπαιδευτικούς και για τα σχολεία
µε τους τριάντα µαθητές ανά τάξη και για πολλά άλλα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε ∆ρίτσα, θα µιλήσετε πάνω από δεκαπέντε λεπτά;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προς αυτήν την κατεύθυνση η διά βίου µάθηση, µία διαρκής
θετική συµµετοχή των ανθρώπων νέων ή µεγάλων σε γνωστικά
αντικείµενα, σε έρευνα, σε σκέψη, σε ειδικές εξειδικεύσεις και
στην υποβοήθησά τους ακόµα και την επαγγελµατική, δεν µπορεί παρά να είναι µέρος του εθνικού συστήµατος παιδείας, της
δωρεάν δηµόσιας παιδείας. Μόνο προς αυτή την κατεύθυνση
µπορεί να κινηθεί µια πραγµατική λυτρωτική διαδικασία για τους
εργαζόµενους και για τους ανθρώπους γενικότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Βουλευτή της Α’ Πειραιώς, κ. Θεόδωρο ∆ρίτσα.
Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων έχει ζητήσει να κάνει µια µικρή παρέµβαση.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θα χρειαστώ µόνο ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τρία λεπτά θα σας
δώσω, κυρία Υπουργέ.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ.
Παίρνω το λόγο µόνο και µόνο γιατί θεωρώ ότι πρέπει και να
επαναλάβω για πολλοστή φορά, αλλά και για να κάνω απολύτως
σαφές το θέµα του αριθµού των µαθητών ανά τάξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µήνες τώρα που υπάρχει
πραγµατικά ένας διάλογος του παραλόγου. ∆ηµιουργείται πλασµατικά µια είδηση, αναπαράγεται συνεχώς, διαψεύδεται µε τον
πιο κατηγορηµατικό τρόπο. Έχουµε µιλήσει και η Υφυπουργός
και εγώ στη Βουλή µε στοιχεία που δίνονται απ’ όλα τα σχολεία.
Πέρυσι τα τµήµατα που είχαν είκοσι εννιά µαθητές, ήταν 0,2%.
Έχω κάνει λοιπόν σαφές και το επαναλαµβάνω ξανά στη Βουλή,
δεν υπάρχει καµµία ρύθµιση, καµµία κανονιστική πράξη, καµµία
κατεύθυνση, καµµία έστω αναφορά της Υφυπουργού ή δική µου,
που να αφορά στον αριθµό των τριάντα µαθητών ανά τάξη.
Θέλω και σας παρακαλώ πολύ, επειδή το επαναλαµβάνετε συνεχώς, να µου πείτε από πού προκύπτει. Έχω δώσει συγκεκριµένες κατευθύνσεις σε όλα τα σχολεία. Ο αριθµός ισχύει, είναι
σύµφωνα µε το νόµο και είναι είκοσι πέντε µαθητές. Έχουµε πει,
όπου είναι πάλι σύµφωνα µε υπάρχουσα νοµοθεσία, ότι σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήµατα χώρου, θα πάει είκοσι πέντε
συν 10%.
Πώς φθάνετε στο νούµερο τριάντα; Γιατί επαναλαµβάνετε
κάτι, το οποίο έχει διαψευσθεί εδώ και µήνες µε κάθε τρόπο; Το
βασίζετε κάπου; Πείτε µας, πού το βασίζετε. Εκτός αν ο σκοπός
είναι µόνο να δηµιουργούµε την είδηση και να την αναπαράγουµε
συνεχώς, για να δηµιουργούµε πανικό.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Είδα και την ΟΛΜΕ και τη ∆ΟΕ και την ΠΟΣ∆ΕΠ και την ΟΣΕΠΤΕΙ τις τελευταίες δέκα µέρες. Επίσης, είδα όλους τους φορείς
που συνόδευσαν το ΠΑΜΕ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηµα, να είναι
είκοσι οι µαθητές ανά τάξη. Αυτό είναι το καινούργιο αίτηµα
τώρα, είκοσι µαθητές ανά τάξη. Ήµουν αρνητική, δεν γίνεται να
είναι είκοσι µαθητές ανά τάξη.
Θέλω όµως να σας διαβεβαιώσω, ότι έχει γίνει κάθε δυνατή
προσπάθεια, κυρίως και πάνω απ’ όλα, να λειτουργήσουµε προς
όφελος των µαθητών. ∆ηλαδή, να είναι τα τµήµατα µε τον αριθµό
των µαθητών που πρέπει, να υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που πρέπει στην τάξη.
Βεβαίως, το ότι κανένας δεν παρεµβαίνει στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, αυτό είναι επίσης ένας απίστευτος
µύθος. Έχουν όλα τα δικαιώµατά τους. Από φέτος για τους αναπληρωτές δεν υπάρχει η λογική του ωροµισθίου µε δέκα ώρες,
που έχει άλλα δικαιώµατα από τον αναπληρωτή. Θα έχουν όλοι
τα ίδια δικαιώµατα ασφαλιστικά, αδειών, κάλυψης, όταν υπάρχει
πρόβληµα, γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία του νοµοσχεδίου
είναι αυτός, ο αναπληρωτής να έχει πλήρη δικαιώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Το λέω και το ξαναλέω γιατί πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε, µερικές φορές αισθάνεσαι πια, ότι δεν υπάρχει λογική στη συζήτηση.
Κύριε Βορίδη, δεν µπορώ να κατανοήσω, ότι εσείς δεν κατανοείτε στοιχεία του νοµοσχεδίου και να λέτε ότι θα ρυθµίσουµε
τα σεµινάρια και τα πολιτιστικά δρώµενα.
Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγµατα. Βεβαίως πιστοποιήσεις
δεν γίνονται από έναν κρατικό φορέα σε εκατό χιλιάδες φορείς.
Υπάρχουν κανόνες του δηµοσίου, που τίθενται από δηµόσιο
φορέα. Οι πιστοποιήσεις µπορούν να γίνονται σε κάθε είδους
φορέα, ο οποίος µετά θα προχωρήσει, όπως γίνεται σε όλες τις
χώρες που υπάρχουν κανόνες.
Αν εννοείτε ότι δεν θα υπάρχει κανένας κανόνας, το δηµόσιο
δεν θέτει κανένα πλαίσιο, τότε το δέχοµαι, είναι σαφές, αλλά δεν
έχει καµµία σχέση µε αυτό που πρεσβεύουµε και αυτό που θέλουµε να αποτυπώσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Για τι πράγµα, κύριε
∆ρίτσα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Η κυρία Υπουργός, µου ζήτησε να απαντήσω για το πού τεκµηριώνεται αυτή η αντίληψη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): ∆εν γίνεται, γιατί θα
ξεκινήσει διάλογος και µέχρι τις δώδεκα πρέπει να ολοκληρώσουν οι αγορητές επί της αρχής.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Μισό λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, σας ακούµε,
κύριε ∆ρίτσα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εάν πραγµατικά λειτουργήσει η φετινή χρονιά χωρίς να φτάσουµε σε σχολεία µε τάξεις µε τριάντα µαθητές, αυτό θα είναι πολύ καλό.
Όµως, οι συνενώσεις των σχολείων –έχω υπ’ όψιν µου την περιοχή του Πειραιά- οι αναστατώσεις που γίνονται, οι µετρήσεις
που κάνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, δηµιουργούν βάσιµο κίνδυνο
–όχι υποψία- ότι πραγµατικά οδηγούµαστε στο είκοσι επτά, στο
είκοσι οκτώ, στο είκοσι εννιά ή και στο τριάντα.
Αυτό, το επιτείνει ως ανησυχία και η –θέλετε να την πείτε
ατυχή- δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του κ. Πάγκαλου στις αρχές του καλοκαιριού που έλεγε: «Και αν συµβεί
αυτό, θα είναι µεταβατικό και τι να κάνουµε».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. ∆ρίτσα.
Επιστρέφουµε στον κατάλογο των αγορητών επί της αρχής. Η
Βουλευτής κ. Πέµη Ζούνη του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο για επτά
λεπτά. Οµιλήτρια από του Βήµατος παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΥΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όλα τα ζητήµατα έχουν απαντηθεί διεξοδικά και µε µεγάλη δι-
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αύγεια από την κυρία Υπουργό, αλλά τώρα µπαίνω στον πειρασµό να απαντήσω στους ανθρώπους, στους συναδέλφους που
ξέρω ότι µιλάνε πολύ καλά ελληνικά.
Ακούω µε πάρα πολύ σεβασµό την αγωνία για τον ορισµό του
τυπικού, µη τυπικού, άτυπου και νοµίζω ότι επειδή είναι και η ώρα
δύσκολη, µήπως γίνεται κανένα παιχνίδι µε τον εγκέφαλό µας.
Είναι σαφές, γιατί ξέρω ότι είναι φιλόλογοι.
Το τυπικό µιας λειτουργίας, το τυπικό της εκπαίδευσης, το τυπικό κάποιων σχέσεων ορίζει κάποιους συγκεκριµένους κανόνες.
Το µη τυπικό αναφέρεται πάντα σε σχέση µε αυτούς τους κανόνες, που έχουµε προ ορίσει, ότι το µη τυπικό δηλαδή, αναφερόµενο στους πριν κανόνες του τυπικού, δεν τους ακολουθεί
όλους.
Το άτυπο είναι έξω από τους κανόνες. Είναι απλό στην ελληνική γλώσσα. Έχουµε τρεις περιοχές. Το άτυπο, λοιπόν, είναι κάτι
που δεν εντάσσεται καθόλου µέσα σ’ αυτό το σύστηµα κανόνων,
για οποιοδήποτε θέµα µιλάµε.
Μέσα στο χορό των λέξεων που πρωταγωνιστούν τελευταία όπως χρηµατοπιστωτικό έλλειµµα, συντάξεις- υπάρχει µια περιοχή, ένα πλαίσιο που αναπνέουν ελεύθερα κάποιες άλλες
έννοιες, που έχουν να κάνουν µε ποιότητα. Κάποιες έννοιες µε
ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αξιολόγηση, αναβάθµιση, προσωπική βελτίωση. ∆ίπλα στην αγωνία της επιβίωσης και του µεροκάµατου υπάρχει, πρέπει να υπάρχει δηλαδή, η επιθυµία της
ατοµικής, πνευµατικής ανέλιξης.
Το πλαίσιο αυτό των ποιοτικών εννοιών αφορά και ορίζεται φυσικά από την παιδεία. Ευτυχώς το είδαµε να υπάρχει και στο
προηγούµενο νοµοσχέδιο και στο υπό εξέταση.
Αν είναι σηµαντική η υποχρεωτική τυπική εκπαίδευση, είναι
ίσως σηµαντικότερη η ελεύθερη προαιρετική µη τυπική και άτυπη
εκπαίδευση, επειδή ακριβώς έχει επιλεχθεί συνειδητά, για να συµπληρώσει, όχι αναγκαστικά την επαγγελµατική µας καταξίωση,
αλλά τις περισσότερες φορές µια προσωπική διαδροµή.
