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ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
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Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 16 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργία
Μπατσαρά για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα θα συζητηθούν τα άρθρα, µετά από µια εξαντλητική, θα µπορούσαµε
να πούµε, συζήτηση επί της αρχής µέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού υπό τον τίτλο: «Οργάνωση
και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις».
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, τα οποία χωρίζονται σε σαράντα επτά επιµέρους άρθρα,
που περιέχουν ρυθµίσεις σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και λοιπά
θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 1-12,
τα οποία αφορούν σε ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Δεν θα ασχοληθώ µε τα επιµέρους άρθρα, απλά
θα αναφέρω την τροπολογία που έχει κατατεθεί και έχει γίνει
αποδεκτή από τον κύριο Υπουργό –αναφέροµαι στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό αριθµό 93- σύµφωνα µε την
οποία στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ µετέχει πλέον και

ένα µέλος των εργαζοµένων.
Επίσης, αναφέρω ότι ο διευθύνων σύµβουλος, σύµφωνα µε
την ως άνω τροπολογία, επιλέγεται κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 13-29 και αφορά
στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΕΟΠΠΕΠ). Εδώ αξίζει πάλι να αναφέρουµε ότι έχει γίνει δεκτή
η τροπολογία, όσον αφορά τον διευθύνοντα σύµβουλο και επιλέγεται και αυτός κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό σύµφωνα µε την ίδια τροπολογία.
Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 30-44 και αφορά σε
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 30 ρυθµίζονται θέµατα του Ιδρύµατος
Ποιµαντικής Επιµορφώσεως.
Με το άρθρο 31 καθορίζονται οι προϋποθέσεις απόδειξης της
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.
Με το άρθρο 33 ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού σχολικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού και δίδεται
η δυνατότητα απασχόλησης εκπαιδευτικού, διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και εφ’ όσον διαθέτει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. Έτσι
αξιοποιούνται νέοι άνθρωποι της Οµογένειας.
Με το άρθρο 34 ρυθµίζονται επείγοντα ζητήµατα αρµοδιότητας
του ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικά µε τη δοµή, οργάνωση και λειτουργία των
ΑΕΙ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αποχώρηση µελών ΔΕΠ
λόγω συνταξιοδότησης, προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών,
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και άλλα.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε την προσθήκη στο
άρθρο αυτό των παραγράφων 16, 17, 18 και 19 της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 86 και ειδικό αριθµό 34, µε τα οποία ρυθµίζονται θέµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα αναφέρουµε τη ρύθµιση της παραγράφου 17, σύµφωνα µε την οποία
και µε δεδοµένη την υφιστάµενη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει κανονική φοίτηση την εξεταστική περίοδο του
Φεβρουαρίου του 2013, να εξεταστούν σε µαθήµατα που οφείλουν, ανεξαρτήτως αν αυτά διδάσκονται σε εαρινό ή χειµερινό
εξάµηνο.
Μεγάλης και ιδιαίτερης σηµασίας, επίσης, είναι η παράγραφος
19, η οποία ρυθµίζει θέµατα µετεγγραφών φοιτητών, οι οποίοι
πέτυχαν στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού
έτους 2011-2012 και πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια προς ανα-
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κούφιση των ιδίων και των οικογενειών τους.
Με το άρθρο 35, το οποίο θεωρώ ότι συνδέεται µε τις µετεγγραφές, από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε τµήµατα των
πανεπιστηµίων ή των ΤΕΙ ή στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδηµίες να αναγνωρίσουν µαθήµατα τα οποία έχουν διδαχθεί και
εξεταστεί επιτυχώς στο τµήµα προέλευσής τους για την ένταξή
τους στο τµήµα υποδοχής, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
ή του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου του τµήµατος κατά περίπτωση.
Με το άρθρο 36 ρυθµίζονται θέµατα του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου και µε το άρθρο 37 θέµατα Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας.
Με το άρθρο 38 ρυθµίζονται και διασαφηνίζονται θέµατα επιβραβεύσεων και παροχής ευεργετηµάτων από την πολιτεία σε
αθλητές και αθλήτριες και σε αθλητές και αθλήτριες µε αναπηρία
που πετυχαίνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Σηµαντικό
θεωρείται ότι παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας µε
αποδοχές στους αθλητές και αθλήτριες που εργάζονται στο δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηµοσίου δικαίου
ή ΟΤΑ, για την καλύτερη προετοιµασία αυτών, προκειµένου να
συµµετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου. Με την τροπολογία την οποία έκανε αποδεκτή ο κύριος Υπουργός, µε γενικό
αριθµό 186 και ειδικό αριθµό 93, δίδεται η δυνατότητα µετεγγραφής σε αθλητή ή αθλήτρια που έχει εισαχθεί σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ λόγω
εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρισης, σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ πλησιέστερο
προς τον τόπο προετοιµασίας του αθλητή.
Με το ίδιο άρθρο ρυθµίζονται θέµατα του Εθνικού Συµβουλίου
Αθλητικού Σχεδιασµού, ενώ µε το άρθρο 39 ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια δηµόσια και
ιδιωτική εκπαίδευση. Στο άρθρο αυτό αξίζει να αναφέρουµε την
παράγραφο 4, σύµφωνα µε την οποία βελτιώνεται το θεσµικό
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και
τονίζουµε ότι δεν καταργείται η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και
τα ΚΕΔΔΥ.
Με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 ρυθµίζονται διάφορα διαδικαστικά θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης παλαιών υπαλλήλων
των ΝΕΛΕ, της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας, της ΑΔΙΠ, του
Οργανισµού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και των Γενικών Διευθύνσεων.
Όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισµού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, καθώς και θέµατα του προσωπικού του ΟΕΕΚ,
αυτά τα θέµατα ρυθµίζονται µε τροπολογία µε γενικό αριθµό 186
και ειδικό 93 και µε τις παραγράφους 1 έως 6, οπότε επιλύεται
και το θέµα του προσωπικού των δύο αυτών Οργανισµών.
Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα
άρθρα 45 έως 47 και αφορά στις µεταβατικές διατάξεις, που
είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των νέων φορέων, των ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΕΟΠΠΕΠ µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που
προβλέπει το παρόν σχέδιο νόµου, τις τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις, καθώς και την πρόβλεψη για την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη σηµερινή κατ’ άρθρον συζήτηση του παρόντος σχεδίου νόµου κλείνει ένας ακόµη κύκλος
εξαντλητικού, γόνιµου και εποικοδοµητικού διαλόγου επί του παρόντος σχεδίου νόµου. Κατά τη διάρκεια όλων των συνεδριάσεων, τόσο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όσο και της
Ολοµέλειας διατυπώθηκαν απόψεις, κατατέθηκαν θέσεις, βελτιωτικές προτάσεις και πρωτολογίες, ακόµα και ακραίες αντιρρήσεις.
Αφετηρία, βεβαίως, όλων αποτελεί το ενδιαφέρον, η ευαισθησία και η αγωνία όλων µας για την εκπαίδευση και την παιδεία
γενικότερα. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, παρούσα σε όλες τις
συνεδριάσεις και της επιτροπής, αλλά και της Ολοµέλειας,
θεωρώ ότι έτεινε ευήκοον ους, έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν και έκανε
δεκτές τροπολογίες.
Συγκεκριµένα, αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
86 και ειδικό 34 και τίτλο «Θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης» και
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την τροπολογία-προσθήκη µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό 93 και
τίτλο «Επείγοντα θέµατα αρ ΥΠΑΙΘΠΑ».
Είµαι βέβαιη, κύριε Υπουργέ, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σηµερινής συζήτησης θα ακούσετε µε προσοχή τους συναδέλφους
και θα λάβετε υπ’ όψιν τις βελτιωτικές προτάσεις και τροπολογίες και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στις µετεγγραφές των φοιτητών.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε το παρόν σχέδιο νόµου κατ’ άρθρον και στο σύνολό
του.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαεπτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο
Γεννάδειος Σχολή του Βασιλείου Ζώη που εδρεύει στον Άλιµο
Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει για οκτώ λεπτά ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστάσιος Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες, κύριε Υπουργέ, ο συνάδελφος κ. Μαντάς ανέδειξε ένα
ζήτηµα. Εγώ µπορώ να καταλάβω –όχι να δεχθώ- το σκεπτικό του
κυρίου Υφυπουργού, όσον αφορά για τη δυνατότητα διδασκαλίας υποψήφιων διδακτόρων στα πανεπιστήµια, οι οποίοι µερικές
φορές ούτως ή άλλως δουλεύουν χωρίς τη δυνατότητα να πληρώνονται. Τώρα, λοιπόν, τους δίνεται η δυνατότητα να πληρώνονται. Άρα, λοιπόν, πρόκειται για τη θεσµοθέτηση µιας διαδικασίας που ήδη γίνεται.
Είχε πει, λοιπόν, ο κ. Μαντάς ότι για να είναι πραγµατικά ειλικρινής αυτή η πρόθεση, θα πρέπει να συνοδεύεται µε το διορισµό
αυτών που περιµένουν. Γνωρίζετε ότι ο αριθµός των εκλεγµένων
είναι γύρω στα εννιακόσια είκοσι άτοµα. Πλην, όµως, έχουν δηµοσιευθεί οι πράξεις όσων ήταν διορισµένοι στο δηµόσιο, οι
οποίοι µετέφεραν την πίστωσή τους για να πάνε στα πανεπιστήµια. Έτσι, ο αριθµός τους έχει πέσει στα επτακόσια πενήντα
άτοµα. Θα µπορούσατε πραγµατικά, επειδή υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβληµα διδασκόντων µε τη µη πρόσληψη των τετρακοσίων κ.λπ., να πάρετε µια πρωτοβουλία και να διαβεβαιώσετε τη
Βουλή ότι µέσα σε δύο χρόνια θα γίνει αυτή η απορ- ρόφηση. Διαφορετικά, αν µείνουµε στους εκατόν τριάντα κατ’ έτος, καταλαβαίνετε ότι οι πιο πολλοί θα διοριστούν επί δικής µας κυβέρνησης.
Κάντε το, λοιπόν, εσείς, κύριε Υπουργέ.
Εποµένως, θα έλεγα πως αν εξαγγείλετε ότι φέτος, το 2013,
θα µπορούσαν να διοριστούν έστω τριακόσιοι και του χρόνου που πιστεύω και εύχοµαι να είναι καλύτερα τα πράγµατα- τετρακόσιοι πενήντα, θα έχει λυθεί το πρόβληµα. Σκεφθείτε το λιγάκι,
κύριε Υπουργέ. Νοµίζω ότι έχει κάποια σηµασία.
Τώρα, θα αναφέρω κάτι το οποίο θα ήθελα να αποφευχθεί.
Πρόκειται για τη διαφαινόµενη, αλλά και εκδηλωθείσα πίεση εκ
µέρους των πρωτοβάθµιων καθηγητών, όσον αφορά τα εξήντα
επτά χρόνια παραµονής στο πανεπιστήµιο. Αυτή η επιθυµία
υπάρχει από πάρα πολύ παλιά και αφορά το ενδεχόµενο τα
εξήντα επτά χρόνια παραµονής στο πανεπιστήµιο να γίνουν
εβδοµήντα.
Κύριε Υπουργέ, πρόκειται για µία απολύτως καταστρεπτική
ρύθµιση, η οποία διαιωνίζει τη γεροντοκρατία, εµποδίζει την ανέλιξη, την εξέλιξη και την πρωτοβουλία όλων των νεότερων συναδέλφων, το διορισµό, το νέο αίµα, τις νέες συνθήκες και τις νέες
τεχνολογίες στο πανεπιστήµιο.
Αν, λοιπόν, προκριθεί αυτή η παράταση, θα είναι βέβαια µια
ανάσα, γιατί δεν θα φεύγει κόσµος –ουδείς θα φύγει, κύριε
Υπουργέ- αλλά καταλαβαίνετε ότι το πανεπιστήµιο θα δεχθεί ένα
πάρα πολύ µεγάλο πλήγµα, από τη στιγµή που περιµένουν να
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διοριστούν επτακόσιοι πενήντα συνάδελφοι µε νέο αίµα, νέες
γνώσεις και εξαιρετικά προσόντα.
Και τώρα έρχοµαι στο σχέδιο νόµου πιο συγκεκριµένα. Όταν
είχαµε συζητήσει στην επιτροπή για το ζήτηµα των καθηγητών
της πληροφορικής, είχαµε πει, όπως είπα και χθες, ότι δεχθήκαµε αυτοί που έχουν διδάξει πάρα πολλά χρόνια στην ιδιωτική
εκπαίδευση να εξισωθούν µε τους συναδέλφους στα δηµόσια
σχολεία που έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγµα και το πτυχίο τους
δεν ήταν στην πληροφορική.
Αυτό θα µπορούσαµε να το δεχθούµε. Είχαµε πει ότι εφεξής,
όµως, θα διορίζονται καθηγητές πληροφορικής αυτοί που είναι
απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό το «εφεξής», κύριε
Υπουργέ, δεν είδαµε να αναφέρεται στο κείµενο που έχουµε.
Αναφέροµαι στο «εφεξής» των πληροφορικάριων, όπως τους
λέµε. Θα ήθελα σε µία νοµοτεχνική βελτίωση, απ’ αυτές που κυκλοφορούν µέχρι την ψήφιση του νοµοσχεδίου, να υπάρξει.
Φέρατε µία τροπολογία, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα,
γιατί υιοθετεί και πάρα πολλές από τις δικές µας θέσεις και παρεµβάσεις γύρω από το προσωπικό του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και του Οργανισµού
Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων σε προσωποπαγείς θέσεις. Θεωρούµε ότι είναι µία πάρα πολύ θετική ρύθµιση. Εµείς έχουµε υποβάλει επανειληµµένα ερωτήσεις επ’ αυτού. Είναι θετικό.
Θετική είναι και η τροπολογία που αφορά την συνυπηρέτηση
µε τις συζύγους των εκπαιδευτικών που περιλαµβάνεται. Πλην,
όµως, σε αυτήν την πολυτροπολογία περιλαµβάνονται θετικά,
κατά την αντίληψή µας, βήµατα και αρνητικά, µε αποτέλεσµα να
µην µπορούµε να ψηφίσουµε την τροπολογία, παρ’ όλο που
έχουµε τοποθετηθεί θετικά σε αρκετά σηµεία και µας καλύπτουν.
Ας πούµε, δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι από εδώ και πέρα η
εκλογή όλων των µονοµερών συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ θα
γίνεται απευθείας µε ηλεκτρονική ψήφο, κάτι για το οποίο έχουµε
εκφραστεί πολλές φορές µε αρνητικό τρόπο, ότι είναι σε βάρος
της δηµοκρατίας δηλαδή και πολλά άλλα. Εποµένως, το ότι τα
έχετε συµπεριλάβει όλα αυτά µαζί, µας στερεί τη δυνατότητα να
ψηφίσουµε ορισµένες ρυθµίσεις και κυρίως, αυτή που έχει σχέση
µε τους εργαζόµενους στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή είχατε –αν θυµάµαι καλά- δεσµευτεί ότι αυτό το περί εθελοντισµού στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση δεν θα υπήρχε. Δυστυχώς, υπάρχει. Ελπίζω σε µία
νοµοτεχνική βελτίωση, που εύχοµαι να κάνετε, να απαλειφθεί.
Σχετικά µε το προσωπικό διαφόρων κατηγοριών, επειδή δεν
είδα να έχετε πάρει θέση όσον αφορά τους ΙΔΑΧ µε διδακτορικό,
χωρίς διδακτορικό, τους εργαζόµενους στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ή στο Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, θα ήθελα να
µας πείτε τι γίνεται µε αυτές τις κατηγορίες. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, µέσω αυτής της περίφηµης κινητικότητας και διαθεσιµότητας, τα πανεπιστήµια κάποια στιγµή να αποψιλωθούν από
εργαζόµενους, οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά πράγµατα. Θα
ήθελα κάτι να µας πείτε επ’ αυτού.
Όσον αφορά τις µεταγραφές θα πω µία µόνο λέξη. Εµείς
έχουµε, βέβαια, µία συγκεκριµένη πρόταση που θα αναπτύξουν
και άλλοι συνάδελφοι. Θα έλεγα ότι το 10% θα µπορούσε να
ισχύει για τα κεντρικά πανεπιστήµια. Στα περιφερειακά -όπου δεν
νοµίζω ότι θα υπάρχει και ιδιαίτερη προθυµία, αλλά στο βαθµό
που υπάρχει- επειδή είναι ένας τρόπος τόνωσης και της επαρχίας και των περιφερειακών πανεπιστηµίων, θα έλεγα ότι ο αριθµός θα µπορούσε να είναι ελεύθερος ή εν πάση περιπτώσει ένα
πλαφόν επιπέδου 25%. Αυτό νοµίζω ότι θα πρόσφερε.
Το άρθρο 30 αφορά θέµατα του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµόρφωσης. Εδώ δίνεται η δυνατότητα πέρα από τις Σχολές Δηµόσιας Διοίκησης κ.α., να υπάρχει πιστοποιηµένη επιµόρφωση
και από το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµόρφωσης. Σ’ αυτό, ξέρετε,
δεν θα είχαµε αντίρρηση, αλλά η ποιµαντική επιµόρφωση δίδεται, όχι µόνο στους κληρικούς, αλλά και στους λαϊκούς και το περιεχόµενο είναι η επιµόρφωση των κληρικών, για να είναι
καλύτεροι ιερείς κ.λπ.. Ένας λαϊκός ο οποίος θα πάει και θα
πάρει αυτή την επιµόρφωση τέτοιου περιεχοµένου, γιατί θα
έπρεπε να αποκτήσει δι’ αυτού του τρόπου προσόντα, τα οποία
µάλιστα να τα πιστοποιούµε; Νοµίζω ότι θα έπρεπε να το δείτε

6523

λίγο καλύτερα αυτό το ζήτηµα.
Στο άρθρο 31 θα ήθελα µια διευκρίνιση. Είναι πραγµατικά ειλικρινής η απορία µου. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται κ.λπ., για την επάρκεια της
ελληνικής γλώσσας, µπορούν να συµµετάσχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα. Αν δεν µε απατά η
µνήµη µου, προϋπόθεση για την άδεια νόµιµης παραµονής είναι
η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή πρέπει να έχουν την
επάρκεια της ελληνικής γλώσσας για να πάρουν την άδεια παραµονής. Αλλά πώς θα πάρουν την επάρκεια της γλώσσας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν είναι έτσι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Χαίροµαι, αν δεν είναι έτσι.
Χθες είχα κάνει αναφορά για τους συναδέλφους πανεπιστηµιακούς, οι οποίοι είναι σε µια διαδικασία εξέλιξης –έχει γίνει η
τριµελής επιτροπή κ.λπ.- είναι έτοιµοι να κριθούν και τους λέµε
να πάνε σύµφωνα µε το νέο νόµο. Δηλαδή µπλέκουµε δύο νόµους, του 2011 και του 2012. Πρέπει να το δούµε αυτό το θέµα.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια σύντοµη παρέµβαση. Ο κ. Κουράκης
έθεσε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα -το θέµα των υποψηφίων διδακτόρων και το θέµα των αδιόριστων λεκτόρων- και θα ήθελα
να δώσω µια απάντηση.
Πράγµατι, υπάρχει αίτηµα από πολλούς συναδέλφους πανεπιστηµιακούς –για να είµαστε ειλικρινείς σ’ αυτήν την Αίθουσανα επεκτείνουµε το όριο από τα εξήντα επτά χρόνια στα εβδοµήντα χρόνια, όπως αναφέρατε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα. Αντιλαµβάνοµαι το δηµοσιονοµικό όφελος, ακόµη-ακόµη αν θέλετε
ότι και οι πανεπιστηµιακοί σε µία περίοδο ωριµότητας µπορούν
να προσφέρουν µέχρι τα εβδοµήντα. Δεν αντιλέγω επ’ αυτού.
Εδώ, όµως, έχουµε µία ηθική υποχρέωση απέναντι στους
νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αδιόριστοι. Η πολιτεία δεν έχει
το δικαίωµα να στερήσει την είσοδο των νέων ανθρώπων, οι
οποίοι µάλιστα µόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, οι
οποίοι φέρνουν τα ρεύµατα της επιστήµης αυτήν τη στιγµή και
οι οποίοι θα έρθουν να µπολιάσουν το εκπαιδευτικό σύστηµα µε
νέες ιδέες. Γι’ αυτό η δική µου θέση είναι κρυστάλλινη και την
έχω πει δηµόσια. Δεν θα είχα αντίρρηση υπό µία προϋπόθεση,
ότι αυτό δεν θα µπλοκάρει την είσοδο των νέων ανθρώπων, των
αδιόριστων αυτών λεκτόρων.
Επίσης, η ρύθµιση για τους υποψήφιους διδάκτορες πράγµατι
θεσµοθετεί αυτήν την πρακτική που συµβαίνει παντού, δηλαδή
να µπαίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας, να διδάσκουν. Έχουν τη
δυνατότητα να αποκτούν εµπειρία. Βεβαίως, συνδέεται και µε τη
δική µας δέσµευση ότι πρέπει οι νέοι αδιόριστοι πανεπιστηµιακοί
την επόµενη διετία να απορροφηθούν στο σύστηµα. Αυτή είναι
η ηθική υποχρέωση της πολιτείας. Σ’ αυτό είµαι ξεκάθαρος.
Όσον αφορά το θέµα της πληροφορικής που θέσατε, το διορθώνουµε σήµερα µε νοµοτεχνική βελτίωση Επίσης και το θέµα
του εθελοντισµού, όπως συζητήσαµε και συµφωνήσαµε στην επιτροπή, απαλείφεται.
Τέλος, για τα περιφερειακά πανεπιστήµια, νοµίζω είναι σωστή
η επισήµανσή σας. Θα δεχόµουν µία αύξηση του πλαφόν, όχι βέβαια στο 25%, αλλά θα µπορούσαµε να συζητήσουµε να πάει στο
10% ή στο 15% στα περιφερειακά πανεπιστήµια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από την παρέµβαση του κυρίου Υπουργού και θα πω ότι πράγµατι υπάρχει ένα ζήτηµα µε τους αδιόριστους καθηγητές, λέκτορες και επίκουρους. Είναι περίπου
εννιακόσια άτοµα. Τους έχετε δει, τους έχουµε δει όλοι. Νοµίζω,
κύριε Υπουργέ, ότι µέσα σ’ ένα χρονικό διάστηµα τριών ετών

6524

µπορούν και πρέπει να απορροφηθούν και να ενταχθούν στο νέο
πλαίσιο, µε την αναδιάρθρωση που πρόκειται να έχουµε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Θα ήθελα να πω ότι δεν συµφωνούµε ούτε εµείς µε την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα εξήντα στα εβδοµήντα
χρόνια. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάπου εκεί να κλείσει αυτό το ζήτηµα, για να έχουµε κάποια εξέλιξη και νεότερων ανθρώπων στο
χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στα άρθρα που συζητάµε σήµερα, έχουµε πει
πάρα πολλά στη συζήτηση στην επιτροπή. Χθες επίσης ειπώθηκαν αρκετά πράγµατα, σε σχέση µε το πρώτο κεφάλαιο και το
ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Δεν έχουµε να προσθέσουµε τίποτα περισσότερο
πέραν της προσθήκης σε σχέση µε την παράγραφο 1β, άρθρο
2, όπου κατά τη γνώµη µας πρέπει να υπάρξει η φράση «και της
επιχειρηµατικότητας», δηλαδή να έχουν αρµοδιότητες προώθησης της επιχειρηµατικότητας καθώς και αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις της Νέας Γενιάς οι οποίες µπορούν να προστεθούν
στην υποπαράγραφο δ της παραγράφου 1 µε συµπλήρωση «και
τη διαχείριση θεµάτων που σχετίζονται µε την αθλητική και πολιτιστική δράση της Νέας Γενιάς».
Όσον αφορά στα θέµατα προσωπικού και µισθολογικής εξέλιξης ή γενικά κάθε υπηρεσιακής κατάστασης, θα πρέπει στο
άρθρο 7 να προστεθεί στην παράγραφο δ η φράση «σύµφωνα
µε τα ισχύοντα στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα».
Στο άρθρο 19 ρυθµίζονται θέµατα που έχουν να κάνουν µε τις
διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων. Είπαµε για
την πρόβλεψη της δυνατότητας να υπάρχουν φυσικά πρόσωπα
εγγεγραµµένα στο µητρώο αξιολογητών, επιτηρητών κ.λπ.. Θα
πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτοί οι φορείς που αδειοδοτούνται
εφόσον είναι ιδιωτικοί, δεν θα έχουν οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση σχέση µε τους παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών για να
µη δηµιουργείται υπόνοια σύγκρουσης συµφερόντων.
Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν τα περισσότερα ζητήµατα. Για
το άρθρο 30 έχουµε πει την άποψή µας ότι θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επιµόρφωση για κληρικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους, που δεν είναι κληρικοί εφόσον αυτό το πιστοποιητικό θα
αφορά κάποια υπηρεσιακή τους εξέλιξη, που θα έχει σχέση µε
το είδος της επιµόρφωσης και το σχετικό πιστοποιητικό, που θα
εκδίδεται από το ίδρυµα αυτό.
Σχετικά µε την κάλυψη αναγκών των γραφείων συντονιστών
εκπαίδευσης έχουµε πει την άποψή µας ότι πρέπει να υπάρχουν
διαφανείς διαδικασίες επιλογής και πρόβλεψη να µην αναγνωρίζονται δικαιώµατα εργασιακά ή µονιµότητας. Παραδείγµατος
χάριν, εκτός από την ετήσια σύµβαση πρόσληψης θα µπορούσε
να υπάρχει και ένα συνολικό ανώτατο χρονικό όριο απασχόλησης.
Για το άρθρο 34 ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά πράγµατα. Έχει διευκρινιστεί ο χρόνος ισχύος για τα περιλαµβανόµενα στις παραγράφους 3 και 4, σε σχέση µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας
διορισµού των επίκουρων καθηγητών. Υπάρχει ένας προβληµατισµός που αναφέρεται στη δυνατότητα µονιµοποίησης και διατήρησης θέσεως επί αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την
εξέλιξή τους. Υπάρχει αναφορά για αποχώρηση εφόσον δεν
έχουν µονιµοποιηθεί. Υπάρχει δηλαδή µία διάκριση. Κάποιοι που
πρόλαβαν να µονιµοποιηθούν παραµένουν, αν δεν κριθούν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Είναι οι παλιοί, οι
µόνιµοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Άρα αναφέρεται µόνο στους παλιούς και
δεν έχει σχέση µε το τι γίνεται από δω και πέρα. Δεκτή και αυτή
η διευκρίνιση.
Σε σχέση µε την παράγραφο 11 και 12 είχαµε πει ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης θα ήταν καλύτερα να εξεταστούν εκεί
τα ζητήµατα µετακίνησης και σε κάθε περίπτωση να αποφύγουµε
ενδεχόµενη αποδυνάµωση περιφερειακών Ιδρυµάτων.
Επίσης, υπάρχει προβληµατισµός για την επισήµανση της Επιστηµονικής Επιτροπής, για τη µη πρόβλεψη διαδικασίας κρίσης,
αλλά και τη σύνθεση του Σώµατος, της Συνέλευσης ως προς τη
δυνατότητα να κρίνει τον υπό µετακίνηση καθηγητή.
Θα θέλαµε και σε αυτό να µας δώσετε κάποια απάντηση.
Άρθρο 38: Έχουµε πει την άποψή µας για το ζήτηµα επιβρά-
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βευσης των διακριθέντων αθλητών. Είπαµε ότι πρέπει να λάβουµε πράγµατι υπόψη αρκετές παραµέτρους και όλες τις απόψεις, ώστε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν
στο χώρο του αθλητισµού και τα αντικίνητρα. Σε κάθε, όµως, περίπτωση θα πρέπει να προστατεύσουµε και το χώρο του αθλητισµού από πολλά φαινόµενα, υπερβολές και καταχρήσεις.
Το πλαίσιο διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων, αλλά και
των σχολικών αγώνων πρέπει να είναι αυστηρά.
Συµφωνήσαµε ότι οι αθλητές που κατακτούν την πρώτη έως
τρίτη νίκη εισάγονται άνευ εξετάσεων σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
όταν αυτές αφορούν Παγκόσµιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
ή Ολυµπιάδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις αυτές.
Εκτιµώ ότι η ανησυχία για τη λειτουργία των ΑΕΙ δεν θα επιβεβαιωθεί στην πράξη.
Επίσης, υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Αναφέρθηκαν χθες. Δεν
θα τις επαναλάβω.
Συνεπώς, θα µπορούσαµε, εκτός από τις περιπτώσεις αυτές,
να δούµε τις διακρίσεις, όπως είπα και χθες, στη Μαθηµατική
Ολυµπιάδα ή σε Ευρωπαϊκούς και Παγκόσµιους Διαγωνισµούς,
που έχουν να κάνουν µε ευρύτερα γνωστικά και επιστηµονικά αντικείµενα.
Σε µία προσθήκη–τροπολογία που κατατέθηκε για πρώτη έως
τρίτη ευρωπαϊκή διάκριση, η οποία είχε γίνει πρόσφατα, να αναφέρεται το εξής: Να υπάρχει η φράση «πρώτη έως τρίτη νίκη ή
διάκριση ανάλογης σηµασίας».
Εποµένως, θα πρέπει να δώσουµε κίνητρα και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σε σχέση µε το άρθρο 39 θα θέλαµε κάποιες διευκρινίσεις για
τους σχολικούς συµβούλους, πώς ακριβώς θα είναι η υπηρεσιακή τους σχέση, πώς δεν θα δηµιουργούνται θέµατα µονιµότητας και πώς µπορούν να καλυφθούν οι απαιτούµενες δαπάνες
για την πληρωµή τους, όταν έχουµε πρόβληµα στους αναπληρωτές καθηγητές.
Επίσης, να προβλεφθεί η ειδικότητα του φυσικοθεραπευτή
στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και
Υποστήριξης.
Σε σχέση µε τις µεταγραφές είπαµε την άποψή µας. Είπαµε
ότι το ποσό των 6.000 ευρώ κατ’ άτοµο είναι µικρό. Ανέφερε ο
κύριος Υπουργός για αύξηση του ποσοστού στο 15% για τα περιφερειακά. Μεταξύ περιφερειακών θα µπορούσε να είναι και µεγαλύτερο, υπό την προϋπόθεση ότι κάποιο από τα περιφερειακά
δεν θα αποδυναµώνεται υπερβολικά. Πρέπει κι εκεί να υπάρξει
κάποιο πλαφόν. Δηλαδή, και για το τµήµα υποδοχής, αλλά και
για τα τµήµατα από όπου µεταφέρονται σπουδαστές.
Επίσης, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συνυπολογισµού
των κριτηρίων, να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της Ελληνικής
Συνοµοσπονδίας ΑµΕΑ. Πιστεύω ότι η συνύπαρξη αδελφών που
είναι φοιτητές σε άλλες πόλεις, θα πρέπει να είναι σηµαντικό κριτήριο.
Θα πρέπει, λοιπόν, να βρεθεί κάποια µορφή µοριοδότησης: Εισοδήµατος, παράλληλη σπουδή αδελφών, ασθένειες και παθήσεις που δεν περιλαµβάνονται και θα πρέπει να προβλεφθούν.
Εµείς, λοιπόν, επειδή πιστεύουµε ότι αυτό είναι µία ρύθµιση
που αφορά τους εισαχθέντες της σχολικής περιόδου 2011–2012
και παρότι έτσι όπως είναι, δεν λύνει συνολικά το πρόβληµα, ψηφίζουµε την τροπολογία. Θεωρούµε, όµως, ότι η πρότασή µας
για τις υποτροφίες εκπαιδευτικής αλληλεγγύης, σε συνδυασµό,
αν θέλετε, µε αυτήν την πρόταση που καταθέτετε, θα µπορούσε
να συζητηθεί για να βρεθεί µία µονιµότερη λύση. Ο συνδυασµός
αυτών των προτάσεων θα µπορούσε να δώσει την ευκαιρία µόρφωσης όλων των φτωχών παιδιών και θα βοηθούσε στο να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που δηµιουργεί η σύγχρονη κοινωνική
και οικονοµική κρίση.
Έχουµε πει τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών, που είναι η
ύπαρξη οικονοµικής ανάγκης, η οποία βγαίνει από το πραγµατικά
διαθέσιµο εισόδηµα, αφού λαµβάνει υπόψη τα πρόσθετα έξοδα
οικογενειών, λόγω παράλληλης σπουδής αδελφών, σοβαρών παθήσεων και άλλων παραµέτρων.
Όλα αυτά, µέσω µιας εξειδικευµένης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών, θα µπορέσουν να δώσουν µία αντικειµενική κατάταξη στους υποψη-
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φίους και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει στη βαθµολογία
βαθµό επίτευξης 6/10. Το ποσό της υποτροφίας προβλέπεται να
είναι 500 ευρώ.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία
που αφορά το αίτηµα, σε σχέση µε τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων. Είχατε πει στην επιτροπή ότι θα προχωρήσει. Περιµένουµε
να δούµε στη συνέχεια πώς ακριβώς θα το ρυθµίσετε. Υπάρχουν
οι πόροι και µπορεί να προωθηθεί υπουργική απόφαση, για να
µπορέσουν και αυτήν τη χρονιά να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν οι σχολικοί αγώνες.
Ακόµη, θα πρέπει να γίνουν δεκτές οι προτάσεις της Οµοσπονδίας του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και Τεχνικών
Εργαστηρίων ΑΤΕΙ Ελλάδος. Περιµένουµε τις ανακοινώσεις και
τις τελικές διατυπώσεις.
Θέλω να υπενθυµίσω την πρόταση-τροπολογία για τη δικαιολόγηση απουσιών, που αφορά περίπου σαράντα καθηγητές του
Γυµνασίου Γιαννιτσών.
Πριν κλείσω, θέλω να αναφερθώ στη συζήτηση που έγινε γύρω
από την τροπολογία που κατέθεσαν κάποιοι συνάδελφοι για τους
ιεροδιδασκάλους. Σε σχέση µε όσα ακούστηκαν χθες στην Αίθουσα, θέλω να πω ότι πρέπει να σταµατήσουν όσοι θέλουν να
µονοπωλούν τον πατριωτισµό, οι εργολάβοι του πατριωτισµού,
να υπονοµεύουν την προσπάθεια για µία πραγµατικά αυτοδύναµη ισχυρή δηµοκρατική Ελλάδα.
Κύριε Υπουργέ, άποψή µας είναι ότι πρέπει να έχουµε µια ολοκληρωµένη πρόταση από το Υπουργείο µε βάση προσχέδιο
νόµου, που ήδη υπάρχει, για να συζητήσουµε συνολικά τα θέµατα που συνδέονται και µε την παιδεία και µε την εκπαίδευση,
και µε τη θρησκεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω, λέγοντας ότι οι δύο νέοι
φορείς, που είναι δύο εξειδικευµένοι φορείς που λειτουργούν
υπό την εποπτεία του Υπουργού και επιτελούν σηµαντικό έργο,
εντάσσονται στο γενικότερο σύστηµα και πλαίσιο της παρεχόµενης παιδείας στη χώρα µας και µε τις λοιπές διατάξεις λύνονται
πολλά προβλήµατα. Σίγουρα, όµως, θα πρέπει να έχουµε θεσµοθέτηση ολοκληρωµένων πολιτικών για τους διάφορους τοµείς
που µας απασχολούν στη σηµερινή συζήτηση, γιατί η δηµόσια
παιδεία είναι για εµάς επιλογή και βασική πολιτική µας, αλλά και
δικαίωµα για κάθε Έλληνα πολίτη, για τον οποίον Έλληνα πολίτη
πιστεύουµε στην ισότητα της ευκαιρίας στη µόρφωση και στην
ισονοµία απέναντι στους συµπολίτες του, την οποία µόνο το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία µπορεί να διασφαλίσει και κανείς άλλος µεµονωµένα µε φωνές ή οποιεσδήποτε άλλες
πράξεις, που δεν συνάδουν µε µία δηµοκρατική συµπεριφορά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
κ. Σταυρούλα Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δεν θα καταχραστώ το χρόνο, όπως ο προηγούµενος συνάδελφος. Θα προσπαθήσω να είµαι ακριβής στο χρόνο µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την οµιλία µου
πάνω στα άρθρα, αλλά δεν θα επεκταθώ, γιατί θα περιµένω να
ακούσω από τον Υπουργό ποιες από τις τροπολογίες θα κάνει
δεκτές και από τις προσθήκες που έχουν κατατεθεί. Επιφυλάσσοµαι, λοιπόν, να τοποθετηθώ, αφού ακούσω τι θα αποδεχθεί
από τις παρατάξεις, για να δούµε και εµείς τι θα πούµε αργότερα.
Θέλω να σας διαβάσω το ευχετήριο µήνυµα που έδωσε ο
Υπουργός Παιδείας για το 2013. Είπε, λοιπόν, ότι το 2013 θα είναι
µία χρονιά που θα παλέψουµε µε δύναµη και αισιοδοξία, προκειµένου µε κιβωτό του Ελληνισµού την παιδεία και τον πολιτισµό
να βγάλουµε την πατρίδα από την κρίση.
Πώς ακριβώς θα το κάνουµε αυτό, κύριε Υπουργέ; Πώς θα περάσουµε από τη χρόνια της µεγάλης δοκιµασίας, στη χρονιά που
θα βγάλουµε την πατρίδα από την κρίση; Με το ξεπούληµα της
χώρας µας σε ένα άρθρο ενός άσχετου νοµοσχεδίου µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος; Με τις µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις; Με ένα νέο µνηµόνιο; Με νέα χαράτσια; Με νέους
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φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς; Μήπως, κύριε Υπουργέ της
Παιδείας, µπορείτε να µας απαντήσετε πώς µπορούµε να περάσουµε από τη χρονιά της δοκιµασίας στη χρονιά της ελπίδας;
Με µεγάλη µας έκπληξη διαβάσαµε το πρώτο προεδρικό διάταγµα της νέας χρονιάς, που αναφέρεται στον καθορισµό βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων των ψυκτικών να υπογράφεται στο Βερολίνο µε ηµεροµηνία 7 Ιανουαρίου 2013 από τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τρεις Υπουργούς, µέσα στους
οποίους συµπεριλαµβάνεστε και εσείς.
Μάλιστα, το έχω από το Εθνικό Τυπογραφείο και το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σταυρούλα Ξουλίδου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καλά ξεκίνησε η χρονιά µας, δεν συµφωνούµε; Γιατί τόση βιασύνη να υπογραφεί το εν λόγω προεδρικό διάταγµα στο Βερολίνο και όχι στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η πράξη αυτή δηµιουργεί
προκλητικούς συνειρµούς µε την υποταγή της Ελλάδας στην κατακτητική πολιτική της Γερµανίας ή µήπως ήταν και αυτό ένα
πρωτοχρονιάτικο δώρο της συγκυβέρνησης στον ελληνικό πολιτισµό;
Παρατηρούµε ότι παρά το πλήθος των αντιδράσεων των διάφορων φορέων, που τους αφορά άµεσα το παρόν νοµοσχέδιο,
διακρίνουµε παραδειγµατική συµµόρφωση στις απαιτήσεις των
δανειστών µας από τον Υπουργό Παιδείας, που δεν αφήνει και
τίποτα όρθιο. Στο ίδιο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται βέβαια και
µερικές ευνοϊκές ρυθµίσεις, που γλυκαίνουν κάπως το χάπι της
παρακµής. Και επειδή το Υπουργείο είναι Εθνικής Παιδείας, σας
ερωτώ: Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους, ποιος νοµοθετεί, ποιος
προτείνει τους νόµους και φυσικά χωρίς διαπραγµατεύσεις και
χωρίς παζάρια κάτω από το τραπέζι;
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στα δηµοσιεύµατα που είδαν το
φως σήµερα το πρωί σχετικά µε την επικείµενη τροπολογία, την
13, για το φλέγον αυτό θέµα που αφορά το Υπουργείο Παιδείας.
Μάλιστα, θα µου επιτρέψετε να κάνω µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, η οποία µετράει περίπου εξήντα χρόνια και ταλανίζει το
Υπουργείο Παιδείας. Αναφέροµαι στο έγκληµα αφελληνισµού
που συντελείται στη Θράκη, ένα έγκληµα παλιό, µετράει δεκαετίες όταν η ελληνική κυβέρνηση το 1954 αποφάσισε να παραβιάσει εις βάρος των ελληνικών συµφερόντων τη Συνθήκη της
Λωζάνης, αναγνωρίζοντας την τουρκική µειονότητα. Μάλιστα,
φρόντισε ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γεροκωστόπουλος, να
στείλει έγγραφο, µε το οποίο ζητούσε την διακριτική ευνοϊκή µεταχείριση των τούρκων µαθητών. Έτσι, η λέξη «τούρκος» µπήκε
στο Υπουργείο Παιδείας. Την επόµενη χρονιά η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να ανταποδώσει την ευγενική κίνηση της Ελλάδος, οργανώνοντας µια δίχως προηγούµενο επίθεση στους
Έλληνες της Πόλης, τα γνωστά αίσχη του τουρκικού παρακράτους, τα Σεπτεµβριανά.
Από τότε µέχρι σήµερα «πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι» και οι
αναίτιες παραχωρήσεις της ελληνικής πλευράς άρχισαν να δηµιουργούν τις βάσεις για ένα ανεξάρτητο εκπαιδευτικό σύστηµα
εντός της Ελλάδας, µειονοτικά δηµοτικά σχολεία, µειονοτικά ιδιωτικά γυµνάσια–λύκεια, όλα υπό την τουρκική διεύθυνση. Την οριστική πέτρα στο στρεβλό οικοδόµηµα έβαλε ο Γιώργος
Παπανδρέου, που ως Υπουργός Παιδείας αποφάσισε την ειδική
πριµοδότηση των µουσουλµάνων µαθητών, προκειµένου να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το πρόβληµα των µουσουλµανοπαίδων ήταν η πολυγλωσσία, γιατί οι περισσότεροι
µουσουλµάνοι είναι Ποµάκοι και µιλούσαν τρεις γλώσσες: την µητρική ποµακική, την τουρκική και την ελληνική. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να δηµιουργήσει ειδικά καλοπληρωµένα
ερευνητικά προγράµµατα. Τότε, εµφανίζεται η κ. Δραγώνα, η
οποία απεφάνθη πως η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται σε δύο
γλώσσες: ελληνικά και τουρκικά, εξαφανίζοντας κυριολεκτικά από
τον γλωσσολογικό χάρτη την ποµακική γλώσσα και παραδίνοντας
ουσιαστικά τους Ποµάκους στην αγκαλιά της Άγκυρας.
Το πρωτοφανές αυτό γεγονός συνέβη στο τέλος του 2010 και
θεωρείται µοναδικό στην παγκόσµια κοινότητα, αφού ένα Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει να εξαλείψει την ιστορία, τον πολιτι-
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σµό, τη γενικότερη κουλτούρα και τη γλώσσα µιας πληθυσµιακής
µονάδας. Το κριτήριο της ανώµαλης αυτής συγχώνευσης ήταν
το θρήσκευµα, που ενώ αποτελεί ευαίσθητο, µη δηµοσιοποιηµένο προσωπικό δεδοµένο, γίνεται ισοπεδωτικό εθνολογικό κριτήριο.
Ως παράδειγµα εθνικής τάσης απέναντι στο ζήτηµα της µειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη, σας προκαλώ να προχωρήσουµε όλοι µαζί στη θεσµοθέτηση µε πλήρη διαφάνεια κανόνων
και διατάξεων, που αφορούν τη µειονότητα, ειδικά αυτήν τη
στιγµή που υπάρχουν και έτοιµα νοµοθετήµατα. Δεν µιλάµε για
ζητήµατα που αφορούν στην µειονότητα, χωρίς να αναλαµβάνει
θέση η ίδια η µειονότητα. Ήδη έχουν γίνει πολλές συζητήσεις,
αλλά αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται εκεί που πρέπει και
όχι αλλού. Δεν πρέπει σήµερα να υπεκφεύγει κανείς και αναφέροµαι στην προσθήκη που κατατέθηκε για τον διορισµό από το
Υπουργείο Παιδείας των ιεροδιδασκάλων της Θράκης και όχι να
γίνεται από το Προξενείο της Κοµοτηνής.
Πείτε µας πως εννοείτε, κύριοι, την αρχή της ισονοµίας, όταν
δεν διορίζονται αναλογικά ιερείς και θεολόγοι στην ευπαθή αυτή
περιοχή της Θράκης;
Γιατί άραγε, ενώ υπάρχουν εκατόν τριάντα οργανικά κενά θεολόγων καθηγητών, δεν διορίσατε ούτε έναν µόνιµο ούτε έναν
αναπληρωτή καθηγητή, ιδιαίτερα στα δυσπρόσιτα µέρη του
Έβρου.
Όπου υπάρχει κενό κι όταν αποφεύγουµε να τοποθετηθούµε
εµείς οι Έλληνες Βουλευτές κι όταν υπάρχουν παρεµβάσεις που
έχουν να κάνουν µε υποτιθέµενες συνέπειες σε ψήφο –και το λέω
αυτό, γιατί έτσι είναι κύριοι- τότε πραγµατικά νοµίζω ότι χάνουµε
την ουσία και χάνουµε κάθε µέτρο, το οποίο το πληρώνουµε αργότερα και το πληρώνουν και τα παιδιά µας.
Το µέλλον της πατρίδας µας, το µέλλον του έθνους µας είναι
τα παιδιά µας. Είναι αυτά τα παιδιά που τα περισσότερα σήµερα
υποσιτίζονται στα σχολεία, που παγώνουν εξαιτίας της έλλειψης
πετρελαίου, που ταλαιπωρούνται καθηµερινά στις µετακινήσεις
στην επαρχία, στα ακριτικά νησιά, στα χωριά µας. Αγνοείτε επιδεικτικά τα προβλήµατα των µαθητών, των δασκάλων, των καθηγητών, τις προτάσεις όλων των θεσµικών φορέων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Για να αντλήσουν, λοιπόν, αισιοδοξία οι µαθητές και οι δάσκαλοι, χρειάζονται προοπτική, αλλά αυτή απουσιάζει από το παρόν
νοµοσχέδιο. Αντί να µιλάµε για τη χαµένη γενιά του µνηµονίου,
ας µιλάµε για τη γενιά που θα αλλάξει τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό δεν εξαρτάται µόνο από την τυπική εκπαίδευση. Χιλιάδες
Ελληνόπουλα που φοιτούν σήµερα σε δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια και πανεπιστήµια της χώρας, αλλά και του εξωτερικού, ζουν
µέσα σε συνθήκες που κανείς δεν τους είχε προετοιµάσει. Ας είµαστε, λοιπόν, εµείς αυτοί που θα κάνουµε το µεγάλο βήµα.
«Γνώµες, καρδιές, όσοι Έλληνες, ό,τι είστε, µην ξεχνάτε! Δεν
είστε από τα χέρια σας µονάχα, όχι! Χρωστάτε και σ’ αυτούς που
ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθουν και θα περάσουν. Κριτές θα µας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί». Κωστής Παλαµάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κύριος
Υπουργός έχει το λόγο δι’ ολίγον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Για να µην δηµιουργούµε εντυπώσεις, να σας πω ότι τα προεδρικά διατάγµατα
υπογράφονται όπου βρίσκεται ο Πρόεδρος. Αν είναι στο Βερολίνο, τα υπογράφει στο Βερολίνο. Όταν το καλοκαίρι ψηφίσαµε
το ν. 4076, ο Πρόεδρος ήταν στη Λευκάδα και τον υπέγραψε στη
Λευκάδα.
Το καταθέτω κι αυτό στα Πρακτικά, απλώς για να µην δηµιουργούµε εντυπώσεις, όταν δεν πρέπει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα νόµο, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Μπορούσε να γίνει λίγο αργότερα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Σας παρακαλώ. Για όνοµα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
νοµοσχέδιο φιλοδοξεί µέσω της κυβερνητικής Πλειοψηφίας να
συστήσει δύο νέους φορείς, οι οποίοι απορροφούν µε συγχώνευση άλλους αµαρτωλούς φορείς που θα υπάγονται στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Πρόκειται για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου: Ίδρυµα
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Εύκολα θα µπορούσε κανείς να πει, χωρίς άλλη επαφή µε το
προτεινόµενο νοµοσχέδιο, ότι η συγχώνευση των οργανισµών σε
ενιαίο φορέα είναι κατ’ αρχήν κάτι θετικό, γιατί λογικά σκεπτόµενοι θα µειωθούν τα έξοδα, οι λειτουργικές δαπάνες, οι θέσεις
αργοµισθίας και τελικά το προσδοκώµενο έργο από την απόδοση
των φορέων αυτών στον πολίτη.
Τι αντιλαµβανόµαστε όµως από την απλή ανάγνωση των διατάξεών του; Ότι πρόκειται για µία ακόµα προσπάθεια µεταφοράς
της ευθύνης από πολλούς διασπαρµένους οργανισµούς σε κάποιον µε ενιαία δοµή, που θα παραλάβει όλες τις κακοδαιµονίες
του παρελθόντος, µε πιθανότερη εξέλιξη τη διαιώνισή τους εις
βάρος του Έλληνα πολίτη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το νοµοσχέδιο στην αιτιολογική του έκθεση παραδέχεται µε αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι όπως γράφει επί λέξει- µεγάλο µέρος της ακίνητης περιουσίας
παραµένει ανεκµετάλλευτη.
Ας πιάσουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή, για να δούµε
πώς επιχειρείται για µία ακόµη φορά ο αποπροσανατολισµός του
κόσµου από τα φλέγοντα δηµοσιονοµικά θέµατα και πως υπό την
καθοδήγηση και επιτήρηση των νέων επικυρίαρχων του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, των Γερµανών, που κατοικοεδρεύουν
µονίµως πλέον στα υπουργεία, αποφασίζεται ο δήθεν εξορθολογισµός της Δηµόσιας Διοίκησης, ενώ στην ουσία επιχειρείται
µόνο η αλλαγή φορεσιάς.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι ο νέος φορέας θα διαθέτει πάλι ένα πολυµελές διοικητικό συµβούλιο, στα µέλη του
οποίου, εκτός από τα πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, που προφανώς διορίζονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, περιλαµβάνονται και όλοι οι γνωστοί-άγνωστοι της κακοδαιµονίας της
ελληνικής διοίκησης, δηλαδή συνδικαλιστικά στελέχη, επιφανείς
εργατοπατέρες και γνωστά ενεργούµενα του κοµµατικού σωλήνα, του ίδιου που έχει οδηγήσει εδώ τους φορείς που δήθεν
επιθυµείτε να εξυγιάνετε –άρθρο 16.
Ενδιαφέρουσα είναι εξάλλου, όσο και απόλυτα δηλωτική των
πραγµατικών προθέσεών σας, η διάταξη που περιλαµβάνεται στο
άρθρο 4 του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ότι τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου, των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την αντικατάστασή
τους και δικαιούνται µέχρι τότε να λαµβάνουν τις αποδοχές και
τις αποζηµιώσεις που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Αν αυτό δεν είναι κοµµατισµός, ευνοιοκρατία και
διαιώνιση του σάπιου κατεστηµένου των κοµµάτων σας, τι είναι,
κύριοι της Κυβέρνησης; Αν είχατε πράγµατι σκοπό να εξυγιάνετε
τους φορείς αυτούς, γιατί δεν καθορίσατε ένα µικρό, ευέλικτο
και ικανό διοικητικό συµβούλιο και γιατί δεν δώσατε απολυτήριο
σε όσους µέχρι σήµερα, ενώ παραδέχεστε ότι είναι άχρηστοι,
οδήγησαν σε τέλµα τους οργανισµούς;
Και ενώ υποτίθεται ότι το διακύβευµα σε αυτές τις συγχωνεύσεις δεν είναι άλλο από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, καµµία απολύτως µνεία δεν γίνεται στον τοµέα αυτό, τον
πιο σηµαντικό, έτσι ώστε να µας πείσετε ότι πράγµατι αξίζει τον
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κόπο αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία. Με µία απλοϊκή αναφορά
µεταφέρετε όλη την ευθύνη για την αξιοποίηση της περιουσίας
αυτής στους γνωστούς δαιδάλους των υπουργικών γραφείων,
εκεί που συνωθούνται όλα τα άνοµα συµφέροντα, οι οµάδες πίεσης και η διεφθαρµένη διοίκηση, που η Ελλάδα πληρώνει ακριβά.
Ουδέν για καταγραφή των ακινήτων, ουδέν για ποινικές ευθύνες των µέχρι σήµερα διοικητικών συµβουλίων που δεν έκαναν
τη δουλειά τους, ουδέν για το πού σπαταλήθηκαν τα χρήµατα
και οι δηµόσιοι πόροι για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των
οργανισµών αυτών. Όλες οι ευθύνες ακυρώνονται, όλες οι ευθύνες χαρίζονται και πάµε γι’ άλλα. Ο ρόλος του νοµοθέτη, αντί
να είναι εξυγιαντικός, γίνεται συγχωρητικός και προδιαθέτει για
τη νοσηρή συνέχεια ενός εξίσου γνωστού νοσηρού παρελθόντος. Αυτό είναι το πνεύµα της πρότασης του νοµοσχεδίου.
Παρά ταύτα, θα µπορούσαν να υπήρχαν σηµαντικές διατάξεις
που να συγκέντρωναν την οµόφωνη γνώµη αυτής της Αίθουσας,
εάν δεν ήταν εντελώς προσχηµατικές, όπως για παράδειγµα
αυτή του άρθρου 32 περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αντί να σπεύσετε
να εφαρµόσετε αυτό που σωστά αποτελούσε και για εσάς το
πρωταρχικό για τη σωστή εκπαιδευτική λειτουργία, την αξιολόγηση των διδασκόντων µε όρους, όχι µόνο δεν την υλοποιείτε,
αλλά την αναβάλλετε µε συνεχείς παρατάσεις.
Έτσι, λοιπόν, έρχεστε και ανερυθρίαστα νοµοθετείτε ότι παρατείνεται για επτά ακόµα µήνες η προθεσµία που τάσσει το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.29 του ν. 4072/2012,
προκειµένου να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα που θα καθορίζει τα όργανα, τη διαδικασία, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών. Τι σας εµποδίζει τόσο καιρό να βγάλετε το
προεδρικό διάταγµα µε τα κριτήρια; Οι συναντήσεις σας µε την
τρόικα που δεν σας αφήνουν να συγκεντρωθείτε ή ότι για άλλη
µία φορά εµπαίζετε το εκλογικό σώµα, ευαγγελιζόµενοι την αξιοκρατία;
Μία άλλη διάταξη που θα µπορούσε να έχει προκαλέσει τα ευµενή σχόλια τα δικά µας και την ψήφο µας είναι αυτή του άρθρου
33 περί του προσωπικού που απαρτίζει τις σχολικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού. Όλοι γνωρίζουµε τον
τραγέλαφο που επικράτησε µετά από την απόφαση της Κυβέρνησης κατ’ εφαρµογήν του ν. 4027/2011 για τον περιορισµό του
επιµισθίου στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα ελληνόφωνα σχολεία, τα οποία –τι περίεργο να το φανταστεί κανείς από
εσάς;- στέρεψαν από διδάσκοντες, αφού κανείς δεν πάει στο
εξωτερικό πληρώνοντας από την τσέπη του.
Τώρα, λοιπόν, επιµηθείς, όπως πάντα, στα θέµατα µε εθνικό
ενδιαφέρον, σκεφθήκατε να επιτρέπετε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενώ καλείτε ταυτόχρονα προς αξιοποίηση και
όποιο προσωπικό επιθυµεί να προσφέρει εθελοντικά, δηλαδή
χωρίς καµµία αµοιβή, τις υπηρεσίες του στη διδασκαλία των ελληνοπαίδων του εξωτερικού, ενός καθήκοντος που έπρεπε να
ήταν πρώτιστο καθήκον της εκάστοτε κυβέρνησης. Δυστυχώς,
δεν ήταν στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης του ταξιδευτή
Παπανδρέου και των εθνοµηδενιστών συντρόφων του, µε τους
οποίους συγκυβερνάτε σήµερα.
Σας δηλώνουµε ότι η παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, είναι από µόνη της εξυγιαντική για τους θεσµούς. Η παρέµβασή µας σε θέµατα εθνικού
ενδιαφέροντος, στα οποία συµπεριλαµβάνουµε και τα οικονοµικά
σε µία δύσκολη περίοδο σαν την σηµερινή, δεν είναι απλά διεκπεραιωτική, αλλά είναι ουσιαστική, γιατί προτείνει και επισηµαίνει.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο θα µπορούσε υπό διαφορετικές
συνθήκες, όπως αλλού δηλώσαµε, να είχε τη θετική µας ψήφο,
αν δεν µύριζε τόσο έντονα παλαιοκοµµατισµό των παλαιών εποχών. Από την άλλη, είναι ένα νοµοσχέδιο τεχνικό, του οποίου οι
προθέσεις και µόνο οι προθέσεις και όχι η ουσία είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα ψηφίσουµε
«ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
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αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 57ο
Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
κα Μαρία Ρεπούση για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Καλώς ήρθατε, παιδιά.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, αγαπητοί
και αγαπητές συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το πρώτο µέρος του
σχεδίου νόµου, που είναι και το κύριο, υπάρχει πρόταση από τη
µεριά του Υπουργείου; Υπάρχει µία πρόταση. Τι λέει αυτή η πρόταση;
Φτιάχνει δύο ιδρύµατα που προκύπτουν µέσα από συγχωνεύσεις, το ένα είναι πάροχος και ασχολείται µε τα θέµατα διά βίου
µάθησης που, όπως δεχτήκαµε σε αυτήν την Αίθουσα, είναι πάρα
πολύ σηµαντικά -είναι τόσο σηµαντικά όσο και η τυπική εκπαίδευση στον ανεπτυγµένο κόσµο- και φτιάχνει επίσης ένα δεύτερο φορέα, που ασχολείται µε την αναγνώριση και την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων.
Δηµιουργεί αυτή η πρόταση µια ιδιωτική αγορά, όπως ακούστηκε; Όχι. Η ιδιωτική αγορά αυτή υπάρχει και έρχεται η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και προσπαθεί να φτιάξει δύο
φορείς, ώστε να οργανώσει καλύτερα, να εποπτεύσει και να
ελέγξει την αγορά αυτή. Είναι, λοιπόν, παραπλανητικό να λέµε
σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι αυτοί οι δύο φορείς είναι αυτοί που δηµιουργούν την ιδιωτική αγορά.
Ιδιωτική αγορά υπάρχει, γιατί οι ανάγκες του κόσµου για εκπαίδευση είναι πολύ περισσότερες από αυτές που παρέχει το τυπικό σύστηµα εκπαίδευσης. Άρα φυτρώνουν γύρω-γύρω σαν τα
µανιτάρια διάφορα εκπαιδευτήρια και φορείς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση και το κράτος πρέπει να τη δει αυτήν την
πραγµατικότητα για να την ελέγξει, να την οργανώσει, να την
εποπτεύσει, αλλιώς δεν λειτουργεί υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος.
Εγώ να δεχθώ ότι αυτό το σχέδιο νόµου επιχειρεί να τη ρυθµίσει µε λάθος τρόπο. Θα πρέπει, όµως, να µας πείτε ποιος είναι ο
σωστός. Διότι, η άλλη πρόταση δεν υπάρχει. Η άλλη πρόταση
αρνείται την πραγµατικότητα. Αρνείται, δηλαδή, ότι υπάρχει αυτή
η αγορά, που είναι πολύ µεγαλύτερη από το τυπικό σύστηµα εκπαίδευσης και κλείνει τα µάτια στην πραγµατικότητα.
Άρα, εγώ θα έλεγα ότι και αυτήν την ύστατη στιγµή µέσα στο
Κοινοβούλιο χρειάζονται προτάσεις, που να βελτιώνουν τη λειτουργία των φορέων αυτών ως φορέων του Υπουργείου Παιδείας που εποπτεύουν, οργανώνουν και ελέγχουν αυτήν την
αγορά.
Αυτό κατά την άποψή µας συνιστά πολιτική παρέµβαση δηµοσίου συµφέροντος και όχι καταγγελίες, «αγορά, αγορά, αγορά».
Εξάλλου και η αγορά έχει σηµασίες που οι άνθρωποι και οι κοινωνίες της δίνουµε. Εάν της δίνουµε αρνητικές, έχει αρνητικές
σηµασίες. Να τη ρυθµίσουµε µε τρόπο που να λειτουργεί υπέρ
του δηµοσίου συµφέροντος.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιµέρους άρθρα, εµείς έχουµε καταθέσει µια σειρά από τροπολογίες. Πολλές από αυτές ο Υπουργός
τις έχει δεχθεί και τις βλέπω ενσωµατωµένες στο επικαιροποιηµένο σχέδιο νόµου. Θα θέλαµε να σας ακούσουµε µε προσοχή
και για τις υπόλοιπες, κύριε Υπουργέ.
Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Στο άρθρο 18, που αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΟΠΠΕΠ, αναφέρει ότι είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, πρέπει να είναι επιστήµονας µε επαρκή γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοίκησης.
Να ορίσουµε να έχει πτυχίο ΑΕΙ, να είναι σαφές ορισµένο: επιστήµονας µε πτυχίο ΑΕΙ.
Επίσης, να ορίζεται –πράγµα που έχετε δεχθεί- ότι η θέση αυτή
καλύπτεται µετά από προκήρυξη. Ωραία, συµφωνούµε.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 30 και από άλλους συναδέλφους από
άλλες πτέρυγες της Βουλής έχουν διατυπωθεί κάποιες προσθήκες. Συµφωνούµε µε την άποψη που λέει ότι ναι µεν το Ινστιτούτο
Ποιµαντικής Επιµόρφωσης µπορεί να παρέχει µοριοδοτηµένη
κατάρτιση, αλλά αυτή πρέπει να αφορά αποκλειστικά θέµατα
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ποιµαντικής επιµόρφωσης.
Άρα, θα θέλαµε στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 να προστεθεί «κατά το µέρος που παρέχει υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης
αποκλειστικά σε θέµατα ποιµαντικής επιµόρφωσης.». Το θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί όπως γνωρίζετε σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του ν. 3879/2010, στο πλαίσιο της δηµόσιας πολιτικής
που διαµορφώνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διοίκηση, την εκπαίδευση
και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του δηµόσιου
τοµέα, µόνο το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης µπορεί να
ασκήσει επιτελικό ρόλο στο σχεδιασµό και στο συντονισµό της
εφαρµογής των προγραµµάτων εκπαίδευσης κ.ο.κ, για να µην
σας κουράζω µε τις επαναλήψεις.
Σε ό,τι αφορά τώρα το άρθρο 34 και σε σχέση µε αυτά που
προβλέπει το άρθρο αυτό και σε σχέση µε προσθήκες και τροπολογίες που διατυπώθηκαν και στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, συµφωνούµε απόλυτα, σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους διδάκτορες. Οι υποψήφιοι
διδάκτορες, όσοι έχουν σχέση µε πανεπιστήµια -και πιστεύω ότι
πολλοί µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα είχαµε είτε ως φοιτητές είτε
ως καθηγητές, σχέση µε πανεπιστήµια- γνωρίζουµε και οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι µεταδιδάκτορες παίζουν πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία των ιδρυµάτων. Πολλές φορές
κάνουν και µάθηµα ή υποστηρίζουν ένα µάθηµα. Κάνουν εργαστήρια. Είναι µέσα στην καθηµερινή ζωή των πανεπιστηµίων και
αυτοί οι άνθρωποι δεν αµείβονται.
Έρχεται τώρα, λοιπόν, ο νόµος και ρυθµίζει αυτήν την αδικία,
όπως γίνεται και στα µεγάλα καλά πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
Τους δίνει, λοιπόν, τη δυνατότητα να έχουν κάποιο µικρό έστω
µισθό για την παροχή αυτή των υπηρεσιών µέσα στα πανεπιστήµια.
Ταυτόχρονα, επειδή γνωρίζουµε ποια είναι η κατάσταση, το
πανεπιστήµιο πια δεν µπορεί να κάνει τις προσλήψεις που έκανε.
Είναι υποχρεωµένο να υπαχθεί και αυτό σε αυτούς τους µνηµονιακούς όρους που η χώρα µας έχει υποχρεωθεί να υπογράψει.
Άρα, και τους υποψήφιους διδάκτορες και µεταδιδάκτορες κατά
κάποιον τρόπο τους αξιοποιούµε δηµιουργικά, αµείβοντάς τους
για την εργασία που προσφέρουν και ταυτόχρονα παρέχουµε
υπηρεσίες στο ίδρυµα, στο πανεπιστήµιο που µέσω αυτής της
οδού µπορεί να καλύψει πραγµατικά κενά σε διδακτικό και ερευνητικό έργο.
Στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης συµφωνούµε απολύτως,
κύριε Υπουργέ, µε τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν σ’ αυτήν εδώ
την Αίθουσα. Σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να πάει πάνω από
εξήντα επτά. Δεν θα επιχειρηµατολογήσω, συµφωνώ µε την επιχειρηµατολογία που ακούστηκε.
Έχετε δεχθεί την συνυπηρέτηση και είναι πάρα πολύ θετικό.
Εγώ θα καλούσα τις δυνάµεις αυτές µέσα στο Κοινοβούλιο -που
ξέρουµε τα προβλήµατα των πανεπιστηµιακών και ξέρουµε ότι
το άρθρο 34 ρυθµίζει πολλά από αυτά τα προβλήµατα- να υπερψηφίσουν το άρθρο αυτό, το οποίο έχει βγει µέσα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε στα πανεπιστήµια -το διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό- και άρα έρχεται να διορθώσει κάποιες παραβλέψεις προηγούµενων νόµων.
Για την ειδική αγωγή θα ήθελα να αναφέρω µία µόνο κουβέντα. Είπα και στην οµιλία µου ότι κατά τη γνώµη µου το σχέδιο
νόµου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας τις
δοµές εκείνες που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη γενική
αγωγή. Και περιµένουµε κι εµείς ένα καινούργιο σχέδιο νόµου
ολοκληρωµένο για την ειδική αγωγή, γιατί θεωρούµε ότι είναι
πάρα πολύ σηµαντική, όχι µόνο για την εκπαίδευση των παιδιών
αυτών, αλλά συνολικά για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
Έλεγα προηγουµένως σε µία συνάδελφό µου το εξής: Η πολιτεία έχει εγκαινιάσει µία σειρά από λεωφορεία, που είναι υποχρεωµένα να παίρνουν άτοµα µε αναπηρία. Τα άτοµα µε
αναπηρία δεν µπορούν να τα αξιοποιήσουν αυτά τα λεωφορεία,
γιατί ο κόσµος δυσανασχετεί µε την αργοπορία, που έχει το λεωφορείο για να ανέβει ένα άτοµο µε αναπηρία και να κατέβει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι έχουµε ένα έλλειµµα στην κοινωνία µας
ευαισθητοποίησης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και µία
από τις αιτίες αυτού του ελλείµµατος είναι ότι τα παιδιά µε αναπηρία δεν είναι αρκετά ενταγµένα στο σύστηµα της γενικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε από µικρά να συνυπάρχουν και να βλέπουν
ότι και αυτή είναι µία ιδιαιτερότητα, µία όψη της ζωής.
Για τις µεταγραφές θα συµφωνήσουµε, επειδή καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι το πρόβληµα. Έχουµε συµφωνήσει
µε τη ρύθµιση του Υπουργείου Παιδείας και θα συµφωνήσουµε
και µε την αύξηση του ποσοστού αποκλειστικά στα περιφερειακά
πανεπιστήµια, φυσικά όχι στην τάξη του 25% και του 20%, αλλά
ένα 15% είναι υπεραρκετό, σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά πανεπιστήµια.
Θα τελειώσω µε το θέµα των αθλητών. Έχουµε κάνει µία συγκεκριµένη τροπολογία στο Υπουργείο Παιδείας και θα θέλαµε να
ακούσουµε καθαρά τον Υπουργό να µιλάει γι’ αυτήν.
Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Ιωαννίδη, εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά έχουµε δεχθεί την αναγκαιότητα να ενισχυθούν τα παιδιά
που διακρίνονται σε αθλητικούς αγώνες, παγκόσµιους, πανευρωπαϊκούς κ.λπ.. Θα πρέπει –γιατί αυτό είναι η πολιτική, ένας
προωθητικός συµβιβασµός- και εσείς να δεχθείτε ότι η πρόταση
που έχει προβάλει η Δηµοκρατική Αριστερά και που αναγνωρίζει
την ανάγκη της µοριοδότησης, είναι σε αυτήν την κατεύθυνση
ενός προωθητικού συµβιβασµού, που από τη µια λαµβάνει υπ’
όψιν τα παιδιά που περνούν σκληρές εξετάσεις, τα ιδρύµατα που
δεν µπορούν να δεχθούν άπειρο αριθµό αθλητών και από την
άλλη, τους ίδιους τους αθλητές που διακρίνονται.
Να δεχθούµε, λοιπόν, πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, χωρίς εξετάσεις και να δεχθούµε µέχρι την όγδοη θέση µια πολύ µεγάλη
µοριοδότηση της τάξεως του 50%. Δηλαδή, ένα παιδί που θα
πέρναγε κανονικά µε «18» να θέλει «9», αλλά να µπορεί κάτι να
γράψει. Και σε όλες τις άλλες κατηγορίες να υπάρχει µία πολύ
µεγάλη µοριοδότηση, που θα διασφαλίζει την αθλητική δραστηριότητα, θα την ενισχύει και ταυτόχρονα θα είναι παιδιά που µπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις ανάγκες µιας
εξέτασης, για να µπουν στο πανεπιστήµιο.
Μία κουβέντα µόνο θέλω να πω, που αφορά τη µειονοτική εκπαίδευση, γιατί ακούγονται πάρα πολλά εδώ. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µία πολύ καλή προσπάθεια που αφορά
τη µειονοτική εκπαίδευση. Αυτή η προσπάθεια έδωσε καρπούς.
Τα παιδιά γύρισαν στα σχολεία. Τα παιδιά της µουσουλµανικής
µειονότητας, πρώτον, φοιτούν σήµερα σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό από ότι φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία και, δεύτερον,
φοιτούν σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό από ότι φοιτούσαν στα ελληνικά ΑΕΙ και δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήµια της Τουρκίας.
Αυτό είναι επίτευγµα της ελληνικής πολιτείας, γιατί µέσα από
µία σειρά από προγράµµατα και πρωτοβουλίες έδειξε σε αυτά
τα παιδιά και στην αντίστοιχη κοινότητα ότι ενδιαφέρεται πραγµατικά για την εκπαίδευση. Και ενδιαφέροµαι πραγµατικά για την
εκπαίδευση δεν σηµαίνει «έλα εσύ να γίνεις όπως είµαι εγώ»,
αλλά ότι δέχοµαι την ιδιαιτερότητα της γλώσσας και της θρησκείας και εντάσσω τα ιδιαίτερα αυτά πολιτισµικά στοιχεία στην
εκπαίδευσή τους.
Αυτό ακριβώς έκανε η πολιτεία, µε πολύ καλά αποτελέσµατα
και αυτό πρέπει να το ενισχύσουµε. Να µην το πάρουµε πίσω.
Γιατί, τι θέλουµε από τη µειονότητα; Θέλουµε παιδιά που να γίνονται Έλληνες πολίτες, να εντάσσονται πλήρως στην ελληνική
κοινωνία και αυτό µόνο µία εκπαίδευση που ενσωµατώνει αυτά
τα παιδιά και δεν τα περιθωριοποιεί, µπορεί να το πετύχει. Να κινηθούµε, λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση και είµαι σίγουρη ότι
τα αποτελέσµατα θα είναι πάρα πολύ θετικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
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της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Γεωργίου Ζώη» Αργυρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υφυπουργός
κ. Ιωαννίδης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και έφυγε η κ. Ρεπούση, θέλω να πω ότι εγώ σέβοµαι τις
απόψεις. Ήθελε να µειώσουµε αυτά, τα οποία έχουµε βάλει.
Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι και από τους Ανεξάρτητους και από
τη Νέα Δηµοκρατία, που θέλουν, να µπουν άνευ εξετάσεων στο
πανεπιστήµιο µε 1/6 ή µε 1/8 κ.ο.κ.. Δεν συµφωνούν ούτε το
ΠΑΣΟΚ ούτε η ΔΗΜΑΡ.
Εµείς, λοιπόν, αυτό που φέραµε από την αρχή είναι αυτό που
πιστεύουµε. Δουλέψαµε δυο µήνες για να µπορέσουµε να καταλήξουµε στο πόσο πρέπει να παίρνει ο καθένας. Πιστεύουµε ότι
βοηθάµε πάρα πολύ τα παιδιά, ώστε να µπορέσουν να µπουν στα
πανεπιστήµια. Διότι, τα παιδιά πρέπει να είναι µορφωµένα.
Δεν γίνεται να συµφωνήσουµε στη Βουλή µε όλους. Ο ένας
ζητάει «Α», ο άλλος ζητάει «-Α». Όλοι, όµως, συµφωνούµε ότι
πρέπει να βοηθήσουµε αυτά τα παιδιά, ώστε να µπουν στα πανεπιστήµια. Και το νοµοσχέδιο κινείται στο σωστό δρόµο.
Τώρα, εάν είναι τριάντα ή είκοσι πέντε ή είκοσι οκτώ ή είκοσι
έξι, εκεί υπάρχει η µοριοδότηση. Ο τέταρτος Ολυµπιονίκης ή ο
έκτος Παγκόσµιος πρωταθλητής θα έχει 42% βοήθεια. Για να
φτάσει δηλαδή στο δέκα θα έχει ήδη το 4,2.
Εποµένως, χαίροµαι που συµφωνείτε όλοι. Δεν µπορούµε να
συµφωνήσουµε, όµως, στα µόρια. Αυτό που συµφωνήσαµε και
µε τη Δηµοκρατική Αριστερά και µε το ΠΑΣΟΚ ήταν ότι οι τρεις
µεταλλιούχοι είτε είναι πανευρωπαϊκά είτε παγκόσµια είτε στους
Ολυµπιακούς Αγώνες, θα µπαίνουν άνευ εξετάσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπαµε και στη χθεσινή συζήτηση στην Ολοµέλεια, αλλά και στην επιτροπή το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί µια κυβερνητική επιδίωξη να
ρυθµιστούν µια σειρά από ζητήµατα στη βάση, ως επί το πλείστον παλαιότερων νοµοθετικών παρεµβάσεων και ρυθµίσεων, ζητήµατα που αφορούν κυρίως τις αλλαγές που έχουν γίνει τα
τελευταία χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Θα συµφωνήσω µε την κ. Ρεπούση, η οποία είπε πριν ότι οι
δύο νέοι φορείς που δηµιουργούνται µε το παρόν νοµοσχέδιο
δεν δηµιουργούν την ιδιωτική αγορά. Βεβαίως, η ιδιωτική αγορά
υπάρχει στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και συνολικά της εκπαίδευσης, θα λέγαµε. Και η ιδιωτική αγορά υπάρχει
µε τις αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσµικό πλαίσιο όλα αυτά τα
χρόνια, µε το νόµο- πλαίσιο, πρόσφατα µε το µεσοπρόθεσµο, µε
την προχθεσινή διάταξη τριάντα ενός των πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου κ.ο.κ..
Εκεί που δεν θα συµφωνήσω µε την κ. Ρεπούση είναι στο ότι η
αγορά έχει το νόηµα που κάθε φορά της δίνουµε. Η αγορά δεν
έχει το νόηµα που κάθε φορά της δίνουµε. Η αγορά έχει ένα
νόηµα από την εµφάνισή της στην ανθρωπότητα: Την επιδίωξη
του κέρδους. Αυτό είναι το νόηµα της αγοράς. Και η επιδίωξη
του κέρδους, κατά τη γνώµη µας, είναι ασυµβίβαστη µε την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες της τις βαθµίδες.
Δεν µπορεί, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να υπηρετείται η επιδίωξη του επιχειρηµατικού κέρδους των επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Αυτό, λοιπόν, που φέρνουν αυτές οι αλλαγές είναι αυτό ακριβώς: Να προσαρµόζουν την ανώτατη εκπαίδευση –συνολικότερα
την εκπαίδευση- ως περιεχόµενο, τα προγράµµατα σπουδών, τη
διοικητική δοµή, τη λειτουργία, τη χρηµατοδότηση στις ανάγκες
των επιχειρηµατικών οµίλων, στις ανάγκες τους για επιστηµονική
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έρευνα, για αποφοίτους, για µελλοντικούς εργαζόµενους.
Εδώ, υπάρχει και µια πείρα τα τελευταία χρόνια που, κατά τη
γνώµη µας, είναι χρήσιµη και µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµα
συµπεράσµατα. Αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια, αυτή η σύνδεση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες
της αγοράς έχει ωφελήσει, έχει αναβαθµίσει την επιστηµονική
έρευνα; Έχει αναβαθµίσει το διδακτικό έργο και τα προγράµµατα σπουδών και την ποιότητα των αποφοίτων; Κατά τη γνώµη
µας, έχει συµβεί ακριβώς το αντίθετο, διότι δεν µπορεί να συµβαδίσει µε τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες.
Σε µια εποχή που η επιστήµη και η τεχνολογία κάνει άλµατα,
την ίδια στιγµή βλέπουµε να υπάρχει κοινωνική οπισθοδρόµηση,
επιστροφή στη βαρβαρότητα, απώλεια δικαιωµάτων, κατακτήσεων κ.ο.κ.. Συνεπώς, νοµίζω ότι δεν µπορεί να υπάρχει δεύτερη
σκέψη και δεύτερη κουβέντα για το γεγονός ότι η προσαρµογή
της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς, στις ανάγκες των επιχειρηµατικών συµφερόντων είναι σε βάρος των κοινωνικών και
λαϊκών αναγκών.
Δεύτερο ζήτηµα: µέσα από το νοµοσχέδιο είναι φανερή η επιδίωξη της Κυβέρνησης να καλύψει κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε στα ΑΕΙ είτε στα σχολεία του εξωτερικού είτε στην
ειδική αγωγή, όχι µε µόνιµο προσωπικό, αλλά µε προσωπικό που
θα είναι προσωρινό, προσωπικό σε καθεστώς ανασφάλειας και
εργασιακής οµηρίας.
Σε σχέση µε τα άρθρα 1 ως 29, όπου ρυθµίζονται τα θέµατα
των συγχωνεύσεων και της δηµιουργίας του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού,
βεβαίως αυτοί οι θεσµοί, αυτοί οι καινούργιοι φορείς δεν διαµορφώνουν την ιδιωτική αγορά, όπως είπαµε, όµως θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στο νέο αντιδραστικό θεσµικό πλαίσιο που έχει
διαµορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η πιστοποίηση των δοµών
της λεγόµενης «άτυπης εκπαίδευσης», οι αλλαγές στη µέριµνα,
η δια βίου κατάρτιση, που είναι το περιεχόµενο αυτών των φορέων, εντάσσονται ακριβώς στην παραπάνω στρατηγική επιλογή.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τα άρθρα 1 έως 29, χωρίς να µπαίνουµε σε λεπτοµέρειες, σε σχέση µε επιµέρους αρµοδιότητες,
σύνθεση διοικητικών συµβουλίων, κατάρτιση στελεχών κ.ο.κ..
Καταψηφίζουµε, επίσης, το άρθρο 32 που αφορά τα ζητήµατα
της παράτασης προθεσµίας για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που θα ρυθµίζει τα ζητήµατα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Και η αρνητική µας αυτή ψήφος δεν αφορά την
παράταση της προθεσµίας για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος. Αφορά τον ίδιο τον θεσµό, το χαρακτήρα και το περιεχόµενο της αξιολόγησης που, κατά τη γνώµη µας, είναι
αντιδραστικός. Και η παράταση δεν θα αλλάξει αυτό το περιεχόµενο της αξιολόγησης.
Διαφωνούµε, όπως έχουµε αναφέρει, ριζικά µε το άρθρο 33,
που αφορά τα σχολεία του εξωτερικού, γιατί η Κυβέρνηση επιχειρεί, όπως είπαµε και προηγουµένως, να καλύψει µόνιµες, µεγάλες ανάγκες και µεγάλα κενά, που υπάρχουν στα σχολεία του
εξωτερικού, µε προσωπικό όχι µόνιµο, όχι προσωπικό σταθερής
και πλήρους απασχόλησης, αλλά µέσα από προσωρινό προσωπικό. Απαλείψατε -και καλά κάνατε- τη ρύθµιση για τον εθελοντισµό, όµως και αυτό που υπάρχει σήµερα σε καµµία περίπτωση
δεν αντιµετωπίζει τις οξυµένες ανάγκες και τα προβλήµατα που
έχουν τα σχολεία του εξωτερικού.
Είναι τραγική η κατάσταση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια,
µε κλείσιµο σχολείων, µε ελλείψεις, µε κενά σε διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό, σε βιβλία, αναλώσιµα και µάλιστα σε µια περίοδο που οι ανάγκες αυτών των σχολείων αυξάνονται, δεν
µειώνονται, γιατί έχουµε νέες γενιές µεταναστών, γιατί υπάρχουν
οικογένειες που µεταναστεύουν σήµερα σ’ αυτές τις χώρες. Δεν
είναι δηλαδή τα παιδιά των µεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς που σε µεγάλο βαθµό γνωρίζουν τη γλώσσα και έχουν ενσωµατωθεί στις κοινωνίες αυτών των χωρών. Μιλάµε για νέους
µετανάστες που γνωρίζουν µόνο την ελληνική γλώσσα και η µόνη
δυνατότητά τους να µορφωθούν είναι µέσα από αυτά τα σχολεία.
Σε σχέση µε το άρθρο 34, εδώ το νοµοσχέδιο ρυθµίζει ζητήµατα των ΑΕΙ, ζητήµατα που αφορούν κυρίως προσωπικό και εργασιακές σχέσεις. Επιδιώκει να διαχειριστεί τα προβλήµατα που
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έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από την πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων στο προσωπικό των ΑΕΙ,
τη µείωση των διαθέσιµων πιστώσεων, τις απολύσεις, τη συνταξιοδότηση παλιών µελών ΔΕΠ.
Προσπαθεί να τα διαχειριστεί, υιοθετώντας ακόµα πιο αντιδραστικές ρυθµίσεις. Και ποιες είναι αυτές; Είναι η προσπάθεια να
καλυφθούν αυτά τα κενά µέσα από διδακτορικούς φοιτητές µε
την ανάθεση επί της ουσίας σε αυτούς -κι όχι µε την πρόσληψή
τους- να επιτελούν διδακτικό και ερευνητικό έργο, κρατώντας
τους σε εργασιακή οµηρία. Και εµείς λέµε ότι θα είναι και αµισθί.
Σε καµµία περίπτωση τα ιδρύµατα δεν θα εξασφαλίσουν τη µισθολογική κάλυψη, τη µερική ή την πλήρη, αυτών των ανθρώπων.
Γι’ αυτόν το λόγο, επειδή αυτήν τη στιγµή οι µειώσεις στο προσωπικό των ΑΕΙ, η αποδιάρθρωση και η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία πολλά
τµήµατα των ΑΕΙ, θεωρούµε ότι είναι αυτονόητο και αναγκαίο να
υιοθετηθούν οι τροπολογίες που έχει καταθέσει και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και άλλα κόµµατα για την άµεση ένταξη
των ΙΔΑΧ στην κατηγορία των ΕΕΔΙΠ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα που αφορούν το εργασιακό καθεστώς
αυτής της κατηγορίας προσωπικού, για τα υπηρετούντα µέλη
των ΕΕΔΙΠ των κλάδων 1 και 2 και βέβαια, για την κατοχύρωση
των εργαζοµένων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, που σήµερα βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας.
Διαφωνούµε –και έχουµε αναφερθεί αναλυτικά- στο άρθρο 39
που αφορά την ειδική αγωγή. Κατά τη γνώµη µας, είναι το πιο
σοβαρό άρθρο του νοµοσχεδίου.
Διαφωνούµε και στη ρύθµιση, στις διατάξεις που αφορούν την
ειδική αγωγή και πάνω από όλα, διαφωνούµε στη φιλοσοφία που
υλοποιεί η συγκεκριµένη ρύθµιση, στη φιλοσοφία που πλέον κυριαρχεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τείνει να αρνείται
τον ειδικό ρόλο και την αποστολή που έχουν τα ειδικά σχολεία.
Σε σχέση µε τις επιβραβεύσεις των αθλητών, δεν θέλουµε να
επαναλάβουµε αυτό που πολλές φορές έχουµε πει, ότι η αναγκαία σχέση που πρέπει να έχει όλη η νεολαία, όλος ο πληθυσµός –όχι µόνο η νεολαία- µε τον αθλητισµό, µε τη φυσική αγωγή, µε την άσκηση δεν είναι θέµα κινήτρων. Έχει να κάνει µε µια
σειρά άλλα ζητήµατα που ξεκινούν από τις ώρες της γυµναστικής και τη διδασκαλία στο σχολείο, έχει να κάνει µε το σωµατειακό και ερασιτεχνικό αθλητισµό, µε τις υποδοµές, µε τις εγκαταστάσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις και οι παράγοντες, στη
βάση των οποίων µπορούν να αναδειχθούν ταλέντα και αθλητές
υψηλού επίπεδου.
Η δική µας αντίληψη, σε σχέση µε την επιβράβευση, είναι ότι
δεν πρέπει να υπάρχει µόνο µια στιγµιαία στήριξη αυτών των
αθλητών, όπως γίνεται σήµερα µέσα από το νοµοσχέδιο και
όπως γινόταν και στο παρελθόν, αλλά µία διαρκής στήριξη αυτών
των ανθρώπων µέσα από την επιστηµονική τους κατάρτιση στις
γυµναστικές ακαδηµίες, έτσι ώστε η εµπειρία που αποκτούν από
την ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό να επιστεγάζεται και µε
µια υψηλού επιπέδου επιστηµονική κατάρτιση, µέσα από τη διευκόλυνσή τους -και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά
και µετά- για την αθλητική τους προετοιµασία και βέβαια, µέσα
από την επαγγελµατική τους αποκατάσταση, την απορρόφησή
τους στην εκπαίδευση, στο σχολείο.
Αν υλοποιούνταν το πρόγραµµα, η πρόταση που εµείς έχουµε
κάνει για τις ώρες διδασκαλίας της γυµναστικής στο σχολείο, θα
χρειαζόµασταν πολλαπλάσιους γυµναστές, καθηγητές φυσικής
αγωγής και βέβαια και για τα προγράµµατα των δήµων, για τα
σωµατεία, τις οµοσπονδίες.
Αυτό που γίνεται τώρα είναι µία στιγµιαία στήριξη που σε καµιά
περίπτωση δεν λύνει τα διαρκή προβλήµατα και τις προκλήσεις
που έχουν αυτοί οι αθλητές.
Μένω σε αυτά, κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθούµε στη δευτερολογία µας στην τροπολογία που αφορά επείγοντα ζητήµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εδρε, µπορώ να κάνω µία παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όσον αφορά
το θέµα του ερευνητικού προσωπικού -διότι ετέθη και από τον
ΣΥΡΙΖΑ και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας- πράγµατι
υπάρχει ένα ζήτηµα εδώ, γιατί ο νόµος λέει ότι αυτοί εντάσσονται
µετά την εκπόνηση του οργανισµού του κάθε ιδρύµατος και όλοι
γνωρίζουµε ότι αυτό αργεί ακόµα και υπάρχει µία εκκρεµότητα
την οποία πρέπει να λύσουµε. Είχαµε συζητήσει στην επιτροπή
ότι πρέπει να µελετήσουµε το ζήτηµα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα. Έχουµε να κάνουµε δηλαδή µε ένα ερευνητικό προσωπικό το οποίο είναι –θα έλεγα- µεταβλητής γεωµετρίας όσον
αφορά τα προσόντα τους, τα καθήκοντά τους, τον τρόπο ένταξης κ.ο.κ..
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν µπορούµε να πάµε σε µία οριζόντια ρύθµιση, δηλαδή αυτοδίκαια όλοι να ενταχθούν πριν τον οργανισµό.
Θα πρέπει να το µελετήσουµε και να το δούµε µε έναν συστηµατικό τρόπο, για να µην αδικηθούν ορισµένοι και ευνοηθούν κάποιοι άλλοι. Είπαµε ότι θα το µελετήσουµε και αµέσως, σε εύθετο
χρόνο θα κάνουµε µία ρύθµιση, η οποία δεν θα είναι οριζόντια,
για να µην υπάρχουν αδικίες.
Πράγµατι, αυτό το πρόβληµα πρέπει να ρυθµιστεί σύντοµα,
γιατί η εκπόνηση των οργανισµών έχει βραδύνει και δεν πρέπει
να διακινδυνεύσουµε και τις θέσεις εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν οι οµιλίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών και εισερχόµαστε στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Ο κ. Θεόδωρος Σολδάτος, Ανεξάρτητος Βουλευτής, έχει το
λόγο για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Σολδάτο, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αισθάνοµαι την υποχρέωση να διατυπώσω την ευαρέσκειά µου προς
τον Υπουργό Παιδείας, τον κ. Αρβανιτόπουλο, γιατί ανταποκρίθηκε στο θέµα που ανέδειξαν πολλοί εκ των συναδέλφων όλων
των πτερύγων και που αφορά στο ζήτηµα των µετεγγραφών για
την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Το γεγονός πως σήµερα η πολιτεία αναδεικνύει ζητήµατα κοινωνικών ισοδυνάµων, σε µια εποχή εξαιρετικά δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, είναι ένα ζητούµενο από όλους τους Έλληνες
πολίτες και διατυπώνω την ευχή να συνεχιστεί και σε άλλα θέµατα.
Στο άρθρο 34 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 19, που αναφέρεται στο επίµαχο ζήτηµα των µετεγγραφών, θέλω να καταθέσω
και να επισηµάνω τέσσερις παρατηρήσεις, οι οποίες νοµίζω ότι
είναι δίκαιο να ληφθούν υπ’ όψιν εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργού κ. Αρβανιτόπουλου.
Κατ’ αρχήν, κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 19 γίνεται αναφορά
στη σειρά προτεραιότητας που υπάρχει στα κριτήρια κατάταξης.
Ως πρώτο κριτήριο κατά σειρά προτεραιότητας µπαίνει το κατά
κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου, που αποτελεί και την αναγκαία προϋπόθεση βεβαίως για να ενταχθεί κάποιος φοιτητής
σήµερα στο καθεστώς των µετεγγραφών.
Εκφράζοντας την ευχή ότι το κατά κεφαλήν εισόδηµα της οικογένειας θα αυξηθεί, δεδοµένου ότι τα 6.000 θεωρούνται λίγα,
θέλω να πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητας δεν θα είναι απλά
και µόνο όπως κατατίθεται στο συγκεκριµένο άρθρο, αλλά θα
υπάρξει κάποια µοριοδότηση που θα ξεχωρίζει και θα δίνει τη
δυνατότητα να γίνεται ένας συνδυασµός της οικονοµικής καταστάσεως, αλλά και των τέκνων που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις
σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας της οικογένειας.
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι το οικονοµικό
κριτήριο δεν θα είναι αποκλειστικά και µόνο το πρώτο κριτήριο,
ενώ το θέµα των δυο ή τριών σπιτιών θα έπεται του πρώτου. Νοµίζω ότι η µοριοδότηση µπορεί να αντιµετωπίσει ικανοποιητικά
το ζήτηµα.
Το δεύτερο θέµα νοµίζω πως είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπ’ όψιν. Μέχρι το 2010 ίσχυε το παλιό καθεστώς µετεγ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΣΤ’ - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

γραφών, που έδινε περίπου ελευθέρας στα τέκνα πολυτέκνων
και µε όριο, αν θυµάµαι καλά, το 3% ανά σχολή για όσους εντάσσονταν σε κοινωνικά κριτήρια.
Το 2012 µπαίνει αυτή η ρύθµιση, που νοµίζω ότι κατά πολύ θα
ικανοποιήσει το ζήτηµα αυτό σήµερα. Έχουν εξαιρεθεί οι εισαχθέντες του 2011, οι φοιτητές που τέλειωσαν το λύκειο κατά τη
χρονιά 2010-2011. Νοµίζω πως είναι δίκαιο να το δείτε και να
συµπεριλάβετε στη ρύθµιση και αυτούς µε τα ίδια ακριβώς κριτήρια, δηλαδή να ισχύσει το δικαίωµα των µετεγγραφών, όχι
µόνο για τους πρωτοετείς, αλλά και τους δευτεροετείς. Επίσης,
το θέµα της κατοχυρώσεως των µαθηµάτων καλύπτεται νοµίζω
µε άρθρο που έπεται του άρθρου 34. Ήδη έχει ξεκαθαριστεί.
Ένα τρίτο θέµα που αφορά τις ειδικές κατηγορίες του 2011
έχει αναστατώσει ένα µικρό αριθµό οικογενειών, αλλά νοµίζω ότι
δεν πρέπει να το παραβλέπουµε. Το 2011 στις περιπτώσεις των
ειδικών κατηγοριών εισήχθησαν πολλοί πρωτοετείς φοιτητές,
ενώ στη συνέχεια η προοπτική εγγραφής τους ακυρώθηκε,
επειδή είχαν ενδεχοµένως αδέλφια άνω των είκοσι τριών ετών ή
δεν πληρούσαν προϋποθέσεις πλαφόν εισοδήµατος και άλλα.
Για το 2012 αυτές οι διατάξεις δεν ίσχυσαν. Το αποτέλεσµα
ήταν να έχουν προσφύγει οι ενδιαφερόµενοι σε διοικητικά εφετεία, άλλοι εξ αυτών να έχουν δικαιωθεί και άλλοι όχι, σε ορισµένες περιπτώσεις τα διοικητικά εφετεία να έχουν δώσει αναστολή,
σε κάποιες όχι, άλλες σχολές να τους έχουν δεχτεί ως πρωτοετείς φοιτητές και άλλες όχι.
Από ό,τι µε πληροφορεί η Οµοσπονδία των Πολυτέκνων, είναι
πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Νοµίζω ότι ο αριθµός είναι διψήφιος. Υπάρχει σχετική τροπολογία που προτείνεται από την
Οµοσπονδία και νοµίζω ότι έτσι θα αντιµετωπιστεί και αυτό το
θέµα.
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Σολδάτος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πριν πάω στο τελευταίο θέµα, θα ήθελα να πω ότι το αίτηµα
των πολυτέκνων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι, βάσει Συντάγµατος,
δεν αποτελούν ειδική κατηγορία, η οποία πρέπει να αντιµετωπίζεται µε οικονοµικά κριτήρια, αλλά κατηγορία η οποία σε κάποιες
ή σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να διακρίνεται σε σχέση µε τις
υπόλοιπες κατηγορίες πληθυσµού και εξ αυτού διεκδικούν το δικαίωµα της µετεγγραφής χωρίς πλαφόν εισοδήµατος, νοµίζω εγώ δεν είµαι συνταγµατολόγος- ότι ακυρώνεται στην πράξη από
το ενδεχόµενο να αυξηθεί το πλαφόν, το όριο του κατά κεφαλήν
εισοδήµατος στα 10.000, ενδεχοµένως, ευρώ. Οπότε σε µία εξαµελή οικογένεια πολυτέκνων, τεσσάρων τέκνων, δίνεται η δυνατότητα, όταν υπάρχει όριο στα 60.000 ευρώ, να αντιµετωπιστεί
το ζήτηµα.
Τέλος και κλείνοντας, θα ήθελα να πω τούτο. Κατά το παρελθόν, υπήρχε η άτυπη δυνατότητα στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ
-και νοµίζω ότι κυρίως θέµα δικό τους είναι και από εκεί ξεκινούν
οι δυσκολίες, αναφορικά µε τον αριθµό των φοιτητών σε κάθε
έτος, όταν εισάγονται- να υπερβαίνουν το τότε πλαφόν και να βάζουν κατά παρέκκλιση, εφόσον το επιθυµούσαν, και παραπάνω
φοιτητές. Ιδιαιτέρως, στα περιφερειακά πανεπιστήµια ίσχυε
αυτό. Για παράδειγµα, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων δεν αρκούνταν στο 3%, αλλά έλεγε ότι «σε όποιον κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου του δίνω τη δυνατότητα να έρθει».
Όµως, ήταν καθαρά απόφαση δική τους.
Έχω την εντύπωση, λοιπόν, ότι αυτό µπορεί να δοθεί ως δυνατότητα στα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ και να µην τους περιορίζουµε
αυστηρά στο 10%.
Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνος Ουζουνίδης.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεφύγω λίγο από το θέµα της σηµερινής συζήτησης για το
λόγο ότι παρευρίσκονται συνάδελφοί µου οι οποίοι είναι άριστοι
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γνώστες των πραγµάτων και θα αναφερθούν αυτοί.
Εγώ θα αναφερθώ σε άλλα, εξίσου σηµαντικά θέµατα τα οποία
απασχολούν την περιοχή µου, τον Έβρο, τη Βόρεια Ελλάδα και
πιστεύω όλη την Ελλάδα, µε τα οποία, δυστυχώς, κανένας δεν
ασχολείται. Τουλάχιστον η Κυβέρνηση δεν ξέρω για ποιο λόγο
δεν θέλει να ασχοληθεί µε τα απλά καθηµερινά θέµατα των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, είπατε κάτι για τους νέους ανθρώπους. Δυστυχώς, και από προσωπική µου εµπειρία και από τη σηµερινή
που είµαι µέσα στα πράγµατα, συνεχίζει η Κυβέρνηση να διορίζει
σε σοβαρές διευθυντικές θέσεις συνταξιούχους ή διπλοθεσίτες.
Δίπλα σας κάθεται ο κ. Ιωαννίδης, τον οποίο παρακολουθούσαµε πολύ συχνά στην επαγγελµατική του καριέρα να δίνει
πάντα ευκαιρίες σε νεαρά, ταλαντούχα παιδιά. Η Ελλάδα είναι
γεµάτη µε ταλαντούχους. Σας αναφέρω µόνο να δείτε, εκτός του
σηµερινού Διοικητού του Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης, ότι τα
προηγούµενα χρόνια από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία το µόνο
που βλέπαµε ήταν συνταξιούχοι, συνταξιούχοι, συνταξιούχοι. Να
τους χαίρεστε!
Συνεχίζω. Δηµιουργήθηκε κάποιο θέµα χθες σε ό,τι αφορά τη
συµπεριφορά ή τις σχέσεις των Ελλήνων µε τους µουσουλµάνους στην περιοχή Έβρου-Θράκης-Βορείου Ελλάδος. Δεν µπορεί να ξέρει κανένας καλύτερα από εµένα, από τον κ. Ντόλιο που
βλέπω εδώ και κάποιους άλλους που ζούµε επί χρόνια ήρεµα και
αρµονικά µε άριστες σχέσεις. Σεβόµαστε και ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και ως Ουζουνίδης Μαρίνος όλες τις θρησκείες.
Εγώ έζησα στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι
οι οποίοι συνέχεια, κατά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, δηµιουργούν προβλήµατα. Θα αναφερθώ λίγο στον συνάδελφο του
ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Καρά Γιουσούφ Αϊχάν.
Σε δήλωσή σας σε τοπική εφηµερίδα της Αλεξανδρούπολης,
την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», κάνατε λόγο για κοινοπραξία Ελλάδος-Τουρκίας. Εγώ ξέρω ότι κοινοπραξίες κάνει ο Ουζουνίδης
µε τον Παπαδόπουλο, ο Αϊχάν µε τον Γιουσούφ ή ο Ουζουνίδης
µε τον Γιουσούφ.
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται µε κανέναν να πράξει κοινοπραξίες.
Έχει όλες τις δυνατότητες από µόνη της να εκµεταλλευτεί και
τον ορυκτό και τον οποιονδήποτε πλούτο έχει.
Επίσης, εκφράζετε παράπονα ότι εσείς αδικείστε. Και το λέω
αυτό για το λόγο ότι εγώ έζησα στη Γερµανία και δεν έδιναν περισσότερα δικαιώµατα σε µας. Ό,τι δικαίωµα είχε ο Γερµανός,
είχε και ο Έλληνας, είχε και ο Τούρκος. Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω τον κ. Σηφουνάκη –ο οποίος λείπει σήµερα- για το ότι
έχει καταθέσει ή έχει φέρει νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το οποίο οι
Μουσουλµάνοι του Νοµού Ροδόπης και της Ξάνθης πληρώνουν
για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων το 20%. Ο Χριστιανός του
Νοµού Ροδόπης και Ξάνθης πληρώνει το 100%. Να τον χαίρεστε
και τον κ. Σηφουνάκη για την ισότιµη µεταχείριση των Ελλήνων
πολιτών!
Συνεχίζω, λέγοντας το εξής: Εµάς, ο Πρόεδρός µας Πάνος
Καµµένος συνέχεια µας λέει «βγείτε έξω, ελάτε σε επαφή µε
τους ανθρώπους της καθηµερινότητας».
Κύριε Ιωαννίδη, να µεταφέρετε στον συνάδελφό σας κ. Στυλιανίδη, ο οποίος είναι από τη Θράκη, ότι στο Αεροδρόµιο της
Αλεξανδρούπολης, απ’ όπου ανεβοκατεβαίνει, για τρία χιλιόµετρα υπάρχουν στάσεις –το ανέφερα στον κ. Κυριαζίδη- όπου
υπάρχουν αστυνοµικοί για να κάνουν τους ελέγχους όσον αφορά
το θέµα των λαθροµεταναστών. Έχουν µεταφερθεί τόσοι οικίσκοι επάνω στο Φυλάκιο Έβρου –µιλούν άλλοι για πενήντα, άλλοι
για εξήντα- που δυστυχώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να έρθουµε λίγο στο θέµα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε. Αυτό
είναι δικό µου θέµα. Θα µου επιτρέψετε. Εγώ δεν µπορώ να
παίρνω συχνά το λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, δεν είναι δικό σας θέµα. Ο Κανονισµός λέει ότι πρέπει να
είµαστε µέσα στο θέµα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Είµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν εξερχόµαστε, γίνονται παρατηρήσεις. Πείτε ό,τι θέλετε. Οφείλω να σας
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πω…
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Πολύ σωστά. Εγώ λέω αυτά που
θέλω και από εκεί και ύστερα κρίνει ο κόσµος το τι λέει ο Ουζουνίδης. Είναι ξεκάθαρο το θέµα. Δυστυχώς, δεν µας δίνεται πολλές φορές η δυνατότητα να µιλήσουµε ή επί τόσα χρόνια
µιλούσαν άλλοι. Σήµερα µου έδωσε εµένα το λόγο ο λαός του
Έβρου και θα τα πω!
Όσον αφορά τους οικίσκους που είπα, µεταφέρουν ένα σωρό
στο χωριό Φυλάκιο Έβρου. Ενδιάµεσα, σε κάποια χωριά, όπως
είναι τα Λουτρά, το Τριφύλλι ή ο Πέπλος, η Δαδιά, πρέπει να αφήσουν κάποιους οικίσκους, επειδή οι πρώην συνάδελφοί σας
αστυνοµικοί έχουν παγώσει µε τέτοιες καιρικές συνθήκες, δεν
έχουν να µείνουν, δεν µπορούν να προστατευθούν. Αυτά είναι
καθηµερινά. Και ζητήσαµε ειλικρινά τη µεσολάβησή σας, για να
λύσετε κανένα προβληµατάκι της καθηµερινότητάς τους.
Τις προάλλες, ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε εδώ
κάτι για «µάγκες» και για «τσάµπα µάγκες». Η τακτική που ακολουθεί είναι να βάζει φόρους και χαράτσια. Αυτό το ξέρω και
εγώ, που δεν είµαι οικονοµολόγος. Μάγκας θα ήταν, αν έβρισκε
τρόπους να δώσει κίνητρα στους επαγγελµατίες να έχουν δουλειά, να έχουν έσοδα και να πληρώνουν. Αυτός είναι ο µάγκας.
Από εκεί και ύστερα, το ποιοι είναι «µάγκες» και ποιοι είναι
«τσάµπα µάγκες», ας το κρίνει ο κόσµος.
Επειδή, µάλιστα, είµαι µηχανικός και επειδή εδώ υπάρχουν
πολλοί µηχανικοί, θα ήθελα να πω το εξής: Υπάρχουν µηχανικοί
που δεν µπορούν να κάνουν φορολογική δήλωση 12.000 ευρώ,
ούτε καν 2.000 ευρώ! Το ξέρω προσωπικά. Κι όσους θέλετε, να
σας τους φέρω εδώ! Υπάρχουν παιδιά, νέοι επιστήµονες…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Που δεν πληρώνουν τα ασφάλιστρά
τους!
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Δεν έχουν!
Είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Είναι πολύ ωραίες οι διευθυντικές θέσεις, οι θέσεις των πρυτάνεων ή ό,τι άλλο, αλλά δεν άκουσα ποτέ
να τεθεί από κανέναν ως θέµα κατεπείγον να έρθουµε εδώ να
συζητήσουµε ή να κάνουµε µία συνάντηση οι συνάδελφοι µηχανικοί –επειδή είµαι µηχανικός- για να βρούµε κάποια λύση, ώστε
να έχουν δουλίτσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή δεν έχω χρόνο, θα σας πω κάτι εν συντοµία, επειδή
δούλευα δεκαοκτώ χρόνια ως µηχανολόγος -πραγµατογνώµονας
σε ασφαλιστικές εταιρείες. Υποσχόµουν στον κόσµο ότι αν είχαµε τη δυνατότητα να έρθουµε εδώ, θα µεταφέραµε και τα προβλήµατα. Υπάρχει ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, του οποίου δεν
αµφισβητώ τις ικανότητες και τα προσόντα. Απ’ ό,τι διάβασα στο
βιογραφικό του, έχει εργαστεί στην ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ακούστε µε πρώτα και µετά κάνετε
την κριτική σας.
Υπάρχει ο όµιλος των εταιρειών, όπου µεταξύ αυτών και πολλοί Έλληνες επένδυσαν στις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», «GENERAL
UNION», «GENERAL TRUST», «COMMERCIAL», κ.λπ. για ασφάλιστρα ζωής, ασφάλιστρα αυτοκινήτων, κ.λπ..
Εγώ και άλλοι συνάδελφοι κάναµε πραγµατογνωµοσύνες. Χάσαµε όλοι τα λεφτά µας. Τουλάχιστον, για µας τους πραγµατογνώµονες δεν πειράζει! Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι επί
δεκαοκτώ χρόνια πλήρωναν ασφάλιστρα ζωής! Ας κάνει κάτι ο
κ. Θεοχάρης! Δεν του ρίχνω καµµία ευθύνη. Απλώς λέω ότι
επειδή ήταν µέσα στα πράγµατα, πρέπει να κοιτάξει αυτούς τους
ανθρώπους που πλήρωναν ασφάλιστρα ζωής, για τα οποία πρέπει να τους προστατεύει το κράτος γιατί και αυτό παίρνει ένα ποσοστό. Πρέπει να κοιτάξει να τους αποκαταστήσει.
Και αυτό το αναφέρω, επειδή ερχόµενος στην Αθήνα έµενα σε
ένα ξενοδοχείο, όπου υπήρχε µία γυναίκα που δούλευε σ’ αυτό
το ξενοδοχείο. Η συγκεκριµένη κυρία, µου έδωσε το συµβόλαιο
της κόρης της και της υποσχέθηκα ότι θα το αναφέρω εδώ. Και
αυτό έκανα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, επειδή είστε καινούργιος Βουλευτής, δεν εφάρµοσα τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κανονισµό. Τι λέει, λοιπόν, το άρθρο 68 στην παράγραφο 9; Παρακολουθείστε µε, σας παρακαλώ, γιατί την άλλη φορά ενδεχοµένως κάποιος άλλος Πρόεδρος ή κι εγώ ο ίδιος να εφαρµόσω
τον Κανονισµό.
Το άρθρο 68, λοιπόν, λέει ότι αν ο Βουλευτής πάρει το λόγο
και αναφέρεται σε ζητήµατα άσχετα και έξω από το συζητούµενο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης και συνεχίζει να οµιλεί, αν και κλήθηκε να ολοκληρώσει την αγόρευσή του, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο.
Δεν το έπραξα. Και δεν το έκανα, γιατί –επαναλαµβάνω- είστε
καινούργιος Βουλευτής και κάποια πράγµατα συγχωρούνται.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε,
να δώσω απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι. Δεν θα
δώσετε απάντηση. Εγώ σας επισηµαίνω τι λέει ο Κανονισµός,
γιατί εδώ πέρα δεν πρέπει να δηµιουργούµε θέµατα εκ του µη
όντος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κυριαζίδη, έχετε το λόγο µόνο για το προσωπικό. Σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είδατε, κύριε
συνάδελφε, τι δηµιουργείτε; Εδώ θα συζητάµε τώρα δέκα λεπτά
ή ένα τέταρτο για προσωπικά θέµατα, ενώ δεν θα το κάναµε, αν
αναφερόσασταν στο θέµα.
Ορίστε, κύριε Κυριαζίδη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, προκειµένου να αναπτύξετε ποιο είναι το προσωπικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε ο
συνάδελφος από τον Έβρο στο ότι πρώην συνάδελφοί µου, λόγω
των καιρικών συνθηκών, έχουν καθηµερινά µία επίπονη εργασία
καθ’ ότι η Κυβέρνηση –και κατ’ επέκταση ο ίδιος ως Πρόεδρος
των Αστυνοµικών- δεν έχει ενδιαφερθεί, προκειµένου να έχουν
µία προστασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το δικό σας το
προσωπικό ποιο είναι; Αφήστε την Κυβέρνηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, αναφέρθηκε στο ότι ο ίδιος
θα έπρεπε να δείξω το ενδεικνυόµενο ενδιαφέρον προς τους
συγκεκριµένους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό θα συνέβαινε, όταν ήσασταν συνδικαλιστής! Τώρα δεν είστε πλέον!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Μα, δείχνει ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Καλαντζή! Θα απαντήσει ο Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, αναφέρθηκε σε µένα προσωπικά. Γι’ αυτό το λέω.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ξέρει το Σώµα και όλοι µας
ότι για λόγους αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής δεν είναι δυνατόν, για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης να έχουµε
συγκεκριµένα σηµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ. Έχετε ολοκληρώσει. Δεν υπάρχει θέµα προσωπικό.
Ορίστε, κύριε Καρά Γιουσούφ, έχετε το λόγο. Για ποιο θέµα
θέλετε να µιλήσετε; Έχετε κάποιο προσωπικό θέµα;
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε δύο
λεπτό, για να µας πείτε ποιο είναι το προσωπικό θέµα.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγµατα και να τα βάλουµε τα πράγµατα όλοι στη θέση τους.
Ο προλαλήσας συνάδελφος του Έβρου κ. Ουζουνίδης αναφέρθηκε στο όνοµά µου για κάποια δήλωσή µου σε κάποια εφηµερίδα του Έβρου. Εγώ έδωσα συνέντευξη στην εφηµερίδα
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» της Θράκης. Να σας θυµίσω το µεγάλο όραµα
του Ρήγα Φεραίου, αν το γνωρίζετε και είναι για σας σηµαντικές
οι ιδέες του, γιατί για µένα είναι, επειδή µιλούσε για συνεργασία
µεταξύ βαλκανικών χωρών. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έλεγα ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι να υπάρξουν συνεργασίες και µε την Τουρκία σε θέµατα ενεργειακά.
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Από την άλλη, ο κ. Ουζουνίδης µίλησε για τα αυθαίρετα. Θα
σας πω µόνο ότι πρέπει να θυµάστε τις παλαιές κακές εποχές,
που τα µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας δεν µπορούσαν
να πάρουν άδεια να χτίσουν και αναγκαστικά έχτιζαν αυθαίρετα.
Δεν µπορούσαν να µείνουν και άστεγοι.
Αυτό ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι κοινοπραξίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Μην κάνετε διάλογο. Δεν είναι υποχρεωµένος να απαντήσει.
Πήρε το λόγο επί προσωπικού, ανέπτυξε το προσωπικό ο άνθρωπος και τελείωσε.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε πολύ ταραγµένες
µέρες έρχεται το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Έρχεται
να υπενθυµίσει ότι τούτη η χώρα έχει µια Βουλή, έχει κοινοβουλευτικές διαδικασίες και έχει Βουλευτές.
Βεβαίως έχει Βουλή, µόνο που αυτή έχει µετατραπεί σε επικυρωτικό Σώµα έξωθεν και άνωθεν εντολών. Βεβαίως, έχει κοινοβουλευτικές διαδικασίες, µόνο που τα τελευταία τρία χρόνια
ακολουθείται ένας άλλο οδικός χάρτης: Η Βουλή ψηφίζει τα κρισιµότερα θέµατα της µεταπολίτευσης µε διαδικασίες fast track.
Βεβαίως έχει Βουλευτές, µόνο που αυτά τα πολιτικά κέντρα θα
ήθελαν να µετατραπούµε όλοι σε υπαλλήλους που σφραγίζουµε
φιρµάνια.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, λοιπόν, εκτός από τον ρόλο µας, µας
υπενθυµίζει και υπογραµµίζει µε τον πιο έντονο τρόπο ότι τούτη
η τρικοµµατική Κυβέρνηση που ιδροκοπά, προκειµένου να ταυτοποιηθεί µε το νέο, µε το σύγχρονο, µε το µεταρρυθµιστικό,
αποτελείται από τα παλιά, τα σάπια, τα ένοχα υλικά και ως εκ
τούτου δεν µπορεί παρά να παράγει µε τον πλέον έντονο τρόπο
πρακτικές που αντιµετωπίζουν το κράτος σαν προέκταση του δικοµµατισµού –µόνο που σήµερα ο δικοµµατισµός αποκτά τη
µορφή της τρικοµµατικής Κυβέρνησης- και βέβαια, αντιλαµβάνονται το κράτος ως µέσο για business µε «ηµέτερους» επιχειρηµατίες.
Οι προπαγανδιστικές θεωρίες που κρατούν όσο και οι ειδήσεις
των 20.00’ περί δηµόσιου συµφέροντος, περί κυβέρνησης που
προωθεί τη διαφάνεια, που θα αγγίζει την αξιολόγηση, που ενισχύει τον έλεγχο και τη λογοδοσία, αποτελούν απλώς µέρος µιας
συντεταγµένης επιχείρησης στρέβλωσης της πραγµατικότητας.
Κάθε κυβέρνηση αφήνει το στίγµα της. Τούτη η τρικοµµατική,
εκτός της καταστροφικής της πολιτικής, θα αποτελέσει το µνηµόνιο, το µνηµείο της διαστρέβλωσης και της διαστροφής της
αλήθειας. Βάζει µπρος µια καραµέλα και από πίσω κάνει πάρτι ο
µολυσµένος της κόσµος. Όπως βάζει µπρος την καραµέλα της
νοµιµότητας και από πίσω κάνει πάρτι η παρανοµία των καταληψιών των mall, του Θων, των συχνοτήτων και άλλων εκατοντάδων
ανοµιών, παρανοµιών, παραβιάσεων που όχι απλώς ανέχεται η
Κυβέρνηση αλλά στηρίζει κιόλας, έτσι και σήµερα βάζει µπροστά
την καραµέλα του εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης και από
πίσω κάνει πάρτι ένα σύστηµα ολόκληρο.
Και εξηγούµαι: Είναι χαρακτηριστικό της µεταµνηµονιακής
εποχής και φυσικά εποχών άκρατου συγκεντρωτισµού και οπισθοδροµικότητας, η τεράστια εξουσία που δίνεται στον εκάστοτε
Υπουργό, όπως και στο παρόν νοµοσχέδιο.
Πρόκειται για εξουσία από την αρχή µέχρι το τέλος, από το
διορισµό και την παύση διοικητικών συµβουλίων, εννοείται χωρίς
τη συµµετοχή εργαζοµένων ή άλλων έµπειρων υπαλλήλων, εξουσία κατά τα πρότυπα των κοµµαταρχών που δηµιουργούν τους
γνωστούς κοµµατικούς στρατούς, αφού ο Υπουργός κατά το δοκούν προσλαµβάνει και απολύει στο διοικητικό συµβούλιο.
Θαυµάστε διατύπωση: «Τοποθετούνται άτοµα εγνωσµένου κύρους και διακριθέντες στο δηµόσιο βίο». Είναι εξουσία που φτάνει φυσικά έως το κρίσιµο διά ταύτα που είναι η αποκλειστική
ευθύνη και διαχείριση ενός ογκώδους προϋπολογισµού χωρίς
έλεγχο και λογοδοσία.
Μιλάτε, κύριοι της Κυβέρνησης, διαρκώς για αξιοπιστία της
χώρας, για σεβασµό στις θυσίες του λαού µας και φέρνετε ένα
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νοµοσχέδιο πρόδηλο άλλων σκοπών σας. Έχουµε βλέπετε τόση
εµπιστοσύνη στους Υπουργούς που δεν χρειάζονται ελεγκτικές
διαδικασίες των χρηµατορροών, παρά θεωρείτε ότι ένας ετήσιος
οικονοµικός απολογισµός που υποβάλλεται αποκλειστικά στον
Υπουργό είναι αρκετός.
Κύριε Υπουργέ, το πάρτι στην Ελλάδα όλοι ξέρουµε ότι γίνεται
µε τα κοινοτικά κονδύλια και βεβαίως µε τη δηµόσια περιουσία.
Το παρόν νοµοσχέδιο µεταβιβάζει τη δηµόσια περιουσία σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτό από µόνο του είναι άκρως
επικίνδυνο. Από την άλλη, δεν κατοχυρώνει την αξιοποίηση, τη
νοµική διαδικασία της αξιοποίησης και τους επωφελούµενους.
Για τα δε κοινοτικά κονδύλια, τα δύο νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου γίνονται ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης. Λαµβάνουν, δηλαδή, και µοιράζουν επιδοτήσεις. Φωτογραφία των πάρτι της
προηγούµενης περιόδου είναι αυτό κι εσείς χωράτε κι άλλους,
όσους περισσότερους γίνεται µέσα σε αυτό το πλάνο.
Ένα επίσης χαρακτηριστικό αυτών των τριών χρόνων, ένα χαρακτηριστικό που συναντάµε µε την πρώτη µατιά και στο παρόν
νοµοσχέδιο είναι η διάλυση της Δηµόσιας Διοίκησης, η διάλυση
των δηµόσιων δοµών. Και ενώ οι δηµόσιες δοµές είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένες και αρµόδιες, στο συγκεκριµένο τοµέα
για τη χάραξη και εφαρµογή των δηµοσίων πολιτικών σε θέµατα
διά βίου µάθησης, µε το παρόν νοµοσχέδιο, αυτά ανατίθενται σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Εννοείται, βεβαίως, ότι αυτές οι αρµοδιότητες που εκχωρούνται στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είναι εκτός δηµοσίου
ελέγχου, γιατί επί της ουσίας αυτός είναι ο βαθύς στόχος αυτού
του είδους των νεοφιλελεύθερων συνταγών που διαλύουν τις δηµόσιες δοµές, ο ιδιώτης δηλαδή να ρυθµίζει το περιεχόµενο και
τον προσανατολισµό της πολιτικής και κυρίως σε αυτήν τη διαδικασία να µην έχει κανέναν απολύτως έλεγχο.
Φυσικά άµεση συνέπεια αυτών των επιλογών είναι η ιδιωτικοποίηση δράσεων και προγραµµάτων σχετικών µε την εκπαίδευση
και τη διά βίου µάθηση αλλά και την πιστοποίηση προσόντων,
τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και τη συµβουλευτική.
Απαντώντας σε συνάδελφο που άκουσα προηγουµένως, να πω
ότι εµείς δεν θέλουµε να γίνουµε διαχειριστές της υπάρχουσας
κατάστασης. Θέλουµε να βελτιώσουµε, θέλουµε να ανατρέψουµε αυτήν την κατάσταση ριζικά.
Η εξίσωση είναι απλή. Θα ισχυροποιούνται οι ιδιώτες, ενώ θα
αφαιµάζεται ο λαός µας, αφού ακόµη και το ύψος των διδάκτρων
των δηµόσιων ΙΕΚ δεν µπορούµε να το προβλέψουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε, ακούει ο λαός µας
διαρκώς για την προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να µειώσει
τις δηµόσιες δαπάνες. Με το παρόν νοµοσχέδιο την ίδια στιγµή
που στο στόχαστρο είναι οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων, την
ίδια στιγµή που απολύονται εργαζόµενοι για να µειωθεί το µισθολογικό κόστος, δηµιουργούνται για τους «ηµέτερους» έµµισθες
θέσεις αγνώστου κόστους για τον δηµόσιο προϋπολογισµό.
Ξέρετε τι είδους διαχειριστικό έλεγχο επιφυλάσσουν για τους
εαυτούς τους; Ακούστε και θαυµάστε την κυβερνητική µεταρρύθµιση: Ο έλεγχος της διαχείρισης γίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου από ορκωτούς λογιστές, των οποίων η
αµοιβή καθορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο και ο ελέγχων
είναι επιλογή του ελεγχόµενου, όπως και η αµοιβή του.
Όσον αφορά το άρθρο 38 και τις επιβραβεύσεις διακεκριµένων αθλητών, χαίροµαι πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που αναγνωρίσατε το εγκληµατικό λάθος που έγινε, όσον αφορά τα
προνόµια των µαθητών. Θα θυµάστε την επιµονή µου τότε στο
νοµοσχέδιο για τον αθλητισµό που αφορούσε στην εκπαίδευση,
στη µόρφωση, όπως έλεγα, των αθλητών. Θεωρώ, όµως, ότι έχει
πολλές ασάφειες και θα πρέπει να το ξαναδείτε διεξοδικά, ώστε
στο µέλλον να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα ερµηνειών.
Όσον αφορά τις µετεγγραφές, θα πρέπει να επεκτείνετε το
µέτρο, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουν πρόβληµα µόνο αυτοί µε χαµηλό εισόδηµα, τα ΑΜΕΑ ή οι πολύτεκνοι, έχουν και όσοι δηλώνουν εισόδηµα που θεωρείται υψηλό και το έχουµε αποψιλώσει
µε τα συνεχή χαράτσια.
Πώς µπορεί µια οικογένεια µε δύο παιδιά και πολλές φορές µε
µία επιχείρηση, για την οποία πληρώνει ενοίκιο, να κρατάει τρία
σπίτια µε ενοίκια, να θεωρείται υψηλόµισθο το εισόδηµά της και
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να µη µπορεί να σπουδάσει τα παιδιά της; Πώς έχουµε το δικαίωµα εµείς να πούµε σε αυτούς τους ανθρώπους –όπου το
θέµα της µόρφωσης είναι ένα δικαίωµα συνταγµατικά κατοχυρωµένο- ότι θα πρέπει να επιλέξουν ποιο από τα δύο παιδιά τους
θα σπουδάσει; Το θέµα αυτό πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ συνοπτικά αναφέρθηκα
σε άρθρα του νοµοσχεδίου, τα οποία φτιάχνουν το παζλ: στρατός κοµµατικός, οικονοµική ασυδοσία, ιδιωτικοποίηση των πάντων, απορρύθµιση των πάντων, συρρίκνωση του δηµόσιου
συµφέροντος και σχέσεις αλληλοεξαρτώµενες, ενώ γύρω τρέχουν πολλά εκατοµµύρια ευρώ από τον δηµόσιο προϋπολογισµό
αλλά και από την Ευρώπη.
Τούτο το νοµοσχέδιο είναι, κατά την άποψή µου, άκρως ενδεικτικό των συνολικών προθέσεων της Κυβέρνησης. Πρόκειται για
µια Κυβέρνηση που µε πρόσχηµα την κρίση, καταλύει κάθε πυλώνα ανάπτυξης, κάθε πυλώνα δηµόσιου ελέγχου, κάθε πυλώνα
τελικά δηµοκρατικής λειτουργίας. Και ενώ αυτοί οι πυλώνες καταλύονται, ανδρώνεται η διαπλοκή, η αδιαφάνεια και η κοµµατοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα επειδή είναι εγγεγραµµένοι
να µιλήσουν σαράντα πέντε Βουλευτές, να τηρούµε τον χρόνο,
σεβόµενοι και τον εαυτό µας αλλά και τους υπόλοιπους. Διαφορετικά θα τελειώσουµε τα µεσάνυχτα, χωρίς να κάνουµε διακοπή.
Το λόγο έχει ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πρωτόγνωρα τουλάχιστον σε εµένα, αυτά τα οποία συµβαίνουν τούτες τις ηµέρες,
αλλά και όλο το προηγούµενο διάστηµα, στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Έρχονται προς ψήφιση πλήθος νοµοθετηµάτων, που άλλα
επικυρώνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και άλλα συµπληρώνουν και διορθώνουν ήδη ψηφισθέντα νοµοσχέδια.
Μιλάµε για νοµοσχέδια και πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που συντάσσονται πρόχειρα και βιαστικά και που έρχονται να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες συµµόρφωσής µας προς συγκεκριµένες επιταγές των δανειστών µας. Επειδή όµως δεν εξυπηρετούν ακριβώς και απόλυτα αυτές τις επιταγές, η Κυβέρνηση
επανέρχεται µε νέες τροποποιήσεις, µε καταργήσεις ψηφισθέντων άρθρων, µε νέες αλλαγές σε τέτοιο βαθµό που να µη µπορεί
ούτε και ένας καλά διαβασµένος από εµάς να ξέρει τι έχει ψηφιστεί, πότε, πού βρίσκονται οι επιµέρους διατάξεις που αφορούν
στο ίδιο θέµα ή και µε τι θέµα έχουν σχέση οι διατάξεις αυτές.
Γίνοµαι πιο συγκεκριµένος. Είχαµε τον περιβόητο νόµο Διαµαντοπούλου, την κορωνίδα των νόµων της κυβέρνησης Παπανδρέου που διαφηµίστηκε γιατί υπερψηφίστηκε από τα 2/3 της
Βουλής, πότε όµως, τότε που τα κόµµατα που τον ψήφισαν ήταν
ήδη µειοψηφία στην ελληνική κοινωνία, τότε που τα κόµµατα
αυτά γαντζωµένα στην εξουσία βήµα-βήµα αποδοµούσαν εργασιακές σχέσεις, εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, διέλυαν το κοινωνικό κράτος, το σύστηµα υγείας και τόσα άλλα που
και η παρούσα Κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη µε την ίδια και χειρότερη ένταση.
Ήταν ο ν. 4009/2011, ο νόµος που επιχειρούσε να µετατρέψει
τα δηµόσια πανεπιστήµια σε ανώνυµες εταιρείες, ο νόµος που
καταργούσε τα πτυχία και απαξίωνε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοιτούντων, ο νόµος που κατέλυε το αυτοδιοίκητο
και όποιες δηµοκρατικές λειτουργίες είχαν αποµείνει από προηγούµενες «µεταρρυθµίσεις». Ο νόµος αυτός µπροστά στην αντίδραση της πλειονότητας της πανεπιστηµιακής κοινότητας, στο
µεγαλύτερο µέρος του, δεν εφαρµόστηκε.
Τότε αφυπνίστηκε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Έκανε φύλλο και φτερό τον πολυδιαφηµισµένο νόµο της Διαµαντοπούλου µε ένα νέο νοµοκατασκεύασµα, το ν. 4076/2012, ο
οποίος παρά τις πολυάριθµες εγκυκλίους του Υπουργείου δεν
έλεγε να περπατήσει. Έτσι, πριν προλάβουµε να τον χαρούµε,
άρχισε να δέχεται νέες νοµοθετικές διορθώσεις, διορθώσεις επί
προσφάτως διορθωθέντων διατάξεων, διορθώσεις µε νοµοσχέδια και πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που εσπευσµένα έρχονταν στη Βουλή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Θυµίζω τις διορθώσεις και αλλαγές που συµπεριελήφθησαν
στο ν. 4093 της 12ης Νοεµβρίου, τις αλλαγές στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 19ης Νοεµβρίου, δηλαδή επτά ηµέρες
µετά τις προηγούµενες αλλαγές, τις τροποποιήσεις της πράξης
αυτής που πέρασαν µε το υπ’ αριθµόν 31 άρθρο του πολυνοµοσχεδίου που ψηφίσαµε προχθές, ενός πολυνοµοσχεδίου που
καθ’ οµολογίαν και των τριών εταίρων της σηµερινής Κυβέρνησης περιελάµβανε νέα προαπαιτούµενα της τρόικας για να καταστεί δυνατή η εκταµίευση της επόµενης δόσης του
Ιανουαρίου.
Νέες αλλαγές εισάγει και το παρόν σχέδιο νόµου, που όµως
και αυτές δεν επαρκούν. Μας διαβεβαιώνει η σηµερινή ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας ότι σύντοµα µε νέο νόµο θα αντιµετωπιστούν καλύτερα θέµατα που αφορούν στην ειδική αγωγή. Μας
διαβεβαιώνουν ότι µέσα στο µήνα θα µας «φορέσουν» –µε συγχωρείτε για την έκφραση- το νέο χωροταξικό χάρτη των πανεπιστηµίων µε το περιβόητο σχέδιο «Αθηνά» και σύντοµα θα
βρεθούµε µπροστά σε αλλαγές που θα αφορούν στο λύκειο και
τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήµια.
Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, γίνονται αλλαγές επί αλλαγών, για
να παίρνουµε κάθε φορά τις δόσεις µας, αλλαγές επί αλλαγών
που φαίνεται να µην έχουν σχέση µε έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό για την παιδεία. Μαθηµατικά και µεθοδικά µέσα από
αυτές τις πολυδαίδαλες νοµοθετικές διαδροµές που τόσο εύστοχα αποκάλυψε στη χθεσινή της οµιλία η συνάδελφος Θεανώ
Φωτίου, αποδοµείται η δηµόσια και δωρεάν παιδεία. Σχολεία και
πανεπιστήµια γίνονται κέντρα εµπορίας της γνώσης και η εκπαίδευση παραδίδεται στους ιδιώτες.
Όλο αυτό το διάστηµα ο ΣΥΡΙΖΑ–Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο
προσπάθησε να σταµατήσει την ολέθρια πορεία προς την καταστροφή, καταδίκασε πρακτικές και πράξεις, υπέδειξε βελτιώσεις,
επεσήµανε τις επιπτώσεις από τον οικονοµικό στραγγαλισµό των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, στηλίτευσε την απαξίωση του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος. Κατέθεσε σχέδιο νόµου για την
αντιµετώπιση της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί µε τα ψηφισθέντα νοµοσχέδια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Και όµως, οι προτάσεις µας πετάχτηκαν στον κάλαθο των
αχρήστων µαζί µε δεκάδες ερωτήσεις που έχουµε υποβάλει στη
Βουλή και που η Κυβέρνηση αρνείται να συζητήσει. Απέναντί µας
ορθώνεται ένα απροσπέλαστο τείχος. Συναντάµε έναν ανυποχώρητο αυταρχισµό, παρά τη φαινοµενική και ψευδεπίγραφη συγκαταβατικότητα σε πολλά θέµατα από το σηµερινό Υπουργό
Παιδείας. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να προχωρήσει στην
εφαρµογή των µνηµονιακών επιταγών και µε την ταξική πολιτική
της να οδηγήσει σε οικονοµική εξαθλίωση το λαό και τα λαϊκά
στρώµατα.
Έτσι, µετά απ’ αυτά απευθύνοµαι σε σένα, φίλε µου φοιτητή.
Το πρόβληµά σου σήµερα δεν είναι τα συγγράµµατα, δεν είναι
οι φοιτητικές εστίες, δεν είναι η σίτιση. Σήµερα σού κλέβουν το
µέλλον σου.
Απευθύνοµαι σε σένα, φίλε λέκτορα, διδάκτορα, µεταπτυχιακέ
φοιτητή. Μην αρκείσαι στο ξεροκόµµατο που σου πετούν µε τα
διάφορα νοµοθετήµατα, εκµεταλλευόµενοι τη λαχτάρα και την
επιθυµία σου για µία πανεπιστηµιακή καριέρα και µία αξιοπρεπή
πνευµατική εργασία.
Απευθύνοµαι σε σένα, πανεπιστηµιακέ δάσκαλε του 407. Μην
ευτελίζεσαι δεχόµενος τον κατακερµατισµό µιας θέσης διδασκαλίας σε πέντε, σε δέκα, σε είκοσι κοµµάτια για τριάντα ευρώ το
καθένα.
Απευθύνοµαι σε σένα, «βολεµένε» συνάδελφε της µερικής
απασχόλησης και σε σένα, συνάδελφε καθηγητή, που έρχεται η
στιγµή να κληθείς κι εσύ να υπογράψεις την ατοµική σου συλλογική σύµβαση.
Απευθύνοµαι σ’ όλους εσάς, απευθύνοµαι στην κοινωνία και
σας καλώ να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, να ενώσουµε τις προσπάθειές µας, να αντισταθούµε, να βροντοφωνάξουµε «φτάνει
πια, δεν αξίζουµε τέτοιας τύχης, δεν αξίζουµε τέτοιας µεταχείρισης».
Ελάτε να χαράξουµε νέους δρόµους, ελάτε να ανοίξουµε
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νέους δρόµους, ελάτε να ονειρευτούµε ξανά, ελάτε να ξαναγεµίσουµε τις πλατείες. Ας είναι οδηγός µας οι αγώνες που δώσαµε
για την προάσπιση του άρθρου 16. Οι καιροί ου µενετοί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από
το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τούς εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Πάντζας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα εστιάσω την οµιλία µου σε δύο άρθρα του
νοµοσχεδίου, στα άρθρα 38 και 39. Στο τρίτο κεφάλαιο και συγκεκριµένα επί του άρθρου 38 τα κίνητρα και οι παροχές στους
αθλητές πρέπει να δίνονται σταδιακά προκειµένου να αυξήσουν
την προσπάθειά τους και όχι να τους οδηγήσουν στην πρόωρη
αποχώρησή τους, αγαπητέ Υφυπουργέ κύριε Ιωαννίδη, που τόσα
πολλά έχετε προσφέρει στο ελληνικό µπάσκετ. Η αξιολόγηση
των αθλητών πρέπει να γίνεται από το σύνολο των διακρίσεων
και όχι µόνο από µία µικρή ή µεγάλη διάκριση.
Επί του άρθρου 39 και συγκεκριµένα για τη διάταξη που
αφορά στην ειδική αγωγή, εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, υποβαθµίζοντας κατά κάποιο τρόπο την ουσία της διάταξης µάς είπατε
ότι µόνο σκοπό έχει την εξασφάλιση κάποιων πιστώσεων από το
ΕΣΠΑ, ότι δηλαδή το ζήτηµα είναι τεχνικό για να δικαιολογηθεί η
καινοτόµος δράση που απαιτεί το ΕΣΠΑ.
Ωστόσο, για την πλήρη ένταξη των µαθητών µε αναπηρία µέσα
στο γενικό σχολείο σύµφωνα µε το άρθρο 24 της σύµβασης για
τα δικαιώµατα των αναπήρων, απαιτούνται στρατηγικός σχεδιασµός και πολιτική προτεραιότητα, κατάλληλες υποδοµές και κτήρια, µόνιµοι και εξειδικευµένοι επιστήµονες, εκπαιδευτικά
εργαλεία και επιστηµονική τεκµηρίωση, διαγνωστικές επιτροπές
που θα διέπονται από επιστηµονικές αρχές και µία δεοντολογία
που θα στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα των µαθητών µε
αναπηρία.
Βέβαια, απαιτείται και επαρκής χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Πρότεινα χθες στην οµιλία µου επί της αρχής, την απόσυρση
της διάταξης, ώστε να σχεδιαστεί ξανά µέσω ουσιαστικής διαβούλευσης των αρµόδιων φορέων.
Είπα, επίσης, ότι αν επιµένετε να διατηρήσετε τη διάταξη,
φροντίστε, τουλάχιστον, να ξεκινήσει η εφαρµογή της µετά την
έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας των Διεπιστηµονικών Επιτροπών, ΕΔΕΑΥ.
Είναι, πάντως, ευχάριστο –ειλικρινά ευχάριστο- το ότι δεσµευτήκατε προσωπικά -και όχι µόνο- ότι δεν θα καταργήσετε τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου, αλλά αντίθετα θα την
ενισχύσετε.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει τρεις τροπολογίες – προσθήκες στο άρθρο 39 του νοµοσχεδίου. Συγκεκριµένα:
Η πρώτη αφορά στην επέκταση εφαρµογής του µέτρου της
υποχρεωτικής παραµονής για ένα έτος αντί για δύο στην κατεχόµενη οργανική θέση στους εκπαιδευτικούς και στο ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό που υπηρετούν στα
ΣΜΕΑΕ, στα Τµήµατα Ένταξης και στα ΚΕΔΔΥ, για τους ίδιους
λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου.