Εδώ νοµίζω ότι γίνεται ένα άλλο, ίσως ηθεληµένο λάθος από
τους συναδέλφους, γιατί θεωρούν ότι αυτό το νοµοσχέδιο
αφορά όλη την περιοχή της µαθησιακής δραστηριότητας, που
έχει να κάνει µε την επαγγελµατική διαδροµή. ∆εν είναι αυτό, δεν
είναι µόνο αυτό.
∆ίπλα στους αριθµούς και στις ποσότητες υπάρχουν πάντα,
υπήρχαν σε όλα τα χρώµατα της επιδερµίδας και σε όλες τις πολιτικές ιδεολογίες και οι ποιότητες. ∆ηλαδή, δίπλα στην εργασιακή σχέση µε το αφεντικό ή το συνέταιρο, δίπλα στις
διεκδικήσεις των βασικών δικαιωµάτων υπήρχε πάντα ο ελεύθερος χώρος της αγαπηµένης συνήθειας, της κλίσης, των ιδιαίτερων δεξιοτήτων, της προσωπικής και όχι αναγκαστικά µόνο
κοινωνικής ανάγκης.
Και αυτή η προσωπική ανάγκη –ό,τι ορίζουµε δηλαδή ως «διά
βίου µάθηση»- πρέπει να είναι σεβαστή όσο και το δικαίωµα στην
εργασία. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προστατευθεί και
να οργανωθεί.
Αναφέρθηκα αναλυτικά σ’ αυτό που θεωρώ ότι αποτελεί τον
πυρήνα αυτού του σχεδίου νόµου. Αυτό το πλαίσιο στα πρώτα
χρόνια λειτουργίας του ήταν κατακερµατισµένο σε επτά Υπουργεία, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν –είναι λογικό- κενά, τα οποία
άφηναν περιθώρια για εκµετάλλευση από επιτήδειους ή δεν έδιναν τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί η οποιαδήποτε πρόσθετη
γνώση ως αναγνωρισµένο προσόν στην επαγγελµατική αναβάθµιση.
Το σχέδιο νόµου έρχεται να καθορίσει τα θεσµικά, διοικητικά
και οικονοµικά εργαλεία, αλλά και να περιγράψει και να ελέγξει
τις δοµές. ∆εν θα σταθώ πολύ σ’ αυτά, γιατί αναφέρθηκε αναλυτικά η κυρία Υπουργός. Εγώ απλά θέλω να σταθώ σ’ αυτά, σε
σχέση µε το συντονισµό για τις ανάγκες της αγοράς.
Θέλω, λοιπόν, να τονίσω τα εξής. Η ανίχνευση και η διάγνωση
των αναγκών της αγοράς σηµαίνει µία επιπλέον δυνατότητα απασχόλησης και όχι αναγκαστική υποταγή του εργαζοµένου σε κάποιες υποχρεωτικές απαιτήσεις, όπως ακούγεται.
Το εγχείρηµα είναι δύσκολο, η προσπάθεια είναι επίπονη και
ιδιαιτέρως σύνθετο και ευαίσθητο το πεδίο, αλλά και εξαιρετικά
πολύπλοκο το αντικείµενο από το µάθηµα παραδοσιακού κεντήµατος σ’ ένα χωριό µέχρι την απόλυτη ειδίκευση σε µια νέα τε-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

χνολογία και από την εκµάθηση µιας γλώσσας µέχρι την εκµάθηση κατασκευής ενός παραδοσιακού οργάνου µουσικής.
Ήµουν σίγουρη ότι για την ανάγκη της οργάνωσης και της
αναβάθµισης αυτού του ευρέως φάσµατος της µαθησιακής δραστηριότητας -η οποία αγγίζει το 100% του πληθυσµού- θα
υπήρχε οµόφωνη θετική προσέγγιση.
Όσον αφορά τις ενστάσεις για το γενικόλογο και ασαφές του
σχεδίου νόµου, δεν ξέρω αν έχουµε υπ’ όψιν µας το πεδίο στο
οποίο κινείται, γιατί δεν ξέρω αν µιλάµε για το ίδιο σχέδιο νόµου.
Αν έχει καταλάβει κάποιος σε τι πεδίο κινείται αυτό το σχέδιο
νόµου, δεν µπορεί να µιλάει για γενικόλογο και για πολλές
υπουργικές αποφάσεις.
Την ίδια στιγµή δε, λένε ότι είναι εξαντλητικά αναλυτική η απαρίθµηση των φορέων και των δοµών. Αυτά τα δύο δεν µπορεί να
υπάρχουν µαζί, γιατί είναι αντιφατικά. Κατά τη γνώµη µου, ναι
είναι κουραστικά αναλυτικό για να είναι σαφές. Όσο σαφές γίνεται.
Τώρα, όσον αφορά τις υπουργικές αποφάσεις, λέτε ότι θα
έπρεπε να προκαθορίζεται και να αναφέρεται λεπτοµερώς η υποδοµή, η λειτουργία, ο τρόπος διδασκαλίας, οι βαθµοί δεξιότητας
και τα απαιτούµενα τετραγωνικά λειτουργίας του χώρου για κάθε
πιθανή δραστηριότητα και πριν καν αυτή καταγραφεί και µελετηθεί. Αυτό λέτε. Και µάλιστα το λέτε, δεδοµένου ότι είναι η
πρώτη φορά που γίνεται προσέγγιση ανάλυσης και καταγραφής
για δεκάδες περιπτώσεις. Αυτό που λέτε, αυτή η στεγανοποίηση
για την οποία µιλάτε, κατά τη γνώµη µου, θα ήταν επικίνδυνη.
Φυσικά, υπάρχει και το εξής επιχείρηµα: «Ναι, έχουµε εµπιστοσύνη στη νυν Υπουργό, αλλά ο επόµενος»; Συγγνώµη, αλλά
αυτό είναι ψευδοπρόβληµα, γιατί ακόµα κι αν δεν υπήρχε καµµία
εκκρεµότητα στο νόµο, κανένας δεν µπορεί να αποκλείσει ότι ο
επόµενος Υπουργός µπορεί πάντα να βελτιώσει ή να καταστρέψει ένα νόµο, επανερχόµενος σ’ αυτόν. Αυτό, λοιπόν, είναι ψευδοπρόβληµα.
Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στο ατοµικό ηλεκτρονικό µητρώο
διά βίου µάθησης, λέγοντας ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο να έχει
ο καθένας και ανά πάση στιγµή το µαθησιακό του αποτύπωµα
πλήρες και συνεχώς συµπληρούµενο και εν τέλει να χτίσει -και
εφόσον το επιθυµεί, δεδοµένου ότι δεν είναι αναγκαστική η κατάθεση προσωπικών δεδοµένων- το επαγγελµατικό του προφίλ.
Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι η θέσπιση κινήτρων και η διασφάλιση της ποιότητας είναι δύο µεγάλα κεφάλαια τα οποία τίθενται για πρώτη φορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε τριάντα δεύτερα.
Θα κλείσω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, µε τις ζώνες εκπαιδευτικής
προτεραιότητας και τις προτεινόµενες υποστηρικτικές παρεµβάσεις, οι οποίες επίσης περίµενα ότι θα χαιρετιστούν οµόφωνα.
Ειλικρινά, δεν µπορώ να συνδέσω τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία για τις ζώνες προτεραιότητες µε οποιαδήποτε κακόπιστη
προφητεία. Και πάντως, δεν µπορώ να καταλάβω από πού πηγάζει η σιγουριά ότι τα σχολεία των ΖΕΠ –ας το πω έτσι- θα οδηγηθούν στον Καιάδα.
Η κοινή λογική λέει ότι οι ζώνες υπάρχουν, είτε τις ονοµάσουµε
έτσι είτε τις πούµε απλώς «αδύναµες σχολικές µονάδες». Η
πραγµατικότητα είναι ότι υπάρχουν. Η αδιαφορία είναι αυτή που
θα τις έριχνε στον Καιάδα και όχι η οργανωµένη υποστηρικτική
προσπάθεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µιλώντας για ένα χώρο τον οποίο βιώνω
ως εκπαιδευτής και διά βίου εκπαιδευόµενη, θεωρώ ότι το σχέδιο νόµου θέτει αρχές, στόχους και εργαλεία µε σύνεση και συγκρότηση που είναι άξια συγχαρητηρίων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Πέµη Ζούνη,
οφείλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο πολιτισµός στα λατινικά είναι γένους θηλυκού. Σήµερα, είστε συνώνυµη! Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για την οµιλία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΥΝΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει η κ. Βόζεµπεργκ από τη Νέα ∆ηµοκρατία.

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ο πολιτισµός, όµως, στα
ελληνικά είναι αρσενικός, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρελαύνετε, κύρια
Βόζεµπεργκ! Γι’ αυτό η Βιέννη ζήλεψε την Αθήνα και τη µιµήθηκε!
Ορίστε, έχετε το λόγο, για επτά λεπτά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, θέλω και εγώ µε τη σειρά
µου να συγχαρώ και την κ. Γεννηµατά που προστίθεται στο δυναµικό του Υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι
όπου συναθροίζονται γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
έχουµε αν µη τι άλλο υποχρέωση και καθήκον να φέρουµε αποτέλεσµα.
Γνωρίζετε, κυρία Υπουργέ, ότι από την πρώτη στιγµή που διασταυρώσαµε τις απόψεις µας εκπροσωπώντας αυτόν τον τοµέα
που µου ανατέθηκε από τη Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά εκπροσωπώντας και την παράταξή µου, δήλωσα ρητά και κατηγορηµατικά –
και νοµίζω πως το έχω κάνει πράξη- ότι η αντιπολίτευση για µας
δεν γίνεται για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση γίνεται µε
όρους, κανόνες, προϋποθέσεις και συγκεκριµένα επιχειρήµατα.
Σας οφείλω, λοιπόν, µια απάντηση σε µια πολύ σωστή επισήµανση που κάνατε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Εκεί,
βέβαια, δεν συµµετείχα, γιατί µε αντικατέστησε ο κ. Σάββας Αναστασιάδης ο εισηγητής µας, διότι µετείχε σ’ αυτό το Τµήµα, αλλά
δεν µετείχε στην επιτροπή. Βεβαίως ενηµερώθηκα σχετικά εκτενώς µε την απόκτηση όλων των Πρακτικών.
Έχετε δίκιο ότι κατά την ανάγνωση των γενικόλογων προθέσεων στις 6 Ιουλίου είχαµε τοποθετηθεί θετικά, διότι είπαµε ότι
το σχέδιο νόµου για τη διά βίου εκπαίδευση είναι σε σωστή κατεύθυνση. Επιφυλαχθήκαµε όµως –και ορθώς το πράξαµε- να τοποθετηθούµε ολοκληρωτικά, όταν θα έχουµε στα χέρια µας
σχέδιο νόµου, διότι στο σχέδιο νόµου προηγείται η εισηγητική
έκθεση και αναµφισβήτητα τα άρθρα εξειδικεύουν τις προθέσεις.