Πιστεύω ότι πρέπει να την κάνατε δεκτή για λόγους ισότιµης
µεταχείρισης όλων των εκπαιδευτικών.
Η δεύτερη αφορά στην τροποποίηση της σύνθεσης των ΠΥΣΕΕΠ µε την τοποθέτηση µέλους ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΔΔΥ ως τακτικού µέλους για την αποκατάσταση της
νόµιµης λειτουργίας των Συµβουλίων αυτών.
Η τρίτη αφορά στην αναγνώριση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών διπλωµάτων µε τίτλο και περιεχόµενο την Ειδική
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Αγωγή, που χορηγούνται από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Αυτό επιβάλλεται για λόγους ισονοµίας και δικαιοσύνης, µε δεδοµένο ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατοχυρώνεται
στους κατόχους αντίστοιχων µεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών διπλωµάτων του εξωτερικού, που αναγνωρίζονται ως ισότιµοι και αντίστοιχοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
Σε ό,τι αφορά τις µετεγγραφές των φοιτητών:
Κύριοι Υφυπουργοί, είναι απαράδεκτο το ποσό των 6.000 ευρώ
κατά κεφαλήν στα εισοδηµατικά κριτήρια που θέτετε. Στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ µεταξύ άλλων προτείνεται ο διπλασιασµός του ποσού αυτού.
Επίσης, προτείνεται η εξαίρεση από τα εισοδηµατικά κριτήρια
των παιδιών τρίτεκνων και πολύτεκων οικογενειών, των τέκνων
µονογονεϊκών οικογενειών, αλλά και επιτυχόντων, εφόσον οι ίδιοι
ή δύο µέλη της οικογένειάς τους είναι τυφλοί, κωφοί ή νεφροπαθείς ή υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.
3794/2009.
Σας προτείνω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε τη δική
σας τροπολογία για τις µετεγγραφές φοιτητών και να υιοθετήσετε τη δική µας. Και σωστό είναι και δίκαιο.
Κύριε Υπουργέ, οι περικοπές που επιβάλλονται από τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς νόµους, έχουν φέρει σε ακραίο σηµείο τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η παρεχόµενη
εκπαίδευση υποβαθµίζεται και οι ελλείψεις στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµιουργούν ένα περιβάλλον αφιλόξενο στους µαθητές.
Από την άλλη µεριά, η δραµατική συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήµατος, αποµακρύνει τους νέους από τη συνέχιση
των σπουδών τους.
Κύριε Υπουργέ, ένας λαός µε µειωµένο µορφωτικό επίπεδο
έχει και µειωµένες αντιστάσεις, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και
αυτός ο κίνδυνος πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά όσους
κόπτονται για τη σωτηρία της πατρίδας.
Κύριοι Υφυπουργοί, θα ήθελα να προσθέσω ότι µε τα µνηµόνια
που έχουν υπογραφεί –το ξέρουµε όλοι εδώ στη Βουλή, ασχέτως
αν δεν το λέµε, το ξέρει ο ελληνικός λαός, το ξέρει ο κόσµος
όλος, το ξέρει ο κ. Σόιµπλε και η κ. Μέρκελ- εφόσον υλοποιούνται
και πραγµατοποιούνται, δεν υπάρχει µέλλον για την πατρίδα µας.
Καπάκι φέρατε και το φορολογικό, το οποίο είναι το µνηµόσυνο
του ελληνικού λαού.
Αυτή είναι η βάση. Αυτό είναι το καρκίνωµα. Από εκεί ξεκινάνε
όλα.
Δεν νοµίζω ότι µε αυτές τις προοπτικές και µε αυτά τα µνηµόνια µπορεί ο τόπος µας να προχωρήσει µπροστά. Αυτό το ξέρουµε όλοι βαθιά µέσα στην ψυχή µας, στο µυαλό µας, αλλά δεν
το λέµε προς τα έξω. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι αυτή. Πρέπει να ακυρώσετε αυτά τα µνηµόνια για να ζήσει ο ελληνικός
λαός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πάντζα.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Ψυχάρης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προεκλογικά, πριν από τις πρώτες εκλογές του Μαΐου, είχα θέσει ένα θέµα για τις µετεγγραφές
φοιτητών. Είχα πει ότι σε µία οικογένεια που έχει δύο παιδιά και
το ένα παιδί φοιτά, για παράδειγµα, στην Κοµοτηνή και το άλλο
στην Κρήτη, θα µπορούσαν να πάρουν µετεγγραφή, ώστε να πηγαίνουν στο ίδιο πανεπιστήµιο.
Το είχα θέσει αυτό και µετεκλογικά, µεταξύ των δύο εκλογών,
στην υπηρεσιακή κυβέρνηση KAI στην κυρία Υπουργό. Τότε µου
είχε πει ότι δεν µπορούσε να κάνει κάτι. Το έθεσα και πάλι στον
κύριο Υπουργό, τελικά µπήκε µία τροπολογία και τον ευχαριστώ
γι’ αυτό.
Συνεπώς θα ήθελα να πω, ότι είναι µία θετική τροπολογία, διότι
επιτρέπει να δώσουµε µία ανάσα στις οικογένειες και να µην κάνουν επιλογή ποιο από τα δύο παιδιά θα σπουδάσει. Βέβαια, το
όριο που τέθηκε των 6.000 ευρώ ανά κεφαλή είναι χαµηλό. Θα
µπορούσατε ενδεχοµένως του χρόνου να το ξανακοιτάξετε,
ώστε να αυξηθεί. Αυτή τη στιγµή, όµως, δίδεται µία οικονοµική
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ανάσα, µέσω αυτής της τροπολογίας, έστω και για λίγες οικογένειες, χωρίς να κοστίζει τίποτα στο ελληνικό κράτος. Δεν µιλώ
για τα πανεπιστήµια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, µιλώ για
τα άλλα πανεπιστήµια. Δίδεται έτσι η δυνατότητα, ούτως ώστε
µία οικογένεια να µπορεί να πάρει µία οικονοµική ανάσα.
Καλώ όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να το υπερψηφίσουν, διότι µπορεί να υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, αλλά η
συγκεκριµένη τροπολογία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
είναι κάτι θετικό για ορισµένες οικογένειες. Όπου µπορούµε να
έχουµε ευρεία συναίνεση, ώστε να δώσουµε ορισµένες παροχές,
χωρίς να κοστίζει τίποτα στο κράτος, ας το κάνουµε.
Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό, λοιπόν, που τελικά µπήκε αυτή
η τροπολογία.
Στη χθεσινή συζήτηση, που ήταν κάπως ταραχώδης -και δεν
µας τιµά αυτό ως Βουλή- τέθηκε το θέµα των ιεροδιδασκάλων.
Η Κυβέρνηση, το κράτος γενικότερα οφείλει να παρέχει την καλύτερη δυνατή παιδεία σε όλους τους Έλληνες πολίτες και σε
αυτό η τροπολογία αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Θα ήθελα να µιλήσω και για κάτι άλλο πιο επίκαιρο. Αυτήν τη
στιγµή υπάρχουν δεκάδες ιστορικά κτήρια που είναι στο έλεος
της αδιαφορίας, της φθοράς και των καταλήψεων. Πολλά από
αυτά τα κτήρια κουβαλούν την ιστορία της νεότερης Ελλάδος,
όπως η βίλα «Λέλας Καραγιάννη».
Αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί, επιτέλους, να βάλει ένα τέλος
σε αυτήν την ανοµία, και τα κτήρια να παραδοθούν στους νόµιµους κατόχους τους.
Είναι αδιανόητο, όµως, αυτήν τη στιγµή αυτά τα κτήρια να φυλάσσονται από τα ΜΑΤ, προκειµένου να αποφευχθεί η ανακατάληψη. Καλώ, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας και τον κύριο
Υπουργό να µου δώσουν µια απάντηση σε αυτό, να επικοινωνήσουν µε το δήµαρχο, ώστε να βρεθεί µία λύση για την αξιοποίηση
αυτών των κτηρίων, όπως είναι για παράδειγµα η βίλα «Αµαλία»,
που είναι το ιστορικό 2ο Γυµνάσιο. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον
κύριο Υπουργό να επικοινωνήσει άµεσα µε το δήµαρχο, ούτως
ώστε να υπάρξει µία λύση σε αυτό το θέµα, να παραδοθούν τα
κτήρια για αξιοποίηση και να µην είναι πια κέντρα αναρχίας. Είναι
θέµα πολιτισµού και ιστορικής µνήµης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ψυχάρη.
Το λόγο έχει η κ. Αγγελική Γκερέκου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγχώνευση
φορέων κάτω από την οµπρέλα των δύο νέων οργανισµών για
την Διά Βίου Μάθηση και την Πιστοποίηση Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού κινείται, εάν εφαρµοστεί σωστά,
παρά τις όποιες επιµέρους ενστάσεις, θα έλεγε κανείς, προς τη
σωστή κατεύθυνση, παρ’ όλο που και πάλι µας λείπει η αποτίµηση του µέχρι τώρα έργου αυτών των οργανισµών.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένες ρυθµίσεις άλλων θεµάτων του Υπουργείου, από τις οποίες, όπως φάνηκε και στις συνεδριάσεις της επιτροπής, προκύπτουν συγκεκριµένα προβλήµατα.
Σχετικά µε το άρθρο 33, επιτρέψτε µου να επιµείνω ότι η δυνατότητα αξιοποίησης άµισθων εθελοντών στις σχολικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού ανοίγει
παράθυρο στην υποβάθµισή της και µάλιστα µε το κατά τη
γνώµη µου πρόσχηµα να καλυφθούν έκτακτες περιοδικές ανάγκες, οι οποίες δεν ορίζονται. Γι’ αυτό και επιµένω, κύριε Υπουργέ,
στην απαλοιφή της συγκεκριµένης πρόβλεψης.
Σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τα ΑΕΙ στο άρθρο 34, θέλω επιλεκτικά για λόγους χρόνου να αναφερθώ σε δύο ζητήµατα για τα
οποία έχω καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Πρώτον, πρέπει να
αποσαφηνιστεί µε προσθήκη στο άρθρο 79 του ν. 4009/2011, ότι
το υφιστάµενο προσωπικό ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού
προσωπικού θα ενταχθεί αυτοδίκαια σε θέσεις των κατηγοριών
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού. Προηγουµένως, άκουσα µε ικανοποίηση ότι ο
Υπουργός είπε ότι αυτήν τη στιγµή δεν µπορεί, αλλά προτίθεται
πολύ άµεσα να διευθετήσει αυτήν την αδικία. Το περιµένουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, πρέπει να αποσυρθεί η πρόβλεψη στο ίδιο άρθρο
µε την οποία γίνεται προαιρετική η εκµάθηση ξένων γλωσσών
στα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου στα ΑΕΙ. Η διδασκαλία της εξειδικευµένης χρήσης της ξένης γλώσσας δεν είναι πολυτέλεια, κύριοι συνάδελφοι, είναι εργαλείο, χάρη στο οποίο οι
φοιτητές µας θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του µελλοντικού επαγγελµατικού τους χώρου.
Σ’ ό,τι αφορά τώρα τις βραβεύσεις διακριθέντων αθλητών στο
άρθρο 38, είναι ένα σύνθετο, δύσκολο θέµα. Κατά τη γνώµη µας
θα πρέπει να επανεξεταστεί ο αριθµός των συµµετεχουσών
χωρών, των σωµατείων και των αθλητών σε κάποιες από τις προβλεπόµενες διακρίσεις µε βασικό γνώµονα, βεβαίως, την στήριξη
και την µόρφωση των παιδιών που ασχολούνται µε τον πρωταθλητισµό, όπως, επίσης και να προστεθούν διεθνείς διοργανώσεις, όπως οι παγκόσµιοι σχολικοί αγώνες και οι µαθητικές
ολυµπιάδες.
Έρχοµαι στο άρθρο 39. Η δυνατότητα που δίνεται σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να καταλαµβάνουν θέσεις σχολικών συµβούλων δηµιουργεί διάφορα ζητήµατα, όπως εξηγείται
αναλυτικά στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει συνάδελφοι
από διαφορετικά κόµµατα. Θυµίζω ότι υπάρχει σχετική αρνητική
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ενώ µεταξύ άλλων δηµιουργούνται προβλήµατα αξιοπιστίας, αφού οι
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σχολικοί σύµβουλοι θα εποπτεύουν τους
πρώην ή και µετέπειτα εργοδότες τους.
Ζητούµε, λοιπόν, είτε να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία που
έχει κατατεθεί είτε στη χειρότερη περίπτωση να αποσύρετε τη
σχετική διάταξη, ώστε να υπάρξει εύλογος χρόνος για να δείτε
το θέµα σε βάθος από τη στιγµή µάλιστα που οι επόµενες κρίσεις
σχολικών συµβούλων θα γίνουν σε τρία χρόνια. Προς τι αυτή η
σπουδή, προς τι αυτή η βιασύνη;
Τώρα θα έρθω στο άρθρο 39, που κατά τη γνώµη µας είναι ένα
από τα σοβαρότερα άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου αν όχι το σοβαρότερο. Μάλιστα το πιο αµφιλεγόµενο σηµείο του άρθρου 39,
είναι ασφαλώς οι ρυθµίσεις για την αξιολόγηση διάγνωσης και
υποστήριξης των µαθητών που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες.
Θέλω να θυµίσω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θεσµοθέτησε
πρώτη µε το ν. 1566/85, ένα πλαίσιο που ενέτασσε την ειδική
αγωγή στη γενική εκπαίδευση και έπειτα µε νόµο του 2002, τις
παράλληλες δοµές στήριξης. Περίπου τριάντα χρόνια µετά και
µετά από τον τελευταίο νόµο του 2008, η ειδική αγωγή παραµένει από τους µεγάλους ασθενείς της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Τόσο η αξιολόγηση όσο και η υποστήριξη είναι ανεπαρκής.
Στον τοµέα της υποστήριξης υπάρχει έλλειψη επαρκούς εξειδικευµένου προσωπικού, γεγονός που σηµαίνει ότι η λειτουργία
των ΚΕΔΔΥ κληρονοµεί ουσιαστικά τις αδυναµίες των ΚΔΑΥ.
Άλλες υποστηρικτικές δοµές εκτός ειδικής αγωγής που θα µπορούσαν να διαθέσουν επιστηµονικό προσωπικό για τις ανάγκες
της ειδικής αγωγής, όπως οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων και
τα Κέντρα Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού έχουν επίσης
αφεθεί στον µαρασµό. Γιατί;
Στον τοµέα της αξιολόγησης έχουµε και κάτι άλλο πάρα πολύ
σοβαρό. Έχουµε απέναντί µας εκείνη την τεράστια γκρίζα ζώνη
των µαθησιακών δυσκολιών που δεν οφείλονται σε µικρές ή µεγάλες αναπηρίες, αλλά προβλήµατα όπως η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσαριθµησία, η δυσαναγνωσία, η δυσορθογραφία, το
σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής. Δεν συζητάµε γι’ αυτά επαρκώς. Πρόκειται για περιπτώσεις που πιθανότατα -για να µην πω
σίγουρα- απασχολούν συνεχώς ένα αυξανόµενο ποσοστό οικογενειών. Ακόµα δεν έχουµε µπορέσει να καταγράψουµε τον
αριθµό των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ή γενικές
µαθησιακές δυσκολίες και µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
αυτών.
Πώς να το καταφέρουµε, βέβαια, όταν δεν έχουµε αναπτύξει
εργαλεία για να εντοπίσουµε κάθε µια από τις πολυάριθµες περιπτώσεις, ήδη, από την προσχολική ή προνηπιακή ηλικία, ώστε
να έχουµε τη δυνατότητα άµεσης έγκαιρης παρέµβασης, πρώιµης παρέµβασης ή όταν το σύστηµα αφήνει την απόφαση επιλογής εκπαιδευτικού πλαισίου στο γονιό;
Αν γίνει πάλι η σωστή αξιολόγηση, ποιο είναι εκείνο το υπο-
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στηρικτικό πλαίσιο για την οικογένεια και το παιδί µετά; Κανένα.
Γι’ αυτό και οι παρούσες ρυθµίσεις, µπορεί µεν να προδίδουν –
δεν έχουµε αµφιβολία γι’ αυτό- την καλή πρόθεση του Υπουργείου, δεν απαντούν όµως, κύριοι Υπουργοί, στην ανάγκη µίας
γενναίας αναθεώρησης του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου που
θα αντιµετωπίζει ολοκληρωµένα τις σηµερινές ατέλειες του συστήµατος. Είναι κάτι που το περιµένουµε σύντοµα. Ο κύριος
Υπουργός είχε δεσµευτεί στην επιτροπή. Περιµένουµε να γίνει
αυτό, να ξεκινήσει.
Με τις όποιες λοιπόν επιφυλάξεις, θα λέγαµε ότι το νοµοσχέδιο αυτό κάνει ένα βήµα µπροστά, όµως µένουν πάρα πολλά
άλλα βήµατα να γίνουν κι αυτό πρέπει να γίνει σύντοµα, ούτως
ώστε το δηµόσιο να γίνει από τη µία πιο ορθολογικό στη λειτουργία του και πιο αποδοτικό βεβαίως στη διαχείρισή του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία Γκερέκου.
Η κ. Ελένη Μακρή-Θεοδώρου έχει το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία εποχή
που οι αξίες, οι θεσµοί και ο πολιτισµός πλήττονται από την
κρίση, ο τοµέας της παιδείας αναµφίβολα αποτελεί σηµαντικό
πυλώνα του έθνους και πολλές φορές θα συµφωνήσετε ότι έχουν
προαναγγελθεί µεταρρυθµίσεις, οι οποίες τελικά δεν εφαρµόστηκαν εξ ολοκλήρου παρά µόνο περιπτωσιολογικά.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε επιχειρεί να βάλει σε τάξη µία
σειρά εκκρεµοτήτων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε ευέλικτη
προσαρµογή στη σύγχρονη οικονοµική συγκυρία.
Στο πρώτο κεφάλαιο µε τη σύσταση των δύο φορέων «Ίδρυµα
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» και «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού», επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση και εξορθολογισµός
της διαχείρισης των αρµοδιοτήτων αυτών, που µε περισσότερη
ευελιξία θα µπορούν να λειτουργούν µε τη δηµιουργία εξειδικευµένου επιτελείου για την διαχείριση της περιουσίας τους. Είχα
προτείνει να προστεθεί η εκπροσώπηση των εργαζοµένων στο
διοικητικό συµβούλιο, εφόσον υπάρχει εκλεγµένος εκπρόσωπός
τους από πρωτοβάθµιο όργανο και χαίροµαι που έχει συµπεριληφθεί στις προσθήκες.
Θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 33. Η ελληνική Διασπορά είναι
το ζωντανό κοµµάτι του Ελληνισµού που ζει εκτός των ελληνικών
συνόρων. Η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, η γνώση της ελληνικής ιστορίας, η διάχυση της ελληνικής λογοτεχνίας και της
ελληνικής γραµµατείας αποτελούν αυτά καθ’ αυτά αξία, συνιστούν δηλαδή αυτοτελή πνευµατικό πλούτο για όποιον γίνεται
κοινωνός και µέτοχος. Για τους Έλληνες οµογενείς συνιστά επιπλέον ενδυνάµωση της ελληνικότητάς τους, ισχυροποίηση του
οµφάλιου λώρου µε την Ελλάδα και παράλληλα συνιστά διεύρυνση και ισχυροποίηση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Πρόκειται
για ένα χρέος αµοιβαιότητας µε αµοιβαίο επίσης όφελος. Το ελληνικό κράτος έχει ιστορικά και έµπρακτα υιοθετήσει ως υποχρέωσή του την εκπαίδευσή των Ελληνοπαίδων εξωτερικού και
επενδύει συνεχώς σ’ αυτήν.
Παραδοσιακά η Ελλάδα στήριζε και συνεχίζει να στηρίζει παρά
τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες τον πληθυσµό της ελληνικής
οµογένειας µε εκπαιδευτικούς, σχολεία και εκπροσώπους.
Μπορεί οι δυνατότητες για οικονοµική στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης να µην είναι ίδιες όπως στο παρελθόν,
όµως µε το παρόν άρθρο µπορούµε να εξορθολογήσουµε το σύστηµα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διαθέτουµε προσωπικό το
οποίο θα παράγει εκπαιδευτικό έργο. Βεβαίως, αυτό το προσωπικό θα έχει τα τυπικά προσόντα, θα αξιολογείται για να αναλάβει
αυτό το έργο και θα µπορεί να το υποστηρίζει. Είναι νοµίζω
σαφές ότι η ελάχιστη αυτή δαπάνη αποτελεί µία παραγωγική
επένδυση µε πολλαπλές και µακρόχρονες θετικές επιδράσεις.
Στο άρθρο 39 εισάγεται ένα καινοτόµο εγχείρηµα. Για πρώτη
φορά οργανώνεται, σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραµµα
διεπιστηµονικής υποστήριξης των σχολείων και των µαθητών µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό σηµαίνει πως
οι µαθητές που µέχρι τώρα δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες εκπαί-
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δευσης µέσα στο γενικό σχολείο, εξαιτίας της αναπηρίας τους ή
των ειδικών αναγκών τους, παρότι θα µπορούσαν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραµµα, αποκτούν ίσες ευκαιρίες µε
τους υπόλοιπους συµµαθητές τους.
Σε µία εποχή οικονοµικής ύφεσης γίνεται ιδιαίτερα αποφασιστικής σηµασίας η διαφύλαξη του ίσου δικαιώµατος του κάθε
µαθητή στην ποιοτική εκπαίδευση και για τους µαθητές µε δυσκολίες, είναι κρίσιµο να έχουν όχι µόνο πρόσβαση στην εκπαίδευση, τοποθέτηση στο σχολείο, αλλά µία ουσιαστική συµµετοχή
στη µάθηση.
Οι δοµές και πρακτικές που εστιάζονται στην παραδοσιακή ειδική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στην ιατρικού τύπου διάγνωση ενδογενών
αδυναµιών ή διαταραχών που θεωρείται ότι προκαλούν τις µαθησιακές δυσκολίες είναι ξεπερασµένες. Γίνεται επιτακτική η
ανάγκη µιας πολιτικής εκπαίδευσης που συµπεριλαµβάνει όλους
τους µαθητές των κοινών σχολειών, ώστε να µην οδηγεί στο στιγµατισµό και στην περιθωριοποίηση. Ας ακούσουµε τις ενστάσεις
που κατατίθενται, έτσι ώστε οι όποιες αδυναµίες να αντιµετωπιστούν για το καλό των παιδιών και των οικογενειών τους.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που έρχεστε την κατάλληλη στιγµή.
Έχετε δεσµευθεί να φέρετε ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο για
την ειδική εκπαίδευση και χαίροµαι γι’ αυτό. Είναι σαφές ότι
υπάρχουν προβλήµατα στον τοµέα της ειδικής εκπαίδευσης που
θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Στην εκλογική µου περιφέρεια, στη Φθιώτιδα, λειτουργούν ειδικό νηπιαγωγείο, ειδικό σχολείο και Ειδικό
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, δεν υπάρχει όµως κάλυψη
για δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έτσι, λοιπόν, τελειώνοντας τα
παιδιά το ειδικό δηµοτικό σχολείο, πώς είναι δυνατόν να ενταχθούν στο γυµνάσιο, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποστηρικτικές υποδοµές; Δεν µιλάω φυσικά για τις περιπτώσεις που
επιστηµονικά µπορούν να ενταχθούν σε µια κανονική τάξη, αλλά
γι’ αυτά τα παιδιά που επιθυµούν να συνεχίσουν σε ένα σχολείο,
προσαρµοσµένο όµως στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και στην
ασφάλειά τους.
Έρχοµαι στο θέµα των µετεγγραφών. Κύριε Υπουργέ, είναι
πολύ σηµαντική η πρωτοβουλία σχετικά µε τις µετεγγραφές των
φοιτητών, καθώς αποτελεί µια ανάσα για ένα µεγάλο µέρος των
οικογενειών που πλήττονται από την οικονοµική κρίση. Φαίνεται
ξεκάθαρα πως η Κυβέρνηση επιζητά και βρίσκει λύσεις χειροπιαστές, υπαρκτές, ρεαλιστικές, ώστε να ενισχύσει την ελληνική οικογένεια σε αυτό το δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον. Διακρίνω
όµως ένα φθηνό λαϊκισµό σε αυτό το θέµα. Μιλάµε όλοι για εισοδηµατικά κριτήρια και για το κατά κεφαλήν εισόδηµα. Δεν έχω
ακούσει καθόλου την πρόταση του ορίου του 10%. Οι δυνητικά
δικαιούχοι, σύµφωνα µε αυτό το ποσοστό, είναι οκτώµισι χιλιάδες φοιτητές. Γιατί να µην αυξηθεί το όριο στο 15%, έτσι ώστε
να δώσουµε τη δυνατότητα σε περισσότερους φοιτητές να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης; Με αυτό το ποσοστό αυξάνεται
κατά τέσσερις χιλιάδες ο αριθµός. Θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό και είναι πολύ µεγαλύτερη η ανάσα από αυτήν που αρχικά
επιθυµούµε να δώσουµε.
Αξίζει να τονιστεί -και δεν έχω ακούσει από κανέναν να αναφέρεται σε αυτό- ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο προβλέπεται η καθιέρωση της έκτακτης εξεταστικής και του Φεβρουαρίου και του
Ιουνίου για τους φοιτητές επί πτυχίω, ώστε να µπορούν να τελειώσουν νωρίτερα, εφόσον βέβαια το επιθυµούν, µην επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προγραµµατισµό.
Έρχοµαι στο άρθρο 33 παράγραφος 1α’ για την επιλογή των
σχολικών συµβούλων. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα πλήθος
προσοντούχων δηµοσίων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των θέσεων στελεχών εκπαίδευσης. Αξιολογούνται µε διαδικασίες
ΑΣΕΠ και υπηρεσιακά συµβούλια για το διορισµό τους στη δηµόσια εκπαίδευση. Υπάρχει η οµόφωνη γνωµοδότηση του Δ’
Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε
την οποία δεν παρέχεται εκ του νόµου δυνατότητα συµµετοχής
ως υποψηφίων και κατ’ επέκταση διορισµού ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως σχολικών συµβούλων. Τονίζω όµως –και αυτό είναι πολύ
σηµαντικό- ότι στην επικείµενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
θα δηµιουργηθούν ζητήµατα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, τα
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οποία πρέπει να αποφύγουµε σε µια διαδικασία που δεν έχει καν
ακόµα ξεκινήσει και για χρόνια εγείρονται από πολλές πλευρές
θέµατα αξιοπιστίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν λύσεις ευέλικτες,
προσαρµοσµένες στα νέα οικονοµικά δεδοµένα µε στόχο τη βελτίωση των θεµάτων της εκπαίδευσης και της παιδείας του τόπου
και αυτή η Κυβέρνηση έµπρακτα αποδεικνύει ότι έχει την πρόθεση να τις εφαρµόσει.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα µία επισήµανση να κάνω µε αφορµή
το σχέδιο «Αθηνά» που επίκειται να ανακοινωθεί σε λίγες µέρες.
Θέλω να δείτε µε προσοχή του θέµα του Πανεπιστηµίου της Στερεάς Ελλάδας, έτσι ώστε να µην ακυρωθεί ένα τµήµα µοναδικού
αντικειµένου και εγκαταστάσεις για τις οποίες ακόµα και σήµερα
δαπανώνται πολλά χρήµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην επί των άρθρων συζήτηση θα ήθελα να επισηµάνω το
εξής. Στα άρθρα περί του αθλητισµού θα µιλήσουν οι άλλοι εισηγητές.
Έχουµε µία τροπολογία σε σχέση µε το δικαίωµα µετάθεσης
που θεµελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δηµοτικής Εκπαίδευσης το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011.
Υπάρχουν τρεις τροπολογίες κατατεθειµένες τις οποίες ανέλυσε
ο κ. Πάντζας σε σχέση µε την ειδική αγωγή.
Υπάρχει, όµως, κύριε Υπουργέ, άµεση ανάγκη νοµοτεχνικών
ρυθµίσεων. Τα είχαµε επισηµάνει και στις επιτροπές, αλλά δεν
έχουν γίνει. Ένα παράδειγµα θέλω να σας πω και είναι σηµαντικό. Να µπει η λέξη «και» στο άρθρο 39 στην παράγραφο 4 στο
εδάφιο β’. Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν –λέει το άρθρο- Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ. Να µπει η λέξη «και» Κέντρα. Εάν δεν µπει η λέξη
«και» Κέντρα, φαίνεται σαν να είναι οι σχολικές µονάδες ειδικής
αγωγής µόνο κέντρα υποστήριξης. Νοµίζω ότι υπάρχουν και
άλλες τέτοιες νοµοτεχνικές ρυθµίσεις µέσα στο άρθρο 39 που
πρέπει να τις αλλάξετε.
Για τα νηπιαγωγεία, είναι θετικό ότι θεσµοθετείται για πρώτη
φορά το ωράριο των νηπιαγωγών. Μένει, όµως, να δούµε το πώς
θα έρθουν οι εγκύκλιοι και το πώς οι διατάξεις θα εξειδικεύσουν
το θέµα αυτό. Η αναλογία, όµως, νηπίων και νηπιαγωγών είναι
πάρα πολύ µεγάλη. Η πρότασή µας και µε τροπολογία που
έχουµε καταθέσει, είναι να έχουµε µία νηπιαγωγό ανά είκοσι
νήπια στα µεγάλα και µία νηπιαγωγό ανά πέντε νήπια στα δυσπρόσιτα, στα µονοθέσια µε κατεύθυνση να µειωθεί και άλλο ο
αριθµός. Οι συνθήκες δουλειάς και εκπαίδευσης στις δοµές προσχολικής αγωγής είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Κύριε Υπουργέ, βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχει µια
γενναία επιχορήγηση γιατί αυτήν τη στιγµή –το είχα αναφέρει και
χθες- τα νηπιαγωγεία επιχορηγούνται µε 1/10% ανά νήπιο, τη
στιγµή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τουλάχιστον 0,5%, πενταπλάσιο δηλαδή.
Για τις µετεγγραφές αναφέρθηκαν νωρίτερα για το διπλασιασµό του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, δηλαδή από τις έξι χιλιάδες
στις δώδεκα ανά άτοµο και για τους σχολικούς συµβούλους. Κύριοι Υπουργοί, υπάρχει αντίθεση εδώ, θα έλεγα, αρκετά µεγάλη
και έντονη και από τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες οµόφωνα και
των συνδικαλιστικών παρατάξεων και της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ
απ’ ότι ξέρω και στην ΟΛΜΕ και στη ΔΟΕ.
Επειδή ακριβώς οι επιλογές σχολικών συµβούλων θα πάνε δύο
χρόνια µετά απ’ ότι φαίνεται, γιατί έχουν µια θητεία τετραετή, νοµίζουµε ότι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυρθεί
αυτή η διάταξη έτσι ώστε να την ξαναεξετάσετε. Είµαστε αντίθετοι, βέβαια, σε αυτή για λόγους που έχουµε εξηγήσει και στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Επειδή, όµως, είναι δύο χρόνια µετά και αυτό το ζήτηµα αυτήν τη στιγµή δεν είναι ώριµο και
υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, νοµίζουµε ότι θα πρέπει να το
αποσύρετε. Δεν έχω ακούσει, βέβαια και τις τοποθετήσεις των
κοµµάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας επάνω σε αυτό
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το θέµα.
Κύριοι Υπουργοί, από το καλοκαίρι σας είχαµε κρούσει το καµπανάκι του κινδύνου σε σχέση µε τη λειτουργία των σχολείων.
Δυστυχώς, σε αυτήν τη χώρα τα βιβλία και οι εκπαιδευτικοί απ’
ότι φαίνεται θα ακολουθούν βίους παράλληλους, δεν θα συναντηθούν ποτέ. Επί κ. Διαµαντοπούλου δεν είχαµε βιβλία, είχαµε
φωτοτυπίες και είχαµε δασκάλους και καθηγητές. Φέτος έχουµε
τα βιβλία, δεν έχουµε τους καθηγητές και τους δασκάλους. Τα
εκπαιδευτικά κενά είναι τεράστια από την αρχή της σχολικής
χρονιάς.
Με έγγραφό σας που µάς απαντήσατε στις 14/12 είναι χιλιάδες τα εκπαιδευτικά κενά που µας έχετε πει. Και ακόµα συνεχίζονται. Υπάρχουν λύκεια ειδικά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
που δεν υπάρχουν από την αρχή της χρονιάς οι καθηγητές που
διδάσκουν τα µαθήµατα της κατεύθυνσης στην Ελλάδα! Πώς θα
πάνε αυτά τα παιδιά να δώσουν τα µαθήµατα; Είναι δυνατόν να
συνεχίζεται αυτό το πράγµα; Και βέβαια για εµάς έχει εξήγηση.
Είναι στην πολιτική που εγκλωβίζει την παιδεία στο 2,71% και
έχουµε ξαναπεί ότι θυσιάζεται η παιδεία στο βωµό των µνηµονίων.
Επίσης, τα κενά, κύριε Υπουργέ, προσπαθήσατε να τα καλύψετε µε ΕΣΠΑ, µε ΕΣΠΑ όµως επτά µηνών. Τώρα εξηγείται γιατί
δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις από την αρχή της χρονιάς,
αλλά έγιναν δύο µήνες µετά έτσι ώστε να φτάσουν στο τέλος.
Αυτά, όµως, δεν είναι λύσεις.
Επίσης, σκέφτεστε να το λύσετε µε συγχωνεύσεις, µε αυξήσεις ωραρίου; Νοµίζουµε ότι τέτοιες λύσεις θα συναντήσουν την
καθολική αντίδραση και των εκπαιδευτικών και των γονιών.
Περιοχές µετάθεσης. Αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις και τη
δέσµευση του κυρίου Υφυπουργού σχετικά µε τις εγκυκλίους
που θα στείλει σε σχέση µε το πώς θα τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί. Κύριε Υφυπουργέ, όµως, µας προκαλεί µεγάλη ανησυχία το γεγονός ότι στο µεσοπρόθεσµο πέρασε η διάταξη όπου
µε απόφαση Υπουργού µπορούν να µετατίθενται οι εκπαιδευτικοί
παντού.
Για παράδειγµα, αυτό σηµαίνει ότι παρακάµπτονται τα υπηρεσιακά συµβούλια; Μια δήλωσή σας και ένα ξεκαθάρισµα επ’
αυτού νοµίζω θα ήταν σηµαντικό. Έτσι ακριβώς γράφει στο µεσοπρόθεσµο. Με απλή απόφαση του Υπουργού µετατίθενται οι
εκπαιδευτικοί ανά όλη την Ελλάδα. Αυτό θα ήθελα να µου το
πείτε.
Άλλο ζήτηµα είναι η προϋπηρεσία των αναπληρωτών, το έχω
ξαναπεί πολλές φορές. Δουλεύουν οι άνθρωποι από το 2010 και
η προϋπηρεσία τους από το 2010 και µετά δεν αναγνωρίζεται.
Είναι δυνατόν;
Ελληνόγλωσση. Είναι θετικό το ότι πήρατε πίσω αυτό για το
εθελοντικό. Νοµίζουµε, όµως, ότι πρέπει να έρθει σε ξεχωριστό
νοµοσχέδιο, να συζητήσουµε για την ελληνόγλωσση παιδεία στο
εξωτερικό -κατά περιοχές δεν είναι παντού τα ίδια πράγµατα- και
βέβαια να λυθεί µόνιµα, το τι θέλουµε Πρέπει να ξεκαθαρίσει η
ελληνική πολιτεία τι θέλει να κάνει µε τα σχολεία του εξωτερικού.
Μην αφήνετε τα πάντα στη δικαιοδοσία των συντονιστών. Υπάρχουν ήδη πολλά προβλήµατα -θα σας καταθέσουµε ερώτησηµην αφήνετε τα πάντα ανεξέλεγκτα στους συντονιστές.
Αξιολόγηση. Καλά κάνετε και το παρατείνετε. Είµαστε ενάντια
σε µία αξιολόγηση -και θα τοποθετηθούµε και αργότερα- που χειραγωγεί και κατηγοριοποιεί τα σχολεία. Αυτό, όµως, θα το συζητήσουµε αργότερα.
Είµαστε υπέρ της ακώλυτης µισθολογικής και βαθµολογικής
εξέλιξης των εκπαιδευτικών.
Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται µία δήλωσή σας ότι θα αναλάβετε
µία πρωτοβουλία να βρείτε τον κ. Μανιτάκη, σε σχέση µε τα θέµατα αργίας που µπορούν να τεθούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι εξαιτίας ανάρµοστης συµπεριφοράς κ.λπ., όπου και το ντύσιµο
ακόµη µπορεί να δείχνει ανάρµοστη συµπεριφορά και µε την
απλή παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο οι δηµόσιοι υπάλληλοι βγαίνουν στην αργία. Νοµίζω ότι σαν Υπουργός Παιδείας
αλλά και οι άλλοι Υπουργοί µπορείτε να αναλάβετε µία πρωτοβουλία, να πάτε µε τον κ. Μανιτάκη και να το συζητήσετε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ας προσέχουν λίγο. Δάσκαλοι είναι
και καθηγητές.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Να σας πω κάτι; Ακόµη και ο τρόπος που θα µιλήσετε είναι τόσο πολύ σφικτός και αυστηρός ο
Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, που µε το παραµικρό -και αν πέσεις και σε κακόβουλους- µπορεί να σε θέσει σε αργία µετά µε
τις διαδικασίες που θα κάνει.
Ολοκληρώνοντας θέλω να πω για κάποιες απόψεις που ακούστηκαν τα εξής: Βεβαίως η παιδεία είναι επένδυση και χρειάζεται
µεταρρυθµίσεις. Η πραγµατικότητα, όµως, ότι υπάρχουν όντως
εστίες διαφορετικής µάθησης και ότι το άτοµο µπορεί να παίρνει
και από άλλες εστίες τη µάθηση, την άτυπη επιµόρφωση, δεν σηµαίνει ότι εµείς θα προσπαθήσουµε να την ενισχύσουµε.
Για παράδειγµα η ιδιωτική αγορά υπάρχει. Τι γίνεται µε το
παρόν σχέδιο νόµου; Η ιδιωτική αγορά εποπτεύεται; Καθόλου.
Ούτε τα αναλυτικά τους προγράµµατα. Η ιδιωτική αγορά ενισχύεται. Η παιδεία όπως καθιερώθηκε µέσα από το διαφωτισµό,
τη βιοµηχανική επανάσταση και µετά από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, αλλάζει. Αλλάζουν τα εκπαιδευτικά πρότυπα και αλλάζουν
από λόγους οικονοµικούς και πολιτισµικούς. Παλαιότερα το πτυχίο σήµαινε δουλειά. Τώρα το πτυχίο δεν είναι εγγύηση για τη
δουλειά. Άρα, ποια θα είναι η λύση µας; Η λύση είναι να ανεβάζουµε συνέχεια το επίπεδο; Η λύση που προσφέρεται είναι µία
µοναχική πορεία του ατόµου που από το νηπιαγωγείο –και υπάρχουν οι διατάξεις αυτές- µε το portfolio µαζεύει δεξιότητες, ικανότητες, οι οποίες θα τον ακολουθούν µέχρι να πεθάνει και τις
οποίες πρέπει συνέχεια να τις ανανεώνει.
Οι προτάσεις που έχουν γίνει από τη ΔΗΜΑΡ ιδίως, αλλά και
από άλλους οµιλητές, ενσωµατώνονται στη λογική του, «αφού
αυτό είναι το τοπίο τι να κάνουµε»; Γίνονται µόνο βελτιωτικές µεταρρυθµιστικές προτάσεις ενός συστήµατος, όπου ο εργαζόµενος είναι χωρίς δουλειά, ευέλικτος, ελαστικός και άρα
καταρτίσιµος, χωρίς µορφωτικά αγαθά µε στέρεο επιστηµονικό
υπόβαθρο και γνώσεις. Η πολιτική αυτή που είναι εγκλωβισµένη
στην πολιτική του µνηµονίου, δεν µπορεί να φέρει αποτελέσµατα. Χρειάζεται η δηµοκρατική ανατροπή της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο συνάδελφος
κ. Τέρενς Κουίκ έχει το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από δηµοσιογραφική ταχύτητα
µόνο θα ήθελα να καταθέσω την είδηση ότι θα έρθει να «µολύνει»
σήµερα τη Βουλή των Ελλήνων ο επικεφαλής της Κοµαντατούρ
στην Ελλάδα Ράιχενµπαχ, ο οποίος θα έρθει εδώ για να ενηµερώσει, λέει, το Προεδρείο της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας
Τάξης, Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης. Είναι ο άνθρωπος
ο οποίος χειρίζεται κατά το δοκούν του Βερολίνου τα προγράµµατα και τα ΕΣΠΑ, για τα οποία µάλιστα –και εδώ είναι το δεύτερο θέµα η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει µία εξήγηση τι ακριβώς
συµβαίνει µε τον Φούχτελ και το δωράκι το οποίο έκανε στους
Γερµανούς ο κ. Μηταράκης µέσω ΕΣΠΑ και που δεν το έχει κάνει
στους ελληνικούς ΟΤΑ.
Θα µου πείτε, βέβαια, όταν Υπουργός Οικονοµικών στην Ελλάδα -τον οποίο µάλιστα, τις τελευταίες δύο µέρες τον καταχεριάζει η Καραµανλική πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας- σε
συνέντευξή του λέει: «Δυο πράγµατα δεν αλλάζουν µόνο, οι
φόροι και ο θάνατος». Τι να πει κανείς γι’ αυτόν τον «ψυχρό εκτελεστή», ο οποίος έρχεται και κάθεται µέσα στη Βουλή των Ελλήνων και µιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν βγαίνει στα δηµόσια
θεάµατα. Δεν αλλάζει τίποτα, ούτε ο φόρος ούτε ο θάνατος.
Μας έστειλε, µάλιστα και το µήνυµα τώρα, ότι δεν θα γίνει καµµία ρύθµιση για το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου. Ερωτώ και τους τριακόσιους συναδέλφους –διακόσιους
ενενήντα οχτώ, γιατί έχουµε κι έναν στη Βοστώνη- εάν και κατά
πόσο έχετε –ή δεν έχετε- δεχθεί πιέσεις από τους δικούς σας ψηφοφόρους για να γίνει επιτέλους, µε γενναιότητα η ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου. Κανείς, όµως, δεν µιλάει
κι αφήνετε τον «ψυχρό εκτελεστή» να σας λέει ότι δεν αλλάζει
τίποτα, γιατί έτσι του είπε ο Τόµσεν.
Χαίροµαι ιδιαίτερα που κάποιοι µε αποκαλούν γραφικό, επειδή
κατέθεσα χθες τη µηνυτήρια αναφορά, η οποία θα πάει µέσω της
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ελληνικής δικαιοσύνης στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου για τον Πολ Τόµσεν και την παρέα του.
Χαίροµαι να είµαι ο γραφικός, επειδή υπερασπίζοµαι -έτσι
όπως εγώ εννοώ την πατρίδα µου, έτσι όπως εννοούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες την πατρίδα µας- τις οικογένειες εκείνων, οι οποίοι
πήδηξαν από τα µπαλκόνια ακριβώς, επειδή ο «ψυχρός εκτελεστής» δεν αποδέχεται µέσα σε όλα αυτό, το οποίο λέµε όλοι µας
και οι τριακόσιοι. Δεν νοµίζω να υπάρχει έστω κι ένας που να έχει
αντίρρηση.
Κύριε Υπουργέ, έρχοµαι στο θέµα των Ολυµπιονικών και των
Πρωταθλητών παγκόσµιων και πανευρωπαϊκών αγώνων. Ξέρετε,
το παιχνίδι της µπερλίνας δεν είναι καλό µέσα στην πολιτική.
Δεν µπορώ ν’ ακούω τον ένα Υπουργό να λέει «Ό,τι µου πει ο
Υφυπουργός µου» και ο Υφυπουργός να λέει «Εγώ κατέθεσα τις
προτάσεις µου. Ό,τι πει ο Υπουργός».
Είναι εβδοµήντα δύο κορίτσια και αγόρια στους δεκάδες χιλιάδες που εισέρχονται κάθε χρόνο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα οποία δίνουν και τη ζωή τους, στερούνται πράγµατα που άλλα παιδιά της
ηλικίας τους απολαµβάνουν για να µπορούν να τιµήσουν την Ελλάδα και να έρθουν µε καµάρι πίσω µε τα µετάλλια τους ή µε τον
τίτλο µέχρι του όγδοου πρωταθλητή ή ολυµπιονίκη.
Εξάλλου, η Βουλή των Ελλήνων δεν έκανε καµµία διαβάθµιση
ή ποσόστωση όταν έφερε µέσα στην Αίθουσα τους Ολυµπιονίκες. Έφερε από τον πρώτο µέχρι τον όγδοο.
Αυτή η µανία των ποσοστώσεων -ο ένας µέχρι το τρία τόσο, ο
άλλος µε 15%, ο άλλος µε 33%, ο άλλος 45%- µου θυµίζει δραστική ουσία και ΕΟΠΥΥ.
Εξάλλου, ο «κόουτς» ο Γιάννης Ιωαννίδης ξέρει πολύ καλά ότι
µέσα σ’ ένα παιχνίδι και «ψηλώνει» και «κατεβαίνει» το σχήµα.
Ελάτε, ας το «ψηλώσει» λοιπόν, το σχήµα.
Παίζουµε µ’ έναν αντίπαλο. Κι ο αντίπαλος αυτός είναι και η
κρίση, µέσα σε όλα. Κάποια παιδιά, κάποιοι γονείς και κάποιες
οικογένειες µας δίνουν καµάρια την ώρα που λοιδορούµαστε απ’
όλο τον κόσµο. Τουλάχιστον, να µπορούµε σε αυτά τα σηµεία να
είµαστε –και να αισθανόµαστε- υπερήφανοι µε αυτά τα παιδιά,
µε αυτά τα κορίτσια.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των ιεροδιδασκάλων, ξεκαθαρίζουµε
για ακόµη µια φορά, εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, χωρίς πολλά
λόγια, ότι θα ψηφίσουµε τη σχετική τροπολογία, την οποία έφεραν οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Από την άλλη πλευρά, δεν µπορούµε να επιτρέψουµε τα σχέδια του τουρκικού προξενείου να επηρεάζουν τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό δεν γίνεται σε καµµία περίπτωση. Θέλω, πραγµατικά, να νιώθω µέσα µου ότι και οι τριακόσιοι υπηρετούµε την ελληνική σηµαία.
Και κάτι ακόµα σε σχέση µε το θέµα των ιεροδιδασκάλων. Ερχόµαστε εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, να συµφωνήσουµε και
µάλιστα τοποθετήθηκε συγκεκριµένα στις τελευταίες του συνεντεύξεις ο Πρόεδρός µας ο Πάνος Καµµένος, για το θέµα των ιεροδιδασκάλων, αλλά, κύριε Υπουργέ, µιας που είσαστε Παιδείας
και Θρησκευµάτων, και ανεξάρτητα µε το αν δεν είναι δικό σας
το θέµα και είναι περισσότερο του Υπουργού Μεταρρύθµισης,
θα ήθελα να λάβετε υπ’ όψιν σας αυτό το οποίο έχει γίνει µε
βάση τα µνηµόνια, το ότι η τρόικα, το ότι τα µνηµόνια, το ότι ο
Τόµσεν και η παρέα του θέλουν να αποδεκατίσουν την Ορθόδοξη
Ελληνική Εκκλησία, την ώρα που για να χειροτονηθεί ένας ιερέας
πρέπει να συνταξιοδοτηθούν δέκα. Ρωτήστε οποιονδήποτε προκαθήµενο εκκλησίας ανά εκλογική περιφέρεια να σας πει ότι
έχουν διακόσιες σαράντα εκκλησίες, σχηµατικά το λέω -αυτό το
ξέρω από τη Φθιώτιδα, που είδα τον Σεβασµιότατο πριν από µερικές µέρες- µε εκατόν ογδόντα ιερείς και σε µια πενταετία θα
γίνουν εκατόν είκοσι.
Κύριε Υπουργέ, εάν δεν αλλάξει αυτό το θέµα το οποίο έχει
να κάνει µε το πώς προσλαµβάνονται στο δηµόσιο οι δηµόσιοι
υπάλληλοι, σε ελάχιστα χρόνια δεν θα έχουµε ιερέα όχι για κηδείες, όχι για γάµους, όχι για βαφτίσια, ούτε καν για να χτυπούν
τις καµπάνες. Και κανείς δεν έχει µε το θέµα αυτό ασχοληθεί δηµόσια. Το θέτουµε εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και παρακαλούµε πάρα πολύ ως Υπουργός Παιδείας να παρέµβετε, ώστε
αυτή η διάταξη να έρθει το γρηγορότερο µε τροπολογία για να
µπορέσουν να χειροτονηθούν Έλληνες ορθόδοξοι ιερείς.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να αντιληφθούµε όλοι
µας ότι οφείλουµε να δώσουµε ένα τέλος στις λογικές Διαµαντοπούλου, Δραγώνα, Φριαγκιαδάκη. Τελείωσε αυτή η «µαύρη περίοδος» για το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, για το Υπουργείο
της Εθνικής µας Παιδείας. Θα πρέπει να ξαναµπούµε πάλι σε
τροχιές όπου πάνω απ’ όλα θα υπερασπιζόµαστε την ελληνική
παιδεία.
Και αν θέλουν κάποιοι να συνδιορθώσουν µαζί µε τους Τούρκους την ιστορία µας, τους λέµε εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
πάρα πολύ απλά ότι η ιστορία άπαξ γράφεται και κανείς δεν δικαιούται να τη σβήσει και δεν µε ενδιαφέρει αν συνωστίζονται
στις προβλήτες πολιτικών κοµµάτων εκείνες και εκείνοι οι οποίοι
νοµίζουν ότι µπορούν να καθυποτάξουν αυτό που βάσταξαν οι
Έλληνες χρόνια όρθιο και ιερό, δηλαδή, την ιστορία της Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουίκ.
Το λόγο έχει ο κ. Παύλος Σιούφας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κυρία Χριστοφιλοπούλου. Έχετε το λόγο.
Κύριε Σιούφα, καθίστε. Θα σας δώσω το λόγο σε λίγο και συγγνώµη που σας διέκοψα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, λυπάµαι πάρα πολύ που βλέπω τους Ανεξάρτητους Έλληνες µετά από
χθες και σήµερα να σύρονται πίσω από το νεοναζιστικό µόρφωµα
της Χρυσής Αυγής. Το έκαναν και χθες, το κάνουν και σήµερα.
Είναι τακτική ψηφοθηρίας αυτό; Ουδείς το γνωρίζει.
Αυτό που όµως, εγώ θέλω να ξέρω είναι τι από τα δύο εννοεί
ο κ. Κουίκ, που µίλησε πριν λίγο. Είπε ότι όλοι εµείς οι τριακόσιοι
Βουλευτές ξέρει ότι έχουµε πατριωτικά αισθήµατα. Αυτό ισχύει
στην οµιλία του ή ότι για κάποιους από µας που ως τρία κόµµατα
στηρίζουµε την Κυβέρνηση είµαστε αυτοί που στηρίζουµε την
«κοµαντατούρ» του κ. Ράιχενµπαχ στην Ελλάδα, τους ψυχρούς
εκτελεστές και άλλα πολλά που αποτελούν την εύφλεκτη ουσία
που πυροδοτεί τη βία έξω από αυτήν την Αίθουσα, όταν η λεκτική
βία, η αντιπαράθεση και το µίσος σ’ αυτήν την Αίθουσα περισσεύει κυριολεκτικά;
Εγώ δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν διαφορές πολιτικές και ιδεολογικές, αλλά τέτοιες διαφορές που εµένα µε κάνουν πάρα
πολύ περήφανη από τα λόγια του κ. Κουίκ, που είπε περί κοµαντατούρ και άλλα, να µιλάει για µαύρη περίοδο στο Υπουργείο
Παιδείας επί της κ. Διαµαντοπούλου. Λοιπόν, εγώ είµαι υπερήφανη που θήτευσα αυτά τα χρόνια και για ό,τι έγινε και περιµένω
και από τον Υπουργό να πει κάτι γι’ αυτό ως µέλος της Κυβέρνησης τότε και τώρα.
Πραγµατικά, όµως, εδώ µέσα πρέπει να ξέρουµε τι λέµε.
Ποιος µιλάει για Τούρκους; Ποιος µιλάει για προδότες; Ποιος µιλάει για κοµαντατούρ; Μετά δεν πρέπει να βγαίνουµε απλώς λεκτικά και να καταδικάζουµε τη βία –και κοιτώ και προς τα
αριστερά µου- διότι δεν φθάνει η λεκτική καταδίκη της βίας.
Όταν πυροδοτείς τη βία εδώ µέσα, γιατί και εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µας έχετε αποκαλέσει προδότες πολλές
φορές…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Προδότες δεν έχουµε αποκαλέσει κανέναν, για να είµαστε σαφείς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν φθάσατε εκεί και
θέλω να ελπίζω ότι δεν θα το κάνετε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Προδότες δεν έχουµε αποκαλέσει κανέναν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Βούτση, όχι εσείς
προσωπικά. Υπάρχουν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ που είπαν ότι
θα µας πάρει και θα µας σηκώσει µε ορµητήριο τη βίλα «Αµαλία»
και πολλά άλλα τέτοια.
Όσο υπάρχει, λοιπόν, λεκτική βία σ’ αυτήν την Αίθουσα θα πυροδοτείται η βία έξω και αυτό πρέπει να τελειώσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
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κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουίκ,
δεν είναι προσωπικό το θέµα. Θα έλεγα ότι πρέπει να απαντήσει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι απόλυτα προσωπικό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι κρίνετε
εσείς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αλλιώς.
Εν πάση περιπτώσει, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι απόλυτα προσωπικό, διότι προκειµένου να πάρει η κ. Χριστοφιλοπούλου τα
δύο λεπτά της δηµοσιότητας -γιατί βιάζεται να πάει στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ- έβαλε στο
στόµα µου πράγµατα που δεν τα είπα. Οφείλει τουλάχιστον η κ.
Χριστοφιλοπούλου να είναι πιο προσεκτική όταν αναφέρεται σε
εµένα. Δεν θα µε κάνει να αλλάξω τις απόψεις µου σε σχέση µε
το ποιος διοικεί την Ελλάδα, αλλά, από την άλλη πλευρά, χαίροµαι ιδιαίτερα που ενστερνίζεται αυτά και λέει ότι είναι υπερήφανη
για εκείνη τη «µαύρη» περίοδο της παιδείας που περάσαµε πρόσφατα. Την ευχαριστώ θερµά. Καταγράφεται και αυτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ να µην συνεχίσουµε περαιτέρω τη συζήτηση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν επρόκειτο περί προσωπικού. Θα ήθελα να θυµίσω εδώ σε όλους και κυρίως στον
κύριο συνάδελφο ότι οι κοµµατικές υποχρεώσεις καθενός και καθεµιάς από εµάς είναι –ελπίζω- σεβαστές, τουλάχιστον από τις
πτέρυγες του δηµοκρατικού τόξου της Βουλής.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Απόλυτα!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, µε ποια έννοια λέτε ότι εγώ βιάζοµαι, όταν γνωρίζετε πολύ
καλά ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ είναι σε µία ώρα
από τώρα.
Παρακαλώ θερµά, κυρία Πρόεδρε, όταν δεν υπάρχει προσωπικό, να µη δίδεται ο λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πάρα πολύ, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Τι λέτε; Θα κάνετε και
υπόδειξη στην Πρόεδρο; Ποια είστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουίκ,
υπάρχει Προεδρείο. Νοµίζω ότι µιλήσατε και εσείς, µίλησε και η
κ. Χριστοφιλοπούλου, τοποθετηθήκατε, καταγράφηκαν. Προχωρούµε.
Ο κ. Παύλος Σιούφας έχει το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, θα
µιλήσω σήµερα αποκλειστικά για το άρθρο 34 και ειδικότερα την
παράγραφο του 19 α. που αφορά τη δυνατότητα µετεγγραφής
των φοιτητών που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις το έτος
2012.
Η συζήτηση για το θέµα αυτό άρχισε πέρυσι το καλοκαίρι από
αρκετούς συναδέλφους, µεταξύ των οποίων ήµουν και εγώ.
Ήταν αποτέλεσµα µιας ανάγκης που γεννήθηκε στις ελληνικές
οικογένειες εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της αυτονόητης
µείωσης των εισοδηµάτων.
Με τη διάταξη του άρθρου 34 παράγραφος 19 α. ως όρος για
την πραγµατοποίηση της µετεγγραφής τέθηκε εισοδηµατικό κριτήριο µε βάση, µάλιστα, τα εισοδήµατα του έτους 2011. Ειδικότερα, τέθηκε το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε µέλος της
οικογένειας.
Θεωρώ ότι η θέσπιση εισοδηµατικού κριτηρίου δεν είναι ορθή,
για τους εξής λόγους: Πρώτον, η δαπάνη της διαβίωσης ενός
φοιτητή µε την εφαρµογή αυτής της διάταξης θα αφορά το έτος
2013 και όχι, βέβαια, το έτος 2011, τα εισοδήµατα του οποίου
λαµβάνονται υπ’ όψιν ή το έτος 2012. Από τον Ιανουάριο, όµως,
του έτους 2013 η µείωση των εισοδηµάτων µισθωτών, αλλά και
άλλων εργαζοµένων θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική και τα εισοδήµατα του 2011 δεν θα έχουν καµία απολύτως σχέση µε τα εισο-
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δήµατα του έτους 2013, τα οποία θα είναι ασφαλώς χαµηλότερα.
Συνεπώς η βάση που τίθεται το κριτήριο είναι εξωπραγµατική και
αβάσιµη.
Δεύτερον, το ποσό των 6.000 ευρώ είναι κάτω από το όριο της
φτώχειας, το οποίο είναι περίπου 6.600 ευρώ. Είναι δυνατόν,
κύριε Υπουργέ, να ορίζουµε εισοδηµατικό κριτήριο κάτω από το
όριο της φτώχειας και µάλιστα σε µία νοµοθετική πρωτοβουλία
που ανελήφθη για κοινωνικούς καθαρά λόγους;
Υπάρχει φοιτητής µακριά από το σπίτι του που µπορεί να
σπουδάσει για δέκα µήνες µε 6.000 ευρώ αντιµετωπίζοντας ενοίκιο, σίτιση, κοινόχρηστα, καθαριότητα, ένδυση, στοιχειώδη διασκέδαση κ.λπ.; Αν πάλι επιµείνετε στο εισοδηµατικό κριτήριο,
αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 10.000
ευρώ για κάθε µέλος της οικογένειας. Θα σας παρακαλούσα
πάρα πολύ να το λάβετε υπ’ όψιν σας.
Τρίτον, για µια ακόµη φορά θα ευνοηθούν οι φοροδιαφεύγοντες, οι οποίοι δηλώνουν χαµηλά εισοδήµατα και έτσι αφ’ ενός
µεν δεν πληρώνουν φόρους, αφ’ ετέρου δε, τους επιβραβεύουµε
και τους διευκολύνουµε σε βάρος των άλλων και κυρίως των µισθωτών και των συνταξιούχων.
Περαιτέρω, πρέπει επίσης να επιτραπεί η µετεγγραφή φοιτητών που πέτυχαν στις εξετάσεις του έτους 2011 σε πανεπιστηµιακή σχολή ή τµήµα ΤΕΙ στην πόλη που φοιτά αδελφός ή
αδελφή, ανεξάρτητα –επαναλαµβάνω ανεξάρτητα- από το έτος
σπουδών τους. Αυτή η ανάγκη έχει προκύψει από την αδυναµία
των οικογενειών λόγω της οικονοµικής τους κατάστασης να συντηρούν τρία τουλάχιστον σπίτια σε διάφορα µέρη της Ελλάδος.
Αυτό θα πρέπει να ξέρετε –και είµαι βέβαιος ότι το ξέρετε- ότι
είχε σαν συνέπεια πολλοί επιτυχόντες να µην µπορέσουν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατά τους στις σχολές που πέτυχαν. Οι
φοιτητές που θα µετεγγραφούν, κύριε Υπουργέ, δεν είναι πολλοί,
ώστε να δηµιουργήσουν κάποιο πρόβληµα στα πανεπιστήµια ή
στα ΤΕΙ που θα πάνε. Εξάλλου, δεν θα πάνε όλοι στο ίδιο πανεπιστήµιο.
Κατά την άποψή µου, πρέπει να καταργήσετε το εισοδηµατικό
κριτήριο. Αν πάλι θέλετε οπωσδήποτε αυτό το κριτήριο, τότε
αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 10.000 ευρώ για κάθε
άτοµο. Πρέπει περαιτέρω να δεχθείτε τη µετεγγραφή αδελφών
φοιτητών, όπως προείπα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Χρυσής Αυγής.
Κύριε Αρβανίτη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µια απαράδεκτη κατάσταση, µια απαράδεκτη λεκτική επίθεση, απαράδεκτοι
χαρακτηρισµοί και ύβρεις εξακολουθούν να εξακοντίζονται κατά
της Χρυσής Αυγής. Δεν έχει δικαίωµα καµµία Χριστοφιλοπούλου
να αποκαλεί και να χαρακτηρίζει «µόρφωµα» τη Χρυσή Αυγή.
Ένα εκατοµµύριο Έλληνες έστειλαν νοµίµως εδώ εµάς τους
εθνικιστές για να υπερασπιστούµε τα εθνικά συµφέροντα. Δεν
έχει δικαίωµα να µιλάει για µορφώµατα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αν θέλετε να
µιλάτε λίγο πιο ήπια, σας ακούµε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Μαινόµενη η κ. Χριστοφιλοπούλου προηγουµένως µιλούσε µε αυστηρό ύφος επικριτού για
µορφώµατα. Ποια; Αυτή η οποία ανήκει σ’ αυτό το µόρφωµα που
υπηρετεί το 4ο Ράιχ του Φούχτελ και του Ράιχενµπαχ! Να µην
επαναληφθεί πλέον αυτό! Δεν της το επιτρέπουµε, όπως και σε
κανέναν µέσα στην Αίθουσα. Είµαστε Έλληνες πατριώτες. Είναι
ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Νόµιζα ότι θέλατε το χρόνο επί του νοµοσχεδίου. Κατατέθηκε, όµως, η άποψή
σας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχει ζητήσει το
λόγο επί προσωπικού και η κ. Χριστοφιλοπούλου.
Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχει προσωπικό,
κυρία Πρόεδρε. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα ήθελα να
µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας δίνω, λοιπόν, ένα λεπτό το λόγο για να απαντήσετε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό και µόνο.
Σ’ αυτήν την Αίθουσα έχουµε το δικαίωµα όλοι να εκφράζουµε
την άποψή µας. Είναι δηµοκρατικό δικαίωµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι να υβρίζετε, κυρία µου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακαλώ, δεν θα
µε διακόψετε. Εσείς υβρίζετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι να υβρίζετε, κυρία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, όλες οι θέσεις και οι απόψεις κατατίθενται, καταγράφονται και υπάρχει ελευθερία λόγου τουλάχιστον εδώ
µέσα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Κοινοβουλευτικός σας
Εκπρόσωπος αποκάλεσε τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου «παχύδερµα». Η λέξη «µόρφωµα» δεν είναι ύβρις. Η σβάστικα και η σηµαία της απριλιανής Χούντας, την οποία σηκώνετε,
είναι ύβρις προς την ελληνική δηµοκρατία. Τίποτε άλλο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε ένα
λεπτό. Σας παρακαλώ, όµως, να κλείσει αυτή η συζήτηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ποια σβάστικα; Εµείς
έχουµε αναπεταµένες τις ελληνικές σηµαίες. Δεν υπάρχει σβάστικα. Βλέπετε ότι συκοφαντούν. Είναι αδίστακτοι συκοφάντες.
Δεν µπορεί ένα απαξιωµένο έµβληµα να το χρησιµοποιούµε
εµείς. Εµείς είµαστε εκείνοι που πολεµούµε τώρα το 4ο Ράιχ της
κ. Μέρκελ και του κ. Σόιµπλε που υπηρετούν αυτή η κυρία και το
κόµµα της και ο τρικοµµατικός κυβερνητικός συνασπισµός.
Βλέπετε ότι εξακολουθούν αδιστάκτως να συκοφαντούν τη
Χρυσή Αυγή. Ποια σβάστικα; Μας έχουν κλέψει όλα τα εµβλήµατά µας, όλοι, οι πάντες. Ακόµη και η αλβανική σηµαία έχει ένα
ξεπουπουλιασµένο κοτερό που το παρουσιάζει για δικέφαλο
αετό. Η τουρκική σηµαία είναι από νόµισµα βυζαντινό. Και ο αγκυλωτός σταυρός έχει, επίσης, αυτήν την προέλευση, όπως και
ο ισοσκελής σταυρός και ο µαίανδρος.
Να, η Βουλή µας, γεµάτη µαιάνδρους!
Μήπως και αυτά είναι ναζιστικά σύµβολα, κυρία Χριστοφιλοπούλου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη
έχει το λόγο.
Κυρία συνάδελφε, έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας για να µη
µπαίνουµε στη συζήτηση αυτή. Υπήρξε τόσο ήρεµη συζήτηση
για ένα θέµα που πραγµατικά απασχολεί και τα παιδιά και τις οικογένειές µας, γι’ αυτό σας παρακαλώ, ας κλείσει αυτή η συζήτηση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Συµφωνώ µαζί σας, κυρία Πρόεδρε. Χθες
δεν µιλήσαµε καν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για την οικονοµία του χρόνου και µάλιστα, το κάναµε για να µιλήσουν οι Βουλευτές. Όµως, εδώ δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν µπορεί,
δηλαδή, όλα να µπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Όταν κάποιος Βουλευτής λέει τη γνώµη του, δεν σηµαίνει ότι είναι υβριστής.
Επίσης, δεν µπορούµε συνεχώς να ακούµε ποια ήταν η προέλευση του αγκυλωτού σταυρού. Όλοι, όµως, ξέρουµε πού κατέληξε ο αγκυλωτός σταυρός. Δεν µπορούµε να πάµε στην
αρχαιότητα για να καταλήξουµε µέσω του Χίτλερ στο σήµερα.
Επίσης, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ακούγονται πάρα πολύ βαριές εκφράσεις. Ήδη οι Βουλευτές και της Χρυσής Αυγής µιλούν
για προδότες, για εθνικούς µειοδότες και όλα αυτά. Εποµένως,
δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί έχουν τέτοια ευαισθησία, όταν χρησιµοποιείται µια έκφραση η οποία δεν είναι καν υβριστική. Όταν
ανεβαίνουν στο Βήµα, λένε «Στα τσακίδια, είστε προδότες» και
όλα αυτά. Ή θα τελειώσουν όλα εδώ ή θα παίρνουν απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
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πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Καλό θα ήταν, κυρία Πρόεδρε, να απαντήσει και επί της παρεµβάσεώς µου η κ. Βούλτεψη
και όχι να λέει άλλα αντί άλλων. Καλό θα ήταν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Βούλτεψη,
όπως και ο καθένας, απαντάει κατά τη δική του κρίση.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Αυτά είναι ύβρεις. Επαναλαµβάνω ότι είναι υβριστικοί χαρακτηρισµοί και να ανακληθούν
στην τάξη επιτέλους. Έχουν εκτραπεί πέραν του επιτρεποµένου,
έχουν υπερβεί τα εσκαµµένα. Ας σταµατήσει αυτό, επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, τοποθετηθήκατε, κύριε συνάδελφε. Σεβαστείτε τον διάλογο για την
παιδεία. Ας διασφαλίσουµε την ηρεµία στον διάλογο για την παιδεία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης.
Σάς καλωσορίζουµε, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η Βουλή συζητάει σήµερα ένα νοµοσχέδιο που έχει να κάνει
µε τα θέµατα της παιδείας και έχει πολύ ενδιαφέρον και προφανώς και εντάσεις. Αυτό είναι, άλλωστε η Βουλή: ο ελεύθερος διάλογος, πολλές φορές και µε εντάσεις.