Και ευτυχώς που το κάναµε εκεί, διότι είµαστε υποχρεωµένοι –
δεν µας βοηθάτε να το υπερψηφίσουµε- να το καταψηφίσουµε
και θα εξηγήσω αποκλειστικά το λόγο.
∆εν ήταν δυνατόν η Νέα ∆ηµοκρατία να καταψηφίσει εκτός
πλαισίου αρχών ένα σχέδιο νόµου -το οποίο έρχεται ως συνέχιση
µιας πολύ σηµαντικής νοµοθετικής εργασίας που είχε κάνει κατά
την πενταετία που πέρασε- όταν µε συγκεκριµένα επτά νοµοθετήµατα –ένα κεντρικό και έξι επικουρικά- θεσµοθέτησε περίπου
πενήντα οκτώ κέντρα εκπαίδευσης, πενήντα οκτώ σχολεία ενηλίκων και πενήντα επτά κέντρα µάθησης από απόσταση και –σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχω- ενώ ιδρύθηκαν και πεντακόσια
είκοσι εννιά εργαστήρια επιµόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτά
τα χρόνια υπήρξε ένα εκατοµµύριο συµπολιτών µας που δέχθηκε
τις υπηρεσίες τους από τα εργαστήρια επιµόρφωσης.
Άρα, αυτός ο θεσµός λειτούργησε και µπορέσαµε να ανταποκριθούµε σε ένα δείκτη της τάξης του 5%. Το ποσοστό δεν είναι
3%, διότι υπήρχε ένα επικαιροποιηµένο ερωτηµατολόγιο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως, αυτό στο οποίο ελπίζαµε ήταν το σχέδιο νόµου που
φέρνετε προς ψήφιση να προοιωνίζεται το δείκτη που απαιτεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, που πρέπει να αγγίξει το 15%.
Γιατί, λοιπόν, το καταψηφίζουµε; Με τη λογική που σας ανέπτυξα, θα ήταν απόλυτα αντιφατικό, είτε το θεωρούµε ως συνέχιση ενός σηµαντικού έργου που κάναµε και είτε το θεωρούµε
ως µια νέα πρωτοβουλία, πάντα στη λογική της διά βίου εκπαίδευσης. Γιατί ποιος είναι αναντίστοιχος µε µια διά βίου επιµόρφωση, κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων των ενήλικων
πολιτών µέχρι όσο το επιτρέπει η υγεία και η ηλικία τους;
Είµαστε, λοιπόν, αντίθετοι για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι
δεν είναι απλώς ασαφές, αλλά είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Και
δεν το λέει η οµιλούσα ή κάποιοι προλαλήσαντες συνάδελφοι.
Είναι τυχαίο ότι το πρωτοσέλιδο στην εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»
την 1η Σεπτεµβρίου µίλησε για τη διάταξη της παραγράφου 1α.
–αν δεν µε απατάει η µνήµη µου- του 18, όπου ορίζεται ότι συνδέεται το σύστηµα της µη τυπικής εκπαίδευσης µε την τυπική εκπαίδευση. Αυτή η σύνδεση σηµαίνει εισαγωγή στα ανώτατα
ιδρύµατα χωρίς εξετάσεις, γεγονός το οποίο σας οδήγησε σε
µια διευκρινιστική εξήγηση για το ότι αυτό δεν έχει καµµία σχέση.
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Όµως, διερωτώµαι ρητορικά το εξής: Είναι δυνατόν το
«ΒΗΜΑ» να ακολούθησε µια αντιπολιτευτική γραµµή της Νέας
∆ηµοκρατίας ή του ΛΑΟΣ ή οποιασδήποτε άλλης παράταξης;
Προφανώς, δεν έγινε αντιληπτό.
∆εν είναι τυχαίο ότι µια τέτοια παρανόηση την φιλοξένησε
πρωτοσέλιδο κεντρικής εφηµερίδας και όχι φίλα προσκείµενης
προς τη δική µας παράταξη. Γιατί να συµβεί;
Επιπρόσθετα να δανειστώ το άρθρο 16 –ενδεικτικά το λέω- το
οποίο αναφέρεται στο εθνικό πλαίσιο προσόντων. Είναι δυνατόν
να µην εξειδικεύετε ποιοι είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι κανόνες, η διαδικασία λειτουργίας του καθορισµού του πλαισίου
προσόντων;
Το λέω, κυρία Υπουργέ, γιατί ξέρω πλέον σε τι προσωπικό
απευθύνοµαι. Για µένα, όπως έλεγε ο ∆ηµοσθένης: «Ο ψόγος και
ο έπαινος είναι δηµόσια πράγµατα». Έχω αναγνωρίσει τις ικανότητές σας και τις ικανότητες µιας πολυµελούς και πολυτελούς –
ως προς το γνωστικό αντικείµενο εννοώ, για να µην παρεξηγηθώεπιστηµονικής επιτροπής.
∆εν δέχοµαι, λοιπόν, ότι µετά από ένα χρόνο διακυβέρνησης
–ένας µήνας µας λείπει- φέρνετε ένα σχέδιο νόµου µε τόσες νοµοτεχνικές τροποποιήσεις, που παραπέµπει –«σκόπιµα πια» θα
πω- σε κάποιον σκοπό που δεν µπορώ να εξειδικεύσω. ∆εν
µπορώ να καταλάβω γιατί δεν εξειδικεύετε, παραδείγµατος
χάριν, πώς θα διανέµονται οι πόροι από την κεντρική εξουσία
στις περιφέρειες και στους δήµους, πώς εξασφαλίζετε ή διασφαλίζετε από πού θα έχουµε τους πόρους, αν τους κόψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς διασφαλίζεται η σωστή κατανοµή; Πώς
εξασφαλίζονται τα πενήντα επτά κτήρια εκπαίδευσης και η ορθή
τους λειτουργία;
Το λέω τελείως ενδεικτικά, για να εξηγήσω ότι δεν έχουµε καµµία αντιπολιτευτική διάθεση, δηλαδή απλώς αντιπολίτευση για
την αντιπολίτευση. Θα το δείτε στην πράξη αύριο που θα δείτε
ότι ψηφίζουµε πολλά άρθρα. Αν ήταν καθολική η αντιπολιτευτική
διάθεση, σε καµµιά περίπτωση δεν θα ψηφίζαµε την πλειονότητα
των άρθρων. Μπορώ να σας το πω ή θα σας το πει ο εισηγητής
µας.
Επί της αρχής, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να είµαστε πιστοί
σ’ αυτό που πιστεύουµε ότι πρέπει η νοµοθετική εξουσία να παράγει σ’ αυτήν την Αίθουσα. ∆εν είναι δυνατόν να ζητάτε εν
λευκώ νοµοθετική εξουσιοδότηση. Εγώ δέχοµαι την αλήθεια των
λόγων σας, ότι δηλαδή πολύ σύντοµα θα φέρετε τις υπουργικές
αποφάσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Όµως,
αυτήν τη στιγµή που µας ζητάτε να ψηφίσουµε επί της αρχής δεν
γνωρίζουµε κανένα περιεχόµενο.
Έτσι, λοιπόν, εσείς δεν µας βοηθάτε, ώστε να βοηθήσουµε
αυτήν τη διαδικασία. ∆εν έχουµε αυτήν την αντιπολιτευτική διάθεση και θα το δείτε –είπαµε- στην επί των άρθρων συζήτηση.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη ∆ευτέρα
ανοίγουν τα σχολεία. Η Υπουργός µας διαβεβαίωσε ότι από τη
σύµπτυξη τυχόν τµηµάτων δεν θα έχουµε αυτές τις υπεράριθµες αναλογίες, κάτι το οποίο όλοι απευχόµεθα. Εµείς, ως Νέα
∆ηµοκρατία, και εγώ προσωπικά δεν θα ασκήσουµε αντιπολίτευση στο κλίµα µιας φοβίας ή κινδυνολογίας.
Θα περιµένουµε –και το ευχόµαστε- να ξεκινήσει το σχολικό
έτος µε τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όµως, η µέχρι τώρα νοµοθετική πρωτοβουλία στην αντίληψη που κατευθύνεται –και
πάλι το διαχωρίζω από τις ικανότητες των εκτελεστών της πρωτοβουλίας αυτής- δεν προοιωνίζεται παρά µόνο προβλήµατα, τα
οποία σας εξέθεσε χθες η ΟΛΜΕ, µε ένα αναλυτικό κείµενο. Προσωπικά το απευχόµαστε. Θα είµαστε εδώ, για να σας επικρίνουµε, αλλά και για να σας επιβραβεύσουµε, αν πράγµατι όλα
πάνε κατ’ ευχήν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ την κ. Ελίζα Βόζεµπεργκ από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από την οµηρική πατρίδα, τη µυροβόλο Χίο έχει το
λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ για την
εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρία Υπουργέ, δεν νοείται κοινωνική συνοχή χωρίς παραγωγικό ανθρώπινο δυναµικό. Ο λόγος είναι προφανής και περιγράφεται µε δύο λέξεις: Ανάπτυξη και απασχόληση.
Παραγωγικό δυναµικό δεν νοείται, επίσης, χωρίς τη διαρκή
ανανέωση γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιµένω στο «δεξιότητες»,
όσο και αν ενοχλεί την αριστερά. Ο λόγος είναι εξίσου προφανής.
Η ταχύτητα των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
Αυτός είναι ο στόχος. Πιστεύω και ο δικός σας. Το ερώτηµα είναι
ποιος είναι ο τρόπος, πώς επιδιώκεται δηλαδή ο στόχος.
Κυρία Υπουργέ, για να βρίσκεται η χώρα σε χαµηλές θέσεις
ως προς τη συµµετοχή ενηλίκων, αλλά και ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων στη διά βίου µάθηση –µαζί, νοµίζω, µε την Πορτογαλία
και µία ακόµη χώρα που µου διαφεύγει- σηµαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Κάτι λείπει.
Μήπως είναι η αδυναµία στρατηγικής; Μήπως είναι η αδυναµία
προσδιορισµού των πραγµατικών αναγκών κατάρτισης; Μήπως
είναι η αδυναµία συντονισµού ή η ανεπάρκεια των φορέων που
εµπλέκονται; Ή µήπως, τέλος, είναι η αδυναµία σχεδιασµού και
εφαρµογής προγραµµάτων;
Θα µπορούσα και εγώ, κυρία ∆ιαµαντοπούλου, όπως και εσείς,
να µιλώ ώρες για όλα αυτά και µάλιστα να τα τεκµηριώσω, δίνοντάς σας την ενδιάµεση αξιολόγηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, την οποία είχα την τιµή να παραλάβω το 2005, ως Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας, για να δείτε τι
απ’ όλα αυτά φταίει και ενδεχοµένως να επιµερίσουµε και ευθύνες.