Το λόγο τώρα έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µετά τις, οµολογουµένως, πολύ εµπεριστατωµένες
εισηγήσεις της ειδικής αγορήτριας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
χθες και σήµερα, θα περιοριστώ σε λίγες µόνο επισηµάνσεις
γύρω από το συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς, σχετικά µε το άρθρο 39 του νοµοσχεδίου, επισηµαίνω τα εξής για τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί η ειδική αγωγή στη χώρα µας, κυρίως, δηλαδή για το
πώς συντονίζεται και συνδέεται αυτή µε τη γενική εκπαίδευση.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα τµήµατα ένταξης,
που είναι ένας βασικός µηχανισµός ένταξης των παιδιών και προσαρµογής τους στο σχολικό περιβάλλον. Δυστυχώς, ελάχιστα
έχουν γίνει για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των αναγκών των
τµηµάτων αυτών, αλλά και την επέκτασή τους στο λύκειο. Παρατηρείται, δυστυχώς, το φαινόµενο τα τµήµατα ένταξης να υποστελεχώνονται κάθε σχολική χρονιά από ειδικευµένους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτό που συνήθως συµβαίνει είναι να µην αποστέλλονται έγκαιρα από το Υπουργείο οι αναγκαίοι αναπληρωτές
για να καλύψουν τις απαιτούµενες ανά µάθηµα διδακτικές ώρες
του κάθε τµήµατος ένταξης.
Αντίθετα, προσλαµβάνονται την τελευταία στην κυριολεξία
στιγµή από τις κατά τόπους διευθύνσεις ωροµίσθιοι, οι οποίοι
όµως καλύπτουν λίγες µόνο ώρες κάθε εβδοµάδα. Συχνά βλέπουµε τµήµατα ένταξης χωρίς καµµία απολύτως στελέχωση από
ειδικευµένους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους. Έτσι, λοιπόν, τα τµήµατα αυτά υπάρχουν τύποις και όχι
στην ουσία.
Εποµένως καλά είναι τα δίκτυα ειδικής αγωγής που υπόσχεστε, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευτικές µονάδες για να
µπορούν να συµµετέχουν σε αυτά.
Επίσης, τίθεται το θέµα της επέκτασης των τµηµάτων ένταξης
σε όλο το φάσµα της σχολικής εκπαίδευσης για όσους µαθητές
έχουν διαγνωσµένα ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη στιγµή
που η ανάγκη για εξατοµικευµένη παρέµβαση στους µαθητές αυτούς συνεχίζει να υπάρχει και πέρα από το γυµνάσιο.
Κύριε Υπουργέ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε εκφράσει την
αντίθεσή µας στον περαιτέρω διαµελισµό των υπηρεσιών ειδικής
αγωγής που προωθείτε µε την οµολογουµένως ατυχή διάταξη
του άρθρου 39 παράγραφος 4 του νοµοσχεδίου. Ελπίζουµε να
διαψευστούµε, αλλά όλα δείχνουν πως η διάταξη αυτή θα επιφέρει την άµεση αποδιάρθρωση των όποιων δοµών ειδικής αγωγής
λειτουργούν σήµερα στα σχολεία µας, σε βάρος βεβαίως της δυνατότητας να προσφέρουν την εξατοµικευµένη υποστήριξη που
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χρειάζονται τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Άλλο σηµαντικό σηµείο στο οποίο πρέπει να σταθούµε είναι η
απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών στην ειδική αγωγή. Εσείς,
βέβαια, βρήκατε τη βολική λύση να φορτώσετε το πρόβληµα της
µεταφοράς µαθητών πρώτα στους δήµους και τώρα στις περιφέρειες. Στην πραγµατικότητα, όµως, το θέµα αυτό είναι ένα
σχολικό πρόβληµα το οποίο δεν µπορεί να διεκπεραιώνεται από
τους ΟΤΑ, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται στο συνολικό εκπαιδευτικό σχεδιασµό της ειδικής αγωγής της χώρας και βέβαια, να
αποτελέσει κάποτε και σοβαρή πολιτική προτεραιότητα.
Πριν λίγους µήνες είχαµε συγκέντρωση των γονέων παιδιών
µε ειδικές ανάγκες που διαµαρτύρονταν έξω από τα γραφεία της
Κοµισιόν στην Αθήνα για τα προβλήµατα µεταφοράς των παιδιών
τους στα σχολεία, καθώς σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις, το
30% των σχολείων ειδικής αγωγής στην Αττική δεν µπορούν να
µεταφέρουν τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες από και προς τα
σχολεία, εξαιτίας της οικονοµικής αδυναµίας των ΟΤΑ. Αυτό σηµαίνει πως σήµερα, λόγω της οικτρής κατάστασης στην οποία
µας έχει οδηγήσει το µνηµόνιο, τα περισσότερα ανάπηρα παιδιά
δεν πηγαίνουν καθόλου ή πηγαίνουν περιστασιακά στο σχολείο.
Συζητούµε, επίσης, για ειδική αγωγή και τη µεταφορά µαθητών στα σχολεία αυτά, ενώ πλέον δεν είµαστε καθόλου βέβαιοι
για το πόσα τέτοια σχολεία θα υπάρχουν µετά το κύµα καταργήσεων σχολικών µονάδων που προβλέπει το τρίτο µνηµόνιο κι αν
θα υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές για να διδάξουν, αφού
έχετε συµφωνήσει µε την τρόικα τη συνολική µείωση των συµβασιούχων εκπαιδευτικών από δεκαπέντε χιλιάδες σε δύο χιλιάδες µόνο.
Σε ό,τι αφορά το προσωπικό των σχολείων η Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος σας καταγγέλλει δηµόσια για την απόφασή
σας να προσλάβετε µόλις διακόσιους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όταν είναι δεδοµένο ότι οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων αναµένεται να
ξεπεράσουν τις πέντε χιλιάδες.
Υπενθυµίζω πως σήµερα χιλιάδες παιδιά εγκαταλείπουν το
σχολείο χωρίς να τελειώσουν ούτε καν το δηµοτικό. Την ίδια
ώρα, όµως, εσείς κλείνετε σχολεία και συγχωνεύετε τµήµατα για
να εξορθολογίσετε, όπως ισχυρίζεστε, τις δαπάνες. Η ενέργεια,
όµως, αυτή αποτελεί ένα ακόµα άλλοθι για να οδηγηθούν ολόκληρες περιοχές και κυρίως χωριά στη µορφωτική υποβάθµιση
µε τη µείωση της ισότιµης πρόσβασης χιλιάδων παιδιών στην
υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και στα τριτοβάθµια ιδρύµατα.
Σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ειδικά για
το σχέδιο «Αθηνά» που προωθείτε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
µέχρι σήµερα δεν έχουµε µάθει ποια είναι τα πραγµατικά κριτήρια που θα χρησιµοποιήσετε για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των ΤΕΙ, δηλαδή εάν τα κριτήρια αυτά θα είναι αντικειµενικά, µετρήσιµα και
εάν θα απορρέουν από κάποια διαφανή αξιολόγηση των υπαρχουσών δοµών. Δεν γνωρίζουµε ουσιαστικά τίποτα ούτε για τη
µέθοδο ούτε για τα κριτήρια που χρησιµοποιείτε.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, και χωρίς καµµία απολύτως διάθεση
τοπικισµού θέλω να σας διαβεβαιώσω για τα εξής: Στη Θεσσαλία
από την οποία προέρχοµαι θα αντιταχθούµε σε κάθε συγχώνευση ή µεταφορά τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
αλλού χωρίς πραγµατική τεκµηρίωση. Δεν θα δεχθούµε µεθοδευµένες επιλογές για εµάς χωρίς εµάς, χωρίς να συµµετέχει η
τοπική κοινωνία στο διάλογο -που λέτε ότι προτίθεστε να κάνετεούτε αυθαίρετες λύσεις που θα είναι σε βάρος του εκπαιδευτικού
έργου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, των φοιτητών του και γενικά της ίδιας της κοινωνίας της Μαγνησίας.
Σχετικά µε το άρθρο 31 του νοµοσχεδίου µε τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Επάρκεια Ελληνικής Γλώσσας» που αφορά στην
παροχή του πιστοποιητικού στους επί µακρόν διαµένοντες στην
Ελλάδα αλλοδαπούς και καθορίζει θέµατα πιστοποίησής τους,
λέω ότι το άρθρο είναι ψευδεπίγραφο γιατί ο τίτλος αυτού περιέχει δύο στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Και αναφέροµαι συγκεκριµένα στα εξής.
Δεν αφορά και δεν θα έπρεπε να αφορά µόνο στις γνώσεις αλλοδαπού πάνω στην ελληνική γλώσσα, αλλά θα έπρεπε να περιέχει και άλλα στοιχεία, όπως είναι η γνώση της σύγχρονης
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ελληνικής και κοινωνικής πραγµατικότητας, της λειτουργίας της
πολιτείας µας, της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισµού. Τα δύο
πρώτα στοιχεία όµως απουσιάζουν παντελώς. Δεν πιστοποιείται
πρακτικά καµµία απολύτως επάρκεια.
Θυµίζω ότι η διάταξη που συζητούµε σήµερα, αποτελεί την
τρίτη στη σειρά τροποποίηση του αρχικού νόµου για τους επί µακρόν διαµένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς και συγκεκριµένα
του άρθρου 68 του ν. 3386/2005. Έκτοτε, η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε άλλες δύο φορές γιατί ο νόµος έχει αποδειχθεί
στην πράξη ανεφάρµοστος, καθώς ποτέ δεν εκδόθηκαν όλες οι
αναγκαίες κοινές υπουργικές αποφάσεις παρ’ όλο που τόσο το
ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δηµοκρατία έκαναν διάφορες εκπτώσεις
υπέρ των αλλοδαπών. Και ως παράδειγµα να αναφέρω ότι στη
γνώση Ελληνικών το απαιτούµενο επίπεδο γλωσσοµάθειας είναι
σκόπιµα εξαιρετικά χαµηλό, δηλαδή επίπεδο Α2. Πρόκειται για
µία γνώση Ελληνικών που δεν επιτρέπει στους αλλοδαπούς να
αντιλαµβάνονται σύνθετες έννοιες στα ελληνικά ή να λειτουργούν οµαλά σε ένα συνηθισµένο κοινωνικό περιβάλλον.
Τέλος, σχετικά µε την τροπολογία για τους ιεροδιδασκάλους
της µειονότητας, η θέση µας είναι απολύτως ξεκάθαρη.
Στηρίζουµε κάθε µέτρο που θα αποτρέψει τη διαιώνιση πλήρους ελέγχου των ψευτοµουφτήδων και του τουρκικού προξενείου της Κοµοτηνής στους µουσουλµάνους συµπολίτες µας.
Στηρίζουµε την ενίσχυση της φοίτησης των µουσουλµανοπαίδων στα δηµόσια σχολεία της Θράκης.
Περιµένουµε απ’ όλους τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης
να πράξουν επίσης το εθνικό καθήκον τους. Διαφορετικά, θα
είναι υπόλογοι έναντι του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περίµενε κάποιος
συζητώντας σήµερα το σχέδιο νόµου που αφορά σηµαντικά θέµατα για την εθνική µας παιδεία, η συµπεριφορά όλων µας σ’
αυτήν την Αίθουσα να είχε τη βαρύτητα που αρµόζει στη σπουδαιότητα των θεµάτων που µας απασχολούν. Εν τούτοις, παρατηρούµε για άλλη µία φορά ότι υπάρχουν συνάδελφοι που
θέλουν να επιβεβαιώνουν την παρουσία τους µε κραυγές, κουνώντας δάκτυλα και φοβερίζοντας συναδέλφους απ’ οποιαδήποτε πτέρυγα της Βουλής.
Εγώ θα περιοριστώ, βεβαίως, στα πολύ σοβαρά θέµατα που
απασχολούν την εθνική µας παιδεία και ιδιαίτερα στο σχέδιο
νόµου, το οποίο συζητήσαµε εξαντλητικά στις τέσσερις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και
βεβαίως, µε κάθε σεβασµό σε κάθε άποψη που ακούστηκε όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα και κυρίως για τα πολύ σηµαντικά θέµατα που έχουν σχέση µε τη λειτουργία θεσµών του Υπουργείου
Παιδείας, όπως µε την οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύµατος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, αλλά και του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι και η πρωτοβουλία
του Υπουργείου, αλλά και οι προτάσεις όλων των φορέων των
κοµµάτων της Βουλής, κατά τη γνώµη µου υπήρξαν εποικοδοµητικές προκειµένου να λυθούν χρόνια προβλήµατα που έχουν
σχέση και µε τη λειτουργία αυτών των οργανισµών, κυρίως όµως
για να αντιµετωπιστούν πολύ σοβαρά θέµατα, όπως είναι αυτό
το µετεγγραφών των φοιτητών σε µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αλλά όπως είναι και η επιβράβευση των αθλητών κι όπως
βεβαίως είναι και το άρθρο 39, που έχει σχέση µε την ειδική
αγωγή του Υπουργείου µας.
Ακούστηκαν πολλά και θα πω ότι συµφωνώ στα περισσότερα
απ’ αυτά. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλήξουµε κάπου.
Θα κάνω δύο παρατηρήσεις όσον αφορά τα κριτήρια των µετεγγραφών. Το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχετε λάβει, πιστεύω, τα µηνύµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής και όχι
µόνο. Το οικονοµικό κριτήριο και το κατά κεφαλήν εισόδηµα θα
πρέπει να αλλάξει, γιατί για άλλη µία φορά θα την πληρώσουν οι
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νοµοταγείς πολίτες αυτής της χώρας και αυτοί που είναι τα φοροδοτικά υποζύγια της χώρας, δηλαδή οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, που δεν µπορούν να παρανοµήσουν.
Για άλλη µία φορά θα επιβραβευθούν αυτοί που µε κάθε τρόπο
φοροδιαφεύγουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Οι εφηµερίδες
εκτός Αιθούσης, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Δεν µας πειράζει, κυρία
Πρόεδρε. Ας ενηµερώνονται οι συνάδελφοι. Δεν είναι κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εκτός Αιθούσης να ενηµερώνονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Πιστεύω να έχουν και τη
δυνατότητα να παρακολουθούν ταυτόχρονα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε ένσταση
γι’ αυτό που λέει το Προεδρείο, κύριε συνάδελφε; Αφήστε το
Προεδρείο να κάνει τη δουλειά του. Εσείς συνεχίστε την τοποθέτησή σας. Συγγνώµη που σας διακόπτω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Παρακαλώ. Δεν είχα
καµµία πρόθεση να σας κάνω παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε.
Απλώς λέω ότι προσωπικά τουλάχιστον έχω την ανοχή.
Επανέρχοµαι στο θέµα µου. Το οικονοµικό κριτήριο θα πρέπει
να ανέλθει τουλάχιστον στα 10.000 ευρώ. Και βεβαίως, το ποσοστό που ανέφερε ο κύριος Υπουργός για τα περιφερειακά πανεπιστήµια, το 15%, κατά τη γνώµη µας, θα πρέπει να ανέλθει σε
µεγαλύτερο ποσοστό γιατί τότε και µόνο τότε θα µπορούν να αντιµετωπιστούν τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
πάµπολλες ελληνικές οικογένειες.
Έρχοµαι στις τροπολογίες που καταθέσαµε, κύριε Υπουργέ,
αρκετοί συνάδελφοι. Κατά τη γνώµη µας, είναι πολύ σηµαντικές.
Για τη µία που αφορά τη συγκρότηση των δύο Οργανισµών
του Υπουργείου, του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
και του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και που είναι η πρότασή µας
για τη συµµετοχή των εκπροσώπων των εργαζοµένων στο διοικητικό συµβούλιο, θα αναφερθεί λεπτοµερώς ο συνάδελφος
Γιώργος Στύλιος.
Εµένα θα µου επιτρέψετε να αναπτύξω αυτήν τη στιγµή την
τροπολογία που αφορά την αντιµετώπιση δύο πολύ σοβαρών
προβληµάτων που προέκυψαν στην κοινωνία µας και έχουν να
κάνουν µε το κράτος πρόνοιας και την κυριότερη έκφρασή του
που είναι η υποχρέωση να διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση
και την προστασία των πολιτών του.
Όπως όλοι δυστυχώς γνωρίζουµε, την 8η Δεκεµβρίου 2012
τρία παιδιά της οικογένειας Τσιµιρίκα βρήκαν τραγικό θάνατο
µετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στο χωριό Μεσορόπη Καβάλας, ένα τραγικό γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρο
το πανελλήνιο. Ειδικότερα, κατά τις νυκτερινές ώρες στο σπίτι
όπου φιλοξενούνταν από τον παππού και τη γιαγιά τα οκτώ από
τα δώδεκα µέλη της οικογένειας του Γεωργίου Τσιµιρίκα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά µε αποτέλεσµα δύο παιδιά πέντε και επτά ετών
να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία, ενώ νεκρός είναι και ο δεκαπεντάχρονος αδερφός τους που µε συγκινητική αυτοθυσία εισήλθε στη φλεγόµενη κατοικία, για να επιδιώξει τη διάσωση των
µικροτέρων µελών της οικογενείας του.
Η υγεία όλων των µελών της οικογένειας έχει κλονιστεί στον
υπέρτατο βαθµό και παρακολουθούνται από ειδική οµάδα γιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Πρόκειται για µία
αξιοπρεπή οικογένεια, η οποία εκ πεποιθήσεως απέκτησε δέκα
παιδιά, τα οποία µεγαλώνουν µε άριστες παιδαγωγικές µεθόδους. Ο πατέρας είναι µαθηµατικός και η µητέρα καθηγήτρια
γαλλικών.
Η εκπαίδευση των παιδιών έχει ως εξής: Το πρώτο παιδί απεφοίτησε νηπιαγωγός και εργάζεται µε πεντάµηνη σύµβαση σε
βρεφονηπιακό σταθµό της περιοχής. Το δεύτερο παιδί σπουδάζει ιατρική στη Θεσσαλονίκη. Το τρίτο παιδί σπουδάζει δασκάλα
στην Παιδαγωγική Ακαδηµία της Αλεξανδρούπολης. Το τέταρτο
παιδί σπουδάζει δάσκαλος στην Παιδαγωγική Ακαδηµία στην
Αλεξανδρούπολη. Το πέµπτο παιδί, η Χριστίνα, είναι µαθήτρια
που δίνει φέτος πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι
άριστοι µαθητές και µε χρηστό ήθος.
Ο Αθανάσιος Τσιµιρίκας του Γεωργίου και της Ειρήνης είναι
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πρωτοετής φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Αλεξανδρούπολης. Η
Κωνσταντίνα Τσιµιρίκα του Γεωργίου και της Ειρήνης είναι πρωτοετής φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Αλεξανδρούπολης.
Στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας, αλλά και της ανθρώπινης
αλληλεγγύης σε µία τέτοια συγκλονιστική τραγωδία, προτείνεται
η κατ’ εξαίρεση συγκεκριµένη ονοµαστική αναφορά στην παράγραφο 20 των δύο προαναφεροµένων παιδιών ως αυτοδικαίως
φοιτητών εκ µετεγγραφής του αντιστοίχου Τµήµατος της πόλης
της Θεσσαλονίκης, όπου και σπουδάζει η µεγαλύτερη αδερφή
τους στο Τµήµα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, προκειµένου να συνδράµει και η πολιτεία στο µέτρο του εφικτού στη
µερική αποκατάσταση της µερικής ισορροπίας της οικογένειας.
Έρχοµαι στο δεύτερο ζήτηµα. Στις 13 Ιουλίου 2012 δολοφονήθηκε µε σκοπό τη ληστεία έξω από το φαρµακείο του ο φαρµακοποιός Πειραιά Σπυρίδων Πουκαµισάς.
Ο Σπυρίδων Πουκαµισάς υπήρξε παθών εν υπηρεσία, ωστόσο
η κείµενη νοµοθεσία δεν προνοεί για την αντιµετώπιση παρόµοιων περιστατικών. Το Σύνταγµα επιβάλλει στην πολιτεία τη
λήψη ιδιαίτερων µέτρων µέριµνας για την προστασία της ελληνικής οικογένειας και των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων. Με την
προτεινόµενη διάταξη λαµβάνεται πρόνοια για την επαγγελµατική αποκατάσταση της Άννας-Μαρίας Πουκαµισά, κόρης του
Σπυρίδωνος Πουκαµισά, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπό τις παραπάνω τραγικές συνθήκες. Η εισαγωγή των διατάξεων είναι
αναγκαία αφ’ ενός για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας της οικογένειάς της, η οποία –σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία- κινδυνεύει να χάσει το φαρµακείο που διατηρούσε ο φαρµακοποιός
Σπύρος Πουκαµισάς που εξαιτίας της ιδιότητάς του αυτής έχασε
τη ζωή του και αφ’ ετέρου προκειµένου η πολιτεία να δώσει ένα
ισχυρό µήνυµα ότι στέκεται δίπλα σ’ όλες τις κοινωνικές οµάδες
στην προσπάθειά της για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνω τις ονοµαστικές µετεγγραφές των
παραπάνω παιδιών, του µεν Αθανασίου Τσιµιρίκα και της Κωνσταντίνας Τσιµιρίκα από το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
σε αντίστοιχα τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της
Θεσσαλονίκης και της Άννας-Μαρίας Πουκαµισά, ώστε να εγγραφεί ως υπεράριθµη στη Φαρµακευτική Σχολή Αθήνας καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων. Για την εγγραφή της πρέπει να
καταθέσει αίτηση µετεγγραφής από το Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθήνας προς τη Γραµµατεία της Σχολής του Τµήµατος
Φαρµακευτικής µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός
µηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας.
Μ’ αυτά τα λίγα, κύριοι Υπουργοί, ποντάροντας και ευελπιστώντας στην ευαισθησία κάθε πτέρυγας της Βουλής, ζητάµε να
κάνετε δεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Ο κ. Αθανάσιος Πετράκος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όπως είπε ο εισηγητής µας, το
παρόν νοµοσχέδιο ουσιαστικά είναι ενταγµένο στην προσπάθεια
της Κυβέρνησης να απορροφήσει τα κοινοτικά κονδύλια του Ε’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από πλήρως ελεγχόµενους από
την πολιτική εξουσία φορείς, οι οποίοι στη συνέχεια θα µπορούν
να διοχετεύουν τα κονδύλια στους επιχειρηµατίες κατά βούληση,
κοµµατική και επιχειρηµατική.
Συγχρόνως, συµπυκνώνει και την ουσία του ιδεολογικού προσανατολισµού της Κυβέρνησης, αλλά και αναπαράγει την παλαιοκοµµατική πρακτική, γιατί µε αυτό το νοµοσχέδιο: Πρώτον,
ουσιαστικά καταρρέει η εικόνα που προσπαθεί να χτίσει η Κυβέρνηση για τον εαυτό της, ότι δήθεν είναι υπέρ της διαφάνειας,
της αριστείας, της αξιολόγησης, της ανάκτησης της αξιοπιστίας
στον ευρωπαϊκό χώρο, της λογοδοσίας των ελεγκτικών µηχανι-
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σµών, αφού ουσιαστικά συγκεντρώνει µε έναν υπερσυγκεντρωτικό τρόπο την εξουσία στον εκάστοτε Υπουργό. Δεύτερον, ιδιωτικοποιεί πολλές δράσεις της εκπαίδευσης. Τρίτον, έχει
αδιαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, οι µνηµονιακές πολιτικές
στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν ουσιαστικά διαλύσει την εκπαίδευση. Το είπαν πάρα πολλοί άλλοι οµιλητές από το χώρο µας.
Έχουµε όµως φτάσει πια στο σηµείο να ξαναγυρίσουµε στη δεκαετία του ’50, όπου τα παιδιά δεν µπορούν να σπουδάσουν. Δέχοµαι τηλεφωνήµατα καθηµερινά από αγωνιούντες γονείς που
από τα παιδιά τους έχει περάσει το ένα στην Ξάνθη και το άλλο
στην Πάτρα στο Πολυτεχνείο ή στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα
στην Ιατρική και το δεύτερο παιδί τους δεν το έχουν στείλει να
σπουδάσει γιατί δεν έχουν χρήµατα.
Εσείς αυτήν τη στιγµή ακόµα σκέπτεστε αν θα δεχθείτε να
υπάρξει µία ουσιαστική λύση στο πρόβληµα των µετεγγραφών,
για την οποία σας έχουµε καταθέσει τροπολογία, έτσι ώστε για
τα αδέλφια να µην τίθενται εισοδηµατικά κριτήρια, αλλά ούτε και
ποσοστό τουλάχιστον για τα περιφερειακά πανεπιστήµια. Διαφορετικά, ακόµα και τα εισοδηµατικά κριτήρια αν δεχθείτε, αν συνεχίσουν να υπάρχουν τα ποσοστά, πάλι θα είναι ένα δώροάδωρο.
Σκεφθείτε, κύριοι Υπουργοί, γιατί είστε πανεπιστηµιακοί και οι
δύο, πώς νιώθει ο φοιτητής, ο οποίος έχει εγγραφεί στο πανεπιστήµιο και αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Κρανίδι, στη Σπάρτη,
στην Καλαµάτα και δεν µπορεί να πάει στο πανεπιστήµιο να
σπουδάσει γιατί ο γονιός του δεν έχει χρήµατα να του στείλει.
Έχετε διαλύσει και το εισόδηµα των γονιών! Και σε συνδυασµό
µε την ακρίβεια και την έλλειψη οποιασδήποτε φοιτητικής µέριµνας, δεν υπάρχει δυνατότητα να σπουδάσει το παιδί.
Αυτά δεν είναι κάποια πράγµατα που τα βγάζουµε από το
µυαλό µας για να κάνουµε εντύπωση. Είναι συγκεκριµένα, υπαρκτά παραδείγµατα.
Όπως µε έχουν ενηµερώσει οι γονείς, σας έχουν στείλει οι ίδιοι
επιστολές στο Υπουργείο για να σας ευαισθητοποιήσουν. Είναι
µείζον θέµα το θέµα των µετεγγραφών και της επίλυσης του ζητήµατος. Και αν δεν το λύσετε οριστικά και µε τρόπο, ο οποίος
να µην κάνει δώρον άδωρον οποιαδήποτε ρύθµιση, δεν έχετε
κάνει τίποτα και θα είστε υπεύθυνοι, γιατί τα παιδιά δεν θα µπορέσουν να προχωρήσουν.
Συγχρόνως, τι άλλο είχαµε φέτος; Έφτασαν οι δήµαρχοι της
Μακεδονίας στο σηµείο να απειλήσουν ότι δεν θα ανοίξουν τα
σχολεία, για να στείλετε κάποια χρήµατα για το πετρέλαιο θέρµανσης. Φτάσαµε στο παρά ένα.
Τις πιστώσεις τις έχετε µειώσει. Οι µαθητές στα σχολεία πεινάνε. Κι ενώ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αναγνωρίζει το
τεράστιο πρόβληµα υποσιτισµού, δεν παίρνει καµµία πρωτοβουλία. Απλά στέλνει έγγραφα στους διευθυντές των σχολικών µονάδων, που µεταθέτουν το πρόβληµα στην Εκκλησία και στους
δήµους. Όποια δοµή υπάρχει, στηρίζεται αποκλειστικά στις δράσεις αλληλεγγύης των καθηγητών και των συλλόγων γονέων και
κηδεµόνων. Τα σχολεία υπολειτουργούν. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση τα κενά σε διδακτικό προσωπικό, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΟΛΜΕ, είναι πάνω από δύο χιλιάδες. Χάνονται διδακτικές ώρες και, βέβαια, δεν υπάρχει η παραµικρή ελπίδα να καλυφθούν αυτά τα κενά, αφού το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει
µόλις εκατόν είκοσι πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών.
Τι γίνεται, λοιπόν, στην πράξη; Συγχωνεύονται τµήµατα, για να
καλυφθούν τα κενά σε καθηγητές. Σε σχολεία της Αττικής καταγγέλθηκε έλλειψη σε φιλολόγους τον µήνα Δεκέµβριο. Συγχωνεύθηκαν τµήµατα, για να µπορέσουν να λειτουργήσουν µε τον
υπάρχοντα αριθµό των καθηγητών. Αυτό, όµως, σηµαίνει περισσότεροι µαθητές, λιγότεροι καθηγητές και φυσικά λιγότερη
γνώση και όξυνση των µαθησιακών προβληµάτων, αν προσθέσουµε σε αυτά τη διαλυτική πραγµατικότητα που είναι η παντελής έλλειψη υποδοµών στήριξης των µαθητών που συναντούν
δυσκολίες.
Την τελευταία διετία -συνέπεια των µνηµονιακών πολιτικών- καταργήθηκαν οι ελάχιστες δοµές στήριξης. Δεν λειτουργεί η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη. Υποβαθµίστηκε η ειδική αγωγή. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά -και γνω-
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ρίζουµε πολύ καλά όσοι είµαστε εκπαιδευτικοί- τι σηµαίνει για τα
φτωχά παιδιά ή τα παιδιά που είναι στα χωριά και δεν υπάρχουν
φροντιστήρια, το να µη λειτουργεί σήµερα η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη.
Τα γυµνάσια και τα λύκεια λιγοστεύουν. Με το πρώτο τσουνάµι
των καταργήσεων και συγχωνεύσεων επί ηµερών της κας Διαµαντοπούλου, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει νέο κύµα συγχωνεύσεων από την επόµενη χρονιά.
Θα εξαφανιστεί το 10% των σχολείων, χίλια πεντακόσια σχολεία, δηλαδή, λιγότερα. Λιγότερες σχολικές µονάδες σηµαίνουν
περισσότεροι µαθητές στις σχολικές αίθουσες, λιγότεροι εκπαιδευτικοί.
Ο Υπουργός Παιδείας, δηλαδή, και συνολικά το Υπουργείο
Παιδείας και η Κυβέρνηση υλοποιούν κατά γράµµα τα µέτρα που
προβλέπει το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής πολιτικής που µε οριακή Πλειοψηφία εγκρίθηκε στη Βουλή. Και είναι
βέβαιο ότι θα ολοκληρώσει την εγκληµατική πολιτική της σηµερινής, αλλά και των προηγούµενων νεοφιλελεύθερων µνηµονιακών κυβερνήσεων, σε βάρος της δηµόσιας παιδείας και της
έρευνας.
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, το 2013 θα είναι η χαριστική
βολή για τα δηµόσια σχολεία. Ο προϋπολογισµός που ψηφίστηκε
–και σας το είπαµε- είναι ο χειρότερος όλων των προηγούµενων
ετών. Οι δαπάνες για την παιδεία βρίσκονται στο 2,51% του ΑΕΠ.
Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα υποστεί συνολική µείωση 14%
σε σχέση µε πέρυσι και σε απόλυτους αριθµούς 295.000.000.
Ήδη τα σχολεία λειτουργούν οριακά. Φανταστείτε τι θα γίνει το
2013 µε τις περικοπές που προβλέπει ο προϋπολογισµός και µε
τα µέτρα που παίρνει η κάθε κυβέρνηση. Τα σχολεία θα βρεθούν
υπό τον έλεγχο των πάσης φύσεως χορηγών και η εκπαίδευση
πλήρως ελεγχόµενη από τη αγορά.
Μήπως, όµως, και τα παιδιά που έχουν πάρει µεταπτυχιακούς
τίτλους στα ελληνικά πανεπιστήµια µπορούν να προχωρήσουν,
να πάρουν διδακτορικά; Στερείτε αυτήν τη δυνατότητα και από
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, αφού δεν υπάρχει κανένα κονδύλι, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε διδακτορικό στην Ελλάδα,
µε αποτέλεσµα να σηκώνονται και να φεύγουν, να µεταναστεύουν, να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να στερούνται τα Ελληνικά Πανεπιστήµια και τα Ελληνικά πολυτεχνεία από διδακτορικούς φοιτητές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή είναι η πολιτική σας, µε την οποία καταστρέφετε τη δηµόσια παιδεία σε όλες τις βαθµίδες. Η δηµόσια και δωρεάν παιδεία, όπως προβλέπεται από το Σύνταγµα, καταστρατηγείται
κατάφωρα. Την καταργεί η µνηµονιακή νεοφιλελεύθερη πολιτική
σας. Η παραµονή σας στην εξουσία είναι καταστροφική για τους
εργαζόµενους, για όλη την ελληνική κοινωνία και φυσικά για τη
δηµόσια παιδεία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στο πλάι της ελληνικής κοινωνίας µαζί µε
τους δασκάλους, τους γονείς, τους µαθητές και τους φοιτητές
για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, για τη δηµιουργία προϋποθέσεων για µία κυβέρνηση της Αριστεράς, µε κορµό το ΣΥΡΙΖΑ, που θα ακυρώσει τα µνηµόνια και θα προχωρήσει στη
δηµιουργική, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Σε αυτήν
την ανασυγκρότηση ο ρόλος της παιδείας και της έρευνας, για
εµάς, είναι καθοριστικής σηµασίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πετράκο.
Το λόγο έχει ο κ. Κόνσολας Εµµανουήλ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί. Προηγουµένως ο συνάδελφος τοποθετήθηκε ιδεολογικά και πράγµατι προσδιόρισε την ιδεολογία και τις ιδεοληψίες της Αριστεράς, όσον
αφορά στα ζητήµατα που το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να συζητήσει σήµερα, τα οποία είναι και για το Υπουργείο Παιδείας και
για εµάς µία στρατηγική επιλογή. Υπάρχει, δηλαδή, µία επιλογή
για ένα µικρότερο, ευέλικτο και αποτελεσµατικότερο κράτος, µε
συγχωνεύσεις φορέων και οργανισµών ανά Υπουργείο, φορέων
που οι αρµοδιότητές τους επικαλύπτονται.
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Κατά το παρελθόν απουσίαζε ο εξορθολογισµός στη διάρθρωση του διοικητικού εποικοδοµήµατος και αυτό αποτελούσε
τη γενεσιουργό αιτία των προβληµάτων που βιώνουµε σήµερα,
προβληµάτων που τόνισαν και οι συνάδελφοι από στη συνεδρίαση έως τώρα. Η ευθύνη διαπερνά οριζόντια όλες τις πολιτικές δυνάµεις, ακόµη και αυτές που µπορεί να µην ασκούν
εξουσία, αλλά η επιρροή και η πίεσή τους ενδεχοµένως να ήταν
ισχυρότερες. Το βιώσαµε όλοι τα προηγούµενα χρόνια στο χώρο
της εκπαίδευσης.
Μου έχει δοθεί η ευκαιρία πολλές φορές να πω ότι τίποτα δεν
µπορεί να ξαναγίνει όπως πριν, τίποτα δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα που να αλλάξει το τοπίο όπως το θέλει η ελληνική κοινωνία.
Η προοπτική επιστροφής σε ένα κράτος µε πανσπερµία φορέων
και οργανισµών, µε υπέρµετρες λειτουργικές δαπάνες και αναντίστοιχη αποτελεσµατικότητα δεν υπάρχει. Οι ίδιες οι συνθήκες
επιβάλλουν σηµαντικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές δεν επιβάλλονται για λόγους δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, δεν έχουν λογιστικό χαρακτήρα και αποτύπωση. Αντίθετα, αποτελούν στρατηγική επιλογή και επιβάλλονται από την ανάγκη να κτίσουµε ένα
κράτος που δεν θα επιβαρύνει τον πολίτη, δεν θα αποτελεί βαρίδιο για κανέναν από εµάς. Απορρέουν από την ανάγκη να υπάρχει ενιαία στρατηγική και δράση σε συγκεκριµένους τοµείς.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια δεν συστήνει απλώς δύο νέους οργανισµούς, όπως το Ίδρυµα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Αντίθετα, συγχωνεύεται σε αυτούς τους
δύο φορείς µία σειρά άλλων φορέων και οργανισµών µε παρεµφερές, κοινό και επικαλυπτόµενο αντικείµενο.
Για πολλά χρόνια απουσίαζε µία ενιαία στρατηγική στους συγκεκριµένους τοµείς. Κάθε φορέας, εκτός του κόστους λειτουργίας, κινούνταν αυτόνοµα µέχρι σήµερα. Υπήρχε, για παράδειγµα, Εθνικό Ίδρυµα Νεολαίας, Ινστιτούτο Νεολαίας και Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Όλοι αυτοί οι φορείς
είχαν κοινό και παρεµφερές αντικείµενο. Υπήρχε, επίσης Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών, Διά Βίου Μάθησης και ταυτόχρονα
Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
Κάποιοι δυσκολεύονται, όχι να στηρίξουν αλλά να αποδεχθούν
την αναγκαιότητα των συγχωνεύσεων. Είναι ταµπού άραγε;
Μπορώ να αντιληφθώ ότι οι πολιτικές πρακτικές και σκοπιµότητες του παρελθόντος και µία ξεπερασµένη νοοτροπία αντιπολιτευτικής προσέγγισης και διάστασης που υπαγορεύουν την
άρνηση στήριξης αυτών των αλλαγών. Μου είναι, όµως, δύσκολο
να κατανοήσω –πολλοί από εµάς δεν κατανοούν- την αδυναµία
αποδοχής των αλλαγών, την έλλειψη των προτάσεων και των
ιδεών. Θέλει κανείς να συνεχίσει να υπάρχει ένα κράτος δεκάδων
φορέων και οργανισµών ανά Υπουργείο µε κοινό αντικείµενο ή
και χωρίς αντικείµενο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει αυτές τις αλλαγές, τις µεταρρυθµίσεις. Έχει συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται µία νέα αρχιτεκτονική στο κρατικό
διοικητικό εποικοδόµηµα.
Θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο, σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις, κινείται στη θετική κατεύθυνση. Το Εθνικό Ίδρυµα Νεολαίας, το Ινστιτούτο Νεολαίας και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων αποτελούν τρεις φορείς, που πλέον συγχωνεύονται σε
έναν: το Ίδρυµα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Αυτός είναι ο
νέος οργανισµός.
Πέρα από τις οικονοµίες κλίµακος που επιτυγχάνονται, το πιο
σηµαντικό είναι ότι θα υπάρχει πλέον ενιαίο κέντρο, ενιαία στρατηγική, ένας σχεδιασµός που λύνει δεκάδες προβλήµατα στην
πορεία του χρόνου. Ο νέος φορέας, το Ίδρυµα Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης, θα έχει την πλήρη ευθύνη και αρµοδιότητα για
το σύνολο των προγραµµάτων και των δράσεων που αφορούν
τη νεολαία και τη διά βίου µάθηση.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δοµών και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού σ’ έναν φορέα
µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού» που πλέον είναι ένα
ενιαίο κέντρο για τα ζητήµατα της πιστοποίησης προσόντων και
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του επαγγελµατικού προσανατολισµού.
Γνωρίζουµε από τη µια τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήµατος που ταλαιπώρησαν πάρα-πάρα πολλούς συµπολίτες
µας που το προηγούµενο διάστηµα ζητούσαν αυτήν την ταυτότητα του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Από την άλλη η κινητικότητα µέσω των µετατάξεων προσωπικού διασφαλίζει ότι
δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του από τους εργαζόµενους.
Είναι ένα σηµείο που πρέπει να τονίσουµε σήµερα.
Όµως, υπάρχει και µια άλλη παράµετρος: η οικονοµική αυτοτέλεια και η βιωσιµότητα των δύο φορέων. Στην αντίληψη που
επικρατούσε µέχρι σήµερα όλα είχαν εναποτεθεί στην κρατική
ενίσχυση. Σήµερα αλλάζει αυτή η αντίληψη, θωρακίζονται οι οργανισµοί και κινούνται αυτόνοµα. Περιέγραψα µια εικόνα του
πρόσφατου παρελθόντος που οδήγησε στο δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό. Αυτή, όµως, η εικόνα ανήκει στο παρελθόν και εκεί
θα µείνει.
Το µεγάλο ζητούµενο σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι να δοθεί η δυνατότητα σ’ αυτούς τους δύο νέους φορείς
να αποκτήσουν οικονοµική αυτοτέλεια. Στα άρθρα 5 και 14 δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Οι δύο αυτοί νέοι
φορείς διαθέτουν ακίνητη περιουσία και µε τα δύο αυτά άρθρα
δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησής της, µε τρόπο που να τους
αποφέρει έσοδα.
Στο δύσκολο και οριακό δηµοσιονοµικό περιβάλλον, στο οποίο
καλούµαστε να λειτουργήσουµε, η βιωσιµότητα αυτών των νέων
οργανισµών δεν µπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό που αποτελεί ένα ασταθές µέγεθος.
Θετικές αναφορές και παρεµβάσεις εµπεριέχουν και οι ρυθµίσεις του άρθρου 33. Στο συγκεκριµένο άρθρο επιλύονται προβλήµατα λειτουργίας των ελληνόγλωσσων σχολείων του εξωτερικού εκεί όπου καταγράφηκαν µεγάλα κενά στη στελέχωσή
τους και που δεν πρέπει να επαναληφθούν και στο µέλλον, θέµα
σηµαντικό που αναδείχτηκε και στη συζήτηση στη διάρκεια των
συνεδριάσεων των επιτροπών.
Απόλυτα θετική κρίνεται και η ρύθµιση, όπου εισάγεται η δυνατότητα εκµάθησης ξένης γλώσσας στον πρώτο κύκλο των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Η παιδεία στη νέα εποχή πρέπει να
διαθέτει µια εξωστρεφή και ανταγωνιστική αντίληψη.
Θετική εξέλιξη αποτελεί και η σύνδεση του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας Α’ µε την Πιστοποίηση Επαρκούς Γνώσης Στοιχείων
Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισµού. Το παραπάνω ισχύει σ’ όλες
σχεδόν τις προηγµένες χώρες, σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης
και αποτελεί σηµείο εφαρµογής και µιας ολοκληρωµένης µεταναστευτικής πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και στην Ολοµέλεια
να καταθέσω ωστόσο κάποιες από τις επισηµάνσεις που αφορούν συγκεκριµένα άρθρα, σχετικά µε τη δυνατότητα που δίνει
το νοµοσχέδιο σε εκπαιδευτικούς από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης να καταλαµβάνουν τη θέση σχολικών συµβούλων στη
δηµόσια εκπαίδευση.
Γνωρίζουµε όλοι ότι στη δηµόσια εκπαίδευση για να µπορεί
κάποιος να διεκδικήσει µια θέση σχολικού συµβούλου θα έπρεπε
να έχει τουλάχιστον µια επάρκεια στην αξιολόγηση. Το ερώτηµα
είναι: θα υπάρχει οµοιογενής αξιολόγηση, ένα πλέγµα αξιολόγησης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ ή να µιλάτε χαµηλοφώνως µεταξύ
σας ή να µη µιλάτε. Σας παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ολοκληρώνοντας, το ερώτηµα που καταθέτω στο Σώµα και
στον κύριο Υπουργό, στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
είναι αν θα υπάρχει ενιαία αξιολόγηση και σε εκπαιδευτικούς
ιδιωτικής εκπαίδευσης και, εποµένως, αν τα κριτήρια της αξιολόγησης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι κοινά και, κατά
συνέπεια, αν µε την ίδια διαδικασία αξιολόγησης θα µπορέσουν
να έχουν την επάρκεια αυτή και να µπορούν να διεκδικήσουν µια
θέση σχολικού συµβούλου στην επικράτεια. Τότε, είναι ένα θέµα,
το οποίο µπορούµε να το δούµε µε διαφορετικό µάτι.
Επίσης, θα ήθελα να προβώ σε κάποιες αναγκαίες επισηµάν-
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σεις που αφορούν το άρθρο 34 και τη διαφορετική µεταχείριση
που επιφυλάσσει στην εξέλιξη των επίκουρων καθηγητών.
Κατατέθηκε σχετική τροπολογία µε αριθµό 152 και 67 και πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτή η νοµοθετική ρύθµιση του
4009/2011, οδήγησε στο γεγονός κάποιοι από τους επίκουρους
µε αυξηµένα προσόντα να µην µπορούν να εξελιχθούν, όπως επιτάσσει η σύγχρονη αντίληψη για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη, µε αποτέλεσµα επίκουροι, των οποίων ο διορισµός και η εξέλιξη απαιτούσε αυξηµένα προσόντα, δεν είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άµεσα την εξέλιξη αυτή σε ανώτερη βαθµίδα.
Αυτή είναι µια στρέβλωση που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί,
κύριε Υπουργέ, και ο πιο δίκαιος και διαφανής τρόπος αντιµετώπισής της είναι να µπορούν οι εκλεγµένοι επίκουροι να τοποθετηθούν στην ίδια µοίρα µε τους λέκτορες, να υποβάλουν αίτηση
για την εξέλιξή τους στην ανώτερη βαθµίδα, όπως ισχύει και στην
προηγούµενη βαθµίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα από τη διαδικασία της
σύνθεσης του διαλόγου, µπορούν να βρεθούν λύσεις. Η στείρα
και απόλυτη άρνηση δεν ανταποκρίνεται στις σηµερινές συνθήκες. Η παιδεία αποτελεί πεδίο σύγκλισης και συνεννόησης, αποτελεί επίσης ένα αγαθό το οποίο πρέπει να απολαµβάνουν όλοι
οι Έλληνες πολίτες.
Με την ευκαιρία αυτή, εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισηµάνω
τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε ώστε να απολαµβάνουν
οι µουσουλµανόπαιδες τα δηµόσια αγαθά στην εκπαίδευση,
όπως τα απολαµβάνουµε όλοι εµείς.
Θα πρέπει, λοιπόν, αυτές τις αναφορές που παραπέµπουν στο
παρελθόν για την προοπτική της χώρας να τις αφήσουµε πίσω
µας. Αυτή η παραδοχή πρέπει να καθοδηγεί τη συµπεριφορά και
τις επιλογές µας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κόνσολα.
Υπήρξε η ανοχή του Προεδρείου στην παράθεση των τροπολογιών, τουλάχιστον όπως εσείς υποστηρίξατε, µε τις οποίες
συµφωνεί το Προεδρείο και εγώ θα ήθελα να προσυπογράψω.
Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός θα τις λάβει σοβαρά
υπ’ όψιν, γιατί είδε ότι υπάρχουν όντως σοβαρές τροπολογίες
κατατεθειµένες από πολλούς συναδέλφους, απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής, οι οποίες χωρίς να έχουν κόστος οικονοµικό,
µπορούν να γίνουν δεκτές από τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει η κ. Έλενα Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω πρώτα απ’ όλα να
σχολιάσω πολύ θετικά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου έχει δείξει αυτά τα σηµάδια διάθεσης συνεννόησης
και συνεργασίας πάνω σ’ όλες αυτές τις τροποποιήσεις και
προσθήκες στο πολυνοµοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο
συζητάµε και που πραγµατικά θα ανακουφίσουν όχι µόνο
συνανθρώπους µας, αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για
τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν πάνω σ’ όλα αυτά τα θέµατα,
τα οποία, όπως είπα και χθες, είναι από µόνα τους προτεραιότητα.
Θα σταθώ στο θέµα των εισοδηµατικών κριτηρίων για τις
µετεγγραφές. Η Κυβέρνηση µετακινεί το πλαφόν εισοδήµατος
από τα 6.000 στα 10.000 ευρώ κι αυτό είναι πραγµατικά ένα
θετικό βήµα. Ελπίζουµε πως θα γίνει. Εχθές µας είπαν ότι είναι
πολύ θετικοί.
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να σηµειώσω, για να καταλάβουµε, ότι
είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για όλους του Έλληνες κι ότι
ακόµα κι αυτά -που είναι περίπου 830 ευρώ το µήνα- αυτό το
µηνιαίο ποσό δυσκολεύεται να συντηρήσει µία οικογένεια στον
τόπο που µένει, στο σπίτι κ.λπ., πόσω µάλλον, όπως καταλαβαίνετε, µε όλα αυτά τα χαράτσια, µε την ακρίβεια να µπορεί να
καλύψει και έξοδα του παιδιού ή των παιδιών της που σπουδάζει
σε άλλη πόλη. Άρα κι αυτά τα 10.000 πραγµατικά είναι οριακά.
Φανταστείτε, όπως σας είπα πριν, αυτήν την οικογένεια να
πρέπει να έχει πολύ περισσότερα σπίτια.
Ποιο είναι, λοιπόν, το αληθινό αποτέλεσµα; Αποκόπτουµε ένα
σηµαντικό κοµµάτι της νεολαίας έτσι ώστε να µην µπορούµε να
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του δώσουµε τη δυνατότητα να σπουδάσει. Δηλαδή είναι κρίµα
να βάζουµε σε περιπέτεια µία οικογένεια να αποφασίσει ποιο από
τα δύο παιδιά της θα σπουδάσει.
Πρέπει σ’ αυτό, λοιπόν, να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί,
δεδοµένης και αυτής της οικονοµικής κρίσης και όλο αυτό που
η σηµερινή οικογένεια έχει υποστεί.
Ανάµεσα στα εκατοντάδες e-mail που λαµβάνω ως Βουλευτής
το τελευταίο διάστηµα, ξεχώρισα κι ένα µήνυµα µητέρας που
µεγαλώνει µονάχη της το παιδί. Το θέµα των µονογονεϊκών
οικογενειών είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Με ένα
ταπεινό µεροκάµατο που βγάζει η ίδια, µε έναν πατέρα, ίσως
εξαφανισµένο, ίσως άνεργο, το παιδί της να δίνει Πανελλαδικές
χωρίς φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα -είναι έξυπνο,
µελετηρό- πόσες πιθανότητες έχει, αν πραγµατικά καταφέρει και
περάσει, να µπορέσει να πάει να σπουδάσει. Αυτή η µάνα είναι
πάρα πολύ δύσκολο να µπορέσει να στέλνει έστω και 1 ευρώ στο
παιδί της. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει µέριµνα, φροντίδα και
προστασία για όλες τις µονογονεϊκές οικογένειες που αντιµετωπίζουν και τόσα άλλα προβλήµατα.
Επίσης θα ήθελα να επισηµάνω ότι µπορούν να ελαστικοποιηθούν οι όροι για τις µετεγγραφές, που δεν έχει ζηµία
οικονοµική ή επίπτωση στο κράτος και στο σύστηµα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Μεταφέρω µία άλλη περίπτωση που µου έστειλαν πάλι σε email δύο φοιτητές που σπουδάζουν µακριά από το σπίτι τους σε
διαφορετικές πόλεις. Βρίσκονται για παράδειγµα στο ίδιο
ακριβώς έτος, στην ίδια σχολή και τµήµα αλλά σε διαφορετικά
πανεπιστήµια. Οι γονείς και τους ενός και τους άλλου αδυνατούν
υπό τις τωρινές συνθήκες να συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν τη
φοίτηση, στέγαση και διαµονή τους µακριά από το σπίτι. Οι δύο
φοιτητές µου γράφουν ότι θα µπορούσαν να κάνουν αµοιβαία
ανταλλαγή της θέσης που καταλαµβάνουν στις σχολές τους κι
έτσι θα έλυναν το πρόβληµα µονοµιάς. Το σύστηµα όµως και η
κείµενη νοµοθεσία δεν τους το επιτρέπει.
Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω ότι αυτό το νοµοσχέδιο ήρθε να καλύψει, όπως είπε χθες και ο Υφυπουργός,
συγκεκριµένες ανάγκες και λειτουργίες, πρέπει όµως να ρίξουµε
την προσοχή µας και να µελετήσουµε περισσότερο µε περισσότερη φροντίδα, πολιτική σύνθεση και συνεννόηση, ώστε να µην
κάνουµε πάντα αποσπασµατικά, αν θέλετε και εξ ανάγκης, στήριξη σε ένα πολυνοµοσχέδιο µε διάφορες διατάξεις ή να έρχεται
µε τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, γιατί θεωρώ ότι πραγµατικά είναι θέµατα, τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν σε βάθος
χρόνου. Όπως, παραδείγµατος χάριν, το θέµα της ειδικής αγωγής στο άρθρο 39 που είναι ένα άλλο πολύ σοβαρό θέµα.
Το κράτος έχει εδώ και χρόνια θεσπίσει ένα σηµαντικό πλαίσιο
διάγνωσης αξιολόγησης, στήριξης και εκπαίδευσης παιδιών µε
αναπηρίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσω των γνωστών σε
όλους µας ΚΕΔΥ και των ειδικών σχολικών µονάδων. Ένα πλαίσιο
στο οποίο απασχολείται προσωπικό εξειδικευµένο µε επιστηµονικά προσόντα και κατάρτιση. Από την αρχή µέχρι σήµερα όλες
οι κυβερνήσεις είχαν αφήσει αυτό το πλαίσιο υποστελεχωµένο
και υποχρηµατοδοτούµενο. Αποτέλεσµα; Επειδή είναι υπέρογκες
οι απαιτήσεις µε βάση τον αριθµό των οικογενειών που έχουν
παιδιά µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηµιουργούνται µακρές λίστες αναµονής. Και εσείς τι επιλέγετε σήµερα;
Αντί να ενισχύσετε το υπάρχον πλαίσιο, ειδικά µέσα στις σηµερινές συνθήκες κρίσης που οι οικογένειες χρειάζονται πρόσθετη
µέριµνα και ενίσχυση από το κοινωνικό κράτος, παίρνετε το επιστηµονικό προσωπικό, το βγάζετε έξω από τις υφιστάµενες
δοµές και στο όνοµα της ενίσχυσης της διεπιστηµονικότητας
εντός των γενικών σχολείων, τους µετατρέπετε σε περιπλανώµενους από σχολείο σε σχολείο περιηγητές.
Θα χάνουν χρόνο, δεν θα έχουν χρήµα να µετακινούνται, έστω
από σχολείο σε σχολείο ή από συνοικία σε συνοικία και δεν υπάρχουν και τα επιστηµονικά µέσα, συνθήκες και υποδοµές, για να
κάνουν τη δουλειά τους µέσα στα γενικά σχολεία. Συν τοις άλλοις θα τους αµείβετε και µέσω ΕΣΠΑ. Και αν τελειώσουν τα κονδύλια, τι θα κάνετε; Θα τους βγάλετε σε εφεδρεία ή σε διαθεσιµότητα; Πάτε να δηµιουργήσετε πρακτικά προβλήµατα, τα
οποία θα τα βρούµε µπροστά µας.
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Πέρα από τις όποιες προθέσεις σας, που θεωρώ ότι είναι καλοπροαίρετες, η διάλυση και η κατάργηση της ειδικής αγωγής
είναι θέµα χρόνου µε αυτόν τον τρόπο. Τι θα κάνετε µε αυτά τα
παιδιά και τις οικογένειες; Ή θα τους στρέψουµε µαζικά σε µεγάλα ιδιωτικά κέντρα, τη στιγµή που δεν έχουν και τα χρήµατα
να ανταποκριθούν σε αυτό;
Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να το δείτε πάρα πολύ σοβαρά
και θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Επίσης, θέλω, όπως και χθες είπα, να δεχθείτε και να δείτε την
τροπολογία που αφορά τα προνόµια των αθλητών και ένα άλλο
πρόβληµα, το οποίο έχει να κάνει µε τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών που πραγµατικά προσπαθήσατε να το λύσετε.
Όπως είπα, λοιπόν και χθες σε ό,τι αφορά τους δηµοσίους
υπαλλήλους πραγµατικά καταφέρατε να µπορούν να συνυπηρετούν ή τέλος πάντων, ό,τι είναι καλύτερο δυνατό να γίνει. Τι γίνεται, όµως, µε αυτούς που είναι εκπαιδευτικοί και έχουν ένα,
δύο και τρία παιδιά και που ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος; Έχει δηλαδή µία δουλειά και µένει σε µία
συγκεκριµένη πόλη. Για να σας φέρω ένα παράδειγµα, µου έστειλαν ένα e-mail, όπου ο σύζυγος έχει µία µικρή επιχείρηση στον
Πύργο Ηλείας και τη σύζυγο που είναι εκπαιδευτικός µε τρία
παιδιά τη µεταθέσατε στην Κρήτη. Είναι δυνατόν αυτή η οικογένεια να επιβιώσει; Εδώ τροµάζουµε να κρατήσουµε τις οικογένειες ενωµένες ή τροµάζουµε οι νέοι άνθρωποι να κάνουν
οικογένειες µε όλα αυτά και πάµε να διαλύσουµε τις ήδη υπάρχουσες;
Σας παρακαλώ πάρα πολύ θα ήθελα να τα δείτε όλα αυτά. Νοµίζω ότι µπορούµε να τα βελτιώσουµε και ότι έχουµε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουµε όλους αυτούς που θίγονται. Χαίροµαι
που υπάρχει αυτή η διάθεση, να το δούµε και στην πράξη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς κυρία Κουντουρά.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα ρυθµίζει µία σειρά ζητηµάτων και τακτοποιεί εκκρεµότητες που έπρεπε όντως να έχουν τακτοποιηθεί. Αφορά κυρίως την
οργάνωση και λειτουργία δύο σηµαντικών φορέων του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, οι
οποίοι φορείς προέκυψαν από συγχωνεύσεις, µια διαδικασία ιδιαίτερα ορθή κατά την άποψή µου, καθόσον το ελληνικό δηµόσιο
πρέπει να γίνει περισσότερο ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά τις δοµές
του και περισσότερο αποτελεσµατικό σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του.
Ωστόσο, µεταξύ όλων αυτών των ζητηµάτων που τίθενται προς
ψήφιση, θα ήθελα σταθώ σε τρία συγκεκριµένα ζητήµατα, τα
οποία έρχονται µε τη µορφή των τροπολογιών.
Το πρώτο εξ αυτών αφορά το θέµα των µετεγγραφών φοιτητών που έχουν πετύχει να εισαχθούν σε σχολή που βρίσκεται σε
πόλη µακριά από τον τόπο της κατοικίας τους. Πράγµατι, µε το
νόµο Διαµαντοπούλου το 2011 δόθηκε ένα τέλος στο άδικο καθεστώς που επικρατούσε µέχρι τότε, επί δυο σχεδόν ολόκληρες
δεκαετίες και τέθηκαν οι βάσεις για τον εξορθολογισµό και για
τον έλεγχο του συστήµατος και αυτό γιατί η καταστρατήγηση
του νόµου και τα πολλά παραθυράκια στερούσαν από τα περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ τη βασική τους πρώτη ύλη, δηλαδή, τους
φοιτητές.
Επιπλέον, η πρωτοφανής καταστρατήγηση του νόµου που συνέβαινε στο παρελθόν δηµιουργούσε συνθήκες ανισότητας µεταξύ των φοιτητών που είχαν πετύχει υψηλή βαθµολογία, αλλά
µοιράζονταν τις ίδιες θέσεις µε φοιτητές που εισήλθαν σε σχολές
της περιφέρειας µε πολύ χαµηλότερη βαθµολογία και µετεγγράφονταν στις ίδιες σχολής. Δηµιουργούνταν, δηλαδή, συνθήκες
ανισότητας και αδικίας. Αυτά, όµως, ανήκουν στο παρελθόν.
Σήµερα, όµως –και λόγω της οικονοµικής κρίσης- βρισκόµαστε
µπροστά και σ’ ένα άλλο πρόβληµα, αυτό της αδυναµίας των οικογενειών ν’ ανταποκριθούν στις δαπάνες για την κάλυψη των
βιοτικών και στεγαστικών αναγκών των παιδιών τους που φοιτούν
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στην περιφέρεια.
Στο άρθρο 34 παράγραφος 19α ορίζεται ως µέγιστο κατά κεφαλή εισόδηµα για την πραγµατοποίηση της µετεγγραφής σε
αντίστοιχη σχολή ή τµήµα πλησίον της κατοικίας του φοιτητή τα
6.000 ευρώ. Ωστόσο, αυτό το ποσό που είναι ιδιαίτερα χαµηλό
είναι προφανές ότι δεν ανταποκρίνεται στις σηµερινές συνθήκες
κρίσης και υπερχρέωσης που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.
Είναι προφανές ότι µια οικογένεια µε 18.000 ευρώ είναι τριµελής, µε 24.000 ευρώ είναι τετραµελής. Ακόµα κι αν εργάζονται
όλα τα µέλη της οικογένειας, η οικογένεια αυτή δεν µπορεί ν’ ανταποκριθεί σε µηνιαίες δαπάνες 500 και 600 ευρώ που χρειάζεται
κατ’ ελάχιστο ένας φοιτητής για να διαβιοί µακριά από την οικογένειά του.
Νοµίζω πως όσον αφορά αυτό το κοινωνικό πρόβληµα πρέπει
να δώσουµε µια πιο σαφή και κοινωνικά δίκαιη απάντηση. Ας µην
κάνουµε τις σπουδές, το τελευταίο εναποµείναν εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας ταξικό ζήτηµα. Για το λόγο αυτό, ας ξαναδούµε αυτό το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, µε µια πιο επιεική µατιά.
Ένα άλλο ζήτηµα που θα ήθελα να θίξω αφορά την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση του θεσµού των
κρατικών υποτροφιών µέσω του ΙΚΥ.
Είναι γνωστό ότι το ΙΚΥ έχει συµβάλει από ιδρύσεώς του στον
ευαίσθητο τοµέα της έρευνας, στον οποίο η χώρα µας βρίσκεται
αρκετά πίσω σε σύγκριση µε τις άλλες αναπτυγµένες χώρες της
Ευρώπης.
Ωστόσο, στην παρούσα οικονοµική κρίση θα µπορούσε να
συµβάλει και σε ακόµη πιο πρώιµο στάδιο των σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τη δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών
και την ενίσχυση όσων έχουν την ανάγκη να συνεχίζουν τις σπουδές τους.
Αυτή η πρόταση έχει δύο πτυχές: Η πρώτη αφορά την ενίσχυση και την επιβράβευση της αριστείας, ήδη από τα πρώτα
στάδια των σπουδών, καθώς η δηµιουργία ενός κλίµατος υγιούς
ανταγωνισµού και ευγενούς άµιλλας µεταξύ των φοιτητών και η
καλλιέργεια µιας κουλτούρας ενίσχυσης της έρευνας δεν µπορεί
παρά να έχει µακροπρόθεσµα οφέλη για την εκπαίδευση και γενικά για την έρευνα στη χώρα µας.
Η δεύτερη πτυχή αφορά την ενίσχυση των φοιτητών µε αντικειµενικές δυσκολίες να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η συµπλήρωση του συστήµατος
υποτροφιών του ΙΚΥ µέσω ενός κεφαλαίου εκπαιδευτικής αλληλεγγύης ως υποστηρικτικός θεσµός για όσους φοιτητές δοκιµάζονται στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και χρειάζονται την
αρωγή της πολιτείας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης µε
πνεύµα δικαιοσύνης για τις νέες γενιές. Επίσης, αποτελεί την
ενεργό συµπαράσταση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες
υλικές συνθήκες επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών για
όσους έχουν πραγµατική ανάγκη.
Οι υποτροφίες αλληλεγγύης θα παρέχουν 500 ευρώ, 600 ευρώ
µηνιαίως σε όσους φοιτητές σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους και επιτυγχάνουν µια αξιοπρεπή βαθµολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σε µια χώρα
όπως η Ελλάδα µε ελάχιστες ευκαιρίες για τους νέους, µε ελάχιστες ιδιωτικές επενδύσεις στην παιδεία και µε µια οικονοµία σε
κρίση, η κοινωνική κινητικότητα η οποία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα και οφέλη της δηµοκρατία γίνεται µόνο
µέσω της παιδείας. Αλλιώς, είναι σαν να λέµε στους νέους µας
και στην κοινωνία ότι ο γιος του εργάτη θα παραµένει εσαεί εργάτης και ο γιος του πλούσιου θα αναρριχάται στα υψηλότερα
κοινωνικά αξιώµατα. Νοµίζω ότι αυτό δεν το θέλει κανείς, είτε λέγεται σοσιαλδηµοκράτης είτε λέγεται φιλελεύθερος.
Οι πόροι για τη χρηµατοδότηση του κεφαλαίου εκπαιδευτικής
αλληλεγγύης θα προέλθουν τόσο από δηµόσιους όσο και από
ιδιωτικούς φορείς που καλούνται έµπρακτα να υποδείξουν
πνεύµα αλληλεγγύης και συνεργασίας.
Ειδικότερα, προτείνεται στην τροπολογία που κατέθεσε το
ΠΑΣΟΚ οι πόροι να προέλθουν από ποσοστό των εσόδων του
κονδυλίου της Έρευνας, γνωστό ως ΕΛΚΕ, των νοµικών προσώπων που διαχειρίζονται και αξιοποιούν την περιουσία των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των ΑΕΙ και των ΤΕΙ
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δηλαδή, από ποσοστό των εσόδων του ΙΤΥΕ Διόφαντος, από δωρεές και χορηγίες ιδιωτών, πολιτικών κοµµάτων, ιδρυµάτων, από
την εκµετάλλευση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων και τέλος
από τον ανασχεδιασµό των υποτροφιών του ίδιου του ΙΚΥ.
Αυτή η τροπολογία θα λύσει και το πρόβληµα των µετεγγραφών που ρυθµίζεται άπαξ και µόνο για την τρέχουσα ακαδηµαϊκή
περίοδο, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους του φοιτητές,
σε όποιο έτος σπουδών κι αν βρίσκονται να παραµένουν στον
τόπο που έχουν πετύχει και να µην τίθεται πλέον εισοδηµατικό
κριτήριο για τη µετεγγραφή τους.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, πως είναι µια εξαιρετική πρωτοβουλία
που πρέπει να στηρίξετε καθώς δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα
για το ελληνικό δηµόσιο και δηµιουργεί συνθήκες πραγµατικής
κοινωνικής αλληλεγγύης στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
αναφερθώ και σε µια δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε το
ΠΑΣΟΚ µε υπογράφοντες εµένα, την κ. Χριστοφιλοπούλου και
τον κ. Γκόκα, και αφορά τον εξορθολογισµό του καθεστώτος δικαιολόγησης των απουσιών των µαθητών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης υπό το καθεστώς της δίκαιης µεταχείρισης και της
χριστής διοίκησης.
Ειδικότερα, ίσχυε για τα επαγγελµατικά λύκεια και µε προτεινόµενη τροπολογία προτείνεται να επεκταθεί και στα γενικά λύκεια, να λαµβάνονται υπ’ όψιν και εκπρόθεσµα δικαιολογητικά
κατά την κρίση του συλλόγου διδασκόντων γενικεύοντας έτσι σε
όλη τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση τη ρύθµιση ενός τόσο ευαίσθητου θέµατος όπως η επάρκεια της φοίτησης των µαθητών να
αντιµετωπίζεται µε πνεύµα επιεικείας βάσει της αρχής της χριστής διοίκησης. Έτσι αποφεύγονται αδικίες σε βάρος µαθητών
οι οποίοι προσκόµισαν µεν τα εν λόγω δικαιολογητικά, πλην,
όµως, υπερέβησαν την προβλεπόµενη προθεσµία για λόγους
που κρίνονται από το σύλλογο διδασκόντων συγγνωστοί.
Και, σηµειωτέον, ότι η ρύθµιση αυτή, δηλαδή το άρθρο 35, παράγραφο 2 περίπτωση β του π.δ. 60/2006, το οποίο περιείχε µια
αποσπασµατική ρύθµιση µόνο για τα ΕΠΑΛ, παραπέµπει ρητώς
και στο άρθρο 3 του π.δ. 385/1983, που τροποποιείται µε την
προτεινόµενη ρύθµιση. Εποµένως η εισαγόµενη ρύθµιση καταλαµβάνει όλους τους µαθητές τής δευτε- ροβάθµιας εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµένων βεβαίως και εκείνων του γενικού
λυκείου και εκτιµώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι βρίσκεται
προς σωστή κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Κατά τα λοιπά, µε τη νέα ρύθµιση επεκτείνεται και στο ζήτηµα
της δικαιολόγησης των απουσιών η ρύθµιση της παραγράφου 2
του άρθρου 22 του π.δ. 104/1979, που απαλλάσσει τους γονείς
από το βάρος προσκόµισης ιατρικής βεβαίωσης για την απαλλαγή από τα µαθήµατα Φυσικής Αγωγής και Μουσικής στις περιπτώσεις που η πάθηση είναι εµφανής και δεν χρίζει απόδειξης.
Και πάλι αποφεύγεται η γραφειοκρατική επιβάρυνση και η περιττή ταλαιπωρία και των γονέων και των εκπαιδευτικών, αλλά
και των ίδιων των µαθητών στις περιπτώσεις που ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι η ασθένεια είναι υπαρκτή, εµφανής και δεν
χρίζει άλλης απόδειξης.
Αυτή η ρύθµιση, κύριε Υπουργέ, θα δικαιώσει αν µη τι άλλο,
και όσους έχουν ταλαιπωρηθεί λόγω του νοµοθετικού κενού που
υπήρχε µέχρι σήµερα και των διαφορετικών καθεστώτων δικαιολόγησης απουσιών µεταξύ των επαγγελµατικών και των γενικών
λυκείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ πως το προς ψήφιση νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο επισείω
την προσοχή του κυρίου Υπουργού και αναµένω θετική εξέλιξη
όσον αφορά την αποδοχή των προτεινόµενων τροπολογιών από
το ΠΑΣΟΚ.