Όπως επίσης, θα µπορούσα να µιλώ ώρες για τις προσπάθειες
που η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κατέβαλε, για να µη χαθούν και ευκαιρίες, αλλά και κοινοτικοί πόροι. Ή ακόµη για τη
δηµιουργία δοµών και συστηµάτων, που εσείς βρήκατε τώρα και
µετονοµάζετε, όπως το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), το Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών, Εκπαιδευτικών Συστηµάτων, ∆εξιοτήτων και όλα αυτά, που εµµέσως πλην σαφώς στην οµιλία
σας απαξιώσατε.
Θα το αποφύγω. Περνώ σε ερωτήσεις προς εσάς και τους συναδέλφους. Σε ποιες χώρες η διά βίου µάθηση έχει προχωρήσει
θεαµατικά; Στις χώρες µε πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και
ΑΕΠ και, βέβαια, µε πολύ χαµηλούς δείκτες ανεργίας το έχει επισηµάνει η Υπουργός στην επιτροπή και συµφωνώ απόλυτα. Ιδού,
λοιπόν, ποιο είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο. Το έβαλε η Κυβέρνησή σας, µε τους χειρισµούς της στην οικονοµία.
Ένα δεύτερο εµπόδιο, διαχρονικό έχει και ιδεολογική χροιά,
αλλά και µια µικροπολιτική –θα έλεγα- προέλευση. Είναι η σταθερή επιλογή µας, ως χώρα, να σχεδιάζουµε, έχοντας πάντα υπ’
όψιν µας το σκέλος της «προσφοράς και όχι της ζήτησης».
Αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά παραδοσιακά η έµφαση στη χώρα
µας ήταν στον παραγωγό του προϊόντος -αγροτικού ή άλλου- και
όχι στον καταναλωτή, αυτόν δηλαδή που θα το αγοράσει και θα
το απολαύσει. Έτσι και στην παιδεία, η έµφαση διδόταν πάντα
και δίδεται στον εκπαιδευτή και όχι στον εκπαιδευόµενο, δηλαδή
στο χρήστη της υπηρεσίας του προϊόντος εκπαίδευσης. Προσθέστε ό,τι άλλο θέλετε και θα δείτε ότι δικαιώνοµαι.
Μήπως ο πληθωρισµός δοµών και φορέων του νοµοσχεδίου
δεν υπακούει σε αυτή τη λογική; Αναφέρω χαρακτηριστικά και
πειραµατικά χωρίς να θέλω να κρίνω τα εξής:
Πρώτον, Εθνικό ∆ίκτυο ∆ιά Βίου Μάθησης, συγκροτούµενο
από την άνευ κριτηρίων εµπλοκή όλων ανεξαιρέτως των φορέων.
∆εύτερον, Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης για τον ενιαίο προγραµµατισµό δράσεων. Εγώ θα έλεγα να σβήσετε τη
λέξη «ενιαίο» από το νοµοσχέδιο και να βάλετε «κεντρικό», αφού
αυτός είναι ο στόχος σας, δηλαδή κεντρικός προγραµµατισµός
δράσεων. Συνεπώς δεν βλέπω να λειτουργεί η αποκέντρωση
στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που επικαλείσυε.
Τρίτον, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων µε τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης, που υποκαθιστά τον ΟΕΚ.
Κλείνω µε άλλους δύο θεσµούς, τη Σύνοδο και το Συµβούλιο
∆ιά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση. Γιατί δηµιουργείτε αυτούς τους θεσµούς; Για την εξασφάλιση, όπως
λέτε, της διαφάνειας και της συµµετοχής των κοινωνικών φορέων. Πού; Στο σχεδιασµό. Μα, ο σχεδιασµός, ως γνωστόν,
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προηγείται του προγραµµατισµού τον οποίο προτάσσετε.
Και ρωτώ. Πώς θα διοικηθούν όλες αυτές οι δοµές; Οι ανθρωποώρες, που είναι απαραίτητες, για να διοικήσετε όλο αυτό
το σύστηµα είναι αµέτρητες.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόµη. Μιλώντας προ ολίγου εντοπίσατε µια αναντιστοιχία των κοµµάτων µε
την κοινωνία. Εµένα µου ακούστηκε πάρα πολύ άσχηµα αυτό, κυρίως, επειδή χρησιµοποιήσατε ως επιχείρηµα τη συµφωνία όλων
των φορέων µε το νοµοσχέδιο κατά τη φάση της διαβούλευσης.
Αν είναι δυνατόν να µη συµφωνήσουν! Είναι όλοι µέσα και -υποπτεύοµαι- και υποπτεύοµαι ότι είναι και πολύ ικανοποιηµένοι για
τις αρµοδιότητες που αναλαµβάνουν µέσα σ’ αυτές τις δοµές.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τι υπονοείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε, αν και δεν θα
ήθελα να µε διακόψετε, θα σας πω. Σε µία διαβούλευση, για να
ικανοποιήσεις τους πάντες διογκώνεις τις δοµές, τα διοικητικά
συµβούλια κ.λπ.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Πείτε µας ένα παράδειγµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα µου δώσετε και τις
εξήντα τόσες υπουργικές αποφάσεις, που είπατε ότι έχετε έτοιµες και θα το τεκµηριώσω µε την ησυχία µου, αφού τις µελετήσω.
Είµαι, όµως, απόλυτα βέβαιος,…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Μουσουρούλη, χάνετε το χρόνο σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Με συγχωρείτε.
Θα προτιµούσα, κυρία Υπουργέ, να µας εξηγούσατε τρία
πράγµατα:
Πρώτον, πώς θα εξασφαλίσετε τη βιωσιµότητα όλου του συστήµατος, µετά το 2013 που περιορίζονται οι κοινοτικοί πόροι;
Το είπε και η κ. Βόζεµπεργκ.
∆εύτερον, πώς θα µειώσετε το κόστος λειτουργίας του όλου
συστήµατος; Καλό θα ήταν να είχαµε µια πιο αξιόπιστη έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Την διέτρεξα, πρόχειρα
και διαπίστωσα πραγµατικά την πολύ µεγάλη µείωση της ποιότητας αξιολόγησης που γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους. Να το συγκρατήσει αυτό η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος
Υπουργός.
Τρίτον, να µας πείτε γιατί δεν θέσατε προτεραιότητες, για παράδειγµα: Ειδικά κίνητρα σε τοµείς που αποδεδειγµένα µπορούν
να συνδέσουν την κατάρτιση µε την απασχόληση πολύ καλύτερα
από οποιονδήποτε άλλο τοµέα. Ποιοι είναι αυτοί οι τοµείς; Ο τουρισµός και η ναυτιλία. Τα τουριστικά και τα ναυτιλιακά επαγγέλµατα.
Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι είστε τυχερή, όχι επειδή παραµείνατε στο Υπουργείο, ούτε επειδή αποκτήσατε Αναπληρωτή
Υπουργό. Είστε τυχερή επειδή δεν σας ανακάτεψαν το χαρτοφυλάκιο. Πείτε µου, η Προστασία του Καταναλωτή από πού και
ως πού βρέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας; Ή η διατροφή. Πώς
βρέθηκε στο Υπουργείο Υγείας; Όλα θα µπορούσαµε να τα περιµένουµε, ακόµα και τη ∆ιά Βίου Μάθηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αργότερα, κατ’ ιδίαν, θα σας πω γιατί θα
µπορούσε και να συνδέεται µε το Υπουργείο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Κρατώ µία επιφύλαξη σχετικά µε το τι θα µπορούσατε να
απορροφήσετε εσείς από το νέο αλαλούµ που προέκυψε µε τον
ανασχηµατισµό. Για παράδειγµα τα ΚΕΣΕΝ, τα Κέντρα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Ναυτικών, που ήταν υπό την εποπτεία του
πρώην Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε ποιον Υπουργό θα υπαχθούν τώρα; Θα τα αναλάβετε
εσείς ή το νέο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων;
∆υστυχώς, για όλους µας η Κυβέρνησή σας είναι ολόκληρη
µία θαλάσσια υπόθεση!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Μουσουρούλη και για το χρόνο του και για τις παρατηρήσεις του.

∆εν διαβάζετε, όµως, περιοδικά που γράφουν για «fitness και
diet», για να τα συνδέσετε µε την υγεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τα διαβάζω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Με την κ. Ευγενία
Τσουµάνη-Σπέντζα, Βουλευτή Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, η τριπλέτα της Νέας ∆ηµοκρατίας ολοκληρώνει για σήµερα.
Και είναι τέσσερις συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ που ακολουθούν.
Έχετε το λόγο, για επτά λεπτά, κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, αναµφίβολα η ενίσχυση
του θεσµού της διά βίου µάθησης συµβάλλει ουσιαστικά στην
απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή και στην αειφόρο ανάπτυξη.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι βέβαιο ότι αποτελεί προτεραιότητα,
έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να επιµορφώνονται συνεχώς και να
αξιοποιούν καλύτερα τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, τόσο
στην εθνική, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Άλλωστε,
ευρωπαϊκός στόχος είναι, όπως γνωρίζουµε, να φτάσει η επιµόρφωση το 2020 σε ποσοστό 15%, στις ηλικίες µεταξύ είκοσι
πέντε έως εξήντα πέντε ετών.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, ενώ θα έπρεπε να συµπληρώνει
-αν θέλετε- το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που εισήχθη κυρίως µε το
ν.3369/2005, εν τούτοις δείχνει να επανασυστήνει ένα πλαίσιο,
χωρίς όµως να αιτιολογεί την πρωτοβουλία αυτής της επανασύστασης.
Θα ήθελα, λοιπόν, στο σηµείο αυτό να υπενθυµίσω ότι κατά τη
διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, η Νέα ∆ηµοκρατία αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και τις πρακτικές, διαµόρφωσε µια ολοκληρωµένη στρατηγική για τη διά βίου µάθηση,
εξασφαλίζοντας και αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τόσο εθνικούς, όσο και ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη αυτής
της πολιτικής.
Ακρογωνιαίος λίθος αυτής της στρατηγικής ήταν η σύσταση
και ο συντονισµός φορέων και δοµών, κυρίως µε τη δηµιουργία
του Εθνικού Μητρώου Εκπαιδευτών, καθώς και δεκάδων νέων
Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας
και Σχολών Γονέων σε όλη την επικράτεια. Καθοριστική ήταν και
η σύσταση του Κέντρου διά βίου µάθησης από απόσταση, για
την επιµόρφωση ενηλίκων στις αποµακρυσµένες περιοχές.
Παράλληλα, όπως είναι γνωστό, υλοποιήθηκαν και πολλά καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, στην εκπαίδευση µεταναστών,
στην επιµόρφωση αγροτών.
Αποτέλεσµα όλων αυτών των προσπαθειών ήταν, όπως ελέχθη -και θα το επαναλάβω κι εγώ- ότι κατά την πενταετία 20042009 ένα εκατοµµύριο περίπου πολίτες αξιοποίησαν τις
υπηρεσίες της διά βίου µάθησης. Εξασφαλίσαµε, µάλιστα και τη
συνέχιση και ενίσχυση αυτής της πολιτικής, τόσο µε το σχεδιασµό έργων, όσο και µε τη δέσµευση συγκεκριµένων πόρων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την επόµενη πενταετία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναβάθµιση της διά βίου µάθησης αποτελεί ζητούµενο κοινής αποδοχής. Αυτό είναι βέβαιο.
Όµως, ο επιτυχής πολιτικός σχεδιασµός στον τοµέα αυτό προϋποθέτει αφ’ ενός, αξιοποίηση των όσων προσπαθειών έχουν
προηγηθεί και καταβληθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις,
όσο βεβαίως και την επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία ενός συστήµατος, προκειµένου να
υπάρξει πρόοδος. Μόνο έτσι θεωρούµε ότι υπάρχει πρόοδος.
∆υστυχώς, η ηγεσία του Υπουργείου φαίνεται να ακυρώνει ό,τι
έχει προηγηθεί, αφήνοντας δε και απλήρωτο µέχρι τώρα, εδώ
και µήνες, το έκτακτο προσωπικό που εργάστηκε στις δοµές της
διά βίου µάθησης και υποβαθµίζει τόσο το έργο των εργαζοµένων, όσο και τους ίδιους τους πολίτες που συµµετείχαν αθρόα
στα προγράµµατα αυτά.
Έρχεται, δε, µε το παρόν ασαφές και ιδιαίτερα πολύπλοκο νοµοσχέδιο –αισθάνοµαι κι εγώ την υποχρέωση να το αναφέρω
αυτό- να εισαγάγει ρυθµίσεις σύνθετες και αλληλοεπικαλυπτόµενες. Ρυθµίσεις που δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοητές από τους πολίτες, απ’ αυτούς δηλαδή που καλούνται
να αξιοποιήσουν και που θα επιθυµούσαν να αξιοποιήσουν αυτές
τις υπηρεσίες.
Η γενικότητα, λοιπόν, και η αοριστία αυτών των διατάξεων κα-
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θιστά, βεβαίως, αναγκαία την διευκρίνισή τους µέσα από κρισιµότατα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις, η σύνταξη και η έγκριση των οποίων θα καθυστερήσει κατ’ αρχάς.
Και, βεβαίως, στερεί από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το στόχο
και το περιεχόµενο αυτής της πολιτικής, που θα έπρεπε να περιλαµβάνεται µε σαφήνεια. Ένα παράδειγµα διατάξεων, που χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας και εξειδίκευσης και είναι και πολύ
σοβαρό, είναι η δηµιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,
σύµφωνα και µε τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το µέγεθος και τη σκοπιµότητα των δαπανών, σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας
πολλών φορέων που δηµιουργούνται και ιδίως –αν θέλετε- και
φορέων των οποίων είναι αµφισβητούµενη και η χρησιµότητα,
όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάµι. Επιπλέον δεν διευκρινίζεται πώς θα γίνει η κατανοµή αυτών των
πόρων και των αρµοδιοτήτων, µεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και
περιφέρειας και πώς βεβαίως, οι πόροι αυτοί θα εξασφαλιστούν
µετά το 2013.
Πρέπει, λοιπόν, να διευκρινιστεί κυρίως –και είναι πολύ βασικό
αυτό, αυτή τη στιγµή την πολύ κρίσιµη- πώς θα λειτουργήσουν οι
νέες δοµές στο πλαίσιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ώστε να µην υπάρχουν επικαλύψεις.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δεδοµένη την
εµπειρία αποτυχίας -θα έλεγα- πολλών ανάλογων θεσµών στο
παρελθόν, όπως παραδείγµατος χάριν ήταν η ΝΕΛΕ, χρειάζεται
κανείς να επισηµάνει εδώ, εν όψει της ανάγκης µιας αποκέντρωσης που χρειάζεται να επιδιώξουµε, ότι απαιτείται κυρίως αλλαγή
κουλτούρας και νοοτροπίας στην κοινωνία και στους εµπλεκόµενους φορείς, έτσι ώστε να µπορέσουµε να πετύχουµε τα βέλτιστα αποτελέσµατα για την αποκέντρωση τόσων πολλών
θεσµών και ιδίως του συζητούµενου, που είναι της διά βίου µάθησης.
Επίσης στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για τις πενήντα πέντε κτηριακές υποδοµές που διαµορφώθηκαν την προηγούµενη περίοδο. Όσον αφορά, ειδικότερα, το θέµα του
προσωπικού του καταργούµενου οργανισµού, του ΟΕΕΚ, θα
ήθελα να επισηµάνω -κυρία Υπουργέ, άκουσα τις διαβεβαιώσεις
σας και βεβαίως, είδα και την τροποποίηση που φέρατε σήµεραότι οι µετατάξεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζονται σε όλες τις
κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων, σύµφωνα, άλλωστε, µε τη
ρύθµιση που κατέθεσε και ο Υπουργός Εσωτερικών προ ηµερών,
σε σχέση µε τους καταργούµενους οργανισµούς και την τύχη
των εργαζοµένων σε αυτούς.
Όσο, δε, για τους απασχολούµενους νοµικούς στον οργανισµό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί όχι απλά η δυνατότητα µεταφοράς τους, αλλά σε κάθε περίπτωση η µεταφορά τους µε τη
διατήρηση της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση για να έχει
ουσιαστικά αποτελέσµατα ο θεσµός της διά βίου µάθησης,
εκτιµώ ότι θα πρέπει να υπάρχει συστηµατοποιηµένη διασύνδεση
του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας. Και αυτό
δεν µπορεί να επιτευχθεί, αν δεν υπάρχει και συστηµατοποιηµένη διυπουργική συνεργασία, κυρίως µε τα Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης, κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει στο παρόν
νοµοσχέδιο και θα έλεγα και η ουσιαστική εµπλοκή των επιµελητηρίων, πέραν των εργοδοτικών οργανώσεων, µια και τα επιµελητήρια αποτελούν άλλωστε και το θεσµικό συνοµιλητή και
σύµβουλο του κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διά βίου µάθηση –τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε- είναι πραγµατικά µια σηµαντική πολιτική παρέµβαση. Όµως, αυτό που σήµερα λείπει δεν είναι τόσο το νοµοθετικό πλαίσιο, όσο η αποφασιστικότητα, η πολιτική βούληση, η
ταχύτητα αξιοποίησης κονδυλίων που ανέρχονται αυτή τη στιγµή
στον τοµέα της παιδείας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον σε
9 δισεκατοµµύρια ευρώ, µέσα από το επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Εκπαίδευσης και ∆ιά Βίου Μάθησης» που σχεδιάστηκε και είχε
αρχίσει ήδη η υλοποίησή του.
Κυρία Υπουργέ, είµαι βέβαιη ότι γνωρίζετε πως εκεί είναι το
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ζήτηµα. Η ωφέλεια του Έλληνα πολίτη από αυτές τις πολιτικές,
πέρα και έξω από τα νοµοθετικά πλαίσια.
Και ένα τελευταίο, γιατί δεν θα έχω την ευκαιρία να µιλήσω
αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση, όσον αφορά το θέµα των µεταγραφών και την ευάλωτη οµάδα των πολυτέκνων.
Βεβαίως ακούσαµε τη διάβεβαίωση της κυρίας Υπουργού.
Θεωρώ όµως ότι θα ήθελε µία βελτίωση και η συγκεκριµένη διάταξη έτσι ώστε αυτή η οµάδα του πληθυσµού µας να µην έχει το
φόβο να υποστεί αρνητικές συνέπειες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Τσουµάνη- Σπέντζα.
Όλοι ξέρουµε ότι Μακεδών είναι ο ψηλός άνθρωπος. Ένας τέτοιος µακρύς άνδρας, πολιτικός, ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον Νοµό Σερρών, έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να πω για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει τη ∆ευτέρα, «κάθε επιτυχία». Είµαι βέβαιος ότι µε τις προσπάθειες και την προετοιµασία που κατέβαλε το Υπουργείο, θα
είναι µία σχολική χρονιά καλή, όπου θα ξεχάσουµε τις ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε βιβλία, κάτι το οποίο ήταν
συχνό φαινόµενο τα προηγούµενα χρόνια.
Ακούγοντας τους προλαλήσαντες, οι µεν λένε ότι το νοµοσχέδιο είναι πολύ αναλυτικό και λεπτοµερές και δεν χρειάζεται, οι
δε λένε ότι είναι ασαφές και αφήνει πολλά περιθώρια µε τις µετέπειτα υπουργικές αποφάσεις. Ένα είναι το ζητούµενο, ότι είναι
ένα νοµοσχέδιο που βάζει κανόνες και αρχές µε διάφάνεια για
τη διά βίου εκπαίδευση, κάτι το οποίο δεν υπήρχε.
Επίσης ακούγεται η µία άποψη γιατί να βάλουµε αυτές τις ρυθµίσεις, να αφήσουµε την αγορά να τα κατευθύνει όλα, καµµία
παρέµβαση του κράτους, ούτε στις πιστοποιήσεις ούτε πουθενά
και ακούγεται και η άλλη άποψη ότι για όλα θα έχει τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο το κράτος. Όχι, το νοµοσχέδιο λέει ότι η πολιτεία λαµβάνει υπ’ όψιν της το τι θέλει η αγορά και µεριµνεί και
ρυθµίζει µε κανόνες αυτή τη διάδικασία της διά βίου εκπαίδευσης. Γιατί είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ως διά
βίου µάθηση νοείται κάθε δραστηριότητα στην οποία συµµετέχουν ενήλικες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, µε στόχο τη
βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των
επαγγελµατικών προοπτικών, την προσωπική και κοινωνική τους
εξέλιξη, αλλά και τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Η διά βίου µάθηση έχει βεβαιωµένη σηµαντική οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική και πολιτική αξία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες από τις ραγδαίες εξελίξεις στην
επιστήµη και στην τεχνολογία, έθεσε από το 2000 ακόµη ως βασικό στρατηγικό στόχο, να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την
υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή. Στο επίκεντρο δηλαδή, της ευρωπαϊκής πολιτικής βρίσκεται η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µέσω της διά βίου
µάθησης, όπως ρητά ορίζεται σε όλες τις συνόδους της.
Με το παρόν νοµοσχέδιο για πρώτη φορά επιχειρείται η δηµιουργία ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης της διά βίου µάθησης, εξορθολογίζεται όλο το σύστηµα µε κατάργηση ή συγχώνευση
φορέων και την αποκέντρωση τοµέων και δράσεων. ∆ηλαδή, επιτέλους µπαίνει µία τάξη, καθώς αξιοποιούνται αποδοτικά τα εκατοµµύρια ευρώ που διάτίθενται στη µη τυπική εκπαίδευση.