Θα περιµένω, κύριε Υπουργέ, την τοποθέτησή σας αργότερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, για την περίφηµη
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τροπολογία που αφορά του µουσουλµάνους ιεροδιδασκάλους
θα µιλήσω. Γι’ αυτό ανέβηκα στο Βήµα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, όµως, προηγουµένως για κάποιες απόψεις που ακούστηκαν
για πολλοστή φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα και αφορούν τη συγχώνευση των σχολείων.
Η προσωπική µου άποψη ήταν, είναι και την είχα εφαρµόσει
µάλιστα, µε µια άλλη ιδιότητα που είχα, πριν νοµοθετηθεί η υποχρεωτική συγχώνευση σχολείων ότι είµαι υπέρ ενός πλήρους
σχολείου. Δεν είναι δυνατόν σε κανένα παιδί της χώρας µας, όσο
µακριά από το κέντρο και αν κατοικεί, όσο φτωχής οικογένειας
κι αν είναι, να το υποχρεώνουµε να πάει σε µονοθέσιο ή διθέσιο
σχολείο, σε σχολείο που δεν έχει τις παροχές που έχει ένα πλήρες σχολείο.
Πολύ περισσότερο δεν µπορώ να αντέξω, επιτρέψτε µου το
ρήµα, απόψεις που λένε ότι είναι εναντίων της συγχώνευσης των
σχολείων εν ονόµατι στης προστασίας των χωριών µας και των
αποµακρυσµένων περιοχών, χωρίς, όµως, αυτοί οι οποίοι εκφράζουν αυτές τις απόψεις να σκεφτούν ποτέ αν τα δικά τους τα παιδιά ή αν τα εγγόνια τους θα ήθελαν να πάνε σε ένα µονοθέσιο ή
διθέσιο σχολείο. Και ο λαϊκισµός έχει όρια. Δεν µπορεί αυτές οι
απόψεις να διατυπώνονται µε τόση ευκολία σε αυτή την Αίθουσα
για λογαριασµό άλλων παιδιών ή παιδιών άλλων οικογενειών.
Να προχωρήσω στο θέµα της τροπολογίας κάνοντας την επισήµανση ότι για µια ακόµη φορά η Θράκη γίνεται θέµα στη
Βουλή µε αφορµή την τροπολογία για τους ιεροδιδασκάλους.
Θυµάµαι -και το λέω για ακόµη µία φορά- ότι και πέρυσι –πριν
ένα χρόνο περίπου, κύριε Υπουργέ- όταν έγινε ο προγραµµατισµός των προσλήψεων των συµβασιούχων και βγήκε στο «Διαύγεια» ότι θα προσληφθούν διακόσιοι σαράντα µουσουλµάνοι
ιεροδιδάσκαλοι, τότε οι µητροπολίτες, πολιτικά πρόσωπα, κόµµατα, τα ίδια πρόσωπα που σήµερα ξιφουλκούν υπέρ της τροπολογίας τότε ξιφούλκησαν εναντίον του προγραµµατισµού της
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας τότε, γιατί προετίθετο να
προσλάβει µουσουλµάνους ιεροδιδασκάλους και όχι ορθόδοξους ιερείς.
Θα επαναλάβω –για να δείξω τον ευκαιριακό τρόπο µε τον
οποίο εκφράζονται θέσεις και απόψεις- ότι τα ίδια πρόσωπα, τα
ίδια κόµµατα, οι ίδιοι κύκλοι µε εντελώς διαφορετική άποψη αναφέρθηκαν στο θέµα πέρυσι και αναφέρονται στο θέµα φέτος.
Ας πάµε παρακάτω. Οι αναφορές στη Θράκη µε την ευκαιρία,
όπως είπα, κάποιων αφορµών που προκύπτουν, για εµάς τους
Θρακιώτες είναι ευπρόσδεκτες, είναι καλές, είναι θετικές, αρκεί
να προκύπτουν από ένα γνήσιο πατριωτικό συναίσθηµα.
Θα περίµενα, παραδείγµατος χάριν, εκτός από αυτήν την πολύ
έντονη στάση τους απέναντι στο θέµα της τροπολογίας, να είχε
ληφθεί κάποια πρωτοβουλία από αυτούς τους πατριώτες γι’ αυτό
που έγραψαν οι εφηµερίδες, ότι το τουρκικό κράτος προτείνει,
ενισχύει τη ZIRAAT BANK µε 50 εκατοµµύρια, για να δοθούν δάνεια σε Θρακιώτες αγρότες και όχι µόνο σε µουσουλµάνους. Θα
µπορούσε να αναληφθεί µία πρωτοβουλία, να υπάρχει µία τροπολογία –πολλές αναφορές γίνονται διά µέσου του κ. Στουρνάρα- που να λέει ότι στη Θράκη θα µπορούν µε έναν ιδιαίτερο
τρόπο να δίνονται δάνεια από όλες τις ελληνικές τράπεζες µε την
ενίσχυση του ελληνικού κράτους. Η αφορµή δόθηκε. Πρωτοβουλίες και αναφορές στη Βουλή δεν υπήρξαν.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέµα, κύριε Υπουργέ.
Εκεί θα κριθούµε όλοι µας. Έρχεται σε λίγο στη Βουλή –και
καλώς έρχεται- το περίφηµο σχέδιο «Αθηνά». Θα αφορά όλα τα
πανεπιστήµια. Όλα τα πανεπιστήµια θα αντιµετωπιστούν µε τον
ίδιο τρόπο; Κοιτάξτε να δείτε. Απόψεις που θα λένε «ναι σε όλα
τα πανεπιστήµια», απόψεις που θα λένε «όχι στην κατάργηση,
στη συγχώνευση, στη συρρίκνωση όλων των πανεπιστηµίων γενικώς» δεν υποστηρίζουν το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο της Θράκης. Έτσι κρίνονται τα πολιτικά πρόσωπα απέναντι στη Θράκη.
Θα επαναλάβω ότι ευκαιριακές απόψεις, όταν προκύπτουν ζητήµατα, δεν υποδηλώνουν γνήσιο πατριωτισµό.
Έρχοµαι στο θέµα της τροπολογίας. Θέλω να θυµίσω µόνο ότι
εµείς ως ΠΑΣΟΚ κάναµε µία προσπάθεια επί κυβέρνησης Παπαδήµου να έρθει στη Βουλή για συζήτηση ένα νοµοσχέδιο που
αφορά πολλά θέµατα της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης. Δεν κατέστη δυνατό, γιατί εκφράστηκε η άποψη ότι η κυ-
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βέρνηση Παπαδήµου ήταν µία κυβέρνηση της οποίας κύριο έργο
ήταν να ασχολείται µε θέµατα µνηµονιακού χαρακτήρα και όχι
µε άλλα θέµατα. Αποσύρθηκε τότε το νοµοσχέδιο.
Έχουµε, λοιπόν, στα χέρια µας ένα έτοιµο νοµοσχέδιο που
αφορά µια σειρά κρίσιµων θεµάτων για τα θέµατα της µειονότητας. Θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα θέµατα.
Υπάρχει το θέµα της επιλογής του µουφτή από ειδικό σώµα
µουσουλµάνων θεολόγων. Περιγράφεται στο νοµοσχέδιο. Μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να το ξαναδεί.
Υπάρχει το θέµα των ιεροδιδασκάλων -το περίφηµο θέµα της
τροπολογίας- οι οποίοι θα αµείβονται από το ελληνικό κράτος.
Είναι ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο µπορεί να έρθει ως διάταξη
σε ένα νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα να κάνω µία παρένθεση, κύριε Υπουργέ –και προσέξτε µε λίγο, σας παρακαλώ- και να πω ότι σε καµµιά περίπτωση
δεν υπονοώ ότι θα πρέπει να παραπέµψουµε αυτά τα θέµατα
στις καλένδες. Ζητώ τη δέσµευση του Υπουργού για να γίνει µια
συνολική παρέµβαση άµεσα -και όταν λέω άµεσα, εννοώ τον
άλλο µήνα, εννοώ τώρα, τον Γενάρη- εφόσον υπάρχει έτοιµο νοµοσχέδιο.
Βεβαίως, θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε το θέµα της λειτουργίας –επιτέλους- του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θεσµοθετήθηκε και δεν
λειτούργησε και έχει ως στόχο να παραγάγει πτυχιούχους ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τουρκόφωνης εκπαίδευσης. Όλοι µαζί συµφωνήσαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα –επαναλαµβάνω, όλοι µαζί- και το τµήµα αυτό δεν λειτούργησε.
Υπάρχουν και άλλα θέµατα. Μια σοβαρή χώρα που έχει αυτοπεποίθηση, που πιστεύει στον εαυτό της, που έχει µουσουλµανική µειονότητα, σύµφωνα µε τη Διεθνή Συνθήκη της Λωζάνης,
δεν µπορεί ακόµη να µην έχει φροντίσει να παραγάγει θεολόγους του Ισλάµ.
Γίνεται µια συζήτηση, κύριε Υπουργέ, ώστε η Θεολογική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης να βρει
τρόπο µέσω µιας κατεύθυνσης, τµήµατος, σχολής –δεν είµαι ειδικός- να παραγάγει θεολόγους του Ισλάµ.
Είναι αναγκαίο να ασχοληθούµε µε αυτά τα θέµατα, αλλά µε
έναν πλήρη τρόπο, µε έναν τρόπο γνήσια πατριωτικό. Δεν προτείνω να παραπεµφθεί το συγκεκριµένο θέµα στις καλένδες.
Ζητάω από τον κύριο Υπουργό να φέρει πολύ σύντοµα στο επόµενο χρονικό διάστηµα, το πολύ-πολύ τον άλλο µήνα, ένα νοµοσχέδιο µέρος του οποίου θα αποτελεί διάταξη για τους ιεροδιδασκάλους, το θέµα της επιλογής των µουφτήδων, της λειτουργίας
Παιδαγωγικού Τµήµατος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, που θεσµοθετήθηκε και βεβαίως µια κατεύθυνση –
δεν ξέρω αν είναι σωστή η ορολογία, κύριε Υπουργέ- ισλαµικών
σπουδών που θα βγάζει θεολόγους του Ισλάµ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα εµπεριέχει σηµαντικές ρυθµίσεις για πολλούς εκπαιδευτικούς τοµείς, από την
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση δηµόσια και ιδιωτική, µέχρι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τις διαδικασίες
πιστοποίησης των εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης και της
άτυπης µάθησης.
Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε µια άλλη διάσταση του σχεδίου
νόµου η οποία ίσως δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Πιο συγκεκριµένα αναφέροµαι στο ζήτηµα των θεσµών που διαθέτει η πολιτεία για να προωθήσει τις πολιτικές της για τη νεολαία.
Είναι γεγονός ότι τα δυο τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει τη
δυσκολότερη στιγµή της σύγχρονης ιστορίας της. Βρίσκεται σε
µια ιδιότυπη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο της
οποίας υποχρεωθήκαµε αφ’ ενός να λάβουµε σκληρά µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και αφ’ ετέρου να στηρίξουµε επώδυνες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να διασφαλίσουµε την ευρωπαϊκή µας προοπτική.
Τα µέτρα αυτά ήταν αναπόφευκτο ότι θα επηρέαζαν όλους
τους τοµείς της δηµόσιας ζωής, άρα και αυτών της εκπαίδευσης
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και της νεολαίας. Ειδικότερα ο τοµέας της νεολαίας, ο οποίος
έτσι κι αλλιώς υπολειτουργούσε πάντοτε στην Ελλάδα, µε εξαίρεση ίσως τη δεκαετία του ’80 που πρωτοσυστάθηκε η Γενική
Γραµµατεία Νέας Γενιάς, φαίνεται να έχει εισέλθει σε µια τροχιά
συρρίκνωσης.
Ένα πρώτο παράδειγµα αυτής της τάσης αποτελεί το Ίδρυµα
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, οργανισµός που προέκυψε από
τη συγχώνευση των τριών φορέων, δύο εξ αυτών για τη νεολαία,
του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας -µετά από εξήντα χρόνια λειτουργίας- και του Ινστιτούτου Νεολαίας, µε το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Το ζήτηµα που προκύπτει από αυτή τη συγχώνευση, σε ό,τι
αφορά τον τοµέα της νεολαίας, δεν είναι µόνο το γεγονός του
περιορισµού των ήδη ελάχιστων υφιστάµενων κρατικών φορέων
για τη νεολαία, αλλά κυρίως ο κίνδυνος της υποβάθµισης του εύρους και του είδους των πολιτικών που προορίζονται για αυτήν,
ανησυχία που ενισχύεται από τη σαφώς εκπεφρασµένη πρόθεση
του Υπουργείου Παιδείας να προσανατολίσει τις πολιτικές του
ιδρύµατος στην επίτευξη του αποκλειστικού στόχου της λεγόµενης απασχολησιµότητας των νέων, αφού -όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο β’- το Ίδρυµα Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης έχει ως σκοπό την υλοποίηση δράσεων, προγραµµάτων και έργων για τη νέα γενιά, µε έµφαση τη στήριξη των
νέων στην εκπαιδευτική και επαγγελµατική διαδροµή και κινητικότητά τους, καθώς και την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτοµίας τους. Όλα αυτά αδιαµφισβήτητα είναι πάρα πολύ
σηµαντικά.
Όµως µια ολοκληρωµένη και συνεκτική πολιτική για τη νεολαία
δεν µπορεί να µη συµπεριλαµβάνει στους στόχους της τόσο την
ανάδειξη της νεανικής δηµιουργικότητας, µε την έννοια της ανάπτυξης διαφορετικών µορφών νεανικής κουλτούρας, οι οποίες
λειτουργούν ως διακριτές ζώνες αυτοέκφρασης και αυτόνοµης
κοινωνικοποίησης των νέων, όσο και την προώθηση της ιδιότητας του ενεργού και δηµοκρατικού πολίτη, ιδίως σε µια εποχή
που τα φαινόµενα εκφασισµού πολλαπλασιάζονται ανησυχητικά,
αλλά και της κοινωνικής ένταξης των νέων, ειδικά αυτών που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες.
Συνεπώς το γεγονός ότι η περιγραφή των δράσεων του φορέα
περιορίζεται στο τρίπτυχο εκπαίδευση-κατάρτιση-κινητικότητα,
µήπως τελικά σηµαίνει και τη γενικότερη υποβάθµιση των πολιτικών για τη νεολαία σε ένα απλό παρακλάδι, µια στενά οικονοµικά προσανατολισµένη διά βίου µάθηση;
Ο προβληµατισµός αυτός ενισχύεται και από τη φηµολογία που
αναπτύχθηκε τα δύο τελευταία χρόνια σχετικά µε την επικείµενη
συγχώνευση ή και κατάργηση του βασικού φορέα για τη νεολαία.
Αναφέροµαι, βεβαίως, στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. Πρόκειται για ένα θεσµό που δηµιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως
συντονιστής των επιµέρους κυβερνητικών πολιτικών για τους
νέους, όπως αυτές αρθρώνονται από τα διάφορα Υπουργεία και
τους κρατικούς φορείς.
Η συζήτηση αυτή είναι απ’ ό,τι φαίνεται και πάλι επίκαιρη εξαιτίας της δροµολογούµενης αναβάθµισης των δοµών της κεντρικής υπηρεσίας των Υπουργείων. Μολονότι, πράγµατι, η Γραµµατεία Νέας Γενιάς δεν υπηρέτησε, όπως θα έπρεπε, τον ρόλο
της πάντοτε µε επιτυχία, τούτο δεν σηµαίνει ότι ο θεσµός πρέπει
να υποβαθµιστεί ή να καταργηθεί. Ειδικά σε µία περίοδο κρίσης,
όπως αυτή που βιώνουµε, που η ανεργία των νέων στη χώρα µας
αυξάνεται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς -όλοι γνωρίζουµε για το γνωστό 57%- και µαζί µε αυτή αυξάνεται η φτώχεια και ο κοινωνικός
αποκλεισµός, αλλά και τα φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού, εκφασισµού και ακραίας συµπεριφοράς των νέων, οφείλουµε να
λάβουµε µέτρα.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα αυτά, καθώς και το γεγονός ότι δεν
µπορεί να υπάρξει κανένα µέλλον µε µία νεολαία ηττηµένη, θεωρούµε αναγκαία την υπεράσπιση των θεσµών και των πολιτικών
που υποστηρίζουν τους νέους και περιµένουµε από το Υπουργείο αντίστοιχες πρωτοβουλίες ουσίας σε όλο το εύρος των
αναγκών και των προσδοκιών της νέας γενιάς.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να προβώ ακόµα σε ορισµένες πολύ σύντοµες παρατηρήσεις για επιµέρους στοιχεία του
σχεδίου νόµου. Σε ό,τι αφορά τα διοικητικά συµβούλια τόσο του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, όσο και του Εθνικού
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού, το σχέδιο νόµου προβλέπει τη συγκρότησή
τους από άτοµα «εγνωσµένου κύρους και διακριθέντα στο δηµόσιο βίο».
Επειδή δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοείτε µε αυτό τον
όρο, θα ήταν σκόπιµο να δηλώνεται ρητά ότι τα πρόσωπα αυτά
θα προέρχονται από χώρους συναφείς µε τους σκοπούς των
συγκεκριµένων φορέων, όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η παροχή
υπηρεσιών για νέους, η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, η πιστοποίηση εισροών και εκροών µη τυπικής ή άτυπης µάθησης
κ.λπ.. Για το θέµα αυτό η Δηµοκρατική Αριστερά έχει καταθέσει
αντίστοιχη τροπολογία.
Αναφορικά µε την παράγραφο 4 του άρθρου 39, πέρα από το
γεγονός ότι η αλλαγή του χάρτη της ειδικής αγωγής δεν είναι
δυνατό να προβλέπεται µόνο σε µία παράγραφο εντός αυτού του
σχεδίου νόµου, µας απασχολούν δύο κυρίως ζητήµατα. Πρώτον,
δεν είναι εξασφαλισµένη η επαρκής στελέχωση των Κέντρων
Υποστήριξης ΕΑΕ και των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, αλλά ούτε και η απαραίτητη
σταθερότητα του προσωπικού αυτών των θεσµών. Αντιθέτως,
φαίνεται να σχεδιάζεται η στελέχωσή τους µε ειδικό εκπαιδευτικό
προσωπικό από πόρους του ΕΣΠΑ, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι σε
κάθε σχολικό έτος θα προκύπτει διαφορετική σύνθεση, χωρίς
δηλαδή καµµία συνέπεια, µε αρνητικές συνέπειες τόσο για την
αποδοτικότητα όσο και για την ποιότητα αυτού του θεσµού.
Δεύτερον, είναι το γεγονός ότι οι διευθυντές των σχολικών µονάδων, οι οποίοι ορίζονται ως Πρόεδροι των Επιτροπών Διάγνωσης Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, δεν έχουν
δικαίωµα ψήφου, όταν λαµβάνεται κάποια απόφαση κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων των επιτροπών. Το σηµείο αυτό προβληµατίζει, διότι υποβαθµίζει τη θέση των διευθυντών των σχολικών µονάδων, οι οποίοι αφ’ ενός έχουν αξιολογηθεί µε βάση
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία σε µεγάλο ποσοστό
συνδέονται µε την ειδική αγωγή, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία κ.λπ. και αφ’ ετέρου, διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στη διαχείριση ενδοσχολικών κρίσεων και στην αλληλεπίδραση παραγόντων που συνδιαµορφώνουν το µικροκλίµα του σχολικού περίγυρου.
Με περισσότερη ευαισθησία, λοιπόν, και βλέµµα προς όσους
έχουν πραγµατικά ανάγκη και προς τους νέους µας, ζητούµε από
το Υπουργείο να ληφθούν, έστω και την τελευταία στιγµή, όλα
τα παραπάνω υπ’ όψιν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεώργιος Κυρίτσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω και
εγώ για το θέµα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι Βουλευτές έχουν αναφερθεί.
Κάτω από συνθήκες µεγάλης οικονοµικής πίεσης καλούµαστε
σήµερα να λάβουµε σηµαντικές αποφάσεις για ένα µείζον θέµα,
µείζον για πολλές οικογένειες και νέους ανθρώπους που, λόγω
της κρίσης, αντιµετωπίζουν δυσκολίες να παρακολουθήσουν τις
σπουδές στη σχολή που πέτυχαν.
Κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι στις µετεγγραφές που είναι ένα
ζήτηµα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες. Προσωπικά, θεωρώ
ότι θα πρέπει σαφώς να καθιερώσουµε αντικειµενικά κριτήρια,
για να µην επιστρέφουµε σε πρακτικές του παρελθόντος. Όµως,
στη σηµερινή συγκυρία αυτό που προέχει είναι να διασφαλίσουµε το δικαίωµα φοίτησης στους σπουδαστές, δίνοντας
ανάσα και στις οικογένειες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα σε οικονοµικό επίπεδο.
Η ρύθµιση του Υπουργείου επιδιώκει να δώσει λύση σ’ αυτά τα
προβλήµατα. Το επιτυγχάνει; Από τη µία πλευρά, η διάταξη του
νοµοσχεδίου προβλέπει ότι ο αριθµός των µεταφερόµενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθµού
των εισακτέων στα ανά σχολή τµήµατα ή το 15%, αν πρόκειται
για περιφερειακές σχολές. Εξασφαλίζεται έτσι ότι δεν θα υπάρξει
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υπερσυγκέντρωση φοιτητών και, κυρίως, σε σχολές αιχµής.
Όµως, αυτό είναι το πρόβληµα σήµερα, κύριε Υπουργέ; Δηλαδή, το πρόβληµα είναι να εξασφαλίσουµε ότι οι φοιτητές θα
είναι µάξιµουµ εκατόν δεκαπέντε σε ένα τµήµα, αντί να είναι
εκατό, όταν υπάρχουν παιδιά που αναγκάζονται να διακόψουν
τις σπουδές τους;
Υπάρχει, όµως και το ζήτηµα στο σκέλος της διάταξης που
αφορά στα κριτήρια και στους δικαιούχους των µετεγγραφών. Η
ρύθµιση έχει περιορισµένη εφαρµογή και δεν επιτρέπει µία πιο
ολοκληρωµένη διευθέτηση του ζητήµατος. Κατ’ αρχάς αναφέροµαι στο εισοδηµατικό κριτήριο. Είναι χαµηλό το 6.000 ευρώ
κατά κεφαλήν εισόδηµα, σε µία τόσο δύσκολη συγκυρία για την
κοινωνία. Είναι οξύµωρο να δικαιολογούµε µετεγγραφή µόνο για
όσους βρίσκονται κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας και να
θεωρούµε ότι όσοι έχουν εισόδηµα λίγο πάνω απ’ αυτό, δεν
έχουν ανάγκη από το ευνοϊκότερο καθεστώς.
Επίσης, η ρύθµιση εξαντλείται στους φετινούς πρωτοετείς φοιτητές. Δεν θα έπρεπε, όµως, να υπάρξει µέριµνα για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών που πληρούν ωστόσο τα εισοδηµατικά
κριτήρια;
Έστω µε το εισοδηµατικό κριτήριο των 6.000 ευρώ, πώς θα
µπορέσουν οι οικογένειές τους να συντηρήσουν δύο και τρία σπίτια –διότι στη συγκεκριµένη περίπτωση µιλάµε για οικογένειες
και µε τρία παιδιά- και, µάλιστα, όταν δεν διαθέτουµε τις υποδοµές, κύριε Υπουργέ, για να τους εξασφαλίσουµε φοιτητική
στέγη;
Ξέρετε, έχω λίγο τη διάθεση να το αναλύσω έτσι όπως ξέρω
εγώ, µε τον τρόπο που έχω µάθει µέχρι σήµερα. Δηλαδή, λέµε
«έχουµε 500 ευρώ, για να συντηρήσουµε ένα σπίτι στη δύση, ένα
στην ανατολή –το τρίτο το βάζουµε όπου θέλουµε- φως, νερό,
τηλέφωνο, χαράτσια, µετακίνηση, φαγητό».
Πάµε πάλι: Έχουµε 500 ευρώ. Παίρνουµε τα 250 ευρώ, τα
πάµε στην Ελβετία και µε 250 ευρώ συντηρούµε ένα σπίτι στη
δύση, ένα στην ανατολή –το τρίτο το βάζουµε όπου θέλουµεφως, νερό, τηλέφωνο, φαγητό, θέρµανση, κλπ.. Θέλετε να πάµε
πάλι;
Γι’ αυτό σας καλώ να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, γιατί αν µας
πείτε ότι τα 500 ευρώ γίνονται 600 ευρώ, τότε θα είναι η χαρά
της φοροδιαφυγής. Γι’ αυτό λέµε ότι το «λίγο πάνω, λίγο κάτω»
δεν παίζει. Πρέπει να το αντιµετωπίσουµε. Πρέπει να επανεξετάσετε το καθεστώς για τις µετεγγραφές και να διευρύνετε τους
δικαιούχους στηρίζοντας έµπρακτα χιλιάδες οικογένειες. Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, το όφελος που θα προκύψει για την κοινωνία
θα είναι πολλαπλάσιο έναντι των ζητηµάτων που θα δηµιουργηθούν από µία µικρή αύξηση των µετεγγραφών, µε δεδοµένο και
τον έκτακτο χαρακτήρα του µέτρου.
Είχα σκοπό να αναφερθώ και στους αθλητές, ένα ζήτηµα για
το οποίο η Δηµοκρατική Αριστερά είχαµε καταθέσει προτάσεις.
Όµως, δεν καταλαβαίνω τον κ. Ιωαννίδη. Γιατί τόση τσιγγουνιά;
Δηλαδή, αν το τρία γίνει έξι, θα καταστραφούν τα πανεπιστήµια;
Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγµα. Άλλωστε, για τι µιλάµε; Για
ανθρώπους που µας έχουν κάνει περήφανους!
Επανέρχοµαι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσω. Σας
ζητώ να σταθµίσουµε τα θετικά και τα αρνητικά που θα επιφέρει
µία διεύρυνση όσων δικαιούνται µετεγγραφή και να αποφασίσουµε µε γνώµονα πρωτίστως τη διασφάλιση του δικαιώµατος
φοίτησης για κάθε σπουδαστή.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ κάπου θα τα βρούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες κάναµε µια
εκτενή αναφορά σε ό,τι αφορά το σύνολο του νοµοσχεδίου που
έρχεται προς ψήφιση. Σήµερα θα µιλήσουµε λίγο επιµέρους, επί
των άρθρων.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο κοµµάτι των ιεροδιδασκαλείων της Θράκης και σας παροτρύνω να
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αντέξετε. Σας παροτρύνω, γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο που πήγεήρθε τα προηγούµενα χρόνια, που το αποφασίσατε τη µια φορά
και κάποιοι άλλοι σας πίεσαν να το γυρίσετε πίσω. Σας παρακαλούµε πάρα πολύ να επιµείνετε. Θα το ψηφίσουµε, θα το υπερψηφίσουµε.
Πρέπει να καταλάβουµε και να εννοήσουµε ως ένα έθνος ότι
αυτές τις ακριτικές περιοχές θα τις προστατεύσουµε, ότι κανένας ψευτοµουφτής και κανένα ύποπτο προξενείο δεν θα έχει δικαίωµα να διορίζει δασκάλους των παιδιών µας, είτε είναι
µουσουλµανικής θρησκείας είτε ό,τι άλλο. Να µπουν στο ελληνικό δηµόσιο, να µπορούµε να ελέγχουµε τις καταστάσεις, πώς
διδάσκονται και τι διδάσκουν. Νοµίζω ότι εδώ θα πρέπει να επιδείξετε µία από τις γενναιότερες αντοχές, τις οποίες αναµένει
από εσάς το Κοινοβούλιο και ο λαός.
Χθες –για να συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που την άφησε
ο συνάδελφος κ. Κυρίτσης- µιλήσαµε για τους πολυτέκνους,
τους τρίτεκνους, αυτούς για τους οποίους ο νυν Υπουργός τον
Απρίλιο του 2012 είχε την άποψη ότι είναι εκείνη η κοινωνική
οµάδα που πρέπει να την προστατεύουµε και τα οικονοµικά κριτήρια δεν αποτελούν κανένα λόγο για να µη δέχονται µετεγγραφές. Ο ίδιος Υπουργός -ήταν τότε Αναπληρωτής, σήµερα είναι
Υπουργός- έρχεται και λέει το ακριβώς αντίθετο απ’ αυτό που
είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας, απ’ αυτό που είπε η αιτιολογική έκθεση της Βουλής, απ’ αυτό που είπε το επιστηµονικό επιτελείο της Βουλής. Και έρχεται σήµερα να µας κάνει εµάς να
πιστέψουµε ότι αυτό είναι το σωστό: Με αυτήν την κρίση, µε τα
νοικοκυριά να υφίστανται τη µεγαλύτερη λεηλασία σε ό,τι αφορά
τον οικονοµικό τους προγραµµατισµό, να επιβάλουµε στους πολύτεκνους οικονοµικά κριτήρια για τις µετεγγραφές.
Μη συνεχίζετε, µην επιµένετε. Όπου είναι θετικά σάς υποστηρίζουµε, όπου όµως έχετε λάθος σάς παρακαλούµε πολύ καταλάβετέ το, εννοήστε το, νιώστε τον παλµό της κοινωνίας απ’ έξω
και ελάτε να µη συντρίψουµε άλλο αυτόν τον κόσµο.
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η πολύτεκνη, η τρίτεκνη οικογένεια
είναι άνθρωποι µεσαίων και µικρών εισοδηµάτων, είναι άνθρωποι
που αγαπούν το σπιτικό τους, είναι άνθρωποι που δεν πρέπει να
βάλλονται, ακόµα και µ’ αυτό το νοµοσχέδιο που έρχεται, µε τον
τρόπο που έρχεται.
Θέλω να µείνω λίγο στις διατάξεις περί αθλητισµού, γιατί µε
ενδιαφέρουν, όπως έλεγα και χθες- πάρα πολύ. Είναι ωραίο κάποιος να µιλάει για τις βικελαίες αρετές, να βγάζει πύρινους
λόγους για τα ολυµπιακά ιδεώδη. Τη ζήσαµε όλοι την παραφροσύνη, όπως πέρασε το 2004, ζήσαµε εκείνα τα υπέροχα κτήρια
και τις µυθώδεις δαπάνες γι’ αυτό το µεγάλο «πανηγύρι» των
Ολυµπιακών Αγώνων, που ακόµα δεν µάθαµε ακριβώς πόσα δαπάνησε ο ελληνικός λαός και ως πότε αυτή η κατάρα θα µας συντροφεύει οικονοµικά για τις επόµενες δεκαετίες. Τα περάσαµε
όλα αυτά. Τώρα πλέον βρισκόµαστε στην κάµψη, τώρα πλέον δεν
δαπανούνται χρήµατα 1,6 του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος
για τον αθλητισµό. Νοµίζω ότι πήραµε το µάθηµά µας, αλλά θα
πρέπει να το δείξουµε και στην πράξη.
Θα πρέπει να το δείξουµε στην πράξη, κυρίως αναγνωρίζοντας
ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται και παίρνουν από πρώτη
έως όγδοη παγκόσµια ή ολυµπιακή νίκη, από πρώτη έως έκτη
πανευρωπαϊκή νίκη θα είναι όχι µόνο πολύ λίγοι γι’ αυτόν τον
παλµό της Ελλάδας, θα είναι οι άνθρωποι που δεν θα τους κοροϊδεύουµε όταν έρχονται εδώ και τους δίνουµε το χρυσό µετάλλιο της Βουλής κι όταν θα φτάσουµε εµείς να υλοποιήσουµε
την υπόσχεση, δεν θα τους πούµε ότι «Κύριοι, δεν αξίζετε τον
κόπο ούτε την τιµή να µπείτε µέσα σ’ ένα πανεπιστήµιο».
Να τολµήσουµε, λοιπόν, και να ανοίξουµε την πόρτα σ’ αυτά
παιδιά, να έχουν κι εκεί την ευκαιρία τους, όπως µας έδωσαν κι
εµάς την ευκαιρία να χαρούµε µια ελληνική σηµαία ψηλά στο
εξωτερικό, να χαρούµε ένα ρεκόρ, να χαρούµε την πρόοδο της
νεολαίας µας στους αθλητικούς στίβους και να την τονώσουµε.
Να επενδύσουµε πάνω σ’ αυτό και να δείξουµε την αξία του
αθλητισµού τόσο στους πρωταθλητές όσο και στους άλλους που
περιµένουν τα παιδιά να µπουν µέσα στα αθλητικά στάδια, είτε
έχουν θέρµανση είτε δεν έχουν θέρµανση. Και δεν ξέρω ποιος
φταίει, δεν θα κάτσω σήµερα να µπω στην περιπέτεια να δω αν
πρέπει η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού να πληρώνει τα έξοδα
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ή αν θα πρέπει ο κάθε δήµος, που έκοβε τότε τις κορδέλες, να
µπορεί να βάλει µία θερµάστρα για τις πισίνες που συντηρεί.
Σκέφτοµαι µόνο τον παράγοντα άνθρωπο. Και ο παράγοντας
άνθρωπος για τον αθλητή που µαθαίνει κοινωνικοποίηση, για τον
αθλητή που µαθαίνει ιεραρχία, για τον αθλητή που µαθαίνει οµαδικό πνεύµα και διδάσκεται αρετές µέσα στο γήπεδο είναι η
πρώτη επένδυση για να τον έχουµε αύριο έναν υγιή πολίτη, να
είναι ένας ικανός φίλαθλος µε αξιοπρέπεια και όχι αυτά που βλέπουµε.
Βέβαια, το νόµισµα πάντα έχει δύο όψεις. Και εδώ θα πρέπει
να είµαστε επιφυλακτικοί. Εγώ ο ίδιος που συνηγορώ ότι πρέπει
να τονώσουµε την είσοδο των αθλητών στα πανεπιστήµια, λέω
ότι πρέπει να φροντίσουµε και εκείνες τις ακανθώδεις αµυχές
που λέγονται ντόπινγκ.
Χθες, όλος ο πλανήτης παρέµενε ενεός µπροστά στα χείλια
του Λανς Άρµστρονγκ –επτά φορές νικητής του «Tour de
France»- να οµολογεί ότι ντοπαριζόταν και έπαιρνε ουσίες.
Πρέπει να πολεµήσουµε τις ουσίες. Οι ουσίες πολεµούνται
µέσα στα γήπεδα. Τις ουσίες µπορούµε να τις νικήσουµε. Οι
δρυΐδες που κυκλοφορούν ακόµη και έξω από τις εθνικές οµάδες, ακόµα και έξω από τα εθνικά προπονητήρια, ακόµη και έξω
από τα σχολεία, θα πρέπει µε τη µία να αποµακρυνθούν, να εξοστρακιστούν. Ένα ζήτηµα είναι αυτό.
Το δεύτερο θέµα είναι πως ο αθλητισµός θα πρέπει να µην παραχωρείται, να µην εκχωρείται και να µην τον αφήνουµε στα
χέρια ανθρώπων οι οποίοι στα φύλλα αγώνων δεν έβαζαν καρµπόν από κάτω και άλλη οµάδα φαινόταν να είναι στο γήπεδο και
άλλη οµάδα φαινόταν να είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος όταν πήγαιναν τα χαρτιά στη Γενική Γραµµατεία και στο Υπουργείο
Αθλητισµού για να εισαχθούν οι αθλητές στα πανεπιστήµια.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τα προβλήµατα. Τα ζήσαµε, τα βιώσαµε. Όµως, µάθαµε τώρα.
Επειδή υπήρχαν αυτοί οι απατεωνίσκοι, επειδή λυµαίνονταν
τον αθλητισµό κάποιοι άνθρωποι, δεν θα στερήσουµε από τους
πρωταθλητές µας και τους υπερπρωταθλητές µας την ευκαιρία
να διδαχθούν την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ακόµη και εάν δεν
µπορούν, πρέπει εµείς να τους δώσουµε εκείνο το εφαλτήριο για
να γίνουν ακόµη καλύτεροι άνθρωποι, αφού υπήρξαν άριστοι
αθλητές.
Έχουµε αυτήν την ευθύνη. Θα τονώσουµε το ενδιαφέρον των
παιδιών, ώστε να µην αδιαφορούν για τα µαθήµατα. Όταν θα
έρθει η ώρα δείξτε αυτήν την επιµέλεια µε αναδροµική ισχύ, σας
παρακαλώ.
Υπάρχει ένα κενό στις εφαρµογές του νόµου και κάποια παιδιά
µέχρι ενός σηµείο προικίζονταν µε αυτήν τη θαλπωρή. Από εδώ
και πέρα, θα ξαναπροικιστούν. Οι µεσαίοι, όµως, δεν πρέπει να
εγκαταλειφθούν. Αναδροµικά πρέπει να ισχύσει ο νόµος και να
τιµηθούν και αυτά τα παιδιά.
Έχουµε µία περίπτωση στη Βέροια όπου η κ. Πιτούλια Αθηνά
–και θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά- πέτυχε
παγκόσµια διάκριση το 1996. Το 2005 έκανε αίτηση και το 2010
εγκρίθηκε η θέση της. Αν την είδατε εσείς να απολαµβάνει τα
προνόµια της τοποθέτησής της στη Νοµαρχία Ηµαθίας, την είδα
και εγώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι σταχυολόγηµα αυτό, αλλά υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά που δεν µπόρεσαν να απολαύσουν αυτό που τους έταξε η
πολιτεία. Δείτε το αίτηµα της κ. Πιτούλια –και εσάς σας αφοράγια να δούµε πώς θα δώσουµε τη λύση.
Δείξτε επιείκεια στην αντιµετώπιση τέτοιου είδους προβληµάτων. Κανένα από τα παιδιά που έφυγε από την οικογένειά του για
να πάει στο γήπεδο, δεν πρέπει να νιώσει αδικηµένο.
Πριν από δέκα περίπου µήνες ήµουν ένας απλός πολίτης και
έβλεπα σ’ αυτό το Βήµα τον Πάνο τον Καµµένο να µιλάει για τον
Ράιχενµπαχ. Αυτό ήταν κάτι που µε ξεσήκωσε. Σπίθισε µέσα µου
η αγανάκτηση και είπα «θα προσπαθήσω και εγώ να µπω στο
στίβο για να κάνω κάτι». Σήµερα το απόγευµα ο κ. Ράιχενµπαχ
έρχεται ως ύπατος αρµοστής, φαντάζοµαι, στη Βουλή των Ελ-
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λήνων για να έρθει σε επαφή µε τις επιτροπές, να συναντήσει ανθρώπους, να µιλήσει...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, δώστε µου λίγο
χρόνο. Ξέρω ότι είστε συνεργάσιµος σε αυτόν τον τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεργάσιµος είµαι,
αλλά αποµένουν ακόµη άλλοι είκοσι πέντε συνάδελφοι να µιλήσουν. Αυτοσυγκράτηση χρειάζεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα καθυστερήσω.
Έρχεται, λοιπόν, ο ύπατος αρµοστής παραµονή της κρίσιµης
ψηφοφορίας στην Ελλάδα για το αν θα παραπεµφθούν ή όχι οι
άνθρωποι που τον κάλεσαν εδώ –ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου
αιτήθηκε την άφιξη του Ράιχενµπαχ- και αύριο εµείς εδώ πρέπει
να αποφασίσουµε. Και σήµερα έρχεται να µας κάνει υποδείξεις.
Θα τον ανεχθούµε; Θα τον ανεχθείτε; Ο λαός θα τον ανεχθεί;
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Και εγώ ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα Καραµανλή.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα κυρίαρχα που τίθενται στο νοµοσχέδιο που συζητείται, είναι οι επιβραβεύσεις των διακριθέντων αθλητών στο άρθρο 38, το οποίο
θεωρώ κοµβικής σηµασίας για το µέλλον του αθλητισµού στη
χώρα µας, γιατί κρίνει σε µεγάλο βαθµό τι είδους αθλητισµού
επιθυµούµε να έχουµε. Θέλουµε τον αθλητισµό µέσα σε ένα αυστηρό διαχειριστικό πλαίσιο; Ή τον αντιµετωπίζουµε ως µία επένδυση για τη χώρα µε συγκεκριµένους στόχους και απαιτήσεις;
Η παροχή κινήτρων από την πολιτεία για διακρίσεις στον αθλητισµό δεν είναι µία ελληνική ανακάλυψη. Πρόκειται για µία τακτική που ακολουθείται διεθνώς και στοχεύει στην απρόσκοπτη
προετοιµασία των αθλητών υψηλού επιπέδου για τη συµµετοχή
και διάκρισή τους σε διεθνείς διοργανώσεις.
Είναι αλήθεια ότι στη χώρα µας υπήρξαν υπερβολές, στρεβλώσεις και σε κάποιες περιπτώσεις καταχρηστική εφαρµογή των
νόµων περί προνοµίων και σε συνδυασµό µε κάποιες νοσηρές
καταστάσεις οδήγησαν στην κατάργησή τους. Σήµερα επιχειρώντας τον απολογισµό της πορείας του ελληνικού αθλητισµού
διαπιστώνουµε ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση των παροχών
της πολιτείας προς τους διακριθέντες αθλητές. Ήδη παρατηρείται µείωση των εθνικών αθλητικών επιτυχιών, αλλά κυρίως κατακόρυφη µείωση των εγγραφών νέων παιδιών σε αθλητικά σωµατεία. Την ίδια στιγµή φθάσαµε στο σηµείο µαθητές αθλητές να
εγκαταλείπουν την εθνική οµάδα για να αφοσιωθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αν δεν υπάρξουν κίνητρα, σύντοµα θα δούµε
νέα παιδιά µε ταλέντο και προοπτικές να µεταναστεύουν στο
εξωτερικό αναζητώντας µία υποτροφία κολλεγίου, να διαπρέπουν εκεί και να χάνονται για τον ελληνικό αθλητισµό.
Στο άρθρο 38 πράγµατι επέρχονται σηµαντικές βελτιώσεις της
επιβράβευσης των αθλητών που σηµειώνουν πολύ µεγάλες επιτυχίες µε σηµαντικότερη την εισαγωγή άνευ εξετάσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αθλητών που επιτυγχάνουν από πρώτη ως
τρίτη νίκη σε Ολυµπιακούς, Παγκόσµιους και Πανευρωπαϊκούς
Αγώνες. Ωστόσο, όπως επεσήµανα και κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, θεωρώ
άδικο το διαχωρισµό των αθλητών που κατακτούν τέταρτη ως
όγδοη νίκη σε Ολυµπιακούς και Παγκόσµιους και τέταρτη ως
έκτη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Αυτά τα παιδιά καταβάλλουν
την ίδια εξαντλητική προσπάθεια και βρίσκονται σε κορυφαίο επίπεδο. Ξέρουµε τι θυσίες και παραχωρήσεις κάνουν στην προσωπική τους ζωή για να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στο στόχο
τους. Αυτά τα παιδιά στερούνται τις πιο βασικές χαρές της ηλικίας τους, για να αφιερώσουν χρόνο σε εντατικές προπονήσεις.
Δεν υπάρχουν γι’ αυτούς τους µαθητές Σαββατοκύριακα, εκδροµές, αργίες, γιορτές. Ταυτόχρονα, οι οικογένειές τους υποβάλλονται και αυτές σε µεγάλες θυσίες και έξοδα για τις
µετακινήσεις των παιδιών τους. Πολλές φορές αναγκάζονται µε
δικά τους χρήµατα να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό, προκειµένου να φθάσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό σε σχετική τροπολογία
που καταθέσαµε µε πολλούς συναδέλφους ζητούµε την ισότιµη
αντιµετώπισή τους και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση άνευ εξετάσεων. Οι αθλητές που συµµετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις και τους παρέχεται προσαύξηση στο σύνολο
των µορίων τους είναι συνήθως καλοί µαθητές, συνδυάζοντας
αρµονικά τον αγωνιστικό αθλητισµό µε τη µόρφωση. Γι’ αυτό
στην ίδια τροπολογία που καταθέσαµε προτείνουµε την αύξηση
του ποσοστού εισαγωγής των συµµετεχόντων στις πανελλήνιες
εξετάσεις αθλητών σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθµού εισακτέων σε σχολές ΑΕΙ. Αυτή η αύξηση θα αποτελέσει
εξαιρετικά σοβαρό κίνητρο για τους ενεργούς σήµερα αθλητές,
ώστε να συνεχίσουν συστηµατικά τον αγωνιστικό αθλητισµό,
αλλά και για τους νέους που προσέρχονται ολοένα και περισσότερο στον αθλητισµό.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω για µία ακόµα φορά ότι
οι διακριθέντες αθλητές θα µπαίνουν στο πανεπιστήµιο καθ’
υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων. Δεν υποστηρίζουν κανένα
µαθητή και δεν λαµβάνουν τη θέση άλλου παιδιού που έχει δώσει
το δικό του αγώνα για να πετύχει. Πρέπει να γίνει σαφές ότι µε
αυτήν τη ρύθµιση δεν χαρίζουµε πτυχία σε κανέναν. Απλά ανοίγουµε την πόρτα της παιδείας και τη µόρφωση σε αυτά τα παιδιά. Αν θα αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία και την εξελίξουν σε
επιστηµονική σταδιοδροµία, εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνα.
Εξάλλου, αν ένας αθλητής εισαχθεί σε µία σχολή κάνοντας
χρήση των προνοµίων και δεν έχει το απαιτούµενο υπόβαθρο και
δεν καταβάλλει προσπάθεια, δεν θα ολοκληρώσει τις σπουδές
του. Και αιώνιος φοιτητής δεν θα µπορεί να είναι πια.
Άλλωστε αξίζει να δούµε, κύριε Υπουργέ, πόσοι είναι αυτοί οι
κορυφαίοι αθλητές. Μιλάµε για µερικές δεκάδες σε ένα σύνολο
µεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων εισακτέων. Και όταν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθµίσεις για ειδικές κατηγορίες –σωστά, πολύ
ορθά- δεν νοµίζω ότι θα διαταραχθεί η ισορροπία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος µε την τιµητική εισαγωγή στα πανεπιστήµια των διακριθέντων αθλητών.
Κύριε Γιοβανόπουλε, συµφωνώ µαζί σας. Θέλουµε και εµείς
καθαρό αθλητισµό. Γι’ αυτό πολύ ορθά έχει προβλεφθεί στο νοµοσχέδιο η ανάκληση των όποιων προνοµίων σε περίπτωση που
εντοπιστεί κάποιος αθλητής να κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών, όπως επίσης ότι για να ισχύσει η επιβράβευση και να εισαχθεί στο πανεπιστήµιο πρέπει ο αθλητής να είναι εν ενεργεία.
Διασφαλίζεται έτσι ότι οι νεαροί αθλητές που επιτυγχάνουν διάκριση σε πολύ µικρή ηλικία συνεχίζουν τον αθλητισµό και δεν
σταµατούν επαναπαυµένοι.
Στη συνέχεια θα ήθελα να θίξω το ζήτηµα των σχολικών αγώνων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη για την επιβράβευση των διακρίσεων σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες, δεν
γίνεται καµµία αναφορά στους παγκόσµιους σχολικούς αγώνες,
τους οποίους διοργανώνει σε ετήσια βάση η Παγκόσµια Οµοσπονδία Σχολικού Αθλητισµού αναγνωρισµένη από τη ΔΟΕ. Πρόκειται για µία διοργάνωση σαφώς µεγαλύτερου βεληνεκούς και
µεγαλύτερου βαθµού δυσκολίας. Κατά την άποψή µου, η επιβράβευσή τους θα πρέπει να είναι η ίδια µε την επιβράβευση των νικητών στους παγκόσµιους αγώνες παίδων-κορασίδων.
Παράλληλα, έχουν περιληφθεί στις επιβραβεύσεις οι Ολυµπιακοί Αγώνες Νεότητας. Είναι µία διοργάνωση εφάµιλλη –θεωρώτων παγκόσµιων πρωταθληµάτων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παρέχεται η ίδια επιβράβευση που δίνεται σε αθλητές µε πρώτη
έως τρίτη νίκη σε παγκόσµιο πρωτάθληµα παίδων-κορασίδων.
Μία άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω -και την έχω
επαναλάβει- αφορά τη χορήγηση άδειας µε αποδοχές στους
αθλητές των εθνικών οµάδων που υπηρετούν στο δηµόσιο. Θα
πρέπει να καθοριστούν τα σαφή χρονικά διαστήµατα παροχής
της άδειας ανάλογα µε το επίπεδο διοργάνωσης, για να µην
υπάρξουν κενά που θα επιτρέψουν την κατάχρηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Προτείνω τριάντα εργάσιµες ηµέρες για τα πανευρωπαϊκά και παγκόσµια πρωταθλήµατα και εξήντα εργάσιµες για
τους Ολυµπιακούς. Φυσικά πρέπει να συµπεριληφθούν οι προπονητές αλλά και οι συνοδοί των αθλητών µε αναπηρία.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη αναδροµικής εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 38, όπως αυτές θα ψηφιστούν
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από το 2008, όταν τέθηκε σε ισχύ ο προηγούµενος ν. 3708/2008.
Από το 2008 µέχρι σήµερα έχουν επιτευχθεί κορυφαίες αγωνιστικές διακρίσεις από αθλητές µας σε Ολυµπιακούς, Παγκόσµιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Οι αθλητές που πέτυχαν αυτές
τις µεγάλες διακρίσεις σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα θα ήταν
άδικο να στερηθούν των επιβραβεύσεων που προβλέπονται µε
το άρθρο 38 του σχεδίου νόµου για τους διακρινόµενους αθλητές. Θα ήταν άδικο, πέρα από το ζήτηµα της ισότιµης αντιµετώπισης, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι αυτοί οι αθλητές έφτασαν
σε κορυφαίες επιτυχίες χωρίς κανένα κίνητρο, χωρίς να έχουν
στο πίσω µέρος του µυαλού τους την παροχή κάποιων προνοµίων. Αγωνίστηκαν εµπνεόµενοι αποκλειστικά από την αγάπη και
το πάθος τους για το άθληµα.
Το άρθρο 38 εισάγει σηµαντικές και ουσιαστικές θεσµικές ρυθµίσεις που χωρίς αµφιβολία θα λειτουργήσουν ευεργετικά στον
αθλητισµό µας. Ζητώ όµως από τον κύριο Υπουργό –που ξέρω
ότι αγαπάει τον αθλητισµό- να συµπεριλάβει στο νοµοσχέδιο την
τροπολογία που καταθέσαµε γιατί οι πρωταθλητές µας αποτελούν πρότυπα και πηγή έµπνευσης για χιλιάδες Ελληνόπουλα.
Αυτά που θα τους προσφέρει η ελληνική πολιτεία να είστε σίγουροι ότι θα τα επιστρέψουν στο πολλαπλάσιο στην ελληνική κοινωνία.
Τέλος, όσον αφορά σ’ άλλη τροπολογία για την καταβολή αποζηµίωσης των προσώπων που συµµετέχουν στην οργάνωση και
διεξαγωγή σχολικών αγώνων, ζητάµε να γίνει αποδεκτή δεδοµένου ότι η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση του θεσµού του σχολικού αθλητισµού που έχει
έρεισµα και στο άρθρο 16 του Συντάγµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για µία µικρή παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε,
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Σας ευχαριστώ. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Επειδή είδα την εισήγηση του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ αλλά και
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στα οποία υπάρχει µία φήµη περί
πιέσεων για απόσυρση της τροπολογίας για το θέµα των ιµάµηδων, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων:
Εµείς δηλώσαµε από την πρώτη στιγµή ότι θα την ψηφίσουµε και
ζητάµε να µπουν και ορθόδοξοι ιεροδιδάσκαλοι αναλογικά στα
αποµακρυσµένα σχολεία της Θράκης.
Θέλω να δηλώσω και να γίνει απόλυτα σαφές ότι δεν είναι δυνατόν η Βουλή των Ελλήνων να κάνει πίσω, όταν βγαίνει ο Τούρκος πρόξενος στην Κοµοτηνή και απειλεί λέγοντας ότι όσο είναι
αυτός εκεί δεν θα περάσει τέτοιου είδους τροπολογία. Εµείς δηλώνουµε ότι θα την ψηφίσουµε, όπως δηλώνουµε ότι θέλουµε να
έχουµε τη σαφή θέση της Κυβέρνησης να διαψεύσει αυτές τις
φήµες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και να δηλώσουµε
ότι, εάν υπήρχε τέτοιου είδους περίπτωση, θα καταθέταµε κι
εµείς την τροπολογία και θα ζητούσαµε να ψηφιστεί από τη
Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να ξεκαθαριστεί εδώ ότι ο Τούρκος
πρόξενος στην Κοµοτηνή δεν µπορεί να ασκεί τέτοιου είδους πιέσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Θα πάρουµε µία ελληνική απάντηση από το σύνολο της Βουλής των Ελλήνων. Αυτό είναι το
πρώτο θέµα.
Το δεύτερο θέµα, κύριε Πρόεδρε, που θέλω να ξεκαθαρίσουµε
είναι το εξής:
Έγινε συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων για το θέµα το
αυριανό και για τις κάλπες, αν θα είναι µία, δύο, τρεις ή τέσσερις.
Θέλω να θυµίσω ότι η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων περιλαµβάνει τέσσερα πρόσωπα. Δύο εκ των προσώπων αυτών είναι
εν ενεργεία Βουλευτές. Βάσει του Κανονισµού της Βουλής προβλέπεται ότι ο Βουλευτής για τον οποίο εξετάζεται η παραποµπή,
δεν µπορεί να ψηφίζει για τον εαυτό του. Άρα αποκλείεται η πρόταση την οποία εµείς διατυπώσαµε, να διατυπωθεί σε µία κάλπη.
Διότι ο κ. Βενιζέλος, παραδείγµατος χάριν, δεν θα έχει τη δυνα-
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τότητα να ψηφίσει τον κ. Παπανδρέου, αφού και οι δύο θα εξετάζονται στη µία και κοινή κάλπη, όπως και ο κ. Παπανδρέου δεν
θα µπορεί να στείλει τον κ. Βενιζέλο στην προανακριτική.
Άρα µόνο και µόνο εκ του Κανονισµού της Βουλής προκύπτει
ότι, τουλάχιστον όσον αφορά την πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πρέπει να µπουν τέσσερις διαφορετικές κάλπες.
Αυτό προβλέπει ο Κανονισµός. Οποιαδήποτε αλλοίωση αυτής
της ερµηνείας του Κανονισµού, θα αποτελεί πράξη, η οποία από
τη µια µεριά θα προσβάλλει τη µυστικότητα της ψήφου και, κατά
τη δεύτερη εκδοχή, θα παραβιάζει τον ίδιο τον Κανονισµό.
Είµαστε, λοιπόν, σαφείς –και το διατυπώνουµε στη Βουλή- ότι
όσον αφορά την πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρέπει να
µπουν τέσσερις διαφορετικές κάλπες, για να µπορούν να ψηφίσουν όλοι οι Βουλευτές, συµπεριλαµβανοµένων κι εκείνων για
τους οποίους γίνεται έλεγχος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Αικατερίνη Παπακώστα έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ–ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ασφαλώς και η Βουλή των Ελλήνων
είναι εκείνη η οποία κυρίαρχα αποφασίζει και νοµοθετεί για τα
ζητήµατά της. Και νοµίζω ότι ουδείς αυτό το θέτει σε αµφισβήτηση, ότι υπάρχει δίληµµα επ’ αυτού. Και αναφέροµαι, αν θέλετε,
στην προηγούµενη τοποθέτηση του αγαπητού κυρίου Προέδρου
σε σχέση µε το πώς πρέπει να νοµοθετήσει, αν δέχεται πιέσεις ή
όχι η Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δέχεται πιέσεις από κανέναν. Και φαντάζοµαι ότι αυτό δεν χρειάζεται κανείς
ούτε να το διαπραγµατευτεί ούτε καν να το θέσει ως ζήτηµα.
Τώρα, όσον αφορά στο νοµοσχέδιο, το οποίο σήµερα κατ’ άρθρον συζητούµε, «Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
άλλες διατάξεις», κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω
να φανώ χρήσιµη, προσφέροντας, σε επίπεδο πρακτικό, υπηρεσίες σε σχέση µε την επίλυση υπαρκτών ζητηµάτων, τα οποία
άπτονται ορισµένης κατηγορίας Ελλήνων και Ελληνίδων. Γι’ αυτό
το λόγο θεώρησα υποχρέωσή µου να ασκήσω το δικαίωµα -µαζί
µε άλλους συναδέλφους- το οποίο µου δίνει ο Κανονισµός της
Βουλής και να καταθέσω προτεινόµενη τροπολογία – προσθήκη
για δύο ζητήµατα.
Το πρώτο, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, έχει να
κάνει µε την περίπτωση, της οποίας έχουµε γίνει άπασες και
άπαντες κοινωνοί. Ποια είναι αυτή η περίπτωση; Είναι η αδικία η
οποία συνετελέσθη και έπληξε τους µαθητές, οι οποίοι συµβαίνει
να είναι τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, τα οποία τέκνα αυτά αποφοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2010 – 2011 και µέσω πανελλαδικών εξετάσεων, ως είθισται, εισήχθησαν άλλοι στα ΑΕΙ, άλλοι
σε σχολές ΤΕΙ της χώρας, πλην, όµως, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, διεγράφησαν. Γιατί; Διότι σύµφωνα µε το
νόµο του 2011, το ν.3966, που ίσχυε εκείνη την περίοδο, θεωρήθηκε ότι αυτά τα τέκνα των πολυτέκνων οικογενειών, επιτυχόντες, εισαχθέντες µέσω πανελλαδικών εξετάσεων, δεν διέθεταν
την ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας –µολονότι ήτανκαι συνεπώς δεν εντάχθηκαν στη σχετική ειδική κατηγορία.
Είναι, λοιπόν, προφανής η αδικία, η οποία συνετελέσθη. Κατά
συνέπεια στη διάρκεια του χρόνου αποκαταστάθηκε, δυνάµει του
άρθρου 44 του ν.4071/2012, η παράγραφος εκείνη, η οποία στερούσε το προφανές του δικαιώµατος που σας είπα προηγουµένως. Αντικαταστάθηκε η παράγραφος 11β του άρθρου 59 του
ν.3966/2011 και αποκαθίσταται πλέον η έννοια της ιδιότητας του
πολυτέκνου και της πολύτεκνης οικογένειας.
Να, όµως, που οι πολύτεκνοι απόφοιτοι του σχολικού έτους
2010-2011, που είχαν εν τω µεταξύ διαγραφεί από τις σχολές εισαγωγής τους, δεν αποκαταστάθηκαν, αφού ο νόµος δεν είχε
πρόβλεψη γι’ αυτούς. Γι’ αυτά, λοιπόν, τα τέκνα των πολύτεκνων
οικογενειών, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί
ξανά στις σχολές εισαγωγής τους, από την έκδοση αποφάσεων
των διοικητικών δικαστηρίων όπου προσέφυγαν, είναι απαραίτητη, κύριε Υφυπουργέ, και πρέπει να κάνετε δεκτή την προ-
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σθήκη της εξής τροπολογίας.
Η ρύθµιση που σας προτείνω είναι η ακόλουθη: Όσοι µαθητές,
τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτησαν κατά το σχολικό
έτος 2010-2011 και µετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, επέτυχαν δε σε σχολές ΑΕΙ
ή ΤΕΙ της χώρας, από τα οποία διεγράφησαν σύµφωνα µε την
τότε ισχύουσα νοµοθεσία –όπως προείπα- και δεν εντάχθηκαν
ως εκ του λόγου αυτού στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων,
να δύνανται µε τη ρύθµιση που θα κάνετε τώρα να επανεγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους εντός δέκα εργασίµων ηµερών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου. Νοµίζω ότι έτσι
λύνουµε ένα ζήτηµα, το οποίο ήταν καταφανώς και προφανώς
αδικία σε βάρος τους και η πολιτεία οφείλει να αίρει τις συντελεσθείσες αδικίες και µάλιστα όταν είναι και µε δική της ευθύνη.
Η δεύτερη προτεινόµενη τροπολογία-προσθήκη, την οποία
έχω υπογράψει και σας προτείνω, αφορά στους γονείς ατόµων
µε αναπηρία, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί και οι οποίοι σήµερα,
την παρούσα στιγµή που συζητούµε το παρόν νοµοσχέδιο, δεν
έχουν από την ελληνική πολιτεία τη δυνατότητα –ούτε το δικαίωµα ως εκ τούτου- να συµµετέχουν στους πίνακες των αναπληρωτών καθηγητών. Μιλώ για εκπαιδευτικούς, γονείς παιδιών
ΑΜΕΑ.
Θέλω να σας προτείνω -και έχω καταθέσει εµπροθέσµως, προσηκόντως και όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής- την εξής
τροπολογία-προσθήκη, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν αυτό το δικαίωµα, νοµοθετώντας σήµερα κατ’ αυτόν τον
τρόπο, δηλαδή τη δυνατότητα να ενταχθούν στους πίνακες ως
αναπληρωτές καθηγητές ως µία ένδειξη θαλπωρής, στοργής,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς τους πολίτες, οι οποίοι είναι
εκπαιδευτικοί και γονείς παιδιών ΑΜΕΑ.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι αυτή η συνεδρίαση του παρόντος σχεδίου νόµου, παρ’ ότι είχε το συγκεκριµένο αντικείµενο, τη συγκεκριµένη θεµατολογία, έγινε και
αφορµή συζήτησης για την αυριανή συνεδρίαση. Νοµίζω ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστηµα έχουν περισσέψει οι κορώνες,
έχουν ανέβει αδικαιολόγητα οι τόνοι.
Εάν όλοι µας, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουµε να υπηρετήσουµε την ορθή λειτουργία του κοινοβουλευτισµού και την ορθή
απονοµή της δικαιοσύνης και να αποδείξουµε ότι εννοούµε αυτά
τα οποία λέµε, συµβάλλοντας στην εµβάθυνση, στη διαφάνεια
της δηµοκρατίας µας, τότε οι χαµηλοί τόνοι είναι αρκετοί. Εκτιµώ
ότι η υψηλή προσπάθεια είναι εκείνη, η οποία θα µας δώσει τη
δυνατότητα να το πετύχουµε αυτό και όχι οι κορώνες.
Σας ευχαριστώ και ελπίζω να απαντηθούν και τα ζητήµατα, τα
οποία έθεσα χθες στην επί της αρχής συζήτηση, σχετικά µε το
θέµα της ειδικής αγωγής και το θέµα της αύξησης του πλαφόν,
όσον αφορά την υπουργική τροπολογία, από τις 6.000 ευρώ, το
οποίο –κατά τη γνώµη µου- δεν θα πρέπει να είναι κάτω από τις
10.000 ευρώ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω ένα σύντοµο σχόλιο εκτός θέµατος για την
αυριανή ψηφοφορία σχετικά µε το σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρντ. Η Χρυσή Αυγή επιµένει στην αρχική της θέση ότι οι κάλπες πρέπει να είναι τέσσερις στον αριθµό, γιατί θεωρούµε ότι
τέσσερις είναι και οι αποκλειστικά υπεύθυνοι γι’ αυτό το µεγάλο
σκάνδαλο και ότι κάθε παρέκκλιση από αυτό αποτελεί απόπειρα
συγκάλυψης της διαφθοράς.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέµα µας, η Χρυσή Αυγή έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγµή ότι λέει «ΝΑΙ» στην τροπολογία γιατί
λέει όχι η Τουρκία, γιατί αυτό αποτελεί ένα µέσο ώστε να πάψει
να υπάρχει αυτή η επιρροή του τουρκικού προξενείου. Θα δηλώσουµε όµως «ΠΑΡΩΝ» στο νοµοσχέδιο συνολικά, γιατί είµαστε επιφυλακτικοί κατά πόσο η Κυβέρνηση είναι διατεθειµένη να
πράξει αυτά, τα οποία λέει.
Εάν, λοιπόν, ο κ. Σαµαράς, κατόπιν πιέσεως του κ. Βενιζέλου
του ΠΑΣΟΚ και του κ. Κουβέλη της Δηµοκρατικής Αριστεράς
αποσύρει την παρούσα τροπολογία, σηµαίνει ότι γίνεται υποχω-
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ρητικός απέναντι στις αιτιάσεις της Τουρκίας και, εποµένως, θα
έπρεπε να παραιτηθεί.
Ούτως ή άλλως, είµαστε της γνώµης ότι η τωρινή Κυβέρνηση
δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώµατα στην περιοχή της Θράκης και
αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό, αν κάνει κάποιος µια περιοδεία
στις περιοχές αυτές. Εάν επισκεφτούµε την Κοµοτηνή, την Αλεξανδρούπολη ή την Ξάνθη, θα δούµε ότι υπάρχουν τουρκικές
τράπεζες, οι οποίες δανείζουν µε χαµηλά δάνεια τους Έλληνες
πολίτες, υπάρχει το τουρκικό προξενείο, η Τουρκική Ένωση Ξάνθης, η οποία έχει κηρυχτεί παράνοµη από το ανώτατο δικαστήριο
της χώρας –τον Άρειο Πάγο- και όµως η τωρινή Κυβέρνηση δεν
έχει κάνει τίποτα για να πράξει αυτό το οποίο έχει γνωµοδοτήσει,
όπως είπα και πριν, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.
Εποµένως θεωρούµε ότι είναι καιρός να υπάρξει επιτέλους
εθνική κυριαρχία σ’ ένα κοµµάτι της πατρίδας, που –ο µη γένοιτο- οδεύει σε κατάσταση σαν αυτή που έγινε στο Κοσσυφοπέδιο.
Χθες, υπήρξε ένα λεκτικό επεισόδιο γιατί κάποιος Βουλευτής
ενός κόµµατος της συγκυβέρνησης θίχτηκε από κάποιους χαρακτηρισµούς. Πολύ ωραία! Θα θέλαµε, λοιπόν, να µας δώσει ο
ίδιος, αν έχει τη δυνατότητα και το σθένος, κάποιες εξηγήσεις.
Πώς χαρακτηρίζεται η εικόνα του ιδίου µπροστά από τον σφαγέα του Ελληνισµού, τον Κεµάλ Ατατούρκ; Πώς χαρακτηρίζει την
παρουσία του µε τον ψευτοµουφτή της Ξάνθης, ο οποίος δεν
αποτελεί θεσµικό όργανο από την ελληνική Κυβέρνηση; Πώς χαρακτηρίζει τις φωτογραφήσεις του µε τον κ. Νταβούτογλου, τον
Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, που όλοι γνωρίζουµε ποιος
είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει και ο οποίος είναι ο εµπνευστής
της ιδέας ότι το Αιγαίο πρέπει να το συνεκµεταλλευτεί η Τουρκία
µαζί µε την Ελλάδα; Πόσο Έλληνας αισθάνεται κανείς, όταν κρατάει την οµπρέλα σ’ έναν Τούρκο πρόξενο;
Αυτά, λοιπόν, σχετικά µε τους χαρακτηρισµούς που ειπώθηκαν
για το άτοµό του χθες σχετικά µε το αν είναι «…» ή όχι. Εµείς φυσικά δεν περιµέναµε να µας δώσει µια κάρτα µε το ονοµατεπώνυµο του και την ιδιότητα από κάτω να γράφει «… της Τουρκίας».
Αν είναι δυνατόν!
Όµως, πιστεύουµε ότι οι συγκεκριµένες φωτογραφίες και οι
συγκεκριµένες πράξεις του ιδίου αποτελούν κάτι, το οποίο θα
πρέπει να λάβουµε πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν, δηλαδή κατά
πόσο και µε ποιον τρόπο λειτουργεί ο ίδιος και αν αυτός πιστεύει
ότι είναι Έλληνας στη συνείδηση ή Τούρκος. Θα αφήσω στον ίδιο
τη δυνατότητα, επειδή είναι οµιλητής αµέσως µετά από εµένα,
να απαντήσει.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το ίδιο θα γίνει και σήµερα;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µε διακόπτετε, σας παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θέλετε όλη την ώρα; Μη διακόπτετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό!
(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πάλι τον συνήγορο της Τουρκίας κάνετε;
Ντροπή!
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σας πείραξε, ε; Θιχτήκατε; Αν
θιχτήκατε,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Να κλείσουν τα µικρόφωνα!