Επίσης διάµορφώνεται εθνικό πλαίσιο προσόντων µε την άµεση
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Με προεδρικά διάτάγµατα
θα οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις διάµόρφωσης, αξιολόγησης, πιστοποίησης.
Παράλληλα, καθιερώνεται ηλεκτρονικό µητρώο διά βίου µάθησης, όπου θα εγγράφονται οι ενδιάφερόµενοι µε αιτήσεις
τους, ενώ θεσπίζονται κίνητρα για την ανάπτυξη της διά βίου µάθησης, µε σηµαντικότερο τη νέα δυνατότητα που παρέχει ο
νόµος αναγνώρισης, άθροισης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων µεταξύ συστηµάτων τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης.
Το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζει τον χώρο που βρίσκεται κυρίως
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έξω από τα όρια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και κυρίως τη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως είναι η αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση και η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Συγκεκριµένα, οι διάτάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου στοχεύουν. Πρώτον, στην περιγραφή των δοµών και των φορέων,
που συµβάλλουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη της διά
βίου µάθησης στη χώρα µας. ∆εύτερον, στον καθορισµό του διοικητικού µοντέλου οργάνωσης της διά βίου µάθησης στην πατρίδα µας µε πέρασµα από ένα συγκεντρωτικό και άκαµπτο
σύστηµα σε ένα αποκεντρωµένο και ευέλικτο εθνικό δίκτυο διά
βίου µάθησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα σε όλες
τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τρίτον, στη θεσµοθέτηση προτύπων και µέσων για την αποτελεσµατική ανάπτυξη της διά βίου µάθησης στην Ελλάδα και στην ποιοτική της
αναβάθµιση. Τέταρτον, στη σύνδεση της διά βίου µάθησης µε
την απασχόληση.
Εκτός από τη θεµελίωση και οργάνωση των διαδικασιών για
το εθνικό πλαίσιο προσόντων, δύο είναι επίσης τα κοµβικά σηµεία του παρόντος νοµοσχεδίου. Η αλλαγή του διοικητικού µοντέλου οργάνωσης µε πέρασµα από ένα συγκεντρωτικό,
άκαµπτο σύστηµα σε ένα αποκεντρωµένο και ευέλικτο εθνικό δίκτυο διά βίου µάθησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα
σε όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης η
θέσπιση κινήτρων για τη συµµετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες διά βίου µάθησης, µε βασικότερο τη δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης της µη τυπικής εκπαίδευσης και της
άτυπης µάθησης µέσω της δηµιουργίας του εθνικού πλαισίου
προσόντων.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική πραγµατικότητα ήταν ταυτισµένη µε πλήθος προβληµάτων όπως η έλλειψη
συνολικής στρατηγικής, η αδυναµία σύνδεσης της κατάρτισης
µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η χαµηλή ποιότητα και αποτελεσµατικότητα και οι συνολικά
υποβαθµισµένες παρεχόµενες υπηρεσίες. Εποµένως, η δηµιουργία ενός ελκυστικού και αποτελεσµατικού συστήµατος διά
βίου µάθησης, αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις πολιτικής και κοινωνικής αναγκαιότητας.
Η νέα πολιτική που χαράσσει το παρόν νοµοσχέδιο, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό του αναπτυξιακού µοντέλου της
Ελλάδας µε αποστολή να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο προφίλ
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού.
Συγχρόνως προσβλέπει στο να παράσχει µία ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη διά βίου µάθηση µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, διαφάνειας και συµµετοχής όλου του ανθρώπινου
δυναµικού.
Η διεύρυνση της µάθησης, της γνώσης και των προσόντων των
πολιτών σε οποιαδήποτε ηλικία, επιτυγχάνεται µε τις διατάξεις
του παρόντος νοµοσχεδίου για τη διά βίου µάθηση. Με αυτόν
τον τρόπο άλλωστε σπάνε τα σύνορα των περιχαρακωµένων
βαθµίδων εκπαίδευσης και ανοίγουν τα σύνορα της γνώσης και
της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, βάζοντας
όµως αρχές και κανόνες, όπως προβλέπονται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μιχάλη Τζελέπη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τη Βέροια ο κ. Άγγελος Τόλκας.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Από τη Νάουσα. Αλλά µιας και αναφερθήκατε στη Βέροια και συζητάµε σήµερα και το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, αξίζει µία αναφορά στη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, η οποία επάξια κέρδισε το 1ο Παγκόσµιο Βραβείο Πρόσβαση στη Γνώση του Ιδρύµατος Gates. Τέτοια φωτεινά
παραδείγµατα αξίζει να τα τονίζουµε µέσα στο «µαύρο» τοπίο
της διά βίου εκπαίδευσης που είχαµε µέχρι σήµερα και µέχρι να
κατατεθεί αυτό το νοµοσχέδιο.
Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση που αντιµετωπίζουµε; Η
απουσία σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και
κατάρτισης, το ασαφές πλαίσιο προσόντων και επαγγελµατικών

δικαιωµάτων, το αποσπασµατικό και τυχαίο διοικητικό και ακαδηµαϊκό πλαίσιο διά βίου µάθησης, η πληµµελής διασύνδεση
επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς και
τέλος, η απουσία οποιασδήποτε αξιολόγησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν τέσσερις βασικές, κυρίαρχες επί της αρχής προτεραιότητες του νοµοσχεδίου, που
αξίζει να αναφέρουµε και που απαντούν σε πάρα πολλές από τις
αιτιάσεις που έκανε σήµερα η Αντιπολίτευση.
Κατ’ αρχάς, µε την οργάνωση και ανάπτυξη της διά βίου µάθησης στην Ελλάδα, συντελείται µία µεγάλη αλλαγή, που ήταν
και προεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ. Η εκπαίδευση γίνεται το
µέσο για την ανέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, την παροχή νέων
και πολλαπλών ευκαιριών, τη δυνατότητα προσαρµογής των ανθρώπων και των κοινωνιών στις νέες συνθήκες µε σκοπό τη βελτίωση του κοινωνικού, επαγγελµατικού και προσωπικού ΥΠΕ∆Κ.
Μπορώ να πω ότι σήµερα κάνουµε το σηµαντικό βήµα ώστε να
καλύψουµε µία βασική και σύγχρονη ανάγκη. Προχωρούµε σε
σηµαντικό βαθµό στην ανάγκη για αναδιανοµή της γνώσης που
είναι ταυτόσηµη διεκδίκηση και µε την αναδιανοµή του πλούτου.
Και γι’ αυτό, σε µεγάλο βαθµό, προβληµατιζόµαστε γιατί η Αριστερά δεν τονίζει αυτήν ακριβώς την προτεραιότητα του νοµοσχεδίου.
Το παρόν νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε όλους, να µπορέσουν σε κάθε στιγµή της ζωής τους, να επικαιροποιήσουν τις
γνώσεις ή τις δεξιότητές τους µέσα από τους φορείς της διά βίου
µάθησης, που συστηµατικά προδιαγράφονται στο συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου.
Η πολιτεία, κύριοι συνάδελφοι, έρχεται ως συµπαραστάτης και
αρωγός, ώστε να δώσει πολλαπλές ευκαιρίες στους πολίτες που
είτε δεν είχαν τη δυνατότητα είτε δεν είχαν την τύχη να εκπληρώσουν τα όνειρά τους για σπουδές και εκπαίδευση. Απορρίπτουµε επιλογές που ήθελαν την πολιτεία να τιµωρεί όποιον δεν
τα κατάφερνε σε κάποιες εξετάσεις και προβλέπουµε εκείνο το
θεσµικό πλαίσιο για τη στήριξη και την προώθηση της διά βίου
µάθησης.
Μία δεύτερη σηµαντική αρχή είναι η ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών, αλλά και της ανάπτυξης της χώρας µας. Πεπεισµένοι ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η κινητικότητα και η
ευελιξία στην εκπαίδευση, να ενδυναµωθεί ο δεσµός µεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και γενικά να ενισχυθεί η διά
βίου µάθηση, λαµβάνουµε µέτρα για αναγνώριση των πραγµατικών ικανοτήτων. Οι φορείς της διά βίου µάθησης µπορούν
έγκαιρα να διαγνώσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να
προσανατολίσουν κατάλληλα τις εκπαιδευτικές ανάγκες, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ατόµων, να
αναπτύξουν το πρότυπο του ενεργού και ενηµερωµένου πολίτη.
Το νοµοσχέδιο βοηθάει τους εργοδότες και τους εργαζόµενους
να ταιριάξουν προσόντα µε εργασία και να χρησιµοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό πιο αποδοτικά. Επιπλέον, βελτιώνεται η συµµετοχή και η προώθηση στην αγορά εργασίας, ιδίως για
µειονοτικές οµάδες, νέους ανέργους και κοντά στη σύνταξη εργαζόµενους, αυτούς, δηλαδή, που το έχουν πραγµατική ανάγκη.
Τρίτη βασική προτεραιότητα είναι η αναγνώριση, επιτέλους,
και στην Ελλάδα της µη τυπικής εκπαίδευσης. Η αναγνώριση της
µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης εκπαίδευσης είναι ένα
ακόµη ουσιαστικό κοµµάτι και της διαδικασίας διά βίου µάθησης.
Είναι µία διαδικασία που δίνει στα άτοµα τη δυνατότητα να αναπτύξουν αξίες, ικανότητες και δεξιότητες, άλλες απ’ αυτές που
αναπτύσσονται µέσα στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.
Αυτές οι δεξιότητες περιλαµβάνουν εύρος ικανοτήτων, όπως διαπροσωπικές, οµαδικές, οργανωτικές, ικανότητες συνεργασίας,
πρακτικής επίλυσης προβληµάτων και κοινωνικής προσφοράς.
Είναι και πάρα πολλά τα παραδείγµατα αυτά, κυρίως από την Ευρώπη προερχόµενα, όπου άτοµα µέσα από µη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικής προσφοράς µπόρεσαν και ανέπτυξαν
επαγγελµατικές συµπεριφορές, µπόρεσαν και ωθήθηκαν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας.
Ακόµα και σ’ αυτό η µη τυπική εκπαίδευση παίζει το δικό της
ρόλο. Αυτό που είναι εξαιρετικό για τη µη τυπική εκπαίδευση
είναι ότι τα άτοµα συµµετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία εκπαίδευσης και µάθησης. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στο-
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χεύουν στο να δώσουν τα εργαλεία για περαιτέρω ανάπτυξη των
δεξιοτήτων και των συµπεριφορών τους. Η µάθηση είναι συνεχής διαδικασία και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι το
«µαθαίνω κάνοντας». Μη τυπική δεν σηµαίνει άναρχη. Η διαδικασία της µη τυπικής εκπαίδευσης είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να δηµιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο ο µαθητής είναι ο «αρχιτέκτονας» της ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Μέσα
απ’ αυτή τη διαδικασία ενισχύονται τα πραγµατικά ενδιαφέροντα
καθενός ανθρώπου και γίνεται πιο παραγωγικός, πιο ανταγωνιστικός.