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: ...(δεν καταγράφηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, να
σας πω ποιο είναι το πρόβληµα. Δεν µπορείτε να αποκαλείτε Έλληνα Βουλευτή µε τον τρόπο που τον αποκαλέσατε. Είναι Έλληνας Βουλευτής! Σεβαστείτε το αυτό! Πείτε ό,τι άλλο θέλετε, αλλά
δεν µπορείτε να τον αποκαλείται µ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτό, λοιπόν, διαγράφεται από τα Πρακτικά.
Συνεχίστε, κύριε Ματθαιόπουλε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει όµως και η ελληνική
Βουλή να σεβαστεί τη µνήµη των ανθρώπων που σφαγιάστηκαν
από τον Κεµάλ Ατατούρκ στη Μικρά Ασία και είναι ο ίδιος Βουλευτής, ο οποίος φωτογραφήθηκε περήφανος µπροστά στο πορτραίτο του. Εάν, λοιπόν, ζητάτε από εµένα σεβασµό, ζητώ και τον
σεβασµό του ιδίου στη µνήµη των προγόνων µας που σφαγιά-
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στηκαν για το γεγονός ότι ήταν Έλληνες.
Σε ό,τι αφορά την κυρία συνάδελφο που θίχτηκε, υπάρχουν
και Βουλευτές του κόµµατός της οι οποίοι δεν έχουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Έχουµε εδώ φωτογραφίες Βουλευτών
τουρκόφωνων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι φωτογραφίζονται µε τον
ψευδοµουφτή της Ξάνθης. Όλα αυτά θα κατατεθούν στα Πρακτικά αργότερα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό σας καίει…
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αποδεικτικά στοιχεία είναι και
µην πετάγεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό. Από χθες
ακολουθείτε µία τακτική. Έχει δικαίωµα να λέει ο κάθε συνάδελφος ό,τι θέλει. Αυτό που δεν µπορούσε να πει, είναι να αποκαλεί
τον Έλληνα Βουλευτή που εκλέγεται από Έλληνες πολίτες
«Τούρκο». Αυτό το αποκλείσαµε. Το να δείξει φωτογραφίες και
να πει την άποψή του, θα του το απαγορεύσετε εσείς;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Με δική µου παρέµβαση το αποκλείσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με δική σας θέση. Σήµερα µε δική µου. Παρακαλώ πολύ, συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος αντιδρά περισσότερο;
Ο θιγόµενος κάθεται εκεί χωρίς να λέει λέξη και το Προεδρείο
θορυβήθηκε. Ο θιγόµενος δεν έχει πει λέξη. Θορυβήθηκαν όλοι
οι υπόλοιποι. Εµένα αυτό µου λέει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ
έχω το δικαίωµα να πω την άποψή µου.
Ο κύριος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός ο οποίος πριν
λίγες εβδοµάδες είχε τη φαεινή ιδέα να συνεκµεταλλευτεί η Ελλάδα µαζί µε την Τουρκία τον ενεργειακό πλούτο που βρίσκεται
στο Αιγαίο. Θέση την οποία, όπως είπα προηγουµένως, υποστήριξε ο κ. Νταβούτογλου. Εποµένως οι συµπτώσεις αυτές µόνο
παράξενες δεν µπορεί να είναι.
Υπάρχουν κι άλλες φωτογραφίες, αλλά επειδή βλέπω ότι ορισµένοι θίγονται, θα προχωρήσω και στην ουσία, γιατί είπατε ότι
δεν µπορώ να αποκαλώ Έλληνα Βουλευτή «Τούρκο». Το γεγονός
ότι είναι κάποιος Έλληνας Βουλευτής είναι και de facto γεγονός
ότι οι πράξεις του είναι ηθικές και νόµιµες;
Εδώ είχαµε το 2007, αν θυµάµαι καλά, τον κ. Καραµανλή, που
διετέλεσε Πρωθυπουργός και τον κ. Γεώργιο Παπανδρέου,
Υπουργό Εξωτερικών και αργότερα Πρωθυπουργό της χώρας,
να καταθέτουν στεφάνι στο Μαυσωλείο του Κεµάλ. Πράξη η
οποία δεν τους ζητήθηκε από τους Τούρκους αλλά έγινε ως
πράξη καλής θελήσεως από τους ίδιους. Και φυσικά, επειδή τα
συναισθήµατα είναι αµοιβαία, κάθε φορά που έρχονται οι Τούρκοι εδώ, λένε να κατεβάσετε τα πορτρέτα των αγωνιστών του ’21
γιατί θίγεται η υπόληψή τους. Εποµένως, αφού αυτή είναι η µόνη
διπλωµατική γλώσσα που καταλαβαίνετε, εµείς θα καταγγέλλουµε τα όσα κάνετε εις βάρος της συνείδησής µας.
Μίλησαν επιπλέον κάποιοι συνάδελφοι εχθές, προσπαθώντας
να δώσουν µαθήµατα ιστορίας σε εµάς. Μάλιστα είπε κάποιος,
πάλι από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο παππούς του µιλούσε την τουρκική
γλώσσα κι ότι αυτό δεν είναι αποδεικτικό ότι ήταν Τούρκος. Εµείς
δεν είπαµε κάτι τέτοιο και εσφαλµένα τέθηκε αυτή η αντίληψη
εδώ. Εµείς αυτό που λέγαµε είναι ότι οι πρόγονοί µας δεν έµαθαν
τουρκική γλώσσα για να διευρύνουν τον πνευµατικό τους ορίζοντα, αλλά υιοθέτησαν την τουρκική γλώσσα και την οθωµανική
πίστη, γιατί γνώριζαν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σφαγιάζονταν. Αυτή είναι ιστορική αλήθεια.
Εποµένως, τα µαθήµατα ιστορίας για τη Συνθήκη της Λωζάνης
-που δεν ήξερε καν την ονοµασία η κ. Βούλτεψη- προϋποθέτουν
και κάτι το οποίο κανείς δεν µας είπε, την αρχή της αµοιβαιότητας, δηλαδή: «Όσοι Έλληνες στην Τουρκία τόσοι Τούρκοι στην
Ελλάδα». Είναι σωστό αλλά δεν τηρείται.
Υπάρχει σήµερα αυτή η αναλογία που προβλέπει η Συνθήκη
της Λωζάνης; Όχι. Ποια ελληνική Κυβέρνηση έχει πράξει τα δέοντα για να πραγµατοποιηθεί αυτή η συνθήκη; Καµµία. Όταν, λοιπόν, κάνετε αυτά που απαιτούν οι διεθνείς συνθήκες, που τόσο
πολύ υποτίθεται ότι σέβεστε, ελάτε να µας κάνετε µαθήµατα
ιστορίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, επειδή η υπόθεση αυτή θίγει πάρα πολλούς, θα κάνω
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µία παρένθεση, γιατί νιώθω υποχρεωµένος να το πω αυτό. Δεν
είναι µόνο οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες που θίγονται απ’ αυτές
εδώ τις φωτογραφίες. Ειπώθηκε χθες -αν κάνω λάθος διορθώστε
µε, το λέω µε κάθε επιφύλαξη- από τον κ. Γλέζο, την «ιερή αγελάδα της Αριστεράς», ότι εάν ο «Αρβανιτόπουλος» προέρχεται
από τη λέξη Αρβανίτης, είναι Αλβανός.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Τι είπε τώρα; Ιερή αγελάδα;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αν για τον κ. Γλέζο οι Αρβανίτες είναι Αλβανοί, δεν έχει το δικαίωµα να έχει πρόβληµα µε
τους Αλβανούς, γιατί στα σφαγεία των Βορειοηπειρωτών, παραστάθηκε στην κηδεία του Ενβέρ Χότζα. Αυτά, λοιπόν, σαν µία
σύντοµη απάντηση σ’ αυτούς που παριστάνουν εδώ τους ιστορικούς κι έχουν γνώµη για όλους και για όλα.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Θα αποκαλέσει τον κ. Γλέζο «ιερή
αγελάδα»;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε ό,τι θέλετε, δεν µε ενδιαφέρει. Δεν σας έδωσαν το λόγο και παρακαλώ να σεβαστείτε
αυτά που λέω. Αν διαφωνείτε, είναι δικό σας πρόβληµα. Κοιτάξτε
τις συνιστώσες κι αφήστε εµένα να πω αυτά που πρέπει να πω.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν είναι δικό µου πρόβληµα. Είναι
πρόβληµα του Προεδρείου το πώς αποκαλεί ένας, µέλος του Κοινοβουλίου.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω λέγοντας ότι για τη
Χρυσή Αυγή η Ελλάδα είναι µία. Η Θράκη είναι µία περιοχή η
οποία είναι πολύπαθη και κινδυνεύει από το τουρκικό προξενείο.
Αυτά που πρέπει να πράξετε άµεσα είναι να απαλλαγείτε από
την επιρροή του παράνοµου τουρκικού προξενείου, να απαλλαγείτε από τον τούρκικο δάκτυλο για να µην καταλήξει η Θράκη
να γίνει ένα Κοσσυφοπέδιο. Αν δεν µπορείτε να το κάνετε εσείς,
γιατί θίγεστε από αυτά που σας έδειξα, θα το κάνει η Χρυσή
Αυγή όταν έχει τη δυνατότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αχµέτ Χατζή Οσµάν.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προσωπικά θέµατα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Να µη µε παρακαλείτε
καθόλου. Να σταµατήσετε να φωνασκείτε. Το Προεδρείο ξέρει,
έχει γνώση και εφαρµόζει τον Κανονισµό. Με παρακαλείτε, δεν
µε παρακαλείτε, δεν γίνεται να παίρνετε το λόγο όποτε θέλετε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Μα, θα αφήσετε να αποκαλεί τον
Μανώλη Γλέζο ιερή αγελάδα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ! Έχω
άλλη άποψη.
Το λόγο έχει ο κ. Χατζή Οσµάν.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα εκτοξεύτηκαν ανυπόστατες και απαράδεκτες ύβρεις στο πρόσωπό
µου από άτοµα και κόµµατα που εκφράζουν δεξιές αντιλήψεις
και φασίζουσες.
Θέλω να πω ότι η ταυτότητα και η συνείδησή µου άπτεται του
δικαιώµατός µου στον αυτοπροσδιορισµό και δεν θα δώσω σε
κανέναν το δικαίωµα να µε ετεροπροσδιορίζει. Δεύτερον, η
Χρυσή Αυγή και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έβαλαν θέµα κοσοβοποίησης της Θράκης. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες αυτές οι απόψεις. Αυτή είναι η ποιοτική µας διαφορά.
Στη Θράκη είµαστε φιλήσυχοι και ειρηνικοί άνθρωποι. Κάποιοι
άλλοι θέλουν διαρκώς να έχουν ένα καζάνι που βράζει. Δεν θα
τους κάνουµε το χατίρι.
Και τώρα στα δικά µας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στην τροπολογία που κατατέθηκε για
την πρόσληψη ιεροδιδασκάλων στη Θράκη. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλές φορές στο Κοινοβούλιο η πολιτεία, οι κυβερνήσεις
κάνουν µεγάλα λάθη. Είναι και φορές, όµως, που κάνουν τραγικά
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λάθη. Και αυτή η τροπολογία είναι ένα µεγάλο και τραγικό λάθος.
Σε περίπτωση που θα έρθει και θα ψηφιστεί η τροπολογία χάνεται οριστικά η εµπιστοσύνη της µειονότητας στην πολιτεία.
Έξι χρόνια που είµαι στη Βουλή εκπροσωπώντας τους συµπολίτες µου στη Ροδόπη κάθε φορά που παίρνω το λόγο, είτε στην
Ολοµέλεια είτε στις επιτροπές, αναφέρω τα προβλήµατα και
ζητάω να δώσουµε λύσεις µε διάλογο. Για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε ως µειονότητα µε µεγάλη λύπη διαπιστώνω ότι
κανείς ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλετε να
έχουµε στην περιοχή µας ηρεµία, ησυχία, γαλήνη ή εντάσεις και
προβλήµατα; Εγώ ως εκπρόσωπος της µειονότητας σας το λέω
ξεκάθαρα, µην κάνετε αυτό το λάθος, µην ακούτε ανθρώπους
που σας οδηγούν στο αδιέξοδο. Ζητάω από όλα τα κόµµατα να
µη στηρίξουν αυτήν την τροπολογία. Απορώ πραγµατικά µε τόσα
προβλήµατα που έχουµε ως χώρα και ειδικότερα ως µειονότητα
ποιος είναι αυτός που θέλει να δηµιουργήσει εντάσεις και µίση
στην περιοχή;
Για το θέµα των ιµάµηδων. Υπάρχει ένας νόµος του 2007, ίδιος
σε περιεχόµενο όπως η τροπολογία που κατατέθηκε. Γιατί, δεν
εφαρµόστηκε ποτέ ο νόµος του 2007; Επειδή, όλη η µειονότητα
δεν τον δέχτηκε. Δεν τον ήθελε. Μπορεί η Βουλή να τον ψήφισε
το 2007, αλλά ο λαός της µειονότητας τον «καταψήφισε» και δεν
εφαρµόστηκε ποτέ.
Το ίδιο συνέβη και το 2008 µε το νόµο για τα βακούφια. Τότε
στην επιτροπή πήρα το λόγο και ζήτησα σε βασικά σηµεία να γίνουν εκλογές για να εφαρµοστεί. Δεν µε άκουσαν. Τι έγινε ο
νόµος των βακουφίων; Έγιναν εκλογές; Πέρασαν πέντε χρόνια.
Τίποτα.
Ρωτάω κάθε υπεύθυνο γι’ αυτήν την τροπολογία. Λύθηκε το
θέµα του µουφτή; Από το 1985 η µειονότητα ζητάει να λυθεί το
πρόβληµα του µουφτή. Πέρασαν τόσα χρόνια. Μας άκουσε κανείς; Δεν µας άκουσε κανείς. Λύθηκε το πρόβληµα των βακουφίων; Από το 1967 µέχρι τότε γίνονταν εκλογές. Με τη χούντα
διορίστηκε η διοίκηση των βακουφίων και ακόµα συνεχίζουν οι
ίδιοι.
Τα προβλήµατα της µειονοτικής εκπαίδευσης τα έχετε δει;
Τα παιδιά µας στα σχολεία αποφοιτούν αγράµµατα. Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, τα παιδιά µας αποφοιτούν αγράµµατα!
Δείτε αυτά τα προβλήµατα. Πρέπει να πάρουν καλή µόρφωση τα
παιδιά µας.
Από πού προέκυψε το θέµα µε τους ιµάµηδες; Σας το ζήτησε
ποτέ η µειονότητα; Όχι. Ως Βουλευτής της περιοχής, ως Βουλευτής της µειονότητας, ζήτησε κανείς τη γνώµη µου γι’ αυτήν
την τροπολογία; Κανείς. Μόλις έµαθα ότι κυκλοφορεί κάτι τέτοιο,
έδωσα αγώνα να µην κατατεθεί, γιατί θα κάνει µεγάλη ζηµιά. Σας
το λέω ξεκάθαρα, θα κάνει τεράστια ζηµιά και στην πατρίδα µου
την Ελλάδα και στην περιοχή µου τη Θράκη.
Σας ρωτάω επίσης, ποιος θα έχει όφελος απ’ αυτήν την τροπολογία; Δέκα άτοµα που και αυτούς θα τους µαζέψετε από το
δρόµο χωρίς προσόντα, χωρίς τίποτα. Αυτό θέλετε; Αυτά τα
άτοµα ποιον θα βοηθήσουν;
Ξέρετε ότι µε την τροπολογία δίνετε το δικαίωµα να διδάξουν
το Ισλάµ στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου; Νοµίζετε ότι µε δέκα
άτοµα που θα βρείτε να προσλάβετε, θα λύσετε το πρόβληµα
της µειονότητας;
Δώστε λύση στο πρόβληµα του µουφτή. Βάλτε στο τραπέζι την
εκλογή του. Ελάτε να λύσουµε το πρόβληµα του µουφτή και µετά
καθίστε µαζί του και συζητήστε για τους ιµάµηδες.
Για πείτε µου, µέχρι σήµερα, ποια προβλήµατα της µειονότητας λύθηκαν; Και από την άλλη, ποιο πρόβληµα θα λύσει αυτή η
τροπολογία; Κανένα. Πόσα νέα προβλήµατα θα δηµιουργήσει;
Άπειρα. Αν αυτός είναι ο στόχος -το χάος- φέρτε το και ψηφίστε
το, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν θέλω να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην περιοχή µου. Εγώ θέλω ησυχία και ηρεµία στην περιοχή µου. Ντρέποµαι γι’ αυτήν την τροπολογία. Αντί να λύσουµε
τα προβλήµατά µας, δηµιουργούµε νέα προβλήµατα.
Καθίσατε να συζητήσετε µε τους ανθρώπους της περιοχής της
µειονότητας; Ούτε µε τους Βουλευτές της περιοχής συζητήσατε
ούτε πήρατε τη γνώµη µου που είµαι Βουλευτής του κυβερνητι-
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κού σχηµατισµού και µέλος της µειονότητας. Με ποιους συζητήσατε; Ποιος πήρε τέτοιες αποφάσεις;
Αυτή η τροπολογία θα κάνει τεράστια ζηµιά στην περιοχή.
Ζηµιά που µετά δεν θα µπορέσουµε να διορθώσουµε. Θα βοηθηθούν δέκα άτοµα και θα έχετε απέναντί σας όλη τη µειονότητα. Χάνετε την εµπιστοσύνη της µειονότητας ως κράτος και
αυτό θα είναι βαρύ πλήγµα για τη χώρα µας και στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό.
Μιλάω µε έντονο ύφος, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί παλεύω
πολλά χρόνια για να υπάρχει ηρεµία και ειρήνη στην περιοχή
µου, για να ζούµε αρµονικά. Αυτή η τροπολογία θα µας γυρίσει
δεκαετίες πίσω σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σε θέµατα
θρησκευτικής ελευθερίας, σε θέµατα ισονοµίας και ισοπολιτείας.
Εγώ δεν βάζω την υπογραφή µου, δεν δίνω την ψήφο µου σε τέτοιες τροπολογίες και καλώ κάθε συνάδελφο και τα κόµµατα να
την καταψηφίσουν. Καλώ και εσάς, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε αυτήν την τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές
η συζήτηση στην Αίθουσα αυτήν, ενώ υπάρχει συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη, εκτρέπεται και αυτό είναι χαρακτηριστικό της
νέας περιόδου της Βουλής, µετά τις πρόσφατες εκλογές, σε
πλείστα όσα ζητήµατα στα οποία προφανώς εφόσον έχουν υπ’
όψιν τους µια συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη, αρκετοί Βουλευτές δεν µπορούν να λάβουν µέρος στη συζήτησή τους.
Πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες ότι το Κοινοβούλιο
λειτουργεί µε επιτροπές κατ’ αντικείµενο. Τα κόµµατα έχουν επίσης, εντεταλµένους Βουλευτές για κάθε θέµα για να γίνεται η
καλύτερη δυνατή συζήτηση και να λαµβάνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Το λέω αυτό γιατί συχνά σχολιάζουν ορισµένοι
κακοπίστως τ’ άδεια έδρανα της Βουλής.
Σήµερα, κύριε Πρόεδρε, έχουµε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και γίνεται µια συζήτηση από χθες και περίπου
κινδυνεύει να εντοπιστεί η συζήτηση αυτή στη Θράκη και στο
πρόβληµα της µουσουλµανικής µειονότητας στο βαθµό που
υπάρχει πραγµατικό πρόβληµα και δεν υπάρχει εκµετάλλευση
του ανύπαρκτου προβλήµατος.
Διότι, κύριε Πρόεδρε, κάποτε πρέπει ν’ αποδεχθούµε ότι περισσότερο απεχθής από εκείνον που δηµιουργεί προβλήµατα
είναι εκείνος που τα εκµεταλλεύεται.
Με έχετε ακούσει αρκετές φορές τα τρία τελευταία χρόνια, µε
τη µεγάλη κρίση που διέρχεται η χώρα, να είµαι πιο καυστικός,
όχι προφανώς, για τον κόσµο που υποφέρει, ο οποίος είναι άξιος
κάθε συµπαράστασης και κατανόησης, ακόµα κι όταν στη δυστυχία του εκφράζεται ή εκδηλώνεται κατά τρόπο που µπορεί να
ενοχλεί, αλλά για όσους εκµεταλλεύονται τη δυστυχία, την οποία
αντιµετωπίζει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού λαού.
Θέλω, λοιπόν, αφού πω δυο λόγια για το νοµοσχέδιο και να
επανέλθω στο θέµα αυτό για να ξεκαθαρίσω σε ό,τι µε αφορά
ορισµένα πράγµατα, όπως εγώ τα πιστεύω.
Το νοµοσχέδιο αυτό, προφανώς, δεν είναι ένα θεσµικό νοµοσχέδιο. Αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα. Κι όπως έχει λεχθεί,
θα έρθει νοµοσχέδιο και για την ειδική αγωγή. Κύριε Υπουργέ,
είναι καλό να δείτε µε τις υπηρεσίες το θέµα αυτό.
Η ειδική αγωγή για το Υπουργείο Παιδείας ήταν άγνωστη µέχρι
το 1982, όταν «το επάρατο ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε «επάρατο» κοινωνικό
κράτος, το οποίο κάποιοι τότε, θέλοντας όλα εδώ και τώρα, όχι
µόνο δεν έβαζαν πλάτη, αλλά υπονόµευαν κάθε θετικό µέτρο,
αρχής γενοµένης από τα νοµοσχέδια για τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες, για την προστασία του δικαιώµατος της εργασίας,
την απαγόρευση απολύσεων και τις κυρώσεις για τις καταχρηστικές απολύσεις εργαζοµένων.
Αυτά, όµως, εκ των πραγµάτων, θα τα δει ο ιστορικός στο µέλλον και θα κρίνει, όλους εκείνους που κάθε φορά εκπροσωπούν
εδώ κάποιο χώρο ή παράταξη. Σήµερα, ζούµε στην εποχή της
έτσι ή αλλιώς εφαρµογής της φασιστικής αρχής της συλλογικής
ευθύνης και µπορούν να µιλάνε ακόµη και γι’ αυτούς που είναι
πια στα νεκροταφεία και να λέµε ότι φταίνε για πολλά, χωρίς να
έχουν τη δυνατότητα καν, να απολογηθούν εδώ.
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Κύριε Υπουργέ, όµως, πρέπει να δείτε το θέµα. Καλώς να αξιοποιηθούν προφανώς, αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν. Είναι,
όµως, οξύτατο το πρόβληµα.
Όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες στα σχολεία της ειδικής αγωγής, ιδιαίτερα της ειδικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και, δόξα τω θεώ, σήµερα η αναπηρία δεν θεωρείται κατάρα του θεού, όπως ελέγετο παλαιότερα. Διότι, κανένας δεν ξέρει, τι του µέλλει. Και δεν ξέρουµε
ότι καµµιά φορά οι αναπηρίες που δεν φαίνονται είναι βαρύτερες
απ’ αυτές που φαίνονται. Αυτή είναι µια αρχή που πρέπει κάποτε
να τη χωνέψουµε.
Τα παλαιότερα χρόνια έλεγαν «κάποια αµαρτία έκαναν στην
οικογένεια». Δόξα τω θεώ, τώρα έχουµε τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο και τον προηγούµενο, την Εκκλησία δηλαδή, και όλους,
που και δωρητές οργάνων είναι και µία άλλη αντίληψη έχει περάσει και στην πολιτεία για τα άτοµα µε αναπηρία.
Υπάρχει και το θέµα των µετεγγραφών κι εγώ άκουσα µε ικανοποίηση µετά την οµιλία της κ. Παπακώστα ότι πράγµατι θα ανέβει αυτό το εισοδηµατικό κριτήριο. Διότι µην ξεχνάτε ότι οι
µισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι εκείνοι που δεν µπορούν να
κάνουν ό,τι άλλες κατηγορίες απασχολουµένων, είτε ως εργαζόµενοι είτε ως εργοδότες, που µπορούν να µην παρουσιάζουν όλα
τα εισοδήµατά τους. Εν πάση περιπτώσει, κάτω από τις συνθήκες αυτές τις σηµερινές, πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή.
Μια παρένθεση να κάνω. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
είναι τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ και πείτε κάποια µέρα και στους
συνεργάτες σας στο Υπουργείο Παιδείας ότι δεν είναι ΑΕΙ και
ΤΕΙ, είναι πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Εάν το πείτε εσείς, θα το µάθουν
και διάφοροι αγράµµατοι προφανώς, γιατί διαβάζω στις εφηµερίδες, ακούω στην τηλεόραση να λένε ότι το Υπουργείο για τα
ΑΕΙ και τα ΤΕΙ είπε εκείνο ή το άλλο.
Δείτε, λοιπόν, το θέµα των µετεγγραφών. Υποστηρίζουµε
αυτές τις τροπολογίες που υπάρχουν για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διευκόλυνση της ελληνικής οικογένειας που αντιµετωπίζει –όλοι το καταλαβαίνουµε, στη συντριπτική πλειονότητα των
ελληνικών οικογενειών- τεράστια προβλήµατα.
Αλλά για να µην πάρω πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θέλω τα
δύο λεπτά που µου αποµένουν να επανέλθω στο θέµα της Θράκης. Εδώ πρέπει να πούµε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη.
Πρόβληµα υπάρχει και το πρόβληµα δεν το δηµιουργεί η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία, άκουσα από τον αγαπητό συνάδελφο του κόµµατός µου που είπε ότι δεν έχει κάνει τίποτε
µέχρι τώρα. Ήδη το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι
στην µπούκα κι αυτοί, διότι εξασφάλισαν ότι 5% των παιδιών της
µειονότητας έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Δεύτερον, υπάρχει βέβαια η Σύµβαση της Λωζάνης. Για µας
είναι Ευαγγέλιο των σχέσεών µας σε ό,τι αφορά τις µειονότητες
στη Θράκη, που δεν είναι µία, ούτε είναι περιχαρακωµένη, ώστε
οποιοσδήποτε εδώ να λέει ότι είναι Βουλευτής της µειονότητας.
Ο αγαπητός συνάδελφος είναι µειονοτικός κατά τον αυτοπροσδιορισµό του, διεθνώς αυτό αναγνωρίζεται, αλλά εκπροσωπεί τους Έλληνες πολίτες της Ροδόπης, όπου και εκλέγεται. Κι
εγώ γνωρίζω ότι µέσα στο κόµµα αυτό το οποίο βρίσκεται, του
ΠΑΣΟΚ, είναι επιφορτισµένος και ανταποκρίνεται στο πλαίσιο
της γενικής πολιτικής, η οποία βέβαια επιτρέπει σε Βουλευτές
να έχουν µια διαφορετική άποψη, όχι, όµως, διαφορετική σε ό,τι
αφορά τη στρατηγική του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος,
το οποίο από το 1974 διακήρυξε ότι είναι πρώτη η πατρίδα και
επιµένει -και γι’ αυτό «λιώνει σαν το κερί» τρία ολόκληρα χρόνια
τώρα- όταν άλλοι, ένθεν και ένθεν, σφύριζαν ή υπονόµευαν. Το
ΠΑΣΟΚ στάθηκε όρθιο για να µην καταρρεύσει η χώρα, για να
υπάρχουν Ένοπλες Δυνάµεις να υπερασπιστούν αν χρειαστεί τη
Θράκη, να υπερασπιστούν το Αιγαίο.
Και κατά συνέπεια πρέπει να πω, επειδή όπως είπα υπάρχουν
προβλήµατα, ότι υπάρχει και καπηλεία των προβληµάτων ότι στη
Θράκη υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, η µουσουλµανική µειονότητα, η
οποία, όµως, διακρίνεται σε τρεις οµάδες. Και πρέπει να πω ότι,
αν υπάρχει µία ολιγωρία της ελληνικής πολιτείας, είναι ότι τις
δύο µικρότερες οµάδες της µειονότητας δεν τις έχει στηρίξει
όπως οφείλει µε τη Συνθήκη της Λωζάνης στη γλώσσα τους και
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τον πολιτισµό τους.
Στην ορεινή Θράκη, στα σύνορα µε τη Βουλγαρία είναι το µειονοτικό στοιχείο -λόγω θρησκεύµατος, όχι λόγω εθνικής συνειδήσεως- των Ποµάκων.
Έχω µιλήσει γι’ αυτό επανειληµµένως και έχω ως Υπουργός
Παιδείας κάνει νόµο, κύριε Υπουργέ, το ν. 1566 που πρέπει κάποτε να εφαρµοστεί.
Και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν πρέπει να µου απαντά για
τους «ορεινούς όγκους». Δεν είναι «ορεινοί όγκοι» τα Ποµακοχώρια, όπως λέµε, είναι τµήµα της ελληνικότατης Περιφέρειας
της Θράκης. Εκεί υπήρχε µία µπάρα από την εποχή της δικτατορίας -όπως αναφέρθηκε εδώ- και αυτή η µπάρα έφυγε, για να
είναι ελεύθεροι όλοι οι Έλληνες πολίτες -όποιο θρήσκευµα και
αν έχουν- και να επικοινωνούν. Καλά θα κάνουν κάποιοι να βλέπουν το βάθος των προβληµάτων και ποια είναι η καπηλεία που
γίνεται.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω το εξής, το οποίο πρέπει να
το συζητήσετε µε τον κ. Στουρνάρα, για τον οποίο ξέρετε ότι δεν
έχω και την καλύτερη γνώµη για την πολιτεία του ως Υπουργού
και λέω καθαρές κουβέντες. Το 1914 εξηφανίσθη από την Ελλάδα µε την κατάρρευση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και µία
τράπεζα, η οποία επανήλθε προσφάτως. Υποκαταστήµατά της –
προσέξτε- υπάρχουν στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή και τώρα και
στη Ρόδο. Εκεί υπάρχει όντως ένα παλιό νεκροταφείο από τα
πολύ παλιά χρόνια, αλλά δεν υπάρχει µουσουλµανική µειονότητα, αγαπητοί συνάδελφοι.
Τι συµβαίνει µε την εν λόγω τράπεζα; Και αυτά πρέπει να απασχολήσουν και εσάς από εκεί και τους άλλους από εδώ και εµάς
όλους. Τι ρόλο παίζει; Γιατί υπάρχει ειδικά σε αυτές τις περιοχές;
Πώς συµµετέχει σε συγχρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις που
αγοράζουν επιχειρήσεις όπως την ελληνική βιοµηχανία καπνών;
Και εδώ είναι το θέµα του τι κάνει ο Υπουργός Γεωργίας µε την
Αγροτική Τράπεζα. Τώρα εγώ δεν θέλω να περιµένω να δω εάν
ο κ. Σάλλας πουλάει ή δεν πουλάει ό,τι έχει η Αγροτική Τράπεζα.
Όµως, αν υπάρχει Κυβέρνηση –και υπάρχει Κυβέρνηση- αυτά
είναι τα µείζονα ζητήµατα, τα οποία πρέπει να δούµε.
Φυσικά, πρέπει να πω –και νοµίζω ότι καταλαβαίνουν σε ποιους
αναφέροµαι- ότι δεν πρέπει να φεύγουµε από την Καβάλα µε τις
µηχανές των τριών χιλιάδων κυβικών που κάνουν το µεγάλο σαµατά και να πηγαίνουµε στα Ποµακοχώρια, για να δίνουµε στον
κάθε χότζα εκεί τη δυνατότητα να κάνει ό,τι έκαναν στην, κατεχόµενη πλέον, Κύπρο τότε. Εκµεταλλευόµενοι τέτοιου είδους
εξαλλοσύνες, κατάφεραν και γκετοποίησαν κόσµο που συµβιούσε ειρηνικότατα µε το χριστιανικό κυπριακό Ελληνισµό στις
συγκεκριµένες περιοχές. Παρακαλώ –και όσοι µε ακούν ας το
καταλάβουν- να σταµατήσουν τις εξορµήσεις στα Ποµακοχώρια,
να σταµατήσουν οι διάφοροι σύλλογοι –σου ’πα, µου ’πες- µέσα
στην Κοµοτηνή να δείχνουν καθένας πόσο πιο πατριώτης είναι
από τον άλλο.
Επίσης, η αγάπη προς τη µειονότητα είναι υπόθεση όλων µας.
Εµείς στο ΠΑΣΟΚ σεβόµαστε τη µειονότητα, όσους είναι µέλη
και στελέχη µας και προέρχονται από τη µειονότητα.
Όντως απορρίπτουµε κάθε µοµφή που δεν στηρίζεται. Προβλέπονται και διαδικασίες. Δεν είναι ξέφραγο αµπέλι η Ελλάδα,
η νοµοθεσία προβλέπει και τα αδικήµατα εσχάτης προδοσίας και
οτιδήποτε άλλο. Όποιος έχει στοιχεία να τα παρουσιάζει. Και ο
Ελευθέριος Βενιζέλος -µε την ίδια λογική- που υποδέχτηκε εδώ
τον Κεµάλ και έκανε τις συµφωνίες το 1932 τι ήταν; Δεν είναι,
λοιπόν, αυτή λογική.
Επειδή το πρόβληµα που µας «καίει» είναι ότι όντως σ’ αυτήν
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη κάθε δυο-τρεις γενιές γίνεται και µια
αναδιάταξη συνόρων –τα ζήσαµε εµείς πρόσφατα, όταν αποφάσισαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας- πρέπει να είµαστε πολύ
προσεκτικοί και να επαγρυπνούµε.
Εδώ υπάρχει το θέµα τού τι κάνει ο εκάστοτε πρόξενος στην
Κοµοτηνή και γιατί ο Αµερικανός πρόξενος –πριν ήταν κάποια
κυρία- κάθε δεκαπέντε µέρες πρέπει να κόβει βόλτες στα Ποµακοχώρια; Όλα αυτά θα πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών και το
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης να τα αντιµετωπίσουν.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι εδώ είναι κατ’εξοχήν η περίπτωση
στην οποία πρέπει να σταθούµε µε υπευθυνότητα. Αυτό προσπα-
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θεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ και στη συγκεκριµένη περίπτωση κάθε
προσωπική επίθεση είναι άδικη. Εδώ είναι ελεύθερο το Βήµα και
δώσαµε µια απόδειξη γι’ αυτό, όταν ο µειονοτικός συνάδελφος
µίλησε. Κανείς δεν τον διέκοψε, αλλά τον ακούσαµε. Λαµβάνουµε υπ’ όψιν αυτά που λέει, αν είναι σωστά.
Εδώ δεν νοµίζω ότι υπάρχει εκπροσώπηση κατά περιοχές ενός
µόνο στοιχείου. Μπορεί κανείς να πει κάτι για το χωριό του, να
πω, παραδείγµατος χάριν, εγώ για την Καρυά της Λευκάδας,
αλλά δεν θα πω στον κ. Γιώργο Βλάχο, που είναι από το ίδιο
χωριό «ξέρεις εγώ είµαι ο καρσάνος εδώ, εσύ δεν είσαι». Όχι.
Επειδή έχει και ένα θρησκευτικό ρόλο ο κ. Χατζή Οσµάν ίσως
να στεναχωρήθηκε. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ειρήνη στη Θράκη,
να ζουν µαζί όλοι οι Έλληνες -όπως είπε- στην πατρίδα του, την
Ελλάδα. Εγώ το σηµείωσα αυτό, ώστε να µη γίνεται καπηλεία
των όσων είπε. Είπε ότι πατρίδα του είναι η Ελλάδα, δεν είπε ότι
είναι η Τουρκία. Έχει µεγάλη σηµασία τι δηλώνει καθένας εδώ
και πιστεύω ότι πρέπει όλα αυτά να αξιολογούνται αναλόγως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο για το οποίο, κύριε
Υπουργέ, θα πω µε µια κουβέντα ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και βελτιώνει πάρα πολλά θέµατα που απασχολούσαν
µέχρι σήµερα το χώρο της παιδείας.
Πήρα το λόγο, για να αναφερθώ κυρίως στην τροπολογία που
πολυσυζητήθηκε τις δυο αυτές µέρες και αναφέρεται στο διορισµό των διακοσίων σαράντα ιεροδιδασκάλων της µουσουλµανικής µειονότητας, την οποία είχα την πρωτοβουλία µαζί µε άλλους
συναδέλφους να καταθέσουµε στο παρόν νοµοσχέδιο.
Θα πάω λίγο πίσω στην ιστορία, για να ξέρουµε για τι συζητάµε. Το 2007 ψηφίστηκε ο ν.3536, ο οποίος προέβλεπε το διορισµό διακοσίων σαράντα ιεροδιδασκάλων, οι οποίοι θα δίδασκαν
το Κοράνι στα δηµόσια σχολεία. Ο νόµος προκλήθηκε και προτάθηκε και εµπνευστής του ως ένα µεγάλο βαθµό ήταν ο σηµερινός
πολιτευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Αχµέτ Ιλχάν, τότε Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας. Βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί άλλαξε στάση σήµερα.
Το θέµα αυτό το είχαν θέσει και οι εκπρόσωποι των µουσουλµάνων της Θράκης, οι τρεις µουφτήδες. Έτσι το έφερε η ελληνική πολιτεία και ψηφίστηκε. Ο νόµος όµως δεν εφαρµόστηκε
ποτέ. Γιατί; Γιατί είχε αδυναµίες. Ποιες ήταν οι αδυναµίες του;
Πρώτη αδυναµία ήταν ότι η επιτροπή που θα επέλεγε τους ιεροδιδασκάλους, που θα δίδασκαν το Κοράνι στα δηµόσια σχολεία, αποτελούνταν από χριστιανούς. Βεβαίως, αυτό ήταν ένα
θέµα δίκαιο.
Η δεύτερη αδυναµία του νόµου ήταν ότι όσοι επέλεξαν να ενταχθούν στο νόµο δεν πληρώθηκαν ποτέ.
Τι κάνουµε εµείς µε αυτήν την τροπολογία σήµερα; Ερχόµαστε
να αποκαταστήσουµε αυτά τα λάθη, δηλαδή, τρία από τα µέλη
της πενταµελούς επιτροπής τα οποία θα επιλέγουν τους ιεροδιδασκάλους της µουσουλµανικής µειονότητας θα είναι µουσουλµάνοι στο θρήσκευµα και, κατά περίπτωση, ο Υπουργός θα
µπορεί να αναθέτει και στα πέντε µέλη να είναι από τη µουσουλµανική µειονότητα. Άρα έχουν την απόλυτη πλειοψηφία σε κάθε
περίπτωση. Και, βεβαίως, εντάσσονται στο µισθολόγιο της
χώρας και θα πληρώνονται και θα ασφαλίζονται κανονικά.
Τι κάνει τώρα αυτή η τροπολογία; Δίνει στους Έλληνες µουσουλµάνους το δικαίωµα της επιλογής να διδάσκονται τη θρησκεία τους στα δηµόσια σχολεία. Δεν έχει, όµως, υποχρεωτικό
χαρακτήρα αυτή η παρέµβαση. Δίνει το δικαίωµα της επιλογής.
Μπορούν οι µουσουλµανοπαίδες να επιλέγουν να διδάσκονται
είτε στα δηµόσια σχολεία είτε στα σχολεία της επιλογής τους το
Κοράνι. Η διδασκαλία, βεβαίως, θα γίνεται εντός του ωραρίου.
Την ώρα που τα παιδιά των χριστιανών θα διδάσκονται τα Θρησκευτικά, τα παιδιά των µουσουλµάνων σε µία άλλη αίθουσα θα
διδάσκονται το Κοράνι, αντί να είναι στην αυλή και να παίζουν.
Είναι εκτός προγράµµατος και δεν βαθµολογείται. Δεν δηµιουργεί, δηλαδή, άλλα προβλήµατα στην εξέλιξη και στις σπουδές
των µουσουλµανοπαίδων. Έρχεται, δηλαδή, αυτή η τροπολογία
να ενισχύσει και να δώσει το δικαίωµα στους µουσουλµανοπαί-
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δες να επιλέξουν και τα δηµόσια σχολεία.
Ποιος είναι ο φόβος τώρα κάποιων που αρνούνται να στηρίξουν αυτήν την τροπολογία; Δεν αντιλαµβάνοµαι τον φόβο ούτε
το θέµα, από τη στιγµή που µπορούν. Ένας φόβος υπάρχει, ότι
θα γίνουν ίσως ελκυστικότερα τα ελληνικά σχολεία από τους
µουσουλµανοπαίδες και θα προτιµούνται περισσότερο και ότι θα
εντάσσονται καλύτερα τα παιδιά των µουσουλµάνων στην ελληνική κοινωνία, ότι θα ενσωµατώνονται καλύτερα.
Αυτός προφανώς είναι ο φόβος, διότι, όσο και αν άκουσα, όσο
και αν σκέφτηκα, όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα άλλο λόγο που
να δηµιουργεί φόβο, από τη στιγµή που το δικαίωµα είναι ξεκάθαρο, µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων και είναι δικαίωµα επιλογής. Δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Κοιτάξτε, ο σεβασµός της ελληνικής πολιτείας στα θρησκευτικά δικαιώµατα, στη θρησκευτική ταυτότητα και στα χαρακτηριστικά της µουσουλµανικής µειονότητας είναι και δεδοµένος και
αυτονόητος. Τι αρνούνται όσοι δεν θέλουν να στηρίξουν αυτήν
την τροπολογία; Αρνούνται το δικαίωµα των πολιτών αυτών στην
επιλογή, το δικαίωµά τους να αποφασίσουν µόνοι τους. Διότι, αν
δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, η άλλη επιλογή είναι γνωστό ποια
είναι. Είναι ο µονόδροµος, η επιλογή των εκβιασµών και των παρεµβάσεων από κέντρα έξω από τη χώρα.
Τι ακούµε τις δύο αυτές µέρες; Εκβιασµούς, απειλές, πιέσεις
για να µην ψηφιστεί η τροπολογία, παρεµβάσεις στα εσωτερικά
της χώρας και στα εσωτερικά των κοµµάτων από εξωγενείς παράγοντες, για να µην περάσει αυτή η τροπολογία. Είναι ακατανόητος ο φόβος και ακατανόητη η στάση κάποιων κοµµάτων, τα
οποία, πριν καταθέσουµε την τροπολογία, δήλωναν ότι θα τη
στηρίξουν. Δεν µπορώ να καταλάβω πού, σε ποιες πιέσεις υπέκυψαν. Δεν θέλω να δεχτώ ότι για µικροπολιτικές σκοπιµότητες
για µία ακόµη φορά δεν στηρίζουµε αυτήν την τροπολογία. Αν
γίνει αυτό, θα αποτελεί βέβαια ντροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι είναι κατανοητό και
πρέπει να γίνει γνωστό προς κάθε κατεύθυνση ότι η Βουλή των
Ελλήνων δεν πιέζεται, δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται. Αποφασίζει και λειτουργεί πάντα µε βάση τα συµφέροντα των Ελλήνων
πολιτών -όπως είναι και οι µουσουλµάνοι της Θράκης- και βεβαίως µε σεβασµό απέναντι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
στα ανθρώπινα και θρησκευτικά δικαιώµατα του κάθε πολίτη και,
εν προκειµένω, της µουσουλµανικής µειονότητας.
Καλώ, λοιπόν, και αυτήν την ύστατη στιγµή όσους αρνούνται
να στηρίξουν αυτήν την παρέµβαση, αυτήν την τροπολογία, να
το σκεφτούν καλά και να αναθεωρήσουν τη στάση τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, επειδή ειπώθηκαν αρκετά από τον αγαπητό συνάδελφο κ. Χατζή Οσµάν, θέλω να πω ότι λέχθηκαν αρκετές ανακρίβειες. Το θέµα του µουφτή είναι λυµένο για την ελληνική
πολιτεία. Βεβαίως ο µουφτής επιλέγεται µε βάση και τη Συνθήκη
της Λωζάνης και των ελληνικών νόµων. Δεν θα αναδείξουµε και
δεν θα δηµιουργήσουµε θέµατα που δεν υπάρχουν, για να ικανοποιήσουµε κάποια κέντρα.
Στεκόµαστε, λοιπόν, αµετακίνητοι στη στάση µας και στηρίζουµε αυτήν την πρωτοβουλία. Ζητώ για µία ακόµα φορά και από
τα άλλα κόµµατα να πράξουν το ίδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πολλά ειπώθηκαν εδώ µέσα για τη λεγόµενη
«µειονοτική εκπαίδευση». Θα ήθελα να επισηµάνω στο Σώµα,
όµως, ότι, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο εκπαιδευτικός αποκλεισµός
οδηγεί και σε κοινωνικό αποκλεισµό και σε πολιτικό αποκλεισµό,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Θέλουµε επιτέλους –και πρέπει να το δούµε µε πολλή προσοχή- την εκπαιδευτική, την κοινωνική και την πολιτική ενσωµάτωση των µουσουλµάνων της περιοχής; Και, αν ναι, πώς θα το
επιτύχουµε αυτό; Με λεκτικά πυροτεχνήµατα εδώ µέσα, που
ενίοτε ανάβουν φωτιές; Με λεκτικά πυροτεχνήµατα όταν, δυστυ-
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χώς, κάποιοι επιµένουν να σκέφτονται φωναχτά σε ιδιαίτερα
ευαίσθητα εθνικά θέµατα;
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο εκτός Ελλάδας Ελληνισµός πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά τον προηγούµενο αιώνα τέτοιου είδους
πατριωτικές κορόνες, εξάρσεις, που προέρχονταν και απ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα. Και το πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά οι ελληνικές κοινότητες σ’ όλον τον κόσµο, ιδιαίτερα στις µουσουλµανικές
χώρες.
Ας µην επαναλάβουµε την Ιστορία. Πρέπει να διδαχτούµε και
από το Οικουµενικό Πατριαρχείο µας, το οποίο βρίσκεται σε
διαρκή οµηρία, και από τις πραγµατικές προσπάθειες που κάνει
για να λειτουργήσουν ξανά οι ναοί µας και τα προνοιακά ιδρύµατά µας ιδιαίτερα στις µουσουλµανικές χώρες, είτε αυτή είναι
η Αίγυπτος είτε είναι η Τουρκία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ενώ το άρθρο
34 είναι εξαιρετικά προσεγµένο, ιδιαίτερα δουλεµένο και λύνει
δυσεπίλυτα προβλήµατα στο χώρο των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, δεν θα έλεγα ότι συµβαίνει το ίδιο και µε το άρθρο
39 και ιδιαίτερα µε την παράγραφο 4, ιδιαίτερα όσον αφορά την
κατάργηση του άρθρου 4 του ν. 3639/2008, που µετατρέπει τις
Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να επανεξετάσετε την παράγραφο 4
του άρθρου 39. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσµος 6% και µέχρι 8%, κύριε
Υπουργέ –θα σας τα αναφέρω αυτά µε την επιστηµονική µου
ιδιότητα ως καθηγητής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, ειδικός στα
θέµατα µαθησιακών διαταραχών- µε το σύνδροµο ελλειµµατικής
προσοχής, µε ή χωρίς υπερκινητικότητα, οι οποίοι θα βρεθούν
κυριολεκτικά στον αέρα. Δεν προβλέπει και δεν προβλέπονται
ούτε προανιχνευτικές δοκιµασίες σε επίπεδο οικογένειας ούτε
σε επίπεδο σχολείου ούτε σωστή αξιολόγηση, σωστή διάγνωση
ενός ολόκληρου κόσµου µε το ADHD.
Δεν προβλέπεται τίποτα γι’ αυτούς τους ανθρώπους στον
κόσµο των µαθητών που, ενώ είναι έξυπνοι, δεν µπορούν να µάθουν. Δεν είναι ανάπηροι. Δεν έχουν καµµία σχέση µε την αναπηρία. Είναι πανέξυπνοι και δεν µπορούν να µάθουν, είτε επειδή
έχουν διαταραχές στην ανάγνωση είτε επειδή έχουν διαταραχή
στην αριθµητική είτε επειδή έχουν οποιαδήποτε άλλη µαθησιακή
διαταραχή.
Ανακύπτουν και πάρα πολλά άλλα ζητήµατα. Τα θέµατα αυτά
η διεθνής επιστηµονική κοινότητα τα έχει λύσει σε συνδυασµό και
σε ένα πάντρεµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τους αναπτυξιολόγους παιδιάτρους, µε έναν ολόκληρο κόσµο από την Ιατρική,
ο οποίος ασχολείται µε τα θέµατα αυτά. Νοµίζω ότι πρέπει να τα
επανεξετάσετε σε ένα νέο νοµοσχέδιο για την ειδική αγωγή, ένα
αποκλειστικό νοµοσχέδιο για την ειδική αγωγή, το οποίο να το
φέρετε εδώ, και το οποίο να είναι πραγµατικά πλήρες και όχι αποσπασµατικό, γιατί διαφορετικά θα δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα απ’ αυτά τα οποία προσπαθεί να λύσει. Νοµίζω ότι
τουλάχιστον οι Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης του
προηγούµενου νόµου ήταν πολύ καλύτερες, παρά το συγκεκριµένο άρθρο που θα φέρει αναστάτωση, ιδιαίτερα µέσω αυτών των
εκπαιδευτικών που θα διορίζονται µέσω ΕΣΠΑ κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, επίσης στην επιτροπή είχε κατατεθεί τροπολογία που έχει υποστηριχθεί από πολλούς συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Είναι ένα θέµα καίριας σηµασίας. Εκεί
οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας σάς είχαν προτείνει να προσθέσετε µία παράγραφο. Ήταν στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4009/11, ο οποίος προτεινόταν να
αντικατασταθεί ως εξής:
«Όπου στον παρόντα νόµο προβλέπεται εκπροσώπηση των
φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα
του ιδρύµατος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το
σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία ή µέσω του συλλόγου φοιτητών που αναγνωρίζει κάθε ίδρυµα, µε βάση το
αναλογικό σύστηµα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τελευταίων χρονικά φοιτητικών εκλογών. Υποψήφιοι µπορούν να είναι
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οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος
σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράµµατος
σπουδών, καθώς και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο
έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν
τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή αυτής της παρούσης παραγράφου».
Νοµίζω ότι πρέπει να ακούσουµε και το φοιτητικό κίνηµα, πρέπει να ακούσουµε τους φοιτητές. Είναι η ώρα πραγµατικά να επικρατήσει µία ηρεµία στο χώρο των πανεπιστηµίων και νοµίζω ότι
µε την τροπολογία αυτή οδηγούµαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επίσης, υποστηρίξαµε, κύριε Υπουργέ και µια άλλη τροπολογία, την οποία είχα καταθέσει προσωπικά µε γενικό αριθµό 138
και ειδικό 56 και αφορά τους αιρετούς εκπαιδευτικούς που ορίζονται µέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συµβουλίων. Κι αυτοί
µε λίγα λόγια πρέπει να έχουν το βαθµό Α’, γιατί θα κρίνουν εκπαιδευτικούς στον ίδιο βαθµό. Βασικές αρχές αξιοκρατίας επιβάλλουν οι κρίνοντες να έχουν τον ίδιο βαθµό µε τον κρινόµενο
και νοµίζω ότι κι αυτή η τροπολογία, η οποία ήταν και νόµος πριν
από δυο χρόνια ουσιαστικά και καταργήθηκε, είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση και πρέπει να ικανοποιηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
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και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να αναγνώσω την πρώτη δέσµη τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από
Βουλευτές και οι οποίες γίνονται αποδεκτές.
Γίνονται δεκτές οι τροπολογίες µε γενικό αριθµό 53 και ειδικό
14, µε γενικό αριθµό 82 και ειδικό 30, µε γενικό αριθµό 141 και
ειδικό 58, µε γενικό αριθµό 85 και ειδικό 33 και µε γενικό αριθµό
72 και ειδικό 27, στην οποία επέρχονται οι κάτωθι νοµοτεχνικές
βελτιώσεις: στην πρώτη σειρά διαγράφεται η λέξη «Γενικής». Στο
τέλος προστίθεται η φράση: «, µετά από αίτηµα του Τοµέα ή του
Τµήµατος υποδοχής.».
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 56 και ειδικό 17,
στην οποία επέρχεται η κάτωθι νοµοτεχνική βελτίωση: Στο τέλος
προστίθεται η φράση «,καθώς και ειδικής διάκρισης.».
Γίνονται δεκτές οι τροπολογίες µε γενικό αριθµό 55 και ειδικό
16, µε γενικό αριθµό 161 και ειδικό 71, µε γενικό αριθµό 179 και
ειδικό 87 στην οποία επέρχεται η κάτωθι νοµοτεχνική βελτίωση:
στην έκτη σειρά διαγράφεται η φράση «κατά προτεραιότητα».
Γίνονται δεκτές οι τροπολογίες µε γενικό αριθµό 171 και ειδικό
79, µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό 78, µε γενικό αριθµό 52 και
ειδικό 13, στην οποία επέρχεται η κάτωθι νοµοτεχνική βελτίωση:
στη δεύτερη σειρά µεταξύ των φράσεων «τυγχάνουν γονείς» και
«αναπήρων τέκνων,» προστίθεται η λέξη «δύο (2)».
Συνολικά γίνονται αποδεκτές δώδεκα βουλευτικές τροπολογίες.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ να διανεµηθεί
στους κυρίους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ηλίας
Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι υποχρεωµένος και εγώ να πω αυτό που όλοι διαπιστώνουµε εντός και
εκτός της Αιθούσης, ότι κυοφορείται πολύ βία στην κοινωνία και
δυστυχώς µεταφέρεται και λεκτικά εδώ. Δεν προσφέρουµε
καλές υπηρεσίες όταν, αντί να κατευνάσουµε, δυστυχώς οξύνουµε τα πνεύµατα. Ακραίες εκφράσεις, που δεν µας κοσµούν
και τις οποίες προφανώς κανένας δεν τις λέει σε ιδιωτικές συζητήσεις, τις λέµε δυστυχώς εδώ, δηµόσια, ενώπιον του ελληνικού
λαού.
Πιστεύει κανείς πραγµατικά ότι προάγουµε τον δηµόσιο βίο,
προάγουµε τα συµφέροντα της χώρας, όταν απευθύνουµε τέτοια συνθήµατα ο ένας εναντίον του άλλου;
Όλοι είµαστε εδώ εντολοδόχοι του ελληνικού λαού, από τον
οποίο κρινόµαστε. Πρέπει όµως να κρινόµαστε, όχι µόνο απ’
αυτά που κάνουµε, αλλά και απ’ αυτά που λέµε. Γιατί, αν τα πρότυπα του Κοινοβουλίου είναι αυτά, τότε καταλαβαίνετε τι εντύπωση θα σχηµατίσει ο πολίτης για όλους µας.
Πιστεύω ότι έχουµε ευθύνη συνολικά ως Βουλή –δεν εξαιρώ
και το Προεδρείο- για τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι διακοπές ή επιτρέπονται οι διακοπές από πολλούς συναδέλφους. Δεν
είµαι ευχαριστηµένος για πρώτη φορά εισερχόµενος σε αυτήν
την Αίθουσα από την εικόνα που δίνουµε στον ελληνικό λαό.
Όσον αφορά τα θέµατα της Θράκης, θα πρέπει να πούµε κάποιες αλήθειες. Μέχρι τώρα αυτά που κάναµε στη Θράκη ούτε
σύµφωνα µε τα συµφέροντα της Ελλάδας ήταν ούτε σύµφωνα
µε τα συµφέροντα των κατοίκων της περιοχής. Αυτό όµως δεν
δίνει σε κανέναν το δικαίωµα να αναγορεύεται ή να αυτοαναγορεύεται προστάτης και τιµητής της µειονότητας. Η µειονότητα
είναι µία. Είναι θρησκευτική µειονότητα και προστατεύεται πρωτίστως από τη Συνθήκη της Λωζάνης, όπου προβλέπεται και ο
όρος της αµοιβαιότητας.
Όσοι σκοπίµως συγχέουν την ελληνική µουσουλµανική µειονότητα µε την εθνική µειονότητα την ελληνική, στην Πόλη, στην
Ίµβρο και την Τένεδο, προφανώς κάνουν λάθος. Εκείνη η µειονότητα αναγνωρίστηκε ως εθνική, ενώ αυτή η µειονότητα εδώ
προσδιορίστηκε και αναγνωρίστηκε ως µουσουλµανική, δηλαδή
θρησκευτική. Η χρησιµοποίηση, εποµένως, όρων «τουρκικός»,
«τουρκική» δεν επιτρέπεται από τις συνθήκες. Όσο και αν το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού κατοχυρώνεται από διεθνείς
συνθήκες, δεν παύει να αποτελεί µία πραγµατικότητα η Συνθήκη
της Λωζάνης, την οποία εµείς πρωτίστως πρέπει να εφαρµόζουµε.
Το δεύτερο που θέλω να πω. Είπε ο συνάδελφος κ. Οσµάν,
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι θα πρέπει να προσέξουµε και να
πράττουµε σύµφωνα µε αυτά που θέλουν οι συµπολίτες µας στη
Θράκη. Δυστυχώς, όµως, φθάσαµε στο σηµείο τα δικαιώµατα
των Ελλήνων στην Τουρκία να τα παραγνωρίζουµε, να µας κάνει
µία µικρή παραχώρηση η τουρκική κυβέρνηση και να πανηγυρίζουµε, λες και µας κάνει χάρη, τη στιγµή που εφαρµόζει αυτά
που απορρέουν από συνθήκες, να έχει εξοντωθεί η ελληνική µειονότητα στην Ίµβρο και την Τένεδο και εµείς να µην τολµούµε
να µιλήσουµε και να πούµε τα αυτονόητα, να εφαρµόσουµε τη
συνθήκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και απευθύνοµαι κυρίως στους
συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, κυρίως της Αξιωµατικής- πρέπει να προσυπογράψετε και να ψηφίσετε αυτήν την τροπολογία
που σήµερα κατατέθηκε από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
γιατί µε αυτήν την τροπολογία εφαρµόζεται πρωτίστως η συνθήκη, αλλά προστατεύεται η µειονότητα από προστάτες -εντός
ή εκτός εισαγωγικών- εκτός συνόρων. Να µη δίνουµε το δικαίωµα
στον καθένα να παίζει µε τα συµφέροντα της µειονότητας και της
Ελλάδας.
Αυτό που απαγορεύεται στην ίδια την Τουρκία δεν µπορεί να
το ζητάνε για τους µουσουλµάνους της Θράκης. Σε ποιο µέρος
της Τουρκίας εκλέγονται οι µουφτήδες και σε ποιο µέρος της
Τουρκίας έχουν και δικαστική δικαιοδοσία; Δεν έχουν. Απαιτούν,
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όµως, αυτά που δεν ισχύουν στην Τουρκία να εφαρµοστούν στην
Ελλάδα.
Εµείς τι πρέπει να κάνουµε; Θα πρέπει να αφήσουµε τους µουσουλµάνους συµπολίτες µας να είναι έρµαια της προπαγάνδας;
Δεν θα πρέπει να εφαρµόσουµε τη νοµιµότητα και κυρίως τη δικαιοσύνη, που λέει ότι δικαιούνται και αυτοί το δάσκαλό τους, το
δάσκαλο των Θρησκευτικών, ο οποίος πρέπει να προέρχεται από
τη µειονότητα, αλλά να πληρώνεται από το ελληνικό κράτος;
Πρέπει να πληρώνεται από το ελληνικό κράτος και να µην υπάρχουν κρυφές πηγές χρηµατοδότησης.
Και προφανώς µουσουλµανική µειονότητα δεν υπάρχει στη
Δωδεκάνησο, δεν υπάρχει στη Ρόδο. Τα είπε πολύ ευστόχως ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο αξιότιµος κ. Κακλαµάνης. Επεκτείνεται συνέχεια η τουρκική προπαγάνδα και εµείς κάνουµε τα
στραβά µάτια στο όνοµα της ελληνοτουρκικής φιλίας. Δεν προάγουµε την ελληνοτουρκική φιλία µε µονοµερείς εφαρµογές των
διεθνών συνθηκών ούτε προάγουµε τα συµφέροντα της µειονότητας µε το να τους σπρώχνουµε στην αγκαλιά της Τουρκίας και
κυρίως να τους γκετοποιούµε.
Το λάθος, κύριε Υπουργέ, το κάναµε στις αρχές της δεκαετίας
του ’50, όταν το ελληνικό κράτος -από το φόβο της από βορρά
εισβολής και από το φόβο της εξ ανατολών Τουρκίας, που ήταν
αµέτοχη στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο- αισθάνθηκε αδύναµο, έτρεξε
προς βοήθεια στην Τουρκία και δεχθήκαµε την ανταλλαγή των
δασκάλων µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Δεν υπάρχει αµοιβαιότητα, ούτε πουθενά προβλέπεται αυτό, ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι από την Τουρκία.
Αυτά θα πρέπει να τα βάλουµε σε σωστότερη βάση. Το ελληνικό κράτος είναι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προασπίζει και προστατεύει τα δικαιώµατα όλων των πολιτών και
προφανώς τη µουσουλµανική µειονότητα. Εδώ προστατεύουµε
κάθε κατατρεγµένο που έρχεται σε αυτήν τη χώρα. Δεν µπορούµε να προασπίσουµε και να προστατεύσουµε τα συµφέροντα
των Ελλήνων συµπολιτών µας;
Τελειώνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα εθνικά θέµατα
θα πρέπει να µας βρουν όλους ενωµένους. Δεν είναι ώρα ο ένας
να κατηγορεί τον άλλο για εθνική µειοδοσία, πόσω µάλλον έναν
πρώην Πρωθυπουργό, όπως τον Κώστα Καραµανλή, που ξέρουµε πόσο προέταξε τα στήθη του για τα εθνικά συµφέροντα,
να τον εγκαλούν γιατί έβγαλε φωτογραφία ή κατέθεσε στεφάνι
στο µνηµείο του Κεµάλ Ατατούρκ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Οι ηγέτες των χωρών έχουν την ιστορία τους και τους τιµούν
οι λαοί οι οποίοι τους έχουν τιµήσει. Εµείς οφείλουµε να σεβόµαστε όλους τους λαούς και τους ηγέτες που αυτοί τιµούν. Αυτό
δεν σηµαίνει ούτε εθνική µειοδοσία ούτε πολύ περισσότερο τέτοια υπόνοια για τον Κώστα Καραµανλή και τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): O Πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος έχει το λόγο για οκτώ
λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µόνο µία παρέµβαση ενός λεπτού.
Ρώτησα µε παρέµβασή µου προηγουµένως την Κυβέρνηση και
απάντηση δεν πήρα: Η τροπολογία που αφορά τους ιµάµηδες
µε προέκταση και για τους ιεροδιδασκάλους θα κατατεθεί από
την Κυβέρνηση ή φοβάστε την κ. Ρεπούση και τον Τούρκο πρόξενο της Κοµοτηνής; Θέλουµε µία σαφή απάντηση τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε,
η τροπολογία δεν είναι της Κυβέρνησης. Το ξέρετε αυτό. Η τροπολογία είναι Βουλευτών. Μέχρι τώρα υπάρχει διάλογος µεταξύ
των κοµµάτων. Δεν υπάρχει πίεση. Κάθε κόµµα έχει τοποθετηθεί.
Δεν έχει λήξει ακόµα η συζήτηση και σας λέω ότι, αν ο κύριος
Υπουργός κάνει δεκτή την τροπολογία ή όχι, αυτό θα γίνει στο
τέλος των συζητήσεων. Δεν έχει συζητηθεί ούτε για καµµία άλλη
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τροπολογία αν έχει γίνει δεκτή ή όχι.
Από την αρχή –µ’ όλο το σεβασµό- µιλήσατε για πίεση. Δεν
υπάρχει καµµία πίεση από κανέναν τουλάχιστον προς την Κυβέρνηση, είτε προς τον κύριο Υπουργό είτε προς εµένα, για το θέµα
αυτό. Το µόνο που υπάρχει είναι η ανταλλαγή απόψεων όπου τα
κόµµατα και οι Βουλευτές έχουν τοποθετηθεί επί της συγκεκριµένης τροπολογίας Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Καµµένος έχει
το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εδώ πέρα έχουµε αποδοχή δώδεκα βουλευτικών τροπολογιών. Τώρα πήραµε το χαρτί. Δεν νοµίζω ότι είναι δύσκολη η
απάντηση. Ερωτώ την Κυβέρνηση αν την τροπολογία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, την οποία στηρίζουµε και εµείς,
θα την κάνει αποδεκτή. Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία έχετε. Με
τη συµµετοχή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων περνάει η τροπολογία. Ερωτώ την Κυβέρνηση: Θα την
κάνει δεκτή ή θα υποχωρήσει σε απειλές; Εµείς σας ζητάµε να
πείτε τώρα ότι την τροπολογία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας την κάνετε δεκτή και µε τη δική µας ψήφο. Η δεδηλωµένη υπάρχει. Μη σταµατάτε. Απαντήστε λοιπόν. Είστε Υπουργός της Κυβέρνησης, εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση εκεί που κάθεστε. Απαντήστε µ’ ένα «ναι» ή µ’ ένα «όχι» αν θα την κάνετε
αποδεκτή. Εδώ υπάρχει εθνικό θέµα. Βγαίνει ο Τούρκος πρόξενος και στη Θράκη αυτήν τη στιγµή που µιλάµε παρακολουθούν
οι πάντες. Δηµιουργείται ένα κλίµα. Ζητάµε µία σαφή απάντηση.
Κάνετε δεκτή την τροπολογία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας που στηρίζεται και από µας, ναι ή όχι;
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ένα λεπτό. Ο
Υπουργός παρακολουθεί τη συζήτηση και ανακοινώνω στο Σώµα
ότι είπε ότι θα κάνει δεκτές τροπολογίες αργότερα.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε,
όπως και προηγουµένως ο κύριος Υπουργός ήλθε και έκανε δεκτές κάποιες από τις πρώτες τροπολογίες και τις ανέγνωσε, έτσι
θα συνεχιστεί η συζήτηση.
Θα σας πω κάτι: Μιλήσατε για το κλίµα. Το κλίµα δεν ξέρω αν
δηµιουργείται και κατανοώ το υπονοούµενο ή µάλλον αυτό που
είπατε ρητά ότι δηµιουργείται έξω από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου, αλλά θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό, ιδιαίτερα γι’ αυτήν
τη συζήτηση και ιδιαίτερα για τις συνέπειες που έχουν τέτοιες
συζητήσεις, να µη δηµιουργείται κλίµα εντός του Κοινοβουλίου.
Δεν νοµίζω ότι έχουν τοποθετηθεί όλοι οι Βουλευτές. Έχουν
ακουστεί απόψεις και υπέρ και κατά και νοµίζω ότι ο κύριος
Υπουργός θα δεχθεί ή δεν θα δεχθεί. Σε λίγο θα το γνωρίζει το
Σώµα. Αυτά που έδωσε προηγουµένως ήταν ορισµένες από τις
πρώτες τροπολογίες. Εποµένως ο διάλογος συνεχίζεται. Πριν
ακουστούν όλες οι απόψεις για ένα τέτοιο θέµα, νοµίζω ότι συµφωνείτε ότι δεν χρειάζεται αυτήν τη στιγµή τέτοιου είδους τοποθέτηση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Άρα µου λέτε ξεκάθαρα ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόµα αν θα κάνει δεκτή την τροπολογία. Ε, µε συγχωρείτε,
οι Βουλευτές θα αποφασίσουν…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν είπα κάτι τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε,
δεν είπε κάτι τέτοιο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Έχετε τη δεδηλωµένη. Στο συγκεκριµένο έχετε την απόφαση των Βουλευτών, που είναι η Πλειοψηφία. Μπορείτε να µας
πείτε, θα αποφασίσουν οι Βουλευτές και ποιοι ακολουθούν στο
τέλος ή όχι και ο ελληνικός λαός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Καµµένο, θα
σας πει ο κύριος Υπουργός όταν θέλει. Θα πρέπει να σας απαντήσει τώρα ο Υπουργός;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα µας πείτε τώρα εάν ως Κυβέρνηση κατ’ αρχάς την κά-
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νετε δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Καµµένο, ζητάτε αυτήν τη στιγµή…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Οι Βουλευτές θα µιλήσουν µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Όσον αφορά τη Θράκη: Οι Θρακιώτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Δεν υπάρχει καµµία τροµοκρατία στους Θρακιώτες
από οποιονδήποτε έµµισθο υπάλληλο της Άγκυρας. Οι Θρακιώτες και η Θράκη ενισχύεται από το σύνολο του ελληνικού λαού
και θα ενισχυθεί µε οποιαδήποτε θυσία. Οι προσπάθειες ανατροπής της Συνθήκης της Λωζάνης δεν θα περάσουν. Ενισχύουµε
τη Θράκη.