Τέλος, µία τέταρτη προτεραιότητα είναι το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων. Τα συστήµατα αναγνώρισης των αποτελεσµάτων
της µάθησης πρέπει να προσαρµοστούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο πιστοποιητικά και διπλώµατα τυπικής εκπαίδευσης δεν δίνουν την
πλήρη εικόνα των ικανοτήτων των ατόµων. Το να στοχεύσουµε
στις πραγµατικές ικανότητες σηµαίνει να δώσουµε αξία στο συνολικό φάσµα των δεξιοτήτων κάποιου ανθρώπου, είτε αυτές
προέρχονται από την τυπική είτε από τη µη τυπική εκπαίδευση.
Πραγµατικές δεξιότητες µε την ευρεία έννοια είναι όλες αυτές οι
ικανότητες που αποκτούνται συνδυαστικά µέσω τυπικής εκπαίδευσης, µη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης εκπαίδευσης. Ακριβώς, αυτό διαρθρώνει και το νοµοσχέδιο και όχι κάποιες
αόριστες έννοιες περί εκπαίδευσης µη τυπικής και άτυπης. Η
αναγνώριση των πραγµατικών προσόντων είναι βασισµένη στη
βασική αρχή ότι το άτοµο µπορεί να χτίσει και να χρησιµοποιήσει αυτές µε τους παραπάνω τρόπους. Η ενδυνάµωση µάλιστα
της διαφάνειας των προσόντων που σήµερα προβλέπουµε, ωφελεί και το άτοµο και την κοινωνία.
Κυρία Υπουργέ, επιτρέψτε µου να τονίσω µερικά σηµεία,
πολλά από τα οποία προβλέπονται και στο νοµοσχέδιο, ώστε η
διαδικασία της διά βίου µάθησης να ενδυναµωθεί. Να τονίσω, για
παράδειγµα, τη βελτίωση της σχετικής πληροφόρησης µέσω
συµβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και κρατικών υπηρεσιών, που
εργάζονται µε άνεργους και άλλες στοχευµένες κατηγορίες ατόµων. Όπως, επίσης, και την υποστήριξη, τουλάχιστον, σε αρχικό
στάδιο όλων των προσπαθειών µας για να µπορέσει να γίνει
πράξη όλο αυτό που ονοµάζουµε «διά βίου µάθηση», τη διαπλάτυνση της ακτίνας των ικανοτήτων που µπορούν να αποκτηθούν
µέσα απ’ αυτήν. Να εγκαθιδρυθούν ισχυρά, διαφανή και στέρεα
κριτήρια προσόντων και γνώσεων µε αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, µε σωστές τεχνικές ελέγχου και µε τη
χρήση ικανών και καλά εκπαιδευµένων αξιολογητών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε κινήσεις και συλλογικές
µορφές έκφρασης της νέας γενιάς, αλλά και τοπικών πρωτοβουλιών και είναι σηµαντική η συµµετοχή µη κυβερνητικών οργανώσεων στα φόρα της διά βίου µάθησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µετάβαση σε µία κοινωνία που
βασίζεται στη γνώση, έτσι όπως το έχουµε επιλέξει και έχουµε
δεσµευθεί, προϋποθέτει νέα κριτήρια για την εκπαίδευση στα
επόµενα χρόνια. Περισσότερο από ποτέ είναι σηµαντικό για τον
καθένα να µαθαίνει και να χτίζει ικανότητες διά βίου. Ήδη, σήµερα και πολύ περισσότερο αύριο, δεν αρκεί να σκεφτόµαστε µε
όρους τυπικής εκπαίδευσης. Όσο περισσότερο αποµακρυνόµαστε από την εποχή των βιοµηχανικών κοινωνιών, τόσο πιο δύσκολο είναι για το συµβατικό εκπαιδευτικό σύστηµα να
συµβαδίσει µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόµων και των κοινωνιών. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να διευρύνουµε την έννοια της
εκπαίδευσης, κάνοντας τη διά βίου µάθηση πραγµατικότητα.
Αυτό, ακριβώς, το κενό έρχεται να καλύψει το σηµερινό νοµοσχέδιο που για πρώτη φορά θέτει το θεσµικό, το οργανωτικό, το
λειτουργικό και κυρίως το πολιτικό πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Άγγελο Τόλκα, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ του Νοµού Ηµαθίας.
Η µητροπολιτική Ελλάδα, στο πρόσωπο της τεχνοκράτιδος
Βουλευτού του Νοµού Κορίνθου του ΠΑΣΟΚ κ. Αικατερίνη Φαρ-
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µάκη-Γκέκη και µε τον κ. Νικόλαο Παπακωνσταντίνου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ολοκληρώνεται ο κύκλος των
αγορητών.
Ορίστε, κ. Γκέκη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
αξίζει να περιµένει κανείς για ακούσει τα σχόλιά σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εποχές που διανύουµε της
παγκοσµιοποίησης και των ανοικτών οριζόντων και της τεχνολογικής ανάπτυξης συγχρόνως, αλλά και των µεγάλων αντιθέσεων,
της ανεργίας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης, καθιστούν αναγκαία για έναν άνθρωπο, για έναν εργαζόµενο, τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από µία συνεχή διαδικασία µάθησης που να εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια τη ζωής του,
αυτό που λέµε «διά βίου µάθηση». Εδώ και χρόνια στην Ευρώπη
η διά βίου µάθηση αποτελεί µια διακηρυγµένη στρατηγική της
Συνθήκης της Λισαβόνας, προκειµένου κάθε χώρα να οργανωθεί και να αναπτύξει πολιτικές που να συγκλίνουν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο αναφοράς.
Στη χώρα µας, βέβαια, παρά τα χρήµατα που ξοδεύτηκαν τα
τελευταία χρόνια σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράµµατα, ο θεσµός
της διά βίου µάθησης δεν φαίνεται να έχει υιοθετηθεί από τους
Έλληνες πολίτες ως ένα απαραίτητο εργαλείο που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την εργασιακή τους θέση. Επειδή, όµως, η
παιδεία παράγει όλα τα αγαθά, σαν την πλούσια χώρα, όπως
έλεγε και ο Σωκράτης, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, οργανώνοντας κανονιστικά, διοικητικά και οικονοµικά ό,τι αφορά σχετικά µε τη διά
βίου µάθηση.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει πάρα πολλά πράγµατα, που όπως είπαµε προσπαθεί να οργανώσει και διοικητικά
και οργανωτικά και οικονοµικά. Θα σταθώ µόνο σε µερικούς από
τους άξονες του νοµοσχεδίου. Καταγράφονται και ανασυγκροτούνται οι δοµές και οι φορείς που συµβάλλουν µε οποιοδήποτε
τρόπο στην ανάπτυξη της διά βίου µάθησης στην Ελλάδα. Καταγράφονται οι φορείς της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης,
παραδείγµατος χάριν, δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, της συνεχιζόµενης, δηµόσια και ιδιωτικά ΚΕΚ, της µη τυπικής, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, αλλά
και της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως οι Σχολές Γονέων
και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στον κατάλογο αυτό, που
θα αποτελέσει το εθνικό δίκτυο διά βίου µάθησης, θα ανήκουν
και οι φορείς υλοποίησης σχετικών προγραµµάτων των δήµων
και των περιφερειών που θα προκύψουν µετά την εφαρµογή του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Τελικό αποτέλεσµα ένα µητρώο, που θα περιλαµβάνει όλους αυτούς τους φορείς που µέχρι τώρα ήταν κατακερµατισµένοι σε διάφορα Υπουργεία, ένα σπουδαίο πραγµατικά
αναπτυξιακό εργαλείο και για τον καλύτερο συντονισµό των πράξεων στην κατεύθυνση της διά βίου µάθησης, αλλά για να µπορέσουµε να παράγουµε ουσιαστικά εκπαιδευτικά, εργασιακά και
οικονοµικά αποτελέσµατα.
∆εύτερος άξονας. ∆ηµιουργείται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ως ένα σκέλος του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων που
περιλαµβάνει οκτώ βαθµίδες από τους αποφοίτους του δηµοτικού έως τους κατόχους διδακτορικού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων και των
ικανοτήτων που µπορεί να αποκτήθηκαν ακόµα και στο πλαίσιο
της µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται τα προγράµµατα µη τυπικής εκπαίδευσης – και αυτό πρέπει να επισηµανθεί- να µπορούν να συνδεθούν µε την τυπική µέσω πιστοποιηµένων προγραµµάτων, τα
οποία θα δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, άθροισης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων από το ένα σύστηµα στο άλλο. Με
τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αναγνώριση µαθηµάτων που
έχουν κατοχυρωθεί από διαφορετικούς φορείς, χωρίς να χρειαστεί ο σπουδαστής να τα επαναλάβει.
Θεσπίζεται ο επιτελικός ρόλος του Υπουργείου στο συντονισµό των πιο πάνω φορέων και στην εκπόνηση του εθνικού προγράµµατος της διά βίου µάθησης µε τετραετή διάρκεια σε πρώτη
φάση. Ταυτόχρονα, όµως, αποκεντρώνεται η εξειδίκευση του
προγραµµατισµού αυτού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
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µέσω προγραµµατικών συµβάσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο της διά βίου µάθησης
είναι ένα φιλόδοξο νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να βάλει τη διά βίου µάθηση στην καθηµερινότητα, προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα µε ανοικτές συνεχείς διαδικασίες
σε όλους τους πολίτες να µετέχουν, σε όλους τους πολίτες που
θέλουν να αναβαθµίσουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική τους θέση.
Τα χρήµατα, τα οποία θα διαχειριστεί το Υπουργείο Παιδείας
και ∆ιά Βίου Μάθησης, είναι ένα 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι
φανερό ότι δεν πρέπει να τα σπαταλήσουµε. Είναι φανερό ότι
παραδείγµατα και εµπειρίες από το παρελθόν πρέπει να µας είναι
σήµερα προποµπός σε αυτό που θέλουµε να κάνουµε, σε αυτό
που θέλουµε να αποφύγουµε, γιατί είναι µπροστά µας η παιδεία
και είναι η παιδεία εκείνη, η οποία θα µπορέσει να κάνει τη χώρα
µας και τους πολίτες της να ξεπεράσουν την ύφεση.
Επιλογή µας είναι σταθερά να επενδύουµε στην παιδεία και
είναι σίγουρο ότι µέσα από αυτές τις ανοικτές διαδικασίες της
διά βίου µάθησης θα διασφαλίσουµε και τους πολίτες εκείνους
που έχουν µπει στην αγορά εργασίας και θέλουν να εξελιχθούν
σε αυτήν, αλλά είναι και σίγουρο ότι θα προσανατολίσουµε
σωστά τους νέους µας, ώστε να µπορέσουν να ξεπεράσουν την
ύφεση, ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν ακόµα πιο καλά
και µε περισσότερη εµπειρία τις προκλήσεις της σηµερινής εποχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κ. Γκέκη.