Πείτε µας, λοιπόν, εάν η Κυβέρνηση κατ’ αρχάς κάνει δεκτή
την τροπολογία ή όχι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε,
είναι σαφές για όλα τα Κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου αυτού
του Κοινοβουλίου ότι δεν τίθεται ζήτηµα εάν φοβούνται οι Θρακιώτες ή οποιοιδήποτε άλλοι Έλληνες σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Όταν µίλησα προηγουµένως για τη δηµιουργία κλίµατος ή για
τη στοχοποίηση των Θρακιωτών σε αυτήν την υπόθεση, νοµίζω
ότι –τουλάχιστον αυτή είναι η δική µου θέση- θα πρέπει να αφήσουµε το αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού του Ελληνισµού έξω από
κάθε συζήτηση.
Κατά τα λοιπά, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα υπάρξει
απάντηση για µία τροπολογία. Και νοµίζω ότι παρά το γεγονός
πως τέθηκε από εσάς δύο φορές, σε διαφορετικό χρόνο, η ερώτηση για το εάν θα πρέπει να απαντήσει τώρα η Κυβέρνηση –
επειδή το θέσατε ως ερώτηµα- µε όλο το σεβασµό σε έναν
Πρόεδρο κοινοβουλευτικού κόµµατος, θα σας απαντήσω το
εξής: Θα δοθεί απάντηση. Και θα δοθεί σε λίγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Άλλα λόγια να αγαπιόµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε, η
Κυβέρνηση διαθέτει τη δεδηλωµένη, όπως είπατε κι εσείς. Και η
Κυβέρνηση θα απαντήσει όταν κρίνει η ίδια.
Το λόγο έχει ο κ. Μαντάς.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Ρεπούση, ζητάτε το λόγο επί προσωπικού;
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Αφού µίλησε ο κ. Καµµένος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Ρεπούση,
υπάρχει µία διαδικασία εδώ. Επειδή ζητήσατε το λόγο, πρέπει να
σας τον δώσω; Πείτε µου γιατί ζητάτε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να µου δώσετε το λόγο, επειδή αναφέρθηκε στο όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εγώ, κυρία Ρεπούση, θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να µου πείτε
γιατί να σας δώσω το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήθελα να παρακαλέσω το εξής: Εγώ πάντα µιλώ µε επιχειρήµατα. Δεν στοχοποιώ κανέναν. Δεν αναφέροµαι σε ονόµατα. Αναφέροµαι σε θέσεις και σε επιχειρήµατα. Νοµίζω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά εξήγησε την αντίρρησή της για τη συγκεκριµένη τροπολογία. Εάν υπάρχουν επιχειρήµατα απέναντι στα δικά
µας επιχειρήµατα, ευχαρίστως να τα ακούσω, γιατί εδώ είναι µία
Αίθουσα πολιτικού διαλόγου. Και νοµίζω ότι όλοι έτσι θέλουµε
να είναι.
Εµείς είπαµε γιατί δεν συµφωνούµε. Να επαναλάβω όσο πιο
σύντοµα γίνεται:
Πιστεύουµε ότι η συγκεκριµένη τροπολογία παρεµβαίνει στα
εσωτερικά µιας θρησκείας, που είναι η µουσουλµανική στη συγ-
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κεκριµένη περίπτωση, σε ό,τι αφορά τον διορισµό ιεροδιδασκάλων για τα τεµένη. Και παρεµβαίνει µε έναν τρόπο µη ορθόδοξο
στον διορισµό καθηγητών που θα διδάξουν το Κοράνι στα σχολεία, ενώ οι αντίστοιχοι δάσκαλοι που διδάσκουν τα Θρησκευτικά
περνούν µέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ. Αν θέλει η πολιτεία να
βάλει τις ίδιες διαδικασίες και σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία του
Κορανίου, ευχαρίστως να το κάνει. Δεν µπορεί, όµως, αυτό να
το κάνει…
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Στη Σύρο;
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ένα λεπτό, κύριε Αναστασιάδη. Θα απαντήσω και σε εσάς, γιατί κάνατε ότι δεν καταλάβατε όταν µιλούσατε, διότι δεν µας ακούσατε προφανώς.
Αυτή είναι η άποψή µας. Και στηρίζεται σε κάποια επιχειρήµατα. Εάν θέλετε, να µας απαντήσετε. Δεν µπορείτε, όµως, να
µας εξοµοιώνετε ούτε µε το τουρκικό ούτε µε αυτήν την τουρκοφοβία γενικότερα στην οποία µας εντάσσετε. Εµείς λέµε για
ποιους λόγους δεν δεχόµαστε την τροπολογία.
Επίσης, ζητάµε από την ελληνική πολιτεία να σεβαστεί τα δικαιώµατα αυτών των ανθρώπων που είναι Έλληνες πολίτες,
όπως είµαστε και οι υπόλοιποι κι έχουν διαφορετικό θρήσκευµα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε,
εγώ θεωρώ ότι µπορείτε να πάρετε το λόγο και να πείτε ό,τι θέλετε. Έχετε διακόψει πάρα πολλές φορές. Έχετε, όµως, το δικαίωµα…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω επί του προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχετε το δικαίωµα
από τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσετε, αλλά πρέπει
κάποια στιγµή αυτό το θέµα, όταν έρθει ο κύριος Υπουργός στις
τροπολογίες, να το συζητήσουµε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Απαντώ στο θέµα επί προσωπικού, που το Προεδρείο επέτρεψε στην κ. Ρεπούση να το αναπτύξει.
Δεν είναι θέµα προσωπικό για τον εξής λόγο. Αυτήν τη στιγµή
η Κυβέρνηση στηρίζεται στη δική σας ψήφο. Είναι εκατόν σαράντα εννέα Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση, µεταξύ
των οποίων η κ. Ρεπούση και βεβαίως η ΔΗΜΑΡ. Ελλείψει της
στηρίξεως της ΔΗΜΑΡ, δεν υπάρχει δεδηλωµένη για να περάσει
η τροπολογία.
Ερχόµαστε, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και στηρίζουµε
την τροπολογία για τον εξής λόγο, διότι η Συνθήκη της Λωζάνης
προβλέπει ότι η µειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική µειονότητα. Κάποιοι προσπαθούν να παίξουν το παιχνίδι της δήθεν εθνικής µειονότητας, καταπατώντας τη Συνθήκη της Λωζάνης.
Ερχόµαστε, λοιπόν, εδώ και λέµε, παρ’ ότι είµαστε στην Αντιπολίτευση και µας χωρίζει χάος από την Κυβέρνηση, γι’ αυτήν την
τροπολογία οι δεκαοκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων ότι στηρίζουµε τους εκατόν σαράντα εννέα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε,
έγινε αντιληπτό. Η Κυβέρνηση θα έρθει, όταν πρέπει, ο Υπουργός και θα πάρει θέση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): …και πιστεύουµε ότι, όπως αντιµετωπίζεται το θέµα µε
τους Έλληνες καθολικούς στη Σύρο, στην Τήνο και στα άλλα
νησιά, το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να γίνει µε τους Έλληνες µουσουλµάνους της Θράκης. Εµείς δεν αναγνωρίζουµε, όπως δεν
αναγνωρίζουν και οι διεθνείς συµβάσεις, εθνική µειονότητα. Θρησκευτική µειονότητα υπάρχει και µόνον αυτή. Τέλος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε
σήµερα κατ’ άρθρον το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητήθηκε χθες
επί της αρχής. Επειδή πολλές φορές αυτή η συζήτηση κατακερµατίζει τη συνολική εικόνα, θέλω να θυµίσω ότι η συνολική εικόνα
στο χώρο της παιδείας είναι µια εικόνα που βαθιά επηρεάζεται
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από τις µνηµονιακές πολιτικές. Αυξάνονται, δηλαδή, οι ταξικοί
φραγµοί, οι αποκλεισµοί. Αυτό είναι το βασικό θέµα, το κεντρικό
θέµα.
Γι’ αυτό και όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο που τοποθετηθήκαµε επί της αρχής είπαµε ότι καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο µετατοπίζει δραµατικά το
κέντρο βάρους από τη δηµόσια δωρεάν παιδεία µε την απόσυρση σιγά-σιγά του κράτους και ανοίγει το δρόµο –και το αποδείξαµε αυτό µε συγκεκριµένο τρόπο- για την επιχειρηµατικότητα στο χώρο της παιδείας, ένας δρόµος που κατά τη
γνώµη µας είναι πολύ ολισθηρός.
Μετά από αυτήν τη γενική τοποθέτηση, προχωρώ σε πιο συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής.
Ακούσαµε τον κύριο Υπουργό το πρωί, µετά από την παρέµβαση
του Τάσου Κουράκη, να µιλά για τη δέσµευσή του αναφορικά µε
τους αδιόριστους λέκτορες, δηλαδή εκατοντάδες εκλεγµένους
συναδέλφους που δεν έχουν διοριστεί. Είπε ότι πρέπει, πράγµατι, να απορροφηθούν σε δύο χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε να υπάρξει ένα πιο συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα σε αυτό. Θεωρούµε θετική, κατ’ αρχάς, τη δέσµευσή σας, αλλά νοµίζουµε ότι είναι πολύ κρίσιµο αυτό για τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και πρέπει να υπάρξει ένα πιο
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Περνώ στο θέµα των µετεγγραφών. Είναι ένα θέµα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, που βιώνει αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση στις συνθήκες της µνηµονιακής λαίλαπας.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δική µας αντίληψη, κατ’ αρχάς, είναι ότι
αυτό που σε πρώτη προτεραιότητα πρέπει να ενισχυθεί είναι η
φοιτητική µέριµνα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με αυτήν την έννοια θα έλεγα ότι βλέπουµε πιθανώς και ίσως άλλους τρόπους,
πέρα από τις µετεγγραφές, που πρέπει να σκεφτούµε και να προβληµατιστούµε, γιατί τα ιδρύµατα -και πολύ περισσότερο αυτά
της περιφέρειας- πρέπει να ενισχυθούν και όχι να αποψιλωθούν
ξαφνικά µέσα από έναν τέτοιο δρόµο, ο οποίος στο παρελθόν
έχει ανοίξει πολλά ζητήµατα.
Συνεπώς προσπαθήσαµε µέσα στην πρότασή µας να κάνουµε
µια –θα έλεγα- ισορροπηµένη προσέγγιση, µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα και αυτό αφορά κυρίως το οικονοµικό κριτήριο.
Όµως, να σας επισηµάνω για µια ακόµη φορά ότι στο θέµα και
στο κοµµάτι που αφορά τα προβλήµατα των ατόµων που έχουν
αναπηρία εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει διεύρυνση. Το
έχω εξηγήσει αρκετές φορές και στην επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, άτοµα µε αναπηρία 67% και πάνω πρέπει να ευνοηθούν
από τις διατάξεις που θα συµπεριληφθούν στο κοµµάτι των µετεγγραφών και συνεπώς εκεί να µην ισχύουν οικονοµικά κριτήρια. Είναι κρίσιµο να διευρυνθεί αυτή η κατηγορία και το τονίζω
για µια ακόµη φορά.
Επίσης, έτσι όπως έχετε καταθέσει την τροπολογία, νοµίζω ότι
σε σχέση µε τα πολύδυµα τέκνα –αυτό που συγκεκριµένα αναφέρεται στο άρθρο 34, παράγραφος 19, περίπτωση δ, στοιχείο
γγ)- πρέπει να διευκρινίσετε ότι αυτό ισχύει και για τους τρίτεκνους, γιατί –αν δεν κάνω λάθος- έχετε τη διατύπωση «ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων». Να
διευκρινιστεί αυτό µε σαφήνεια. Νοµίζω ότι πρέπει να µπει.
Επίσης, υπάρχει ένα θέµα, το οποίο δεν το βάλαµε εµείς στην
τροπολογία µας, αλλά το ακούσαµε και νοµίζουµε ότι ίσως µπορεί να γίνει, γιατί δεν αλλάζει τα νούµερα. Είναι το θέµα µε τις
αµοιβαίες µετεγγραφές. Αυτό στο παρελθόν είχε κάποια ζητήµατα. Νοµίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να το δούµε.
Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω µε αυτό το θέµα, πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να είχαµε κανονικά µια εικόνα για τι
πράγµα συζητάµε, δηλαδή ποια είναι η ανάγκη και πώς αυτή θα
την διευθετήσουµε. Πραγµατικά αυτό είναι ένα θέµα. Θα ανοίξει
αυτό το ζήτηµα. Θα γίνουν οι αιτήσεις. Πώς ακριβώς θα µπουν
στη σειρά αυτές οι αιτήσεις όταν -και µάλλον- θα υπερβαίνουν
το 10%; Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες ακριβώς; Αυτό πρέπει
να αποσαφηνιστεί.
Ξέρω ότι το εντοπίζετε και πρέπει να το δούµε πάρα πολύ προσεκτικά. Πρέπει να υπάρχει µια διαφάνεια, να µπορεί να υπάρχει
µια διασταύρωση των στοιχείων και ένας έλεγχος, έτσι ώστε να
µην έχουµε εκεί –που είναι πολύ κρίσιµο και το καταλαβαίνετε-
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ζητήµατα και βεβαίως, όπως είπε και ο κ. Κουράκης το πρωί, να
υπάρξει µια διεύρυνση του ποσοστού. Νοµίζω ότι υπήρχε µια
αποδοχή επ’ αυτού.
Πάρα πολύ σύντοµα στο χρόνο που µου αποµένει –γιατί θα
συνεχίσουν και άλλοι συνάδελφοι σε αυτό- θα µιλήσω για τα ζητήµατα που αφορούν τα µέλη ΔΕΠ. Εµείς κάνουµε την προσπάθεια στην τροπολογία που σας έχουµε καταθέσει να πούµε ότι
αυτό το επιστηµονικό προσωπικό, κυρίως στις βαθµίδες των λεκτόρων και των επίκουρων καθηγητών, το οποίο βρίσκεται σήµερα στα πανεπιστήµια, πρέπει να συνεχίσει µέσα στα
πανεπιστήµια µε έναν τρόπο που θα διασφαλίζει –σε αυτές ίσως
τις πολύ κρίσιµες συνθήκες- µια τέτοια µεταχείριση αυτού του
ανθρώπινου δυναµικού, που θα µπορέσει αυτό να υπάρξει και να
συνεχίσει. Αυτό το στοιχείο προσπαθεί να βάλει η τροπολογία
µας µέσα από τις δυνατότητες που δίνουµε για ατοµική κρίση.
Αυτό είναι ένα κεντρικό στοιχείο.
Μέσα δε από αυτήν τη σκέψη που έχουµε, ειδικά για τους λέκτορες που στο ν.4009/2011 έχουν καταργηθεί, ζητάµε αυτό να
ισχύσει µε έναν τρόπο που µπορούµε να βρούµε, έτσι ώστε να
έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που είχαν στον προηγούµενο νόµο και εννοώ –ίσως µε κάποιες ρυθµίσεις- και στην
επίβλεψη διδακτορικών –το ξέρω ότι υπάρχει µε έναν τρόποαλλά και στα θέµατα που αφορούν την προσφυγή τους ή όχι στο
Συµβούλιο της Επικρατείας για ορισµένα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εκεί είναι ένα ζήτηµα. Θα θέλαµε να το
δείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Κροκεών Λακωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Κοντονής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν θα κάνω χρήση του χρόνου, κύριε Πρόεδρε, διότι το αντικείµενο της οµιλίας µου είναι πάρα πολύ περιορισµένο. Νοµίζω
ότι συνίσταται περισσότερο σε νοµοτεχνική βελτίωση του νόµου,
κύριε Υπουργέ, παρά σε τροπολογία.
Αναφέροµαι στο άρθρο 34 παράγραφος 19. Αναφέρεται συγκεκριµένα σε όλους τους επιτυχόντες που έλαβαν µέρος στις
εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012
και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχολή ή τµήµα κ.λπ..
Πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ –και είµαι σίγουρος ότι
το γνωρίζετε- ότι υπήρξε µια ειδική ρύθµιση για το 2012. Υποψήφιοι φοιτητές είχαν κατοχυρώσει –τους έδινε το δικαίωµα η νοµοθεσία- τη βαθµολογία του 2011 και µε αυτό τον τρόπο εισήχθη
ένα 10% στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Προσέξτε τώρα.
Όπως είναι διατυπωµένη η παράγραφος 19, δίνει την εντύπωση
ότι αναφέρεται µόνο στο 90% των φοιτητών, οι οποίοι µε εξετάσεις εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στα
ανώτατα τεχνολογικά ιδρύµατα.
Εποµένως πιστεύουµε ότι εδώ θα πρέπει να γίνει η εξής διατύπωση: Όλοι οι επιτυχόντες για το σχολικό έτος 2011-2012 (είτε
έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 είτε κατά ποσοστό 10%) κατοχύρωσαν βαθµολογία.
Έτσι, κύριε Υπουργέ, και αυτά τα παιδιά δεν θα χάσουν το δικαίωµα που έχουν οι συµφοιτητές τους. Είµαι σίγουρος ότι αυτό
δεν περιελήφθη, διότι µπορεί να υπήρξε µία αβλεψία, όχι από
κακή πρόθεση –σε κάθε περίπτωση- και νοµίζω ότι µπορούµε να
αποδεχτούµε και την άποψή σας, αν αυτό το πράγµα γίνει δεκτό
ή όχι.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Με τον ίδιο τρόπο
κατετάγησαν και αυτοί.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Απλώς, κύριε
Υπουργέ, είχαν κατοχυρώσει βαθµολογία.
Ένα σχόλιο θέλω να κάνω, όσον αφορά το θέµα των µετεγγραφών. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η Αριστερά αισθάνεται δικαιωµένη, διότι σε ένα µεγάλο βαθµό και εξαιτίας,
βεβαίως, της οικονοµικής κρίσης επανέρχονται διατάξεις, όσον
αφορά τις µετεγγραφές, διότι εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον υπήρχε µία τάση ενός συντηρητικού τµήµατος των καθηγητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να περιορίζονται οι
µετεγγραφές, µέχρι και να µηδενίζονται.
Εµείς και τότε είχαµε επιµείνει µε σαφήνεια ότι οι µετεγγραφές
είναι ένα µέσο άµβλυνσης κάποιων κοινωνικών προβληµάτων και,
ειλικρινά σας λέω, κύριε Υπουργέ, σήµερα αισθανόµαστε δικαιωµένοι που επιτέλους επανέρχεται σε ένα βαθµό ένα καθεστώς
µετεγγραφών, για να αµβλύνει αυτά τα προβλήµατα.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι το
εξής και σας το είπε και η κ. Φωτίου στη χθεσινή συνεδρίαση.
Ψηφίστηκε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία προβλέπει τη δηµιουργία ιδιωτικών ΑΕΙ από τα ίδια τα κρατικά ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Σας τονίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι ένα ζήτηµα για το
οποίο όχι µόνο η Αριστερά αλλά και το ίδιο το φοιτητικό κίνηµα,
το ίδιο το κίνηµα της νεολαίας, θα αντιδράσει, αν προχωρήσετε
µε αυτόν τον έµµεσο τρόπο στην παράβαση του Συντάγµατος.
Το άρθρο 16, κύριε Υπουργέ, είναι ένα άρθρο πάνω στο οποίο
δόθηκαν και δοµήθηκαν αγώνες της νεολαίας. Σας θυµίζω ότι
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 υπήρχε µόνιµη προσπάθεια
παραβίασης του Συντάγµατος και θα σας έκανα µία έκκληση να
µην είστε εσείς και ο κύριος Υπουργός, εκείνοι που θα ακολουθήσουν την πορεία των άλλων –του κ. Κοντογιαννόπουλου και
της κ. Γιαννάκου- που προσπάθησαν να παραβιάσουν το Σύνταγµα και βρήκαν απέναντί τους την ελληνική νεολαία και τη φοιτητική νεολαία.
Σας καλούµε από τη θέση αυτή να µην προχωρήσετε στην
ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ. Σας καλούµε από τη θέση αυτή να µην
προχωρήσετε σε αυτήν την έµµεση ιδιωτικοποίηση, η οποία ανοίγει µία κερκόπορτα για την παράβαση του Συντάγµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Θεανώ Φωτίου
έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, όλες οι προτάσεις που
έχουµε κάνει και οι τροπολογίες που έχουµε καταθέσει έχουν µία
λογική που ξέρουµε. Επειδή και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός
είναι πανεπιστηµιακοί, γνωρίζουν αυτήν τη λογική καλά. Τη γνωρίζουν και –θα έλεγα καλόπιστα- την ασπάζονται.
Ποια είναι αυτή η λογική; Να αξιοποιήσουµε το ελάχιστο προσωπικό που έχει µείνει µέσα στα ιδρύµατα, να του δώσουµε µία
ανάσα, να το βγάλουµε από τη φοβία της απόλυσης και της διαθεσιµότητας, να το εξελίξουµε και να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις να δουλέψει µε το κεφάλι του ήσυχο. Άρα αρχή µας
είναι η αποφυγή απολύσεων-διαθεσιµότητας µε κάθε τρόπο και
εποµένως σ’ αυτήν τη βάση εντάσσουµε όλες τις τροπολογίες
µας.
Έτσι, λοιπόν, ως προς το ΙΔΑΧ, οι υπηρετούντες σήµερα αορίστου χρόνου και ορισµένου χρόνου να ενταχθούν στο ΕΕΔΙΠ
µε εισήγηση τριµελούς επιτροπής. Στο τµήµα να εγκριθεί αυτή
η ένταξη της σχολής στην πρυτανεία. Οι υπηρετούντες σε ΕΕΔΙΠ
ή ΕΤΕΠ κ.λπ. να ενταχθούν αυτοδίκαια στις δύο νέες κατηγορίες
ΕΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
Επίσης, οι ΕΕΔΙΠ των ξένων γλωσσών να µη χάσουν το αντικείµενο της διδασκαλίας τους. Αυτό σηµαίνει να παραµείνουν οι
ξένες γλώσσες ως υποχρεωτικό µάθηµα στα ΑΕΙ.
Τέλος, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να δηµιουργήσουµε επισφαλείς σχέσεις εργασίας. Τι θα πει αυτό το περιβόητο «υπότροφος»; Ξέρετε πολύ καλά ότι, από τη στιγµή που κάποιος λέγεται
υπότροφος, πληρώνεται από κονδύλια του ιδίου του ιδρύµατος
και όχι από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτή δεν είναι η «κερ-
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κόπορτα» για να µη διοριστούν ποτέ οι επτακόσιοι πενήντα τελικά; Αυτή δεν είναι; Το ξέρετε καλά και µόνος σας, κύριε Υφυπουργέ, που είστε εδώ παρών.
Σας παρακαλούµε, λοιπόν, να µην προχωρήσετε µε τέτοιους
όρους. Βεβαίως, οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι πολύτιµοι για τα
ΑΕΙ, αλλά να πληρώνονται κανονικά µε µονοετείς συµβάσεις ή
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, τουλάχιστον µονοετούς διάρκειας, από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Όσο για τα µέλη ΔΕΠ, για όλες τις βαθµίδες maximum χρόνος
αναµονής για την εξέλιξη ή µονιµοποίησή τους να είναι η τριετία.
Στις δύο βαθµίδες που λειτουργούν επί θητεία –λέκτορες και επίκουροι- να εξελίσσονται µε ατοµική κρίση στην επόµενη βαθµίδα
και για τους επί θητεία λέκτορες και επίκουρους να δίνεται η δυνατότητα δεύτερης ατοµικής κρίσης για εξέλιξη ή µονιµοποίηση.
Τέλος, σε κάθε περίπτωση αρνητικής κρίσης για µονιµοποίηση, οι λέκτορες και οι επίκουροι να παραµένουν σε προσωποπαγή θέση εντός των ιδρυµάτων. Δεν µπορούµε να στερηθούµε
ούτε έναν και το ξέρετε καλά.
Μέχρι εδώ, δεν πιστεύω ότι επί της ουσίας µπορείτε να διαφωνείτε. Είµαι σίγουρη και από τον τρόπο µε τον οποίο που µε
κοιτάζετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι συµφωνείτε.
Όµως, τι δουλειά έχει η ηλεκτρονική ψηφοφορία ως τροπολογία που καταθέτει την τελευταία στιγµή ο Υπουργός για όλα τα
µονοµελή πανεπιστηµιακά όργανα; Μπήκαµε, δηλαδή, στο νέο
καθεστώς της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τελείωσαν οι κάλπες.
Τελείωσαν οι συζητήσεις.
Αυτά θα πυροδοτήσουν καταστάσεις για το σχέδιο «Αθηνά».
Είναι ωραία ευκαιρία -ιδού τόπος λαµπρός!- να το ανακοινώσετε
σήµερα. Ο Υπουργός έχει πει ότι θα το ανακοινώσετε αύριο. Γιατί
δεν µιλάει στη Βουλή για το σχέδιο «Αθηνά» να καταλάβουµε κι
εµείς τι συµβαίνει; Θα το αναφέρει, κύριε Υφυπουργέ, απόψε;
Δεν το άκουσα.
Όλα αυτά έχουν φέρει µεγάλη ανησυχία στον ακαδηµαϊκό
χώρο και το ξέρετε καλά. Οι µετακινήσεις στα ιδρύµατα, ένθεν
κι ένθεν, των τµηµάτων είναι προσχηµατικές. Στην πραγµατικότητα, η ουσία του σχεδίου «Αθηνά» είναι οι δυο κύκλοι σπουδών,
οι οποίοι τώρα εγκαθιδρύονται µε αυτό.
Στον πρώτο κύκλο, όπου θα είναι οι σχολές, θα µπαίνουν οι
φοιτητές σε αυτές και θα είναι δωρεάν, δηλαδή τα παιδιά δεν θα
πληρώνουν για τα τρία πρώτα χρόνια και θα παίρνουν ένα πτυχίο
µη ανταλλάξιµο επαγγελµατικά. Το ξέρετε αυτό. Στο δεύτερο
κύκλο, που θα είναι το δήθεν µεταπτυχιακό ειδίκευσης, τα παιδιά
–και άρα ο ελληνικός λαός- θα πληρώνουν.
Αυτή είναι η ουσία του σχεδίου «Αθηνά». Όλα τα άλλα, περί
εξορθολογισµού κ.λπ., είναι προσχηµατικά. Ο νέος δε σχεδιασµός θα είναι ρουσφετολογικός. Δεν έχω καµµία αµφιβολία.
Όταν έρθει, θα πούµε το γιατί.
Όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ,
στην ειδησεογραφία σήµερα γράφεται ότι στην επίσκεψη του κ.
Τσίπρα στον κ. Φούχτελ αποκαλύφθηκε ότι καθορίζουµε ευθέως
πως τα χρήµατα του ΕΣΠΑ δεν πηγαίνουν στο δηµόσιο. Γι’ αυτό
–λέει- έγιναν συµβάσεις µεταξύ των γερµανικών δήµων που ονοµάζονται «ΟΤΑ» και των ελληνικών δήµων που ονοµάζονται «Δηµόσιο».
Ακούστε, είναι το ίδιο ακριβώς που συµβαίνει στα πανεπιστήµια. Τα δηµόσια πανεπιστήµια δεν θα πάρουν τα ζεστά χρήµατα
του ΕΣΠΑ, εάν δεν κάνουν ιδιωτικά πανεπιστήµια. Αυτή η «κερκόπορτα», αυτός ο «δούρειος ίππος», θα χαρακτηρίσει την
Υπουργία σας. Αυτό είναι ευτελισµός.
Δεν είναι µόνο το άρθρο 16, το οποίο εξευτελίζεται, αλλά το
ότι αναγκάζεται το ίδιο το δηµόσιο πανεπιστήµιο να ιδρύσει ιδιωτικό πανεπιστήµιο για να επιβιώσει και να δώσει χαρτζιλίκι στους
διδάσκοντες που πένονται, ώστε οι λειτουργικές ανάγκες σήµερα να µην πληρώνονται από τα αποθεµατικά. Μας είπατε «να
βάλουµε χέρι» στο 40% των αποθεµατικών, γιατί δεν υπάρχουν
χρήµατα πια.
Είπατε χθες ότι είµαι υπερβολική. Είναι δυνατόν ποτέ να λέω
ότι δεν αγαπάτε το δηµόσιο πανεπιστήµιο; Ακόµη όµως και την
τελευταία στιγµή έχετε την ευκαιρία. Καταθέστε τροπολογία,
που να λέει ότι τα χρήµατα και οι πόροι του ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν θα πηγαίνουν σε άτυπης µορφής εκπαίδευση ή σε άτυπη µάθηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι απλό. Η άτυπη µορφή εκπαίδευσης και η άτυπη µάθηση
είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήµια. Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ απλό
και µε αυτόν τον τρόπο αίρονται όλες οι καχυποψίες. Γιατί δεν
το κάνετε; Κάντε το απόψε και δεν υπάρχει από εκεί και ύστερα
καµµία, µα καµµία, καχυποψία από µεριάς µας και θα σας το αναγνωρίσουµε ευθέως. Έτσι, θα σώσετε και από τον ευτελισµό τα
δηµόσια ιδρύµατα της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε,
µου επιτρέπετε; Θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μάλιστα, κύριε
Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κυρία Φωτίου,
επειδή αναφερθήκατε στον ευτελισµό των ελληνικών πανεπιστηµίων, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουµε δύο πράγµατα πάρα πολύ σύντοµα, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις. Πάρα πολύ
κακό πράγµα, επειδή µας παρακολουθούν πολλοί -ιδιαίτερα σε
ζητήµατα που αφορούν στη ζωή, την καθηµερινότητα, των πανεπιστηµιακών και των ίδιων των πανεπιστηµίων- είναι να δηµιουργούνται τέτοιες εντυπώσεις.
Όπως γνωρίζετε, οποιοδήποτε ανταγωνιστικό ή µη ανταγωνιστικό πρόγραµµα ελληνικού πανεπιστηµίου περνάει µέσα από
τον ειδικό λογαριασµό, κυρία Φωτίου, όχι µέσα από το δηµόσιο
λογιστικό. Κάποια στιγµή αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε. Δεν είναι το δηµόσιο λογιστικό, δεν είναι ο τακτικός
προϋπολογισµός του πανεπιστηµίου που έχει να κάνει µε αυτά
τα πράγµατα. Όταν, λοιπόν, λέτε πως το δηµόσιο πανεπιστήµιο
θα χρειαστεί να φτιάχνει ιδιωτικό πανεπιστήµιο για να απορροφά
κονδύλια, είναι εκτός πραγµατικότητας. Να το πούµε, για να το
κλείσουµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Από το ΕΣΠΑ θα παίρνει διά βίου. Ήµουν
πολύ συγκεκριµένη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Από κει και πέρα,
θα ήθελα επίσης να υποδείξω µία άλλου τύπου πραγµατικότητα
σε σχέση µε τις συµβάσεις, οι οποίες λέτε ότι είναι συµβάσεις
ορισµένου χρόνου –κι έτσι λέει και το νοµοσχέδιο- και ότι αυτό
θα είναι µια νέα µορφή δουλείας µε τους νέους συναδέλφους.
Ξέρετε ότι µέχρι σήµερα τέτοιες µορφές υπήρχαν µέσω ειδικών λογαριασµών για τους λέκτορες, οι οποίοι είχαν εκλεγεί και
δεν είχαν διοριστεί. Ξέρετε ότι τα µεγάλα ιδρύµατα το έκαναν
και δεν υπήρχε καµµία αναγνώριση, καµµία θεσµική κατοχύρωση
γι’ αυτό το πράγµα. Ενώ κάποιος είχε εκλεγεί λέκτορας, δεν είχε
διοριστεί ακόµα και είχε µια σχέση εργασίας µε το πανεπιστήµιό
του για να µπορεί να διδάξει. Εκείνο που κάνουµε είναι αυτό να
το θεσµοποιήσουµε και να το αναγνωρίσουµε. Τίποτα λιγότερο,
τίποτα περισσότερο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Τζαµτζής για οκτώ λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα την προλαλήσασα συνάδελφο, η οποία είναι και καθηγήτρια –απ’ όσο ξέρωστο πανεπιστήµιο, να µιλάει για ευτελισµό του πανεπιστηµίου.
Περνούµε µια περίοδο κατά την οποία, εκτός από την οικονοµική
κρίση, περνάµε και µία κρίση αξιών και αρχών και το εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας δεν είναι, δυστυχώς, άµοιρο ευθυνών
και αυτό δεν έχει καµµία σχέση ούτε µε χρηµατοδοτήσεις ούτε
µε χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων.
Κύριε Πρόεδρε, θα σταθώ πολύ σύντοµα σε κάποια σηµεία του
νοµοσχεδίου, το οποίο είναι όντως στη σωστή κατεύθυνση και η
ηγεσία του Υπουργείου έχει πάρει τολµηρές αποφάσεις.
Θα σταθώ, πρώτα απ’ όλα, στο άρθρο 34 παράγραφος 19, που
αφορά στις µετεγγραφές των φοιτητών. Το σηµαντικό είναι ότι
αλλάζει ο νόµος της Υπουργού Διαµαντοπούλου και επιτρέπονται πλέον µετεγγραφές. Θεωρώ ότι ήταν κεραυνός εν αιθρία
όταν, πριν από λίγο χρονικό διάστηµα, το 2011, µέσα στην κρίση,
νοµοθετήθηκε να µη γίνονται µετεγγραφές, να µην έχει δηλαδή
το δικαίωµα να µετακινηθεί φοιτητής, τη στιγµή που θα αντιµε-
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τωπίζει οξύτατα προβλήµατα, είτε προβλήµατα υγείας, αναπηρίας κ.λπ. είτε τεράστια οικονοµικά προβλήµατα.
Όταν σας συναντήσαµε, κύριε Υπουργέ, ζητήσαµε να συµπεριλαµβάνονται περισσότερες περιπτώσεις. Οι διατάξεις του συγκεκριµένου άρθρου είναι αρκετά σφιχτές. Όµως δεν αναιρείται
το πολύ σηµαντικό γεγονός, το οποίο πιστώνεται σε εσάς, ότι σε
µία πολύ δύσκολη οικονοµικά περίοδο φέρνετε ξανά το δικαίωµα
της µετεγγραφής, ένα πραγµατικά ουσιαστικό κοινωνικό ισοδύναµο για τους πολίτες που σπουδάζουν τα παιδιά τους.
Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πιστεύω, πρώτον, ότι
πρέπει να συµπεριληφθούν οι εισαχθέντες το 2011, διότι οι εισαχθέντες το 2010 είχαν το δικαίωµα και οι εισαχθέντες το 2012
το αποκτούν. Δεν πρέπει, λοιπόν, να εξαιρεθούν οι εισαχθέντες
το 2011.
Δεύτερο θέµα. Πιστεύω ότι το εισόδηµα πρέπει να αυξηθεί
στις 10.000 ευρώ ανά µέλος της οικογένειας. Όµως, πρέπει να
υπάρξει κάποια µοριοδότηση, διότι το οικονοµικό δεν µπορεί να
είναι το µόνο ή το πρώτο κριτήριο.
Υπάρχει το θέµα των αδελφών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις. Κάποιος γονιός, δηλαδή, µπορεί να έχει δύο παιδιά,
να µην είναι τρίτεκνος, να µην είναι πολύτεκνος, αλλά να έχει οικονοµικό πρόβληµα. Σκεφθείτε να έχει κάποιος δύο παιδιά που
σπουδάζουν σε δύο διαφορετικές πόλεις, να έχει και ένα ακόµη
δικό του σπίτι, να υπάρχουν δηλαδή τρία σπίτια που πρέπει να
καλυφθούν οικονοµικά. Πρέπει, λοιπόν, και το θέµα αυτό να ρυθµιστεί µε µοριοδότηση.
Θα σταθώ πολύ σύντοµα στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα µία τροπολογία µε γενικό αριθµό 73
και ειδικό 28 -έχει και άλλον αριθµό, γιατί κατατέθηκε δύο φορέςγια να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα δικαιολόγησης των απουσιών. Αυτή η τροπολογία θα λύσει και θα καλύψει ταυτόχρονα πέρα από το γεγονός ότι θα λύσει ουσιαστικά προβλήµατα, διότι
µε άλλο τρόπο ο νοµοθέτης δικαιολογεί απουσίες στα ΓΕΛ, στα
γενικά λύκεια και µε άλλο τρόπο στα επαγγελµατικά- τη δίωξη
σαράντα ενός καθηγητών, οι οποίοι δικαιολόγησαν ως σύλλογος
διδασκόντων και όχι κατά µόνας κάποιος αυθαίρετα κάποιες
απουσίες και µετά από µήνυση σήµερα διώκονται και κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Επιπλέον, υπάρχει και ένας
διευθυντής εκπαίδευσης, ο οποίος χωρίς να έχει καµµία συµµετοχή πουθενά έχει ήδη βγει σε αργία.
Πράγµατι, υπάρχει µία εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, η
Γ2/ 6032/1986. Εξακολουθεί να ισχύει ή µένει έτσι; Εκεί λέγεται
ότι ο σύλλογος διδασκόντων έχει το δικαίωµα να ρυθµίζει κάποια
θέµατα. Εδώ µπαίνει µια σειρά ερωτηµάτων. Αν πάµε στο τέλος
της χρονιάς, επειδή υπάρχει το δεκαήµερο που απαιτεί ο νόµος,
πότε θα δικαιολογηθούν οι απουσίες; Υπάρχει περίπτωση να γίνονται αποδεκτές και µετά το τέλος της σχολικής χρονιάς; Καταλαβαίνετε –και δεν θέλω να πω πολλά- ότι υπάρχει µία σειρά
θεµάτων.
Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου πρέπει να µπορεί να
αποφασίζει για τα θέµατα αυτά και, βεβαίως, να κάνει δεκτά ή
να απορρίπτει εκπρόθεσµα δικαιολογητικά, ιατρικές βεβαιώσεις,
επίσης, βεβαιώσεις κηδεµόνων που προσκοµίστηκαν µετά από
δέκα εργάσιµες ηµέρες από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και
έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσµη υποβολή τους µε αιτιολογηµένη απόφαση.
Αυτό το οποίο, λοιπόν, προτείνω µε τη συγκεκριµένη διάταξη
–και θέλω να ευχαριστήσω από Βήµατος και τον κ. Κουράκη, τον
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στήριξε δηµόσια αυτήν την τροπολογία, αλλά και άλλους συναδέλφους που έχουν µιλήσει- είναι
ότι θα πρέπει να υπάρξει ρύθµιση που να λέει ότι η ρύθµιση που
ισχύει για τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελµατικά λύκεια, µε το π.δ. 50/2008
πρέπει να ισχύει και για τα ΓΕΛ, καθόσον πρόκειται για ισότιµα
λύκεια.
Σύµφωνα µε το π.δ. 104/1979, ο σύλλογος καθηγητών, εκτός
των µαθηµάτων της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής, πρέπει
να δύναται να δικαιολογεί και για τα υπόλοιπα µαθήµατα απουσίες µαθητών για λόγους υγείας µε ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση, αν η πάθηση είναι εµφανής και µη χρήζουσα
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αποδείξεως.
Ένα ακόµη θέµα που θέλω να θίξω είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 109, που αφορά τους ιεροδιδασκάλους της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης και την ενίσχυση της
φοίτησης των µουσουλµανοπαίδων στα δηµόσια σχολεία της
Θράκης, την κατανοµή των θέσεων στις µουφτείες και τα ειδικότερα προσόντα των ιεροδιδασκάλων, τη διαδικασία επιλογής
τους και την πρόσληψή τους. Δεν θα επιχειρηµατολογήσω. Ήδη
η επιχειρηµατολογία που κατέθεσε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Αναστασιάδης µε κάλυψε απόλυτα. Είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει δεκτή. Αυτό έπρεπε να πράξει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Η κυρίαρχη ελληνική Βουλή πρέπει να πει
το «ναι».
Θέλω ακόµη να σας ευχαριστήσω, γιατί ήδη µια τροπολογία,
η οποία έχει γενικό αριθµό 170 και αφορά την πραγµατοποίηση
εξετάσεων εισαγωγής στις Σχολές Αστυφυλάκων και στη Σχολή
Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας -βλέποντας τον πρώτο
κύκλο που ήρθε στα χέρια µας απ’ αυτές που θα γίνουν αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία- έχει γίνει δεκτή.
Θα κλείσω, κάνοντας για άλλη µια φορά έκκληση να δούµε τα
θέµατα των µετεγγραφών, αλλά και το θέµα της εξοµοίωσης των
ΕΠΑΛ και των ΓΕΛ στο θέµα της δικαιολόγησης των απουσιών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Σήµερα έχει την τιµητική της η Λακωνία. Επισκέπτεται τη
Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι, µετά το Γυµνάσιο Κροκεών, τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες
και δυο εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Δριτσέλη για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, είναι προφανές ότι όσον αφορά τον αθλητισµό το µόνο
σχέδιο που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στο Υπουργείο Παιδείας όπως άλλωστε αυτό αποκρυσταλλώθηκε και στον προϋπολογισµό- είναι το σχέδιο διάλυσης του δηµόσιου αγαθού του
αθλητισµού µέσω της υποχρηµατοδότησης και της οικονοµικής
απαξίωσης των δηµοσίων αθλητικών δοµών της χώρας.
Πέραν, λοιπόν, από την αποσπασµατικότητα και τη µνηµονιακή
οπτική που χαρακτηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, δεν µπορεί κανείς να µην αναφερθεί και στην εσφαλµένη λογική που επαναφέρει το άρθρο 38, που ο ίδιος ο Υφυπουργός είχε τροποποιήσει
το 2008.
Διαβάζοντας, λοιπόν, κανείς τα Πρακτικά κατά τη συζήτηση
του ν.3708/2008 διαπιστώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν από τις
παχυλές αµοιβές και τη χωρίς φειδώ µοιρασιά παροχών σε αθλητές στην πλήρη σχεδόν εξαφάνισή τους αφορούσαν σηµαντικές
παθογένειες, απάτες, διαφθορά, δόλο, αλλοίωση του αθλητικού
πνεύµατος, παραβίαση του φίλαθλου κανόνα, αθέµιτο ανταγωνισµό, βιαιοπραγίες κατά παραγόντων, κατά διαιτητών, ντόπινγκ
ακόµα και σε σχολικά πρωταθλήµατα, ακόµα και σε άτοµα µε
αναπηρία.
Αντί, λοιπόν, να γίνει µια συνολική παρέµβαση, προκειµένου
να αποφευχθούν αυτές οι παθογένειες, να στηριχθεί το αθλητικό
σωµατείο και να εξακολουθήσει ο αθλητισµός να είναι δικαίωµα
για όλους τους πολίτες, εσείς τι κάνετε; Επανατροποποιείτε ένα
νόµο, το ν.2725/1999 που έχει γίνει «κόσκινο» από τροπολογίες.
Αν δηλαδή έχουµε υπολογίσει καλά, αυτή πρέπει να είναι η εκατοστή τριακοστή πρώτη τροπολογία του πολύπαθου νόµου, κάτι
που τον καθιστά εκ των πραγµάτων έωλο και ξεπερασµένο.
Με το άρθρο 38 επαναφέρεται µια λογική πριµοδοτήσεων για
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µια λογική, όµως,
που επιβραβεύει τη νίκη και όχι τη συνολική αθλητική προσπάθεια. Κανένα κίνητρο από µόνο του σαφώς και δεν µπορεί να
δώσει ώθηση στον αθλητισµό, αν προηγουµένως δεν είναι ενταγ-
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µένο σε ένα σχέδιο που θα προωθεί τη συνολική στήριξη και ανάπτυξη της µαζικής βάσης του.
Μια λογική η οποία, εκτός από την πρόσβαση σε µια σχολή,
δεν δίνει κανένα άλλο κίνητρο για συνέχιση της υψηλής αθλητικής προσπάθειας, προφανώς δεν ενισχύει την ενασχόληση µε
τον αθλητισµό ούτε προάγει τις πανανθρώπινες αξίες που αυτός
πρεσβεύει.
Απουσιάζει επίσης κραυγαλέα κάθε είδους πρόβλεψη για τη
µελλοντική εξέλιξη των αθλητών, ιδιαίτερα των ερασιτεχνικών
αθληµάτων, µόλις εκείνοι ολοκληρώσουν την αθλητική τους καριέρα. Αθλητές που αφιέρωσαν τη νεότητά τους στην υγιή αθλητική δραστηριότητα, τίθενται χωρίς καµµία µέριµνα στο
κοινωνικό και επαγγελµατικό περιθώριο.
Εµείς, λοιπόν, λέµε «όχι» στο κυνήγι της νίκης, «ναι» στην
αθλητική προσπάθεια. Παράδειγµα προς µίµηση είναι ο Περικλής
Ιακωβάκης που είχε µεγάλες νίκες, αλλά όλοι τον µνηµονεύουµε
κυρίως για την αθλητική του συνέπεια και την πολύχρονη προσπάθειά του σε υψηλό γνωστικό επίπεδο.
Η δική µας πρόταση, λοιπόν, εστιάζει στη δηµιουργία ενός συστήµατος πόντων, όπου µεγάλες και µικρότερες διακρίσεις θα
αθροίζονται ανάλογα και θα δίνουν την πρόσβαση σε µια σειρά
από προνόµια µε κύριο κριτήριο, όµως, τη σταθερή αθλητική
συµµετοχή και όχι τη νίκη. Επίσης ζητούµενο για µας είναι ο
αθλητής υψηλού επιπέδου και ιδιαίτερα ο µη επαγγελµατίας να
µην καταλήγει µε το τέλος της καριέρας του άνεργος και ανασφάλιστος.
Προκρίνουµε, λοιπόν, ένα σύστηµα επιβράβευσης, το οποίο,
εκτός από το ζήτηµα της εισαγωγής στα ΑΕΙ, θα ρυθµίζει εξίσου
και την επαγγελµατική αποκατάσταση των αθλητών. Από τη µέριµνά µας δεν διαφεύγουν επίσης και οι προπονητές των διακριθέντων αθλητών.
Επειδή ο αθλητισµός αποτελεί κοινωνικό αγαθό, η ανάπτυξη
του αθλητισµού στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη του αθλητισµού
σε τοπικό επίπεδο και για όλους, δηλαδή του ερασιτεχνικού,
αγωνιστικού και σωµατειακού αθλητισµού είναι για µας εκ των
ων ουκ άνευ.
Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης εντάσσονται και οι τέσσερις
τροπολογίες τις οποίες προτείνουµε. Η πρώτη αφορά σε ένα µείζον για το ΣΥΡΙΖΑ ζήτηµα, αυτό της αναβάθµισης της Φυσικής
Αγωγής στην εκπαίδευση. Καθώς το Υπουργείο έχει φτάσει στο
σηµείο να απαξιώνει το σχολικό και το νεανικό αθλητισµό, εµείς
προτείνουµε η κινητοποίηση της νεολαίας για άθληση να ξεκινήσει από το χώρο της εκπαίδευσης και όχι µόνο µέσω κινήτρων
που περιορίζονται στην επιβράβευση των νικών.
Συγκεκριµένα, προτείνουµε την αναβάθµιση της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό πρόγραµµα, τη δηµιουργία σοβαρών αθλητικών
υποδοµών στα νεοανεγειρόµενα σχολεία και τη δωρεάν χρήση
των δηµοτικών αθλητικών υποδοµών για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
Η δεύτερη τροπολογία που καταθέσαµε αφορά µια πάγια θέση
µας για το ποδόσφαιρο. Προτείνουµε, λοιπόν, η κάθε οµάδα να
έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τη µορφή του νοµικού προσώπου
που θα έχει σε περίπτωση που αυτή συµµετέχει στις µεγάλες κατηγορίες. Ζητάµε, λοιπόν, να µην είναι υποχρεωµένη κάθε οµάδα
των τριών πρώτων κατηγοριών να µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρεία. Προτείνουµε κάθε σωµατείο να διαλέγει αν θέλει να παραµείνει ερασιτεχνικό ή ακόµα και να µπορεί να συστήνεται ως
εταιρεία λαϊκής βάσης, πράγµα που συµβαίνει σε πολλές οµάδες
του εξωτερικού.
Η τρίτη τροπολογία µας αφορά στην αποκατάσταση µιας σειράς στρεβλών πρακτικών του παρελθόντος στις εκλογικές διαδικασίες των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών και θα ήθελα πάρα
πολύ να δώσετε προσοχή σε αυτό. Εδώ και δεκαετίες στις περισσότερες εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες έχουν θεσπιστεί αντιδηµοκρατικά εκλογικά συστήµατα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός απαράδεκτου πελατειακού συστήµατος, που εξυπηρετεί
οµάδες συµφερόντων, αποκλείοντας ικανούς ανθρώπους του
αθλητισµού από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων και ελέγχου.
Για την αποτροπή τέτοιων καταστάσεων προτείνουµε την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιο εκλογικό σύστηµα σε
όλους τους αθλητικούς φορείς και ιδιαίτερα στις εθνικές αθλη-
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τικές οµοσπονδίες.
Τέλος, η τελευταία τροπολογία αφορά τη µισθοδοσία του υπηρετούντος προσωπικού των αθλητικών οµοσπονδιών. Συγκεκριµένα, προτείνεται η µισθοδοσία να καταβάλλεται απευθείας από
τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις µε το σηµερινό σύστηµα εκτέλεσης της µισθοδοσίας από
τις διοικήσεις των οµοσπονδιών παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους.
Κλείνοντας, αναφορικά µε τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, και αφορούν τον αθλητισµό, οµολογουµένως
αναγνωρίζουµε κάποια θετικά σηµεία µε κάποια ενδεχοµένως
κενά, όπως για παράδειγµα στην παράγραφο 17.α), όπου µπορεί
να µετατραπεί η Γ’σε ερασιτεχνικό σωµατείο ή να συγχωνευθεί
µε τη Δ’. Ωστόσο, δεν µεριµνά καθόλου η συγκεκριµένη τροπολογία για τους εργαζόµενους ποδοσφαιριστές που έχουν επαγγελµατικά συµβόλαια τα οποία, µε τη µετατροπή της ΠΑΕ σε
ερασιτεχνικό σωµατείο, λήγουν αυτόµατα, χωρίς καµµία διασφάλιση. Άρα υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τα λεφτά τους ή να δίνουν
πολλά λεφτά στα δικαστήρια, προκειµένου να πάρουν τα χρήµατά τους.
Ωστόσο, σε αυτό το συνονθύλευµα τροπολογιών επί παντός
επιστητού που έχετε φέρει, προφανώς καταλαβαίνετε ότι κάποια
πράγµατα δεν µπορούµε να τα ψηφίσουµε, διότι είµαστε ριζικά
αντίθετοι σε αυτά. Μέσα σε αυτά είναι και αυτές οι τροπολογίες
που αφορούν τον αθλητισµό, οπότε και θα καταψηφίσουµε τη
συγκεκριµένη τροπολογία και το συγκεκριµένο άρθρο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, θα ήθελα να πω ότι, ως Έλλην
Βουλευτής, αισθάνθηκα αυτό το διήµερο της συζήτησης να προσβάλλοµαι από ζητήµατα που ετέθησαν, διότι προέρχοµαι από
µία οικογένεια, τουλάχιστον από το γένος της µητέρας µου, που
ξεριζώθηκε από τη Μικρά Ασία και ήρθαν µισοί στην Ελλάδα και
ενώ εκεί εδιώχθησαν, σφαγιάστηκαν και εξορίστηκαν, επειδή
ήταν Έλληνες, στην Ελλάδα κάποιοι «ελληναράδες» τούς αποκαλούσαν Τούρκους.
Επειδή, λοιπόν, δεν δέχοµαι στο ελληνικό Κοινοβούλιο Έλλην
Βουλευτής, µουσουλµάνος στο θρήσκευµα, να αποκαλείται
Τούρκος, διότι αυτό σηµαίνει ότι η ελληνική µειονότητα, µουσουλµανική στο θρήσκευµα, εξωθείται και εκβιάζεται συναισθηµατικά, θα ήθελα να πω ότι όλοι µαζί από κοινού αποκηρύσσουµε
µετά βδελυγµίας τέτοιου είδους αναφορές. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορεί το τουρκικό προξενείο να προκαλεί µε δηλώσεις
του όσον αφορά την τροπολογία που κατέθεσαν συνάδελφοι
σχετικά µε τους ιεροδιδασκάλους της µουσουλµανικής µειονότητας και καλώ τον Υπουργό να κάνει αποδεκτή αυτήν την τροπολογία.
Το παρόν νοµοσχέδιο αφορά τη σύσταση δύο εξαιρετικά
σπουδαίων οργανισµών, σε µια περίοδο όπου η ύφεση έχει προκαλέσει τροµερή ανεργία και, µάλιστα, ανεργία κυρίως στις νέες
ηλικίες. Τακτοποιεί ζητήµατα του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και της οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, του ΕΟΠΠΕΠ.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, γνωρίζω την ευαισθησία σας και
επειδή πιστεύω ότι µέσα απ’ αυτούς τους οργανισµούς µπορεί
να προωθηθεί η διά βίου µάθηση και η πιστοποίηση προσόντων
και επιπλέον να διευθετηθούν µία σειρά ζητήµατα µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα σ’ αυτά τα θέµατα, χρειάζονται ικανές και
άξιες διοικήσεις προκειµένου να αποδώσουν στο έργο τους.
Ενώ στο Ίδρυµα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης προβλέπεται
τουλάχιστον ο διευθύνων σύµβουλος να έχει πτυχίο ΑΕΙ, θα
ήθελα να µου πείτε για ποιο λόγο δεν προβλέπεται το ίδιο και για
τον ΕΟΠΠΕΠ, διότι εκτιµώ ότι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση
τα υψηλά προσόντα και η αξιολόγηση, προκειµένου οι καλύτεροι
να δώσουν το στοίχηµα µε το αύριο που δίνει η Ελλάδα σήµερα.
Επίσης στο παρόν νοµοσχέδιο προβλέπεται η τακτοποίηση
του προσωπικού σε σχέση µ’ αυτό το εργασιακό καθεστώς που
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θα προκύψει µετά τις συγχωνεύσεις τµηµάτων, δηλαδή µετά τη
λειτουργία του σχεδίου «Αθηνά ». Γι’ αυτόν το λόγο, µου δίνεται
η ευκαιρία να κάνω µία τοποθέτηση η οποία αφορά το σχέδιο
«Αθηνά», που θα ανακοινωθεί εντός των εποµένων ωρών ή ηµερών. Έχουµε κατ’ επανάληψη και κατ’ ιδίαν συζητήσει, είτε κατά
µόνας είτε µε τους θεσµικούς φορείς, ότι αποκτά ιδιαίτερη αξία
και σηµασία η ένταξη των πανεπιστηµίων µέσα στη συνολική περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία µπορεί να δίνει αναπτυξιακή πνοή
σε έναν τόπο µέσα από την έρευνα, την τεχνολογία, τα ερευνητικά προγράµµατα.
Βεβαίως, θεωρώ δεδοµένο –και δεν το συζητάµε καν- ότι η
πληροφόρηση που έχουµε για µεταφορά, συγχώνευση ή κατάργηση οποιουδήποτε τµήµατος, είτε πανεπιστηµιακής σχολής είτε
ΤΕΙ στη Λακωνία, τίθεται εν αµφιβόλω. Μας έχετε διαβεβαιώσει
ότι κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει.
Ταυτόχρονα, όµως, θα ήθελα να ξέρετε ότι εµείς, γνωρίζοντας
ότι έχουµε µία µοναδική ιστορικότητα στην περιοχή η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς –και µάλιστα υπάρχουν και αντίστοιχες έδρες
Σπαρτιατικών Σπουδών στα µεγαλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου- και µε δεδοµένο ότι σήµερα υπάρχουν σύγχρονοι εθνικοί
ευεργέτες που έδωσαν 3,5 εκατοµµύρια ευρώ για να γίνουν κτήρια στις ανώτατες σχολές, όταν υπάρχει η οµοθυµία των θεσµικών παραγόντων, όταν υπάρχει η βούληση του λακωνικού λαού,
όταν η Λακωνία αυτήν τη στιγµή είναι µοναδικός τόπος αρχαιολογικών ανασκαφών, µοναδικός τόπος για την ανάδειξη βυζαντινών µνηµείων, όταν η Λακωνία είναι ένας τόπος όπου η αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη είναι πρώτη σε βιολογικές καλλιέργειες, µην έχοντας ακόµα τις δυνατότητες και τις δεξιότητες που
θα έπρεπε η πολιτεία να της έχει δώσει, είναι προφανές ότι επιθυµούµε όχι µόνο εδραίωση του υπάρχοντος πανεπιστηµιακού
campus, αλλά ανάδειξη και περισσότερων σχολών. Οι σχολές
αυτές θα αναδεικνύουν την ιστορικότητα, την τουριστικότητα και
την αγροτική ανάπτυξη ενός νοµού που µπορεί να τα στηρίξει
και τα τρία.
Επειδή µιλούµε για το διδακτικό προσωπικό, θα ήθελα να
ενώσω τη φωνή µου µε άλλων συναδέλφων, που ζητούν να αποσαφηνιστεί ότι το υφιστάµενο ειδικό, εργαστηριακό, διδακτικό
προσωπικό είναι άνθρωποι µε προσόντα, έχουν περάσει µέσα
από προκηρύξεις, έχουν κριθεί, έχουν αξιολογηθεί, έχουν διδακτορικά και δεν τίθεται εν αµφιβόλω ότι αυτοδικαίως θα καταλάβουν τις θέσεις ΕΕΠ και ΕΕΔΙΠ που ήδη προβλέπονται µέσα στο
παρόν νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τις µετεγγραφές, οφείλω δηµόσια να σας συγχαρώ, διότι σε µία ώρα που η πολιτική βάλλεται, επειδή έχει αποκοπεί ο οµφάλιος λώρος της από την κοινωνία, πιάνουµε ξανά το
νήµα της κοινωνικής ευαισθησίας και ειδικά όταν αφορά το δικαίωµα στη µόρφωση. Υπήρξαν παιδιά το 2011 –ακόµα και παιδιά
που µπήκαν τώρα, το 2012- των οποίων οι γονείς δεν µπορούσαν
να υποστηρίξουν οικονοµικά τις σπουδές τους, διότι είχαν ένα,
δύο, τρία παιδιά ή προέρχονταν από πολύτεκνες οικογένειες ή
ήταν από οικογένειες που είχαν ανάπηρα µέλη ή τα ίδια είχαν
υψηλό βαθµό αναπηρίας. Το αποτέλεσµα ήταν να µην µπορούν
καν να εγγραφούν στις σχολές τους. Με το δικαίωµα που δίνετε
της µετεγγραφής ανακουφίζετε και αναγνωρίζετε το δικαίωµα
στη µάθηση σε χιλιάδες παιδιά. Υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες
τα παιδιά τα οποία τακτοποιείτε.
Επιπλέον, κάνατε πριν από λίγο δεκτή µία τροπολογία η οποία
είναι προς τιµήν σας, που διευθετεί το θέµα της µετεγγραφής
φοιτητών της οικογένειας που επλήγη χάνοντας µέλη της σε
πυρκαγιά λόγω θέρµανσης σε ένα νοµό της Βόρειας Ελλάδος,
όπως επίσης δίνετε στο παιδί του φαρµακοποιού ο οποίος σκοτώθηκε µέσα στο φαρµακείο τη δυνατότητα να σπουδάσει στο
αντίστοιχο αντικείµενο. Αυτά αποτελούν πράξεις ευαισθησίας
που η πολιτική πρέπει να δείχνει στους πολίτες.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, διότι αποδεχτήκατε δύο τροπολογίες που είχαµε καταθέσει µε άλλους συναδέλφους. Η µία
αφορά την απρόσκοπτη συνέχιση του σχολικού αθλητισµού,
όπου έχουν µειωθεί οι αντίστοιχοι κωδικοί κατά 72% σε δαπάνες
και δεύτερον, το ότι αποδεχτήκατε οι φετινοί υποψήφιοι για τις
Αστυνοµικές και τις Πυροσβεστικές Σχολές να δώσουν κανονικά
εξετάσεις. Διότι τα παιδιά είχαν ήδη αρχίσει να προετοιµάζονται.
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Έτσι, θα συνεχίσουν απρόσκοπτα αυτήν την προετοιµασία τους
και θα δοθεί µία διέξοδος κυρίως σε παιδιά που επιλέγουν αυτές
τις σχολές και προέρχονται από ασθενή κοινωνικά στρώµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε και ιδιαίτερα για τις αναφορές σας για τη Λακωνία.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες και σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Όταν ακούω τον τίτλο του Υπουργείου, µου δηµιουργούνται κάποια εύλογα ερωτήµατα, τα οποία πιστεύω ότι όλοι πρέπει
να τα απαντήσουµε, πριν δώσουµε λύσεις στα προβλήµατα τα
οποία βλέπουµε ότι υπάρχουν στην παιδεία και στην εκπαίδευση
σήµερα στη χώρα µας.
Πρόκειται για κάποια ερωτήµατα, όπως για παράδειγµα, το αν
είµαστε ικανοποιηµένοι από την παιδεία την οποία δέχονται τα
παιδιά µας σήµερα, αν είµαστε ικανοποιηµένοι από την παρεχόµενη εκπαίδευση και τη µόρφωση στα σχολεία. Πώς ήταν η κατάσταση στα σχολεία πριν από την κρίση, τότε που χρήµατα
υπήρχαν, τότε που χτίζαµε σχολεία, τότε που αλλάζαµε βιβλία
και τυπώναµε καινούργια βιβλία; Ήταν καλύτερη τότε; Ήταν καλύτερο το επίπεδο και η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, σε σχέση µε αυτό το οποίο βιώνουµε σήµερα µέσα στην
κρίση; Τι αποτέλεσµα, για παράδειγµα, είχαν οι συνενώσεις και
οι συγχωνεύσεις των σχολείων;
Μήπως, τελικά, η εκπαίδευση και η µόρφωση η οποία παρείχετο σε διθέσια ή τριθέσια δηµοτικά δεν ήταν η κατάλληλη και
σήµερα που έχουµε εξαθέσια δηµοτικά το πρόγραµµα σπουδών
σ’ αυτά τα σχολεία και το επίπεδο της γνώσης είναι καλύτερο και
έτσι η κάθε τάξη παίρνει τη γνώση της κάθε τάξης και δεν συµβαίνει µεγαλύτερα και µικρότερα παιδιά να δέχονται την ίδια διδασκαλία; Βέβαια εδώ δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα. Ένα
παράδειγµα είναι το πρόβληµα της χιλιοµετρικής απόστασης,
ιδίως σε αποµακρυσµένα χωριά, όπου δυσκολεύεται η πρόσβαση των µαθητών στα πιο συµπληρωµένα, πιο ολοκληρωµένα,
αλλά µακρινά σχολεία. Κι εκεί πρέπει να δώσουµε κάποιες λύσεις, όταν χρειάζεται.
Τα πανεπιστήµιά µας είναι αυτά που θα έπρεπε να έχουµε; Σ’
αυτήν τη Βουλή έχουµε πολλούς καθηγητές πανεπιστηµίων.
Είναι ικανοποιηµένοι από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα τα οποία
λειτουργούν στη χώρα µας; Χθες το βράδυ έκανα µία έρευνα στο
διαδίκτυο, για να δω πού βρίσκονται από πλευράς παγκόσµιας
κατάταξης τα πανεπιστηµιακά µας ιδρύµατα. Απογοητεύτηκα. Το
Μετσόβιο είναι κάτω από τη θέση εξακόσια σε παγκόσµια κατάταξη, σε πολλούς οργανισµούς αξιολόγησης.
Αυτό είναι το ζητούµενο για τη χώρα µας σήµερα; Φταίνε τα
χρήµατα που δεν δίνει ο κρατικός προϋπολογισµός; Φταίει το ότι
τα χρήµατα των φορολογουµένων δεν είναι αρκετά και γι’ αυτόν
το λόγο η ποιότητα των πανεπιστηµίων έχει φτάσει σε αυτό το
σηµείο; Ή είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν πια; Ο κόσµος αυτό ζητάει. Ζητάει να αλλάξουµε ένα κράτος που δεν δούλευε σωστά. Ζητάει να αλλάξουµε δοµές οι
οποίες είναι απαρχαιωµένες και πεπαλαιωµένες.
Εµείς πρέπει µε καθαρό µυαλό να δούµε τι πρέπει να κάνουµε.
Ούτε πρέπει τελικά η κάθε κυβέρνηση να άγεται και να καθοδηγείται από απόψεις ή από τη βούληση µεµονωµένων κοινωνικών
οµάδων, οι οποίες στο τέλος έρχονται και αναγνωρίζουν αυτό το
οποίο πρέπει να γίνει.
Ποια είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία; Το
επίπεδο της µόρφωσης που παρέχεται και στα δηµοτικά και στα
γυµνάσια και στα λύκεια και στα πανεπιστήµια είναι λόγω της πατριωτικής διάθεσης των διδασκόντων, λόγω του φιλότιµου που
έχουν οι άνθρωποι αυτοί; Ή υπάρχει και ένα αξιόπιστο σύστηµα
αξιολόγησης, µε το οποίο διασφαλίζεται µία σταθερή ποιότητα
παρεχόµενης µόρφωσης;
Ανέφερε χθες ο συνάδελφος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντάς ότι η Κυβέρνηση µετατοπίζει την παιδεία ως δηµόσιο θεσµό
σε εµπόρευµα. Και ρωτώ: Η δωρεάν παιδεία που σήµερα υποτί-
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θεται ότι έχουµε είναι πραγµατικά δωρεάν; Η παιδεία στο λύκειο
είναι δωρεάν; Ή χρειάζεται τελικά ο γονέας να ξοδεύει ένα µηνιαίο µισθό, αν θέλει το παιδί του να περάσει σε ένα εκπαιδευτικό
ίδρυµα στην Ελλάδα, από αυτά από τα οποία και εγώ αποφοίτησα και που βρίσκονται στη θέση εξακόσια ή επτακόσια της
παγκόσµιας κατάταξης; Είναι δωρεάν η παιδεία στο πανεπιστήµιο;
Ανέφερε κάποιος συνάδελφος ότι είναι ένα νοµοσχέδιοσκούπα. Ρωτώ: Τι πρέπει να κάνουµε; Να συνεχίσουµε να συζητάµε για µήνες και για χρόνια για αποφάσεις που έπρεπε να
έχουµε πάρει δεκαετίες πριν; Ή πρέπει σήµερα να κάτσουµε και
να δούµε τι θα αποφασίσουµε και να αρχίσουµε να το υλοποιούµε χθες;
Με το νοµοσχέδιο αυτό προκύπτουν δύο φορείς από συγχώνευση πολλών περισσοτέρων, που είχαν κοινές αρµοδιότητες ή
αλληλοκαλυπτόµενες ή συναφείς. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται και ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων. Τελικά
είναι το ζητούµενο για όλο το δηµόσιο τοµέα, που το οργανόγραµµά του ξεκινάει από την ανατολή και φθάνει στη δύση. Πρέπει αυτό άµεσα να το αλλάξουµε. Πρέπει να οργανώσουµε νέες
δοµές. Πρέπει να αναδιοργανώσουµε τον κρατικό τοµέα.
Το νοµοσχέδιο προτείνει καλύτερη διαχείριση της αξιοποίησης
της ακίνητης περιουσίας που περιλαµβάνεται σε αυτά τα ιδρύµατα και σε αυτούς τους φορείς. Είναι µία κρατική περιουσία που
ερηµώνει, που δεν αξιοποιείται, που βανδαλίζεται ή που γίνεται
βορά σε επιτήδειους.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα των µετεγγραφών και να επιβραβεύσω τα γρήγορα αντανακλαστικά του
Υπουργείου σας και εσάς και των συναδέλφων σας. Ακούσατε
την ανάγκη της κοινωνίας, ακούσατε την ανάγκη του λαού και
φέρατε µία ρύθµιση, η οποία επιτρέπει σε παιδιά που πιθανώς
να µην µπορούσαν να σπουδάσουν -λόγω της δεινής οικονοµικής
κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι οικογένειές τους- να
σπουδάσουν.
Να πω δύο πράγµατα. Έχετε θέσει ως ανώτατο οικονοµικό
κατά κεφαλήν όριο τα έξι χιλιάδες ευρώ, ώστε να µπορεί κάποιος
να µπει στη ρύθµιση για µετεγγραφή. Ρωτώ: Το θέµα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα το γνωρίζετε;
Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύετε για άλλη µία φορά αυτούς
που φοροδιαφεύγουν. Γιατί αυτός που φοροδιαφεύγει δηλώνει
πολύ χαµηλό εισόδηµα. Θα δούµε πάλι περιπτώσεις ανθρώπων
να ευεργετούνται από τις ρυθµίσεις που έχετε κάνει χωρίς να
πρέπει.