Ο κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου –που πάντα ζηλεύω την
έντασή σας, κύριε συνάδελφε- Βουλευτής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος , έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου έχουµε την
εκτίµηση ότι προκύπτει πως την κατεύθυνση, τα κριτήρια, τη φιλοσοφία, τη θεµελιώδη µεθοδολογία των αντιµορφωτικών στοχεύσεων του νοµοσχεδίου, τις βασικές ρυθµίσεις του, τις
συµµερίζονται, τις υποστηρίζουν και οι οµιλητές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και οι οµιλητές της Νέας ∆ηµοκρατίας που
κατέθεσαν εδώ πέρα και τη νοµοθετική προεργασία, το βασικό
βηµατισµό τα χρόνια 2004-2009.
∆εν τα αρνήθηκε ούτε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ούτε η κυρία
Υπουργός. Ακόµη-ακόµη δεν έχει δίκιο να αναρωτιέται αµήχανα
ούτε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για τις ανακολουθίες του νοµοσχεδίου, γιατί σηµατοδοτεί ακριβώς και τη δική του προγραµµατική σύγχυση.
Οι διχογνωµίες που είχαν οι οµιλητές των άλλων πολιτικών
κοµµάτων µεταξύ τους αφορούν το οργανωτικό-λειτουργικό
σχήµα, την τεχνική διάρθρωση του αντιεκπαιδευτικού µηχανισµού. Συµπερασµατικά, µόνο φλύαρη και σχεδόν επιδερµική, βεβαίως, δηµαγωγική κριτική µπορούν να ασκήσουν τα κόµµατα
της υπόλοιπης Αντιπολίτευσης στο νοµοσχέδιο.
Σηµαία του νοµοσχεδίου είναι η εµπειρική στροφή, η ζεύξη µε
την αγορά, η αντιπαράθεση, η κοκαλωµένη, µεταφυσική, βεβαίως
αντιδραστική αντιδιαστολή προς τη γνώση, αναλώσιµες δεξιότητες, πρόσκαιρες επιδεξιότητες, µονοµερή προσόντα στο
ρυθµό των αναγκών για φθηνό, πάµφθηνο εργατικό δυναµικό,
πάµφθηνο, αιχµάλωτο, γονατιστό στον καπιταλιστή.
Όµως, για το ζήτηµα της µορφωτικής συγκρότησης των ανθρώπων, µας είναι χρήσιµη και η παραίνεση του εθνικού µας ποιητή του Κωστή Παλαµά, ότι: «Η πείρα ξέρει τα µισά, τα καίρια τα
ξέρει η γνώση». Και εκεί πρέπει να επικεντρώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που υπηρετεί τον άνθρωπο και το λαό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µε το νοµοσχέδιο εξυψώνεται και
αποθεώνεται η µάθηση σε αντιδιαστολή προς την εκπαίδευση,
τη µόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση. Το νοµοσχέδιο εγκαθιστά
µια σχέση ισοδυναµίας ανάµεσα στην τυπική εκπαίδευση, τη µη
τυπική εκπαίδευση, την άτυπη εκπαίδευση, εξ ου και οι έννοιες
και οι διάφορες αναφορές περί µαθησιακής περιπλάνησης, µαθησιακής κινητικότητας, ώστε να προετοιµαστεί και η επαγγελµατική κινητικότητα.

Από αυτή την άποψη, δεν είναι τυχαία η διατύπωση της στρογγυλής τράπεζας των πενήντα δύο επιχειρηµατικών οµίλων στην
Ευρώπη, ότι η διά βίου µάθηση πρέπει να εµπεδωθεί, ότι είναι
µια διαδικασία από τα σπάργανα έως και τα σάβανα ή ακόµα περισσότερο δεν είναι τυχαίες οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων
του ΣΕΒ –σε παλιότερο χρόνο- ότι το σχολείο χρειάζεται να προσφέρει ανάγνωση, γραφή και αριθµητική και τα υπόλοιπα θα αναζητούνται στην αγορά.
Κύρια κριτική µας στις αρχές του νοµοσχεδίου είναι ότι καλλιεργεί, συγκροτεί και µεθοδεύει την απαξίωση και το χλευασµό
της γνώσης, νοούµενη ως δυνατότητα συνεκτικής κατανόησης
και ενεργητικής ερµηνείας των φαινοµένων της φυσικής, κοινωνικής και ιστορικής πραγµατικότητας.
Βεβαίως αντικαθίσταται η γνώση από τις –εντός εισαγωγικών«γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες» ως αποτέλεσµα της αφοµοίωσης πληροφοριών µέσω της µάθησης, δηλαδή άθροισµα πληροφοριών που πρέπει να αφοµοιώνονται, χωρίς να ελέγχονται
και προπαντός µε συσκοτισµένη την αλληλουχία τους.
Υπάρχει στόχος στο νοµοσχέδιο. Είναι να υποβαθµιστεί στη
συνείδηση του λαού η µεγάλη σηµασία στις συστηµατοποιηµένες και επιστηµονικά οργανωµένες µορφές εκπαίδευσης µέσα
σε κατάλληλα δηµόσια ιδρύµατα που διαθέτουν τα εχέγγυα για
να εκπληρώσουν τις επιστηµονικές απαιτήσεις της εργασίας
τους και την κοινωνική τους αποστολή.
Αυτή η επιδίωξη της Κυβέρνησης συνοδεύεται από µια πρωτοφανή υποβάθµιση της συστηµατοποιηµένης εκπαίδευσης µε
µετατροπή της σε προθάλαµο, στάδιο προετοιµασίας και απόκτησης δεξιοτήτων, στάσεων και συµπεριφορών για τη µάθηση
κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της ζωής τους.
Έχει στόχο η κυβερνητική πολιτική. Η µεγάλη πλειονότητα των
εργαζοµένων της νεολαίας να πειθαναγκαστεί σ’ ένα αδιάκοπο
κυνηγητό επιφανειακών και εφήµερων γνώσεων και δεξιοτήτων
που προσαρµόζονται στις συγκυριακές ανάγκες της αγοράς, της
διακύµανσης του οικονοµικού κύκλου της καπιταλιστικής δραστηριότητας.
∆εν είναι τυχαίο το ότι οµιλήτρια από τη Νέα ∆ηµοκρατία µίλησε για την ανάγκη συστηµατοποιηµένης διασύνδεσης µε την
αγορά εργασίας, ως προαπαιτούµενα όλα αυτά της απασχολησιµότητας και άλλοθι για την ανεργία. Άρα και µε το νοµοσχέδιο
αυτό συγκροτείται και συστηµατοποιείται η διά βίου αµάθεια ή
και ηµιµάθεια και αποκρυσταλλώνεται ένα εκπαιδευτικό τοπίο
πολλών κατηγοριών, ταχυτήτων και ποιοτήτων.
Γι’ αυτό και είναι εξορισµένες οι έννοιες και οι λέξεις ακόµα
«µόρφωση, αγωγή και συνεκτική πολυµερής διαµόρφωση-συγκρότηση της προσωπικότητας». Έχουν εξοριστεί τα ζητήµατα
και οι έννοιες των µορφωτικών δικαιωµάτων, αλλά αναδεικνύονται και αποθεώνονται οι ευκαιρίες.
Το νοµοσχέδιο προδιαγράφει και προγράφει την ισοπέδωση
προς τα κάτω, την καθίζηση των µορφωτικών δικαιωµάτων της
νεολαίας και των εργαζοµένων. Αυτό συγκροτεί την εξίσωση της
εµπειρικής µάθησης µε τη συστηµατική εκπαίδευση. Αυτό είναι
βεβαίως το κατώφλι για τη θεσµική συµπίεση και το τσαλαπάτηµα των εργασιακών δικαιωµάτων και µισθών.
Μια δεύτερη πλευρά του νοµοσχεδίου είναι ότι µε οργανωµένο
και ενεργητικό τρόπο προωθεί το άνοιγµα της εκπαιδευτικής
αγοράς στους µεγάλους επενδυτικούς παίκτες, για τη διαµόρφωση µεγάλων επενδυτικών παικτών, για την κυριαρχία τους –
το τονίζω, για την κυριαρχία τους!- που µε ενεργητικό τρόπο
προωθεί το νοµοσχέδιο!
Οι προοπτικές για τους παρόχους της µεταλυκειακής, µεταδευτεροβάθµιας εκπαιδευτικής αγοράς δεν ήσαν ποτέ ευνοϊκότερες, καθώς οι επικρατούσες πολιτικές συνθήκες και η συνεχής
αύξηση της ζήτησης ευνοούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, σηµειώνει µια µελέτη της εκπαιδευτικής αγοράς στο
πρόσφατο παρελθόν.
Για τι πράγµα µιλάµε; Μιλάµε για την ανάγκη συγκέντρωσης
και συγκεντροποίησης των µεγάλων εκπαιδευτικών επιχειρήσεων
και στον τοµέα της µεταλυκειακής, µεταδευτεροβάθµιας –και
πρωτοβάθµιας- εκπαίδευσης, όπου χρειάζεται οι πέντε ήδη διαφαινόµενες µεγάλες εκπαιδευτικές επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν ραγδαία την κερδοφορία να κυριαρχήσουν σ’ αυτήν
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την αγορά.
Κοιτάξτε µία χρήσιµη διευκόλυνση. Απαλλαγή των επιχειρήσεων από την εισφορά στην Εργατική Εστία, εάν τη χρησιµοποιούν για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
Εµείς εξακολουθούµε πεισµατικά στο πνεύµα των απαιτήσεων
της εποχής και των µορφωτικών δικαιωµάτων του λαού και της
νεολαίας µας, στο πνεύµα των αναγκών και απαιτήσεων για τη νεοελληνική αναγέννηση ότι χρειάζεται δωδεκάχρονο, δωρεάν, δηµόσιο, ενιαίο βασικό σχολείο, υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά,
που στόχο και περιεχόµενο θα έχει τη συγκρότηση µιας θεµελιώδους συνεκτικής και επιστηµονικής αντίληψης για το φυσικό,
κοινωνικό και ιστορικό κόσµο. Η κατανόησή του, η ενεργητική
στάση θα είναι οι προϋποθέσεις µίας πολυµερούς διαµόρφωσης
της ατοµικής προσωπικότητας.
Λέµε, λοιπόν, αποκλειστικά δηµόσιες επαγγελµατικές σχολές,
ενιαία αποκλειστικά δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση, κατάργηση
του διαχωρισµού σε δηµοτικό, γυµνάσιο και λύκειο, κατάργηση
του ανισότιµου δικτύου περί τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης και της αντιδιαστολής της προς τη γενική παιδεία και προπαντός όχι επαγγελµατικές επιλογές στα άγουρα χρόνια της
εφηβείας.
Εννοείται ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ως παθολόγος και αναΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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τόµος ήταν ακριβής και σαφής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Ανάπτυξη της ∆ιά
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 23.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων: «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