Γι’ αυτόν το λόγο σάς καλώ, από τη στιγµή που ούτως ή άλλως
υπάρχει ένα ανώτατο όριο κάλυψης των θέσεων προς µετεγγραφή, να βγάλετε ή να αυξήσετε αυτό το οικονοµικό όριο γιατί
πολλές φορές το όριο αυτό είναι άδικο και τιµωρεί αυτόν που δηλώνει τα εισοδήµατά του.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 38, είναι πολύ σηµαντικό ότι αναγνωρίζεται ότι οι άνθρωποι και οι µαθητές οι οποίοι σπαταλούν ή
επενδύουν το σύνολο του χρόνου τους και πολύ παραπάνω και
ίσως και του ελεύθερου χρόνου που θα είχαν αλλά και του χρόνου για να σπουδάσουν, πρέπει να επιβραβευθούν. Ιδίως πρέπει
να επιβραβεύσουµε κάτι το οποίο είναι πέρα από κάθε φαντασία,
αυτούς που θα είναι στους οκτώ καλύτερους του κόσµου ή
στους έξι καλύτερους της Ευρώπης.
Άρα θα έλεγα να δεχθείτε την τροπολογία που έχει κατατεθεί,
ώστε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ξοδέψει χρόνο να έχουν το
κίνητρο αλλά και τη δυνατότητα να δεχθούν την ελληνική εκπαίδευση και παιδεία στα ελληνικά πανεπιστήµια, καθώς είναι άνθρωποι που θα έχουν τιµήσει µε το παραπάνω και το έθνος και
τη σηµαία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σχέση µου µε την εκπαίδευση είναι άρρηκτη για δεκαετίες. Οι γονείς µου υπήρξαν εκπαιδευτικοί και εγώ ο ίδιος
επέλεξα το δρόµο της εκπαίδευσης ως καθηγητής στα ΤΕΙ σήµερα, ως καθηγητής µέσης εκπαίδευσης στο παρελθόν. Συνε-
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πώς το ενδιαφέρον µου για την εκπαίδευση είναι και αληθινό και
εξακολουθεί να παραµένει ζωηρό. Ένας επιπλέον λόγος, πιο σηµαντικός από τους παραπάνω, ο οποίος ενισχύει το ενδιαφέρον
µου, είναι ότι είµαι γονιός και νοιάζοµαι για το µέλλον των παιδιών µου, νοιάζοµαι για τη νέα γενιά, νοιάζοµαι για το µέλλον της
πατρίδας µου.
Με χαρά και ενδιαφέρον παρακολουθώ τις µεταρρυθµιστικές
προσπάθειες του Υπουργού Παιδείας, µεταρρυθµίσεις οι οποίες
κινούνται προς την κατεύθυνση δηµιουργίας ενός ποιοτικού,
σύγχρονου, καινοτόµου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήµατος,
το οποίο θα µπορέσει να καταστεί κινητήριος µοχλός για τη µελλοντική ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Κάθε αναπτυγµένη χώρα στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη
εποχή έχει στηριχθεί στο εκπαιδευτικό της σύστηµα. Αυτή είναι
µια αδιάψευστη πραγµατικότητα, την οποία όλοι οφείλουµε να
παραδεχθούµε σήµερα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Όλες οι πολιτικές
παρατάξεις οφείλουµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, να βρούµε
έναν κοινό τόπο, µακριά από µικροπολιτικές και µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες, για την παιδεία. Το απαιτεί η κρίσιµη χρονική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η πατρίδα µας. Το απαιτεί η κοινωνία,
το απαιτούν οι νέοι µας, το απαιτεί πάνω απ’ όλα η κοινή λογική.
Η κοινή λογική απαιτεί σήµερα ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που
να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους και όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, είτε αυτή αφορά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση είτε αφορά τη δευτεροβάθµια είτε την τριτοβάθµια.
Έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση οι µαθητές του
δηµόσιου σχολείου σε σχέση µε αυτές που έχουν οι µαθητές των
ιδιωτικών σχολείων; Έχουν ίσες ευκαιρίες οι µαθητές των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας µας µε τους άλλους µαθητές που βρίσκονται στα µεγάλα αστικά κέντρα; Η δική
µου γνώµη είναι πως δεν έχουν. Γι’ αυτό χρειάζονται συνεχώς
βελτιώσεις, χρειάζεται συνεχώς προσπάθεια και παρεµβάσεις
από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ούτως ώστε µε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα να εξοµαλύνουµε αυτές τις αντιθέσεις και να δίνουµε στα παιδιά αυτά, που βρέθηκαν να ζουν
στην περιφέρεια, στους ορεινούς όγκους, στις νησιωτικές περιοχές, τις ίδιες δυνατότητες µε αυτούς που ζουν στο κέντρο, τις
ίδιες δυνατότητες µε τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για να παρακολουθήσουν ένα ιδιωτικό
σχολείο.
Η κοινή λογική απαιτεί τη σύνδεση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος µε την παραγωγή και την ελεύθερη αγορά. Να συµβάλλουν τα πανεπιστήµια και τα τεχνολογικά µας ιδρύµατα στην
έρευνα, την καινοτοµία, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας,
στην αναγέννηση του αγροτικού τοµέα, στην ανταγωνιστικότητα
του τουριστικού µας προϊόντος. Να συνδέσουµε µε λίγα λόγια
την εκπαίδευση µε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας και τη µελλοντική µας στρατηγική για την οικονοµική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.
Το ονοµαζόµενο σχέδιο «Αθηνά» είναι µία µεγάλη ευκαιρία και
µία µεγάλη πρόκληση. Χρειάζονται ξεκάθαροι όροι και αντικειµενικά κριτήρια. Να προχωρήσετε µε καθαρό µυαλό και ψυχραιµία, να δώσετε τη δυνατότητα για διάλογο και, σε περίπτωση που
χρειαστεί, κύριε Υπουργέ, να αποδεχθείτε αλλαγές.
Η κοινή λογική απαιτεί επίσης ένα εκπαιδευτικό σύστηµα όπου
θα καλλιεργείται η πατριωτική συνείδηση. Πώς θα πατάξουµε τη
φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, αν δεν διδάξουµε την αγάπη
προς την πατρίδα από την Α’ τάξη του δηµοτικού; Η φοροδιαφυγή και η διαφθορά είναι έννοιες ασυµβίβαστες µε την πατριωτική συνείδηση. Πώς θα εµφυσήσουµε την αξιοκρατία στην
ελληνική κοινωνία, όταν οι εκπαιδευτικοί µας αρνούνται την αξιολόγηση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένα εκπαιδευτικό σύστηµα
δεν µπορεί να είναι επιτυχηµένο, αν δεν το υποστηρίζουν µε την
καθηµερινή τους στάση και συµπεριφορά οι εκπαιδευτικοί όλων
των βαθµίδων, αν δεν δίνουν πραγµατική οντότητα στην έννοια
του δασκάλου. Όλα είναι θέµα παιδείας, όπως έλεγε το Υπουργείο Παιδείας παλιότερα, αλλά και όλα είναι υπόθεση και ευθύνη
όλων όσοι βρισκόµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός είναι άρρηκτα συνδεδεµένες έννοιες. Το νοµοσχέδιο δίνει κίνητρα σε µα-
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θητές που έχουν διακριθεί και ορθώς γίνεται αυτό, όµως ο αρµόδιος Υφυπουργός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να θεσµοθετήσει και να δηµιουργήσει εκείνες τις διαδικασίες µε τις
οποίες θα απολαµβάνουν των προνοµίων οι πραγµατικοί αθλητές. Τα παιδιά µας που µας κάνουν περήφανους µε την προσπάθειά τους και τις νίκες τους -έχω µιλήσει πιο συγκεκριµένα στην
επιτροπή για το θέµα αυτό- θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώµατα,
αλλά αυτά τα δικαιώµατα δεν µπορεί να είναι εµπορεύσιµα. Δεν
µπορεί να δίνουµε δυνατότητες σε οµοσπονδίες οι οποίες δεν
παράγουν αθλητές και µε τις οποίες δεν έχει καµµία σχέση η πατρίδα µας.
Θέλω να κάνω µία αναφορά στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Κύριε Υπουργέ, θα πω ένα γενναίο «µπράβο». Με χαρά
άκουσα ότι αποδεχθήκατε αρκετές από τις τροπολογίες που κατέθεσαν συνάδελφοί µου Βουλευτές, όπως είναι για παράδειγµα
αυτή η τροπολογία για το δικαίωµα των µαθητών που φέτος είναι
στην Γ’ λυκείου να δώσουν στις Αστυνοµικές Σχολές, να µην τους
στερήσετε αυτήν τη δυνατότητα, κάτι που δεν µπορεί να γίνεται
στη µέση της χρονιάς. Να µπορούν να εισαχθούν και ας φοιτήσουν µετά από ένα ή δύο χρόνια, όταν τα οικονοµικά της χώρας
θα το επιτρέπουν.
Επίσης θα αναφέρω κάτι που αφορά πολλούς συναδέλφους
στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ. Γνωρίζετε ότι µε τη θεσµοθέτηση
του ν. 4009/2011 υπήρχαν αρκετοί που είχαν εκλεγεί ως µέλη
ΔΕΠ και µέλη ΕΠ στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ οι οποίοι ακόµα
και σήµερα δεν έχουν διοριστεί. Άρα θεωρώ ότι είναι δίκαιο να
έχουν το δικαίωµα να αξιολογηθούν µε βάση το νόµο που ίσχυε
κατά τη χρονική περίσταση κατά την οποία αυτοί εκλέχθηκαν. Αν
θέλουµε να είµαστε πραγµατιστές, έχουν περάσει από τότε δύο
χρόνια και µέχρι να διοριστούν ίσως φτάσουν τα τρία ή και παραπάνω χρόνια.
Όσο για τις µετεγγραφές, η πρότασή µου είναι να είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των σπουδαστών που θα µπορούν να µετακινηθούν από περιφερειακό πανεπιστήµιο και ΤΕΙ σε περιφερειακό, καθώς και από τα κεντρικά πανεπιστήµια και ΤΕΙ των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης προς την περιφέρεια.
Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσετε τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί µία ξεχωριστή κατηγορία όσον αφορά τους τρίτεκνους και
τους πολύτεκνους, διότι γνωρίζετε τα δηµογραφικά προβλήµατα
που υπάρχουν στη χώρα. Γνωρίζετε πόσο ευαίσθητη υπήρξε η
παράταξή µου, η Νέα Δηµοκρατία, απέναντι στο δηµογραφικό
πρόβληµα. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα ιδεολογικό θέµα για µας.
Θεωρώ, επίσης, ότι είναι δίκαιο να δοθεί στους µαθητές που
εισήχθησαν το 2011 στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ και σήµερα είναι
δευτεροετείς φοιτητές το δικαίωµα των µετεγγραφών το οποίο
εισαγάγατε.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα που έχει συζητηθεί
πάρα πολύ σ’ αυτήν την Αίθουσα. Είναι η συµµετοχή των φοιτητών και γενικότερα των συνδικαλιστών, στα πανεπιστήµια, στα
όργανα διοίκησης και στα ΤΕΙ.
Αναφέρθηκε πολύ συγκεκριµένα –και συµφωνώ µαζί του- ο συνάδελφός µου, ο Βουλευτής Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Γνωρίζετε ότι η παράταξη η δική µου όταν ήµουν στο πανεπιστήµιο,
η ΔΑΠ, πρωτοπόρησε σε ιδέες, όπως είναι τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, τα µεταπτυχιακά, η αξιολόγηση, η αυτονοµία των πανεπιστηµίων, το ελεύθερο σύγγραµµα, προτάσεις που πολλοί τις
άκουγαν εκείνην την εποχή και αντιδρούσαν, διότι ήταν αντίθετοι
σε κάθε κίνηση προόδου. Σήµερα είναι µία πραγµατικότητα, τα
θέλουµε και τα ζητούµε όλοι.
Γνωρίζετε τα χρήµατα που από τα τρία κοινοτικά πλαίσια
έχουν δοθεί στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Συνεπώς, όπως σε κάθε
πράγµα στη ζωή, υπάρχει το θετικό και το αρνητικό. Πιστεύω
πως πρέπει να εξετάσετε τη συµµετοχή των φοιτητών, µε περιορισµένο ποσοστό, στα όργανα διοίκησης του πανεπιστηµίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Φωτεινή Αραµπατζή έχει το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου, στο οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία σύστασης δύο
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νέων φορέων, του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
και του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, απορροφώντας µε συγχώνευση άλλους συναφείς φορείς, απηχεί το πνεύµα εξορθολογισµού της βέλτιστης και οικονοµικότερης απόδοσης του νοικοκυρέµατος της Δηµόσιας Διοίκησης που θέλει να εφαρµόσει η σηµερινή Κυβέρνηση. Απηχεί και συνάδει, όµως, και µε την υφιστάµενη σκληρή οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, λαµβάνοντας
ειδική µέριµνα για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, που καλείται να σπουδάσει τα παιδιά της υπό την παρούσα οικονοµική
κρίση. Και αναφέροµαι συγκεκριµένα στην τροπολογία για τις
µετεγγραφές:
Είναι αλήθεια ότι µε τη συγκεκριµένη τροπολογία για πρώτη
φορά στην Ελλάδα εισάγεται το κατά κεφαλήν εισόδηµα ως κριτήριο µετεγγραφής των υποψηφίων φοιτητών κατά προτεραιότητα, επιχειρώντας την ανακούφιση των ελληνικών νοικοκυριών
που δοκιµάζονται πραγµατικά από τη σοβούσα οικονοµική κρίση.
Είχα πει κατά την οµιλία µου στον προϋπολογισµό, ότι υπάρχουν λύσεις χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος, τις οποίες πρέπει να
εφαρµόσουµε αµέσως ως µέτρο εξισορρόπησης, ως µέτρο άµβλυνσης στα σκληρά και επώδυνα µέτρα που κληθήκαµε να επιβάλουµε σε ένα σκηνικό έκτακτης ανάγκης για την έξοδο από
την κρίση. Η αλλαγή στο καθεστώς των µετεγγραφών, µε τη δηµιουργία ενός πλαισίου οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων,
όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει το κατά κεφαλήν εισόδηµα, είναι ένα
σοβαρό αντισταθµιστικό της κρίσης µέτρο, που επιχειρεί να στηρίξει τη σπουδάζουσα νεολαία και βεβαίως την ελληνική οικογένεια.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να πω, κύριε Υπουργέ –το έθεσαν
και πολλοί άλλοι συνάδελφοι- ότι το όριο των 6.000 ευρώ κατά
κεφαλήν που προϋποθέτει η εισαγόµενη ρύθµιση, χρειάζεται σηµαντική βελτιωτική προσέγγιση προς τα πάνω.
Φοβάµαι πως η τροπολογία, παρά την αρχική της στόχευση,
δεν πιάνει τελικά το ζητούµενο. Γιατί αναρωτιέµαι: Είναι δυνατόν
µία οικογένεια τριµελής µε εισόδηµα 19.000 ευρώ ετησίως –
πάνω, εποµένως, από το πλαφόν των 6.000 ευρώ- να µπορεί να
συντηρήσει δεύτερο νοικοκυριό ή ακόµη µία οικογένεια τετραµελής, µε ετήσιο εισόδηµα 25.000 ευρώ, να µπορεί να «σηκώσει»
τρία νοικοκυριά;
Ζητούµενο της εξισορροπητικής της κρίσης διάταξης, κύριε
Υπουργέ, δεν είναι η άπορη οικογένεια, που ούτως ή άλλως, δυστυχώς, αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόµα και στα προς το ζην,
αλλά η µέση ελληνική οικογένεια που η δραµατική µείωση των
εισοδηµάτων της την αποκλείει από αγαθά, όπως η εκπαίδευση,
που µέχρι πρότινος απολάµβανε.
Επιπρόσθετα, το ποσοστό του 10% στον αριθµό των µεταφεροµένων θέσεων, όπως αναφέρεται στην περίπτωση β’ της προσθήκης του άρθρου 19 της τροπολογίας, είναι ελάχιστο για να
καλύψει τις ανάγκες µετεγγραφής των φοιτητών που πληρούν
ακόµη και το πλαφόν των 6.000 ευρώ.
Θεωρώ πως θα πρέπει να αυξήσετε σηµαντικά το ποσοστό
αυτό σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
Πολύ περισσότερο, µάλιστα, όταν πρόκειται για οικογένειες που
καλούνται να σπουδάσουν δύο ή και περισσότερα παιδιά, η αύξηση του πλαφόν του κατά κεφαλήν εισοδήµατος πάνω από τις
6.000 ευρώ και του πλαφόν του 10% είναι απολύτως αναγκαία.
Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε, βεβαίως, ότι για κάποιες κατηγορίες υποψηφίων αυτό το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει τις
12.000 ευρώ κατά κεφαλήν. Πρόκειται για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις ασθένειες
του άρθρου 12 του ν.2640/1998.
Θα πρέπει, επίσης, να προστεθεί ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας στην κατάταξη των δυνητικά δικαιούχων µετεγγραφής
προβλέπεται ότι θα επιλεγούν όλοι οι ισοψηφούντες. Θα πρέπει
να ληφθεί ειδική µέριµνα για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους
ως ελάχιστη οφειλόµενη ανταπόδοση στη µεγάλη τους συµβολή.
Οι προαναφερθείσες διατάξεις αποτυπώνουν και σίγουρα επιχειρούν να αντιµετωπίσουν αντισταθµιστικά τις παρούσες αντίξοες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, ισορροπώντας βεβαίως
µεταξύ της κοινωνικής κρίσης και της αρχής της ισότητας που
θα πρέπει να διασφαλιστεί.
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Ένα ζήτηµα που ανακύπτει είναι αυτό της αναδροµικότητας
αυτής της ευνοϊκής ρύθµισης, αναφορικά µε τους επιτυχόντες
των προηγούµενων ετών, γιατί η κρίση δεν κάνει διακρίσεις ανάµεσα σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτητές προηγούµενων ετών.
Οι φοιτητές που αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους,
για παράδειγµα, λόγω της ραγδαίας µεταβολής στα εισοδήµατα
της οικογένειάς τους έχουν τα ίδια δικαιώµατα και δικαιούνται
ίσης µεταχείρισης µε αυτούς που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας µας το 2012.
Σηµαντική, βεβαίως, είναι και η ρύθµιση που αφορά στις επιβραβεύσεις των διακριθέντων αθλητών. Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του άρθρου 38 εισάγεται η κουλτούρα µιας ευνοϊκότερης
µεταχείρισης για την εισαγωγή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της χώρας, επιβραβεύοντας µε αυτόν τον τρόπο τις αθλητικές
επιδόσεις και τις διακρίσεις τους. Με άλλα λόγια, το άρθρο 38
αποκαθιστά τις όποιες αδικίες σε βάρος των αθλητών, οι οποίες
λειτούργησαν ενδεχοµένως και ως αντικίνητρα της ενασχόλησης
της νέας γενιάς µε τον αθλητισµό και κατά συνέπεια µείωσαν τις
επιδόσεις της χώρας µας στον αθλητισµό, επαναφέροντας προνόµια τα οποία είχαν καταργηθεί.
Βεβαίως, και εδώ θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτηµα της αναδροµικότητας, αλλά και η διασταλτική ερµηνεία του νόµου για
ένταξη αγωνισµάτων, όπως το σκάκι για παράδειγµα, οι πρωταθλητές του οποίου αποκλείονται από τη ρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στον αγώνα για τη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την
αναγκαιότητα νοµοθετικής ρύθµισης για το ζήτηµα της συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών. Βρισκόµαστε σε µία περίοδο που οι
εκπαιδευτικοί λειτουργοί καλούνται και αυτοί µε περικεκοµµένα
εισοδήµατα να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο έργο τους, ώστε
να συµβάλλουν στην αναβάθµιση της δηµόσιας παιδείας. Είναι
στο χέρι µας να τους ελαφρύνουµε από τα όποια επιπλέον βάρη,
για να διευκολύνουµε το έργο και την προσφορά τους. Χρειάζεται µία δίκαιη, αξιοκρατική και διαφανής ρύθµιση που θα τακτοποιεί το θέµα της συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών υπό την
παρούσα δηµοσιονοµική συγκυρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται σε
µία κρίσιµη περίοδο, θίγει πολλά σηµαντικά ζητήµατα και κυρίως
αποσκοπεί στο να περισώσει ισορροπίες στον κοινωνικό ιστό, δίνοντας ανάσα σε µία κοινωνία που πλήττεται από την κρίση. Οι
πολίτες έχουν ανάγκη από άµεσες και ριζικές νοµοθετικές παρεµβάσεις. Έχουµε χρέος, λοιπόν, προσανατολίζοντας την πολιτική µας στα κοινωνικά και δίκαια µέτρα, να ελαφρύνουµε τα
οικονοµικά βάρη για εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο.
Μπορούµε µε αυτό το νοµοσχέδιο να ανακουφίσουµε την ανήσυχη και δοκιµαζόµενη ελληνική κοινωνία, τονώνοντας το ηθικό,
την αξιοπρέπεια και την αισιοδοξία της και κάνοντάς τη σύµµαχό
µας στο δύσκολο αγώνα για τη νέα Ελλάδα που οραµατιζόµαστε
και µας αξίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Ανδρέας Κουτσούµπας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και βρισκόµαστε στο τέλος
της σηµερινής κοινοβουλευτικής διαδικασίας, µπορώ να ξεκινήσω µε µία διαπίστωση. Σήµερα η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία
µας, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, οι Βουλευτές όλων των πτερύγων, µε τις προτάσεις και τους προβληµατισµούς τους, έδωσαν ένα δείγµα της σωστής λειτουργίας της δηµοκρατίας µας.
Νοµίζω ότι δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ακούστηκαν πολλές σωστές προτάσεις και έχουν γίνει αρκετές δεκτές.
Νοµίζω ότι αυτό αποδεικνύει τη θέληση όλων να λειτουργήσουµε
µέσα στο ναό της δηµοκρατίας κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Θα ξεκινήσω τη σηµερινή µου παρέµβαση, κύριε Υπουργέ,
εστιάζοντας στο θέµα των µετεγγραφών και ξέρετε πολύ καλά
γιατί. Πριν από τέσσερις µήνες, µαζί µε δύο-τρεις συναδέλφους,
χωρίς να επιλέξουµε τον προβλεπόµενο τυπικό τρόπο, αυτόν της
κατάθεσης ερώτησης, για το θέµα των µετεγγραφών επισκεφθήκαµε τον Υπουργό και θέσαµε πολύ νωρίς αυτό το θέµα, ήδη από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το τέλος Σεπτεµβρίου.
Σήµερα διακατέχοµαι, πράγµατι, από ανάµεικτα αισθήµατα.
Από τη µια πλευρά, πράγµατι, η Κυβέρνηση διά του αρµοδίου
Υπουργού και του Υπουργείου ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσµα των Βουλευτών που µετέφεραν –αν θέλετε- τους προβληµατισµούς και τα προβλήµατα της κοινωνίας και έφεραν το
σηµερινό νοµοσχέδιο. Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι
το φέρνουµε αρκετά κουτσουρεµένο, παρά τις πολλές τροπολογίες που οφείλω να οµολογήσω ότι έχετε δεχτεί.
Να σας θυµίσω ότι είχαµε ξεκινήσει από το γεγονός πως µια
οικογένεια που έχει δύο παιδιά φοιτητές, µε τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση είναι αδύνατον να τα βγάλει πέρα. Νοµίζω ότι είχατε συµφωνήσει και σε µια συζήτηση που κάναµε, όπου τότε
βγήκατε και ανακοινώσατε εδώ στη Βουλή ότι θα φέρετε αυτό
το νοµοσχέδιο. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε
βλέπω ότι µπαίνουν πολλοί περιορισµοί.
Θα σας παρακαλούσα γι’ άλλη µια φορά τις όποιες τροπολογίες έχουν φέρει αρκετοί συνάδελφοι απ’ όλες τις πτέρυγες –και
αρκετές είναι και από την πλευρά της Συµπολίτευσης, οι οποίες
είναι ακόµα να κριθούν- να τις εξετάσετε, µιας και συµφωνήσαµε
τότε ότι αυτή η ενέργειά µας σε αυτό το νοµοσχέδιο -το να επαναφέρουµε ένα µέτρο το οποίο έχει καταργηθεί, δηλαδή τις µετεγγραφές των φοιτητών, που αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση, η
πολιτεία δεν είναι ανάλγητη- αποτελεί ισοδύναµο µέτρο µπροστά
στην οικονοµική κρίση. Έτσι, το είχαµε αποδεχτεί. Πάρα ταύτα,
µπαίνουν κάποια κριτήρια.
Δεν θα ήµουν αντίθετος στα κριτήρια, εάν η κατάσταση ήταν
διαφορετική. Εγώ επιµένω –µπορεί να υπερβάλω- ότι δεν θα
έπρεπε να µπουν τα εισοδηµατικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση
που δεν θέλετε να βγάλετε αυτό το ποσό που έχετε βάλει, νοµίζω
ότι πρέπει να δεχτείτε τουλάχιστον να πάµε σε µια λογική αύξηση
αυτού –εγώ θα έλεγα στον διπλασιασµό- για να συµπεριλάβουµε
όσο το δυνατόν περισσότερες τάξεις και ανθρώπους.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα και λυπάµαι που το λέω. Δικαστική λειτουργός, πρόεδρος, µε τρία παιδιά φοιτητές, µου
είπε: «θα παραιτηθώ, γιατί δεν µπορώ να τα βγάλω πέρα». Αυτό
µόνο σας λέω και αισθάνοµαι πραγµατικά ντροπή, όταν τη συναντώ στον δρόµο. Το πρώτο, λοιπόν, είναι αυτό.
Το δεύτερο που πρέπει να δείτε είναι η αύξηση του ποσοστού
στο 15%.
Το τρίτο που ήθελα να πω είναι πως θεωρώ ότι η τροπολογία
που έχει καταθέσει ο κ. Τζαµτζής, για την ίση µεταχείριση στη δικαιολόγηση των απουσιών µεταξύ ΕΠΑΛ και γενικών λυκείων,
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δεν θα αναφερθώ στις τροπολογίες που κάνατε δεκτές και τις
εγκρίνουµε και ευχαριστούµε γιατί µεταφέρουµε και τον παλµό
της κοινωνίας.
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω –γιατί νοµίζω ότι αξίζει να
το αναφέρουµε- είναι ότι κατατέθηκε και συζητήθηκε στη Βουλή
µια πρόταση-τροπολογία πολλών Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας που έχει σχέση µε την ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη συµµετοχή των φοιτητών στη διοίκηση και στην οργάνωση
των ΑΕΙ. Είναι µια πρόταση-τροπολογία προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα µπορέσετε να την δείτε τώρα ή εάν κάποια στιγµή τη µελετήσουµε. Νοµίζω ότι πρέπει και αυτή να γίνει
δεκτή γιατί συµβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του πανεπιστηµίου.
Κλείνοντας, είµαι βέβαιος ότι από τη θέση αυτή και µε την ευκαιρία που µας δώσατε να συζητήσουµε πολλά πράγµατα, µέχρι
το τέλος της συζήτησης θα κάνετε δεκτές και άλλες τροπολογίες
που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διάβαζα σήµερα το σχόλιο ενός έγκριτου δηµοσιογράφου σε µια γνωστή ελληνική εφηµερίδα ότι κάποιοι προσπαθούν να χύσουν δηλητήριο
στα µυαλά του ελληνικού λαού, αποπροσανατολίζοντας έτσι τη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΣΤ’ - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

χώρα µας από αυτά, τα οποία πρέπει και καλείται σήµερα να αντιµετωπίσει.
Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, διότι εσείς µε τη µέχρι σήµερα πορεία στο Υπουργείο Παιδείας καταδεικνύετε ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει αναλάβει, σε σχέση µε τα θέµατα της παιδείας, µια
εργώδη προσπάθεια ενίσχυσης και θωράκισής της, ιδιαίτερα δε
της δηµόσιας παιδείας.
Μόνο µία κοντόφθαλµη προσέγγιση δεν µπορεί να αναγνωρίσει ότι η δηµιουργία δύο φορέων –όπως προκύπτει από το υπό
ψήφιση νοµοσχέδιο- που θα εξασφαλίζουν, ο µεν πρώτος την
παροχή διά βίου µάθησης και ο δεύτερος την αναγνώριση και πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις που ρυθµίζουν τα υπόλοιπα θέµατα που σήµερα κι
όλες αυτές τις ηµέρες εξετάσαµε, συνεισφέρει µε τρόπο καταλυτικό στις ανάγκες ευρύτερων τοµέων παιδείας, πέραν από
εκείνους της τυπικής εκπαίδευσης.
Έτσι µε τα άρθρα των δύο πρώτων κεφαλαίων, µε τις βελτιώσεις που προτείναµε κατά τη συζήτηση στην επιτροπή και τις
τροπολογίες –τις περισσότερες εκ των οποίων πιστεύω να κάνει
δεκτές ο κύριος Υπουργός- ολοκληρώνεται η διαδικασία δηµιουργίας των δύο φορέων, οι οποίοι απορροφούν µε συγχώνευση
άλλους που διασπούσαν και δυσκόλευαν την αποτελεσµατική αντιµετώπιση και προώθηση τόσο της λειτουργίας της διά βίου µάθησης όσο και των διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων και τον
επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Οι νέοι φορείς θα µπορούν να υλοποιούν αδιάσπαστα το σύνολο των προγραµµάτων, να εκµεταλλεύονται κατά τρόπο ορθολογιστικό την υπάρχουσα περιουσία –που µέχρι σήµερα
παραµένει ανεκµετάλλευτη- και τα στελέχη θα µπορούν να αποδίδουν καλύτερα –µε την έννοια της αποδοτικότητας στο δηµόσιο δίκαιο- ενώ µε την αρµοδιότητα διαχείρισης της εν λόγω
περιουσίας, πέραν της εξασφάλισης των εσόδων, θα µπορέσουν
να οδηγήσουν σταδιακά σε µία οικονοµική απεξάρτησή τους από
το Υπουργείο.
Επειδή, αναφορικά µε το τρίτο κεφάλαιο, υπάρχουν πάρα
πολλά θέµατα, θα περιοριστώ σε ορισµένα, τα οποία θεωρώ σηµαντικά. Λυπάµαι προσωπικά που η πρόβλεψη πρόσληψης προσωπικού σχολικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό σε εθελοντική βάση, όπως ήταν µάλιστα απαίτηση των
εκπροσώπων των οµογενών µας, καθώς και η πρόβλεψη για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προσωπικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό µε απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης, προσκρούει στην
άρνηση, κυρίως της Αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι είναι χρήσιµη
και πιστεύω ότι θα µπορέσει να βοηθήσει, εφόσον ψηφιστεί και
εφόσον γίνει δεκτή τελικά από τη Βουλή, η ρύθµιση αυτή.
Παράλληλα, επιθυµώ να εστιάσω και να εξάρω την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για τις µεταγραφές φοιτητών από
οικογένειες µε παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις,
οικογένειες που προφανώς στο σηµερινό πλαίσιο της κρίσης
αδυνατούν να συντηρούν περισσότερα σπίτια.
Πρόκειται για ένα αίτηµα όχι µόνο της ελληνικής κοινωνίας
αλλά και των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας που από το
Μάιο του 2012, κύριε Υπουργέ, όπως θα θυµάστε, έχουµε θέσει.
Όµως, η αύξηση του προβλεπόµενου κατά κεφαλήν εισοδήµατος ως κριτηρίου για τις µεταγραφές πιστεύουµε ότι θα βοηθήσει περισσότερες οικογένειες και θα µπορέσουν έτσι να
καρπωθούν αυτό το κοινωνικό ευεργέτηµα.
Θέλω µε την ευκαιρία αυτή να επισηµάνω ότι παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζουν και οι οικογένειες που τα παιδιά τους
φοιτούν στα ΙΕΚ. Σε αυτά ο σπουδαστής µπορεί να µεταγραφεί,
ως επί το πλείστον, εφόσον έχει περάσει το πρώτο εξάµηνο και
αφού οι οικογένειες αυτές έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα σε τεράστια έξοδα µετεγκατάστασης. Καλό θα είναι να το εξετάσετε,
κύριε Υπουργέ και µάλιστα άµεσα.
Επίσης, θέλω να εξάρω την πρωτοβουλία του συναδέλφου
Βουλευτή κ. Πασχαλίδη, αλλά και την αποδοχή –στην επιτροπή
τουλάχιστον- της καθ’ υπέρβαση µεταγραφής των φοιτητών
αδελφών από την Καβάλα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, οι
οποίο δοκιµάζονται λόγω του τραγικού θανάτου των τριών µικρότερων αδερφών τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 Δεκεµβρίου του 2012 στο σπίτι τους.
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Ακόµη, εξάρω και την πρόταση-τροπολογία για την καθ’ υπέρβαση µεταγραφή από το Χηµικό Τµήµα στη Φαρµακευτική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών της κόρης του αδίκως δολοφονηθέντος φαρµακοποιού το καλοκαίρι του 2012 στον Άγιο Ιωάννη
Ρέντη.
Με αυτά τα αντανακλαστικά οφείλει να λειτουργεί το κράτος
δικαίου και σήµερα εµείς, ειδικότερα οι νέοι Βουλευτές, δοκιµαζόµαστε, βρισκόµαστε σε αυτό το σηµείο, προκειµένου να υπερασπιστούµε αυτές τις κατακτήσεις, έστω και σε περίοδο κρίσης.
Μία πρακτική τροπολογία του συναδέλφου κ. Τζαµτζή πιστεύω
να γίνει δεκτή και αφορά την εξοµοίωση του τρόπου δικαιολόγησης των απουσιών µεταξύ των ΕΠΑΛ και των ΓΕΛ.
Σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τα ΑΕΙ και συγκεκριµένα για το
άρθρο 34 του σχεδίου, έχει γίνει µία προσθήκη-τροπολογία, προκειµένου να αρθεί µία αδικία. Είναι γνωστό ότι όλα τα µέλη ΔΕΠ
σύµφωνα µε το ν. 4009/2011 έχουν δικαίωµα να ασκούν ελεύθερο επάγγελµα εκτός από τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς
που είναι τοποθετηµένοι σε δηµόσια νοσοκοµεία του ΕΣΥ, όπως
προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 2889/2011, άρθρο 11, παράγραφος 2 έως 4.
Η προταθείσα τροπολογία επιδιώκει την άρση της αδικίας και
θεωρώ ότι πρέπει να γίνει δεκτή και να υπερψηφιστεί. Θα κλείσω
µε την τροπολογία περί αντικατάστασης των άρθρων 36 και 39
του ν. 3536/2007 για τους ιεροδιδασκάλους της µουσουλµανικής
κοινότητας της Θράκης και την ενίσχυση της φοίτησης µουσουλµανοπαίδων στα δηµόσια σχολεία της Θράκης.
Ακούσαµε διάφορα. Δεν µπορώ να δικαιολογήσω τις ακρότητες από καµµία πλευρά. Υπάρχει σε ισχύ ένας νόµος, όπως ανέλυσε ο συνάδελφος κ. Αναστασιάδης, µε ατέλειες. Η τροπολογία
αυτή έρχεται να τις θεραπεύσει. Δεν µπορώ να αντιληφθώ αυτόν
το θόρυβο.
Οι Έλληνες µουσουλµάνοι έχουν δικαίωµα στη διδασκαλία του
Κορανίου. Όµως, όπως η ελληνική πολιτεία κατά τρόπο δηµοκρατικό θεσπίζει νόµους, όπως η πλειοψηφία του ελληνικού λαού
σέβεται τα δικαιώµατα των µειονοτήτων και κοινοτήτων στη
χώρα µας, έτσι αντίστοιχα πρέπει να υπάρχει σεβασµός στις
αποφάσεις της κυρίαρχης και δηµοκρατικά εκλεγµένης Βουλής
των Ελλήνων.
Επί της τροπολογίας –που προσωπικά στηρίζω- φρονώ ότι κυριαρχικά πρέπει να αποφασίσει η Βουλή των Ελλήνων. Κανένας
τρίτος δεν είναι υπεράνω του ελληνικού νόµου και των διεθνών
συµβάσεων.
Κλείνοντας, ακούστηκαν ορισµένα πράγµατα σχετικά µε τους
µουσουλµάνους κυρίως της Ρόδου αλλά και της Κω. Θέλω να τονίσω ότι αυτοί είναι νοµοταγείς Έλληνες πολίτες που απολαµβάνουν όλων των θρησκευτικών δικαιωµάτων και ελευθεριών, κάθε
δε ανάγκη τους αντιµετωπίζεται από την ελληνική Κυβέρνηση,
σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους και το Σύνταγµα και σύµφωνα µε τις αρχές που διέπουν τα ευρωπαϊκά κείµενα για την
ελευθερία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω τη δεύτερη δέσµη βουλευτικών τροπολογιών
που γίνονται αποδεκτές.
Η πρώτη είναι η 115/51, η δεύτερη είναι η 96/41, η τρίτη είναι
η 155/68, στην οποία επέρχεται η εξής νοµοτεχνική βελτίωση:
Από την πρώτη σειρά διαγράφεται η λέξη «να» και από την ένατη
σειρά διαγράφεται η λέξη «να». Η τέταρτη είναι η 144/61. Η πέµπτη είναι η 109/47 και η έκτη είναι η 136/54, στην οποία επέρχεται
η εξής νοµοτεχνική βελτίωση: Στο τέλος του πρώτου εδαφίου
προστίθεται η φράση «µετά από κρίση, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε. Να
κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Μάλιστα,
κύριε Πρόεδρε.
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(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταθέτει για τα Πρακτικά το έγγραφο αποδοχής βουλευτικών
τροπολογιών, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Δαβάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται –νοµίζω- σε λίγη ώρα η συζήτηση ενός σηµαντικού
νοµοσχεδίου, το οποίο αγγίζει το ουσιαστικότερο, το σηµαντικότερο και –θα έλεγα- το πλέον ελπιδοφόρο θέµα που αφορά την
ελληνική κοινωνία και γενικότερα την ελληνική πολιτεία που είναι
αυτό της Παιδείας.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως εδράζεται σε
µία σηµαντική εξαρχής επιλογή, µία επιλογή που φέρνει προς το
ορθολογικότερο την απορρόφηση µιας εξάδας οργανισµών του
ελληνικού δηµοσίου και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας, από
δύο νέους οργανισµούς, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ.
Θέλω να πιστεύω ότι, κατά τούτο, θα υπάρξει µία σηµαντική
παρέµβαση, όσον αφορά την ελπιδοφόρα προοπτική αυτών των
οργανισµών, µία προοπτική που –όπως προελέχθη και από άλλους συναδέλφους- θα στοχεύει στην οικονοµική αυτοτέλεια,
αλλά και προς µία καλύτερη προοπτική αυτών των συγκεκριµένων οργανισµών που έχουν σηµαντικότατη αποστολή πάνω στην
ελληνική παιδεία, στον Έλληνα σπουδαστή, στον Έλληνα νέο.
Αυτή η δυνατότητα, όπως ελέχθη και προηγουµένως, θα δοθεί
µόνο εάν επανδρωθούν αυτοί οι οργανισµοί από εκείνα τα πρόσωπα, τα οποία θα τους δώσουν µια καλύτερη αποστολή και µια
σωστότερη προοπτική.
Κάτι το οποίο κατά κόρον ελέχθη κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ήταν το ζήτηµα των µετεγγραφών. Πράγµατι, η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως στοχεύει προς αυτήν την
κατεύθυνση, µια κατεύθυνση που πράγµατι –θέλω να πιστεύωείναι προς τη σωστή πλευρά.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο πρέπει όλους µας να
µας συνέχει, να δηµιουργεί δηλαδή έναν έντονο, κυρίως, πολιτικό προβληµατισµό, είναι ότι το πρόβληµα των µετεγγραφών
σήµερα, στην Ελλάδα του 2013, που αφορά τα παιδιά ενός ελληνικού λαού, ο οποίος χειµάζεται επί µια τετραετία και πλέον,
είναι βαθύτατα πολιτικό.
Πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός, το οποίο αφορά -κυρίως
σ’ αυτήν την Αίθουσα- τους εντολείς του ελληνικού λαού, τους
εντολείς εκείνων των παιδιών που βρίσκονται σήµερα σε µια αλγεινή κατάσταση, µια κατάσταση που -θα έλεγα- πρέπει να δούµε
κυρίως -όπως αισθάνοµαι ότι τη βλέπει το παρόν νοµοσχέδιο, το
οποίο σε λίγο θα γίνει νόµος του κράτους- προς την κατεύθυνση
της ορθολογικής διαχείρισης του τεράστιου –επαναλαµβάνωπολιτικού ζητήµατος, που είναι το οικονοµικό πρόβληµα του ελληνικού λαού.
Δεν είναι δυνατόν, σήµερα, κύριε Υπουργέ, να υπάρχουν οικογένειες –και υπάρχουν, δυστυχώς και είναι πάρα πολλές στην ελληνική Επικράτεια- που θα µπορούν να συντηρούν τρία σπίτια,
έχοντας –άκουσον, άκουσον- τη µεγάλη φιλοδοξία, αλλά και το
µεγάλο συνταγµατικό δικαίωµα, να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
Νοµίζω ότι κατά τούτο θα πρέπει να υπάρξει αυτή η σωστή αντιµετώπιση εκ µέρους σας, ώστε τα ζητήµατα που πολλοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας –αλλά και των άλλων πτερύγων
της Βουλής- έχουν θίξει, να καλυφθούν, να υπάρξει δε η δυνατότητα µετεγγραφής, όπως ελέχθη και για τους επιτυχόντες του
2010 και του 2011 –πέραν του σχολικού έτους 2011-2012- και να
αυξηθεί το ποσό από τα 6.000 ευρώ στα 10.000 ευρώ ανά άτοµο,
στις περιπτώσεις που θίγετε, σχετικά µε τη δυνατότητα µετεγγραφής.
Δεν θα µιλήσω για τα παιδιά µε αναπηρικά προβλήµατα ζήτηµα
που και κατ’ ιδίαν έχουµε συζητήσει. Θεωρώ ότι πράττοντας
πολύ σωστά –και πρέπει να εξάρουµε αυτή την επιλογή σας- δηµιουργήσατε ένα πολύ σηµαντικό και σωστό προηγούµενο, αυτό
της κατά περίπτωση –θα έλεγα- εξετάσεως σηµαντικών ζητηµάτων.
Θα έπρεπε και κάποιες άλλες περιπτώσεις –όπως αυτή που
έχουµε συζητήσει µαζί- να τις κοιτούσατε. Αισθάνοµαι ότι παραβιάζω ανοιχτή θύρα, όσον αφορά τα συναισθήµατά σας, προς
έναν φοιτητή, ο οποίος, παρά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το
οποίο υπέστη πριν χρόνια, κατόρθωσε και πέρασε στο πολυτεχνείο και σήµερα ζητάει το αυτονόητο, µια διευκόλυνση στις
σπουδές του. Θεωρώ ότι µπορεί να υπάρξει µια σωστή –θα
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έλεγα- τοποθέτηση σας προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κύριε Υπουργέ, έχουν συζητηθεί και άλλα ζητήµατα, τα οποία,
δυστυχώς, όξυναν τα πνεύµατα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Πιστεύω
ότι οι Βουλευτές, όλοι µας πρέπει να διεπόµεθα από µια νηφαλιότητα σε ζητήµατα που αφορούν την εξωτερική µας πολιτική
και σε ζητήµατα, τα οποία έχουν µια γενικότερη αντιµετώπιση,
όσον αφορά τα θέµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως
αυτού του επ’ ελάχιστον ανακοινωθέντος σχεδίου «Αθηνά», που
συνέχει όλους τους συναδέλφους και το οποίο αφορά τις εκλογικές µας περιφέρειες, δηλαδή την κοινωνία που αποφάσισε να
µας φέρει σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Θέλω να πιστεύω ότι, όσον αφορά τον Νοµό Λακωνίας, το σχέδιο «Αθηνά» κινείται περισσότερο προς την ενισχυτική κατεύθυνση παρά προς τη µειωτική προς τις σχολές αυτού
κατεύθυνση.
Σε εµάς τους Λάκωνες –όπως πολύ καλά γνωρίζετε- εµφανίζεται, αν θέλετε, η ιδιαιτερότητα –επειδή η ελληνική πολιτεία
κατά καιρούς µε το σταγονόµετρο µάς έδινε ό,τι έδινε- να υπάρχουν ευεργέτες, οι οποίοι έχτισαν –κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για την ελληνική πολιτεία των τελευταίων εκατό ετώνπανεπιστήµια.
Υπάρχει Ελληνοαµερικανός ευεργέτης, ο Ευστάθιος Βαλιώτης –και πρέπει να αναφερθεί το όνοµά του σ’ αυτήν την Αίθουσα- ο οποίος µε δικά του χρήµατα ίδρυσε το ΤΕΙ της
Σπάρτης, ένα ΤΕΙ το οποίο σήµερα το παρόν συµβούλιο ιδρύµατος του ΤΕΙ Καλαµάτας θέλει να το προσαρτήσει προς την Καλαµάτα.
Νοµίζω ότι ο κύριος πρόεδρος του συµβουλίου του ιδρύµατος
θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, όσον αφορά ζητήµατα που
αφορούν επιλογές Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι προσφέρουν στην
ελληνική πολιτεία -κάτι που είναι πρωτόγνωρο- οι οποίοι ευεργετούν την ελληνική πολιτεία και οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα
έπρεπε ως οµογενείς να τυγχάνουν µιας καλύτερης αντιµετώπισης και από αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι αισθάνοµαι ότι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου.
Οι Λάκωνες πολίτες, η λακωνική επικράτεια, όλοι µας είµαστε
αποφασισµένοι να προασπίσουµε αυτά τα οποία φτιάξαµε για τα
παιδιά της Λακωνίας. Δεν ζητήσαµε από την ελληνική πολιτεία
κατά καιρούς τίποτε περισσότερο από αυτό που δικαιούµαστε.
Όταν µάλιστα η ελληνική πολιτεία και αυτό µας το ηρνείτο, προσπαθούσαµε µε τη µεγάλη λακωνική οµογένεια που υπάρχει στο
εξωτερικό να τα δηµιουργήσουµε και να τους δώσουµε µία ελπιδοφόρα προοπτική µόνοι µας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι τουλάχιστον αστείο να συζητούµε
περί µεταφοράς του ΤΕΙ της Σπάρτης στην Καλαµάτα, κάτι το
οποίο αποτελεί µία ιδιαιτερότητα σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, επειδή γνωρίζω πολύ καλά πως πέραν της πανεπιστηµιακής σας ιδιότητας και παρά το νεαρό της πολιτικής
σας ιδιότητας έχετε βαθύτατα πολιτική σκέψη και επειδή ξέρουµε όλοι ότι πέραν του ότι είστε Υπουργός Παιδείας είστε και
Υπουργός Πολιτισµού, θεωρώ ότι ζητήµατα που αφορούν τη Λακωνία, αλλά που αφορούν και όλο τον πολιτισµό στη χώρα µας,
ζητήµατα ανοιχτά, στον τοµέα του πολιτισµού, παρά τις σοβαρές
προσπάθειες της παρούσας πολιτικής ηγεσίας, πρέπει κάποια
στιγµή να παρουσιαστούν µε ένα ρηξικέλευθο, όπως αυτό που
συζητούµε, νοµοσχέδιο, το οποίο θα φέρετε εσείς και να δηµιουργηθεί έτσι µία καλύτερη προοπτική σε ζητήµατα δέοντα για
τον ελληνικό πολιτισµό.
Δεν θα µιλήσω βέβαια για θέµατα του τόπου µου, της Λακωνίας, που είναι –θα έλεγα- το εµβληµατικό µέρος του ελληνικού
πολιτισµού, όπως το Μουσείο της Σπάρτης και άλλα, αλλά –εν
πάση περιπτώσει- θεωρώ ότι αυτό, το οποίο περιµένουµε όλοι
µας να έρθει εν είδει νοµοσχεδίου για θέµατα πολιτισµού, θα δηµιουργήσει µία καλύτερη προοπτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα για την εξέλιξη της συζήτησης.
Υπάρχουν προτασσόµενοι Βουλευτές, ο κ. Βορίδης, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Γλέζος και ο κ. Μητσοτάκης.
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Μετά από τους προτασσόµενους Βουλευτές θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και θα δευτερολογήσουν οι εισηγητές και εφόσον θέλει κάποιος από τους
συναδέλφους.
Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι έχει διεξαχθεί µία εξαντλητική συζήτηση. Γι’ αυτό
και εµένα η παρέµβασή µου θα είναι σηµειακού χαρακτήρα
επάνω σε δύο ζητήµατα, τα οποία δεν βρίσκονται στο κέντρο του
νοµοσχεδίου, αλλά αφορούν τροπολογίες και µάλιστα τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από Βουλευτές.
Την πρώτη τροπολογία την κάνατε δεκτή, κύριε Υπουργέ. Είναι
η τροπολογία, η οποία αφορά το ζήτηµα των µουσουλµάνων ιεροδιδασκάλων και οφείλω να σας επαινέσω γι’ αυτό, διότι θεωρώ
εδώ ότι γίνεται µία ρύθµιση στη θετική κατεύθυνση.
Πρόκειται για µία ρύθµιση πολύ πιο σταθµισµένη από την προϋφισταµένη. Είναι µία ρύθµιση, η οποία –αξίζει εδώ να σηµειώσουµε τι είναι αυτό που κάνει- στην πραγµατικότητα µεταφέρει
την επιλογή από µία επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από αµιγώς
χριστιανούς ορθοδόξους σε µία επιτροπή του Υπουργείου, η
οποία πλέον έχει µουσουλµάνους ανθρώπους εξειδικευµένους
στο µουσουλµανικό δίκαιο.
Εποµένως, µε αυτήν την έννοια εγώ βλέπω ότι θα έπρεπε να
χαιρετισθεί ως τέτοια και από το σύνολο της Αιθούσης, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τη µειονότητα και
στην Αίθουσα αλλά και γενικότερα.
Οµολογώ, κύριε Πρόεδρε, ότι η αντίδραση στο θέµα της συγκεκριµένης τροπολογίας µε προβληµατίζει. Γιατί; Διότι είναι σαφέστατα σε θετικότερη κατεύθυνση από την προηγούµενη. Μιλώ
για την τροπολογία που έχει κατατεθεί και έκανε δεκτή ο κύριος
Υπουργός για τα θέµατα των ιεροδιδασκαλείων. Είναι καλύτερη
από την προηγούµενη, από το προϋφιστάµενο καθεστώς.
Τώρα, µπορεί κάποιος να πει ότι έχει άλλες σκέψεις για τον
τρόπο επιλογής, να πει, παραδείγµατος χάριν, ότι ήθελε να γίνεται η επιλογή µέσω του ΑΣΕΠ. Είναι µια αντίληψη αυτή. Όµως το
να αναγνωρίσουµε τη θετική κατεύθυνση αυτής της τροπολογίας, εγώ απορώ γιατί δεν µπορούµε να το κάνουµε σε κάτι
κατ’αρχάς τόσο απλό και στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει µια
πολύ ευρύτερη συναίνεση.
Μπορεί να θέσει κάποιος, κύριε Πρόεδρε, ένα ζήτηµα για το
κατά πόσον πρέπει να πάµε στην αρχή του λαϊκού κράτους -ας
το πω έτσι- που είναι µια µεγάλη συζήτηση, ενός πλήρους διαχωρισµού Εκκλησίας και Κράτους. Σύµφωνοι. Όµως τώρα µε
αφορµή αυτή τη ρύθµιση δεν θα λύσουµε αυτό το µεγάλο ζήτηµα που πράγµατι έχει µέσα του ιδεολογικές φορτίσεις, έχει παραδόσεις, έχει αντιλήψεις, έχει µια αντίληψη για το πώς συγκροτείται το κράτος και είναι µια µεγάλη κουβέντα για την ιδεολογική
ταυτότητα του κράτους και για το τι χαρακτήρα πρέπει να έχει,
τι λέει το Σύνταγµα. Δεν ανοίγει, όµως, αυτή η συζήτηση από µια
τέτοια εξειδικευµένη ρύθµιση.
Εδώ υπάρχει ανάγκη κάπως να παρέχεται αυτή, αν θέλετε, η
φροντίδα προς τα µουσουλµανόπαιδα, προκειµένου στο τέλοςτέλος -για να το πούµε και ξεκάθαρα- να µην αφήνονται σε ξένα
κέντρα η εκµάθηση του Κορανίου και από εκείνα τα ξένα κέντρα
να υπάρχουν κι ένα σωρό άλλα πράγµατα τα οποία µπαίνουν στη
συζήτηση. Είναι κακή αυτή η παροχή που κάνει το ελληνικό δηµόσιο προς τα µουσουλµανόπαιδα και µάλιστα µ’ αυτές τις προϋποθέσεις; Εγώ ειλικρινώς δεν κατανοώ τις αντιρρήσεις.
Η δεύτερη παρέµβασή µου είναι πάλι σηµειακού χαρακτήρα,
αλλά είναι ξεκάθαρο ότι προσωπικά εγώ, αλλά και η Νέα Δηµοκρατία στο σύνολό της -έχουν µιλήσει πολλοί συνάδελφοι για το
ζήτηµα αυτό- χαιρετίζουµε την απόφασή σας να κάνετε δεκτή,
κύριε Υπουργέ, τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι το εξής. Θα ήθελα να κλείσει άπαξ
και δια παντός, αν είναι δυνατόν, αυτό το περίφηµο ζήτηµα της
εκπροσωπήσεως των φοιτητών και του τρόπου εκπροσωπήσεως
των φοιτητών, κύριε Υπουργέ, στα ζητήµατα της διοικήσεως των
ΑΕΙ. Αυτό το ζήτηµα το κλείσαµε µε το νόµο. Υπάρχει µια εκπρόθεσµη τροπολογία συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελειώνω σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εκπρόθεσµη, εποµένως δεν υπάρχει ζήτηµα να τη λάβετε
υπ’όψιν σας. Όµως µε αφορµή αυτή την εκπρόθεσµη τροπολογία, θα ήθελα να πω ότι έχουµε κλείσει µε το νόµο ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα και αυτό ήταν της κοµµατικής εκπροσωπήσεως
-γιατί περί αυτού επρόκειτο- των φοιτητών στα όργανα διοικήσεως των ΑΕΙ. Το κλείσαµε αυτό λέγοντας ότι η εκπροσώπηση
των φοιτητών θα γίνεται µε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θα γίνεται µε
µυστική ψηφοφορία, θα γίνεται µε τρόπο που θα υπάρχει καθολική ψηφοφορία και ελπίζουµε το φοιτητικό κίνηµα και οι φοιτητικές παρατάξεις να κινηθούν προς τα εκεί. Δεν θα πάµε πίσω.
Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε τέτοιες σκέψεις, να το ξεκαθαρίσουµε ότι για πολλούς από εµάς αυτό είναι κεντρικό σηµείο του
εκσυγχρονισµού και δεν υπάρχει περίπτωση να στέρξουµε σε τέτοιου είδους οπισθοχωρήσεις απ’ αυτό το οποίο έχει πρόσφατα
ψηφιστεί µε πολύ µεγάλη διακοµµατική πλειοψηφία.
Τρίτο και τελευταίο ζήτηµα. Δείτε, αν είναι δυνατόν, το θέµα
των υποψηφίων, κύριε Υπουργέ, για τις αστυνοµικές σχολές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Έγινε δεκτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το παρακολούθησα.
Δεν έχω άλλο τίποτα να πω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχω δύο ώρες που προσγειώθηκα από το
Μόντρεαλ, όπου επισκέφθηκα το Ελληνικό Δηµοτικό Σχολείο
«Σωκράτης», το οποίο σας συστήνω ανεπιφυλάκτως να πάτε και
να το επισκεφτείτε επισήµως ως Υπουργός Παιδείας. Ίσως να
πρόκειται για το καλύτερο ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό,
στους Αποδήµους. Με συγκίνηση είδα ελληνόπουλα τετάρτης
και πέµπτης γενιάς να µαθαίνουν ελληνικά και να τα µιλάνε καλύτερα από εµάς. Αξίζει τον κόπο µια δική σας προσωπική επίσκεψη, ένα δικό σας ενδιαφέρον.
Ξεκινάω λέγοντας ένα θερµό ευχαριστώ για το ότι κάνατε
δεκτή την τροπολογία για τους πολυτέκνους που κατέθεσα µε
ορισµένους άλλους συναδέλφους, όσον αφορά τις µετεγγραφές
τους και την αδικία που είχε δηµιουργηθεί για το θέµα της εποχής του παρελθόντος, του 2010-2011.
Πρέπει αυτή την περίοδο να δώσουµε το µήνυµα, κύριε
Υπουργέ, ότι ναι µεν περνάµε δύσκολα, αλλά ως ελληνική πολιτεία που αναγκάζεται να ψηφίζει πολλές περικοπές σε ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού -και η Νέα Δηµοκρατία ιδιαίτερα ακόµη,
αν θέλετε, και ενάντια στον πυρήνα της ιδεολογίας της, όσον
αφορά τους πολυτέκνους και το δηµογραφικό ζήτηµα, µόνο και
µόνο λόγω της µεγάλης ανάγκης- ταυτόχρονα βρίσκουµε τον
τρόπο να ανακουφίσουµε µέσα στα µέτρα των αδυναµιών αυτής
της περιόδου αυτούς τους ανθρώπους. Θερµά εύγε!
Θέλω να προσθέσω ορισµένες σκέψεις σε αυτά που είπε προηγουµένως ο συνάδελφός µου κ. Βορίδης για το µεγάλο θέµα
µε τους ιεροδιδασκάλους.
Θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ και γενικά της Αριστεράς. Η συζήτηση για το χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας είναι µια µεγάλη ιδεολογική συζήτηση στην οποία
–προφανώς- εµείς έχουµε πολύ µεγάλες διαφορές, κυρία Ρεπούση. Όµως, εδώ δεν µιλάµε γι’ αυτό. Εδώ δεν µιλάµε για το
χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας. Έγινε µία παρεξήγηση. Εδώ µιλάµε για το αν θα αφήσουµε οικεία βουλήσει την εκπαίδευση των
µουσουλµανοπαίδων σε ένα άλλο κράτος. Δεν µιλάµε για χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας εδώ. Μάλλον, το καταλάβατε λανθασµένα. Μιλάµε για το αν η ελληνική πολιτεία ενδιαφέρεται να
µην µονοπωλεί η Τουρκία και η προπαγάνδα της ένα συγκεκριµένο χώρο. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ θα πρέπει να
δουν µε πολύ µεγάλη προσοχή αυτό το θέµα, γιατί µάλλον παρασύρθηκαν από ιδεολογικό οίστρο.
Είναι πάρα πολύ σωστή η αποδοχή της τροπολογίας. Πρέπει
να ψηφιστεί, οπωσδήποτε, κύριε Υπουργέ. Πρόκειται για µεγάλο
εθνικό θέµα.
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Χαιρετίζω τα κόµµατα της Βουλής που σ’ αυτό το κρίσιµο θέµα
έδειξαν υπεύθυνη στάση, κύριε Μαριά και ξέρετε ότι εγώ αυτό
δεν το λέω εύκολα σ’ εσάς. Όµως, σ’ αυτό το θέµα οµολογώ ότι
µε εκπλήξατε θετικά. Είναι µεγάλο εθνικό θέµα και δεν πρέπει
για ιδεολογικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη γενική µας
φύση να ξεχνάµε πόσο ευαίσθητος χώρος είναι η Θράκη.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, µε το θέµα της προτεινόµενης τροπολογίας από κάποιους καλούς συναδέλφους για το θέµα των κοµµάτων και της εκπροσωπήσεως των φοιτητών διά των κοµµάτων.
Σέβοµαι πάρα πολύ την άποψη των συναδέλφων και δεν θέλω
καθόλου να τους υποτιµήσω. Αντιλαµβάνοµαι τα κίνητρά τους
που είναι πολύ αγαθά. Όµως, πράγµατι, αυτή η τροπολογία,
κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Και δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτή, διότι αν γινόταν, θα ανέτρεπε τον πυρήνα της εκπαιδευτικής µεταρρυθµίσεως για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τον οποίο ψηφίσαµε τα τρία κόµµατα µόλις πέρυσι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Συµφωνούµε και εµείς,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Διότι µία από τις βασικές
συνιστώσες της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης ήταν να βγάλουµε, επιτέλους, τα κόµµατα έξω από τα συµβούλια διοικήσεων
των πανεπιστηµίων. Θέλουν οι φοιτητές να εκπροσωπούνται; Και
εµείς το θέλουµε. Με γεια τους, µε χαρά τους! Θα υπάρχει ενιαίο
ψηφοδέλτιο, θα εκλέξουν αυτόν που θέλει να τους εκπροσωπεί,
θα µπει στο συµβούλιο διοικήσεως, χωρίς να έχει κοµµατική ταµπέλα, χωρίς να πλακώνονται οι µεν µε τους δε. Εάν γινόταν δεκτό
κάτι τέτοιο, επειδή πουθενά δεν θα τα βρουν οι φοιτητές, εάν
έχουν την επιλογή του να πάνε µε τη συνήθη διαδικασία των κοµµάτων, αυτό που θα κάνουµε είναι να παραδώσουµε τα πανεπιστήµιά µας στους φοιτητές αναλόγως κοµµατικής δυνάµεως σε
κάθε σχολή, δηλαδή να παραδώσουµε στο ένα ή στο άλλο κόµµα
τη φοιτητική εκπροσώπηση. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό για εµάς
στη Νέα Δηµοκρατία είναι δύσκολη θέση, γιατί στα περισσότερα
πανεπιστήµια η ΔΑΠ είναι ούτως ή άλλως πρώτη δύναµη.
Όµως, εδώ είναι ζήτηµα αρχής. Εµείς δεν θέλουµε τα κόµµατα
στο συµβούλιο διοικήσεως. Δεν πρέπει σε καµµία απολύτως περίπτωση να γίνει αποδεκτή αυτή η τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για είκοσι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται σήµερα η συζήτηση κατ’ άρθρον του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για τους δύο
εποπτευόµενους Οργανισµούς, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τον ΕΟΠΠΕΠ και
άλλες διατάξεις.
Θέλω να πω προς το Σώµα ότι κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές όλων των κοµµάτων, διότι πιστεύω
ότι έγινε µία ανοικτή συζήτηση, όπως πρέπει να γίνεται για θέµατα εκπαίδευσης, πέρα από τις ιδεολογικές µας διαφωνίες. Νοµίζω ότι καταλήξαµε σε βελτίωση πολλών διατάξεων του νοµοσχεδίου που καταθέσαµε.
Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα δύο κόµµατα της Κυβέρνησης και τους εισηγητές τους, την κ. Χριστοφιλοπούλου, τον κ.
Γκόκα, την κ. Ρεπούση για τις παρατηρήσεις τους και για τις βελτιώσεις που επέφεραν στο νοµοσχέδιο και γενικότερα για τη συνεργασία που έχουµε. Ξεκινάµε από διαφορετικές ιδεολογικές
αφετηρίες, αλλά νοµίζω ότι πέρα από τις κοµµατικές µας ταυτότητες, τις ιδεολογικές µας αφετηρίες µπορούµε να βρούµε µία
κοινή συνισταµένη για τα θέµατα της εκπαίδευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις προγραµµατικές δηλώσεις
αυτής της Κυβέρνησης πρώτοι εµείς αποτυπώσαµε τα χρόνια
προβλήµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτά τα προβλήµατα δεν είναι σηµερινά, δεν είναι αποτέλεσµα µιας, δύο ή τριών
κυβερνήσεων. Είναι στρεβλώσεις, παθογένειες και αδυναµίες
που σωρεύτηκαν σε βάθος δεκαετιών.
Και είπαµε ότι σε αυτήν τη δίνη της κρίσης, που αντιµετωπίζει
η χώρα µας, θα πρέπει να κάνουµε τρία πράγµατα ταυτόχρονα.
Πρώτον, θα πρέπει να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα, προχωρώντας µε αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Στις
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προγραµµατικές δηλώσεις εκθέσαµε στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο µε στοχοχρονοδιάγραµµα το οποίο ακολουθούµε απαρέγκλιτα και λογοδοτούµε γι’ αυτό και στο Κοινοβούλιο και κατ’
επέκταση στους Έλληνες πολίτες, βήµα-βήµα.
Το δεύτερο που είπαµε είναι ότι έπρεπε να θωρακίσουµε σε
αυτή την κρίση όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα, τους µαθητές και
τις µαθήτριές µας, τους φοιτητές και τις φοιτήτριές µας. Και στο
µέτρο του δυνατού έπρεπε να πάρουµε και κοινωνικά µέτρα, να
κάνουµε κοινωνική πολιτική, για να µπορέσουµε να απαλύνουµε
το βάρος που αντιµετωπίζει η κάθε ελληνική οικογένεια.
Βάλαµε στόχους και είπαµε εξ αρχής ότι, επειδή η παιδεία
είναι εθνική υπόθεση, εµείς δεν θα γκρεµίσουµε. Θα έρθουµε να
κρατήσουµε τα καλά που έχουν γίνει, να χτίσουµε πάνω σε αυτά
και να µπορέσουµε στο µέτρο του δυνατού να κάνουµε βελτιώσεις.
Θέλω να πω -επειδή ακούστηκαν και διάφορα σχόλια απαξιωτικά για προκατόχους µου- ότι αυτό που πιστεύω είναι πως η
προκάτοχός µου, µε την οποία συνεργάστηκα, είχε ως µοναδικό
γνώµονα τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και παρά
τις όποιες πολιτικές µας διαφορές, έκανε σοβαρό έργο. Και στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση αυτό το έργο το συνεχίζουµε.
Και παρά το γεγονός ότι κάποιοι, όταν το καλοκαίρι φέραµε
τις ρυθµίσεις του ν.4076, έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τις ρυθµίσεις αυτές ως οπισθοδρόµηση, τι αποκαλύφθηκε;
Αποκαλύφθηκαν δύο πράγµατα. Ότι η µεγάλη αλλαγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, που είναι η απόρροια µιας τρικοµµατικής συναίνεσης της παρελθούσας Βουλής, ολοκληρώθηκε µε
επιτυχία. Και µε την ηλεκτρονική ψηφοφορία έγινε προφανές ότι
η συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστηµιακής κοινότητας θέλει
να πάει µπροστά και µια ηχηρή µειοψηφία µπλόκαρε κάθε αλλαγή. Η µεσοσταθµική συµµετοχή στις εκλογές των συµβουλίων
των ιδρυµάτων ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις το 80%.
Αυτό νοµίζω ότι είναι µια εκκωφαντική απάντηση σε όσους
έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τις αλλαγές, που γίνονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε τον ένα ή τον άλλο αρνητικό τρόπο.
Η δεύτερη έκπληξη ήταν ότι οι εκλογές και οι επιλογές στα
εξωτερικά µέλη των συµβουλίων διοίκησης µάς έδωσαν ανθρώπους διεθνούς κύρους. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει
νοµίζω όλοι να πανηγυρίσουµε. Γιατί είναι και µια ψήφος εµπιστοσύνης στα Ιδρύµατά µας.
Αντί λοιπόν να σπεύδουµε να απαξιώνουµε τα ιδρύµατά µας
πρέπει να αποδεχθούµε ότι έχουµε καλά ιδρύµατα, ότι υπάρχουν
θύλακες αριστείας και το καθήκον, η πρόνοια της πολιτείας είναι
να ενισχύσει τα δηµόσια ιδρύµατα. Γι’ αυτό και θέσαµε ως δεύτερο στόχο το σχέδιο «Αθηνά».
Και είπαµε εξαρχής, από τις προγραµµατικές δηλώσεις ποια
θα είναι τα βήµατα και ποια θα είναι η διαδικασία και την ακολουθούµε βήµα-βήµα και λογοδοτούµε γι’ αυτό στη Βουλή και στους
Έλληνες πολίτες. Χαράξαµε τα κριτήρια και ενηµερώσαµε τους
φορείς και τα κόµµατα για το ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ακούω µε µεγάλη
προσοχή, όταν θέτετε τα θέµατα της περιφέρειάς σας και είναι
σεβαστά, αλλά δεν µπορεί να είναι τα τοπικά, τα τοπικίστικα κριτήρια αυτά τα οποία θα µας οδηγήσουν στην αναδιάταξη, στην
αναδιάρθρωση, στην ανασυγκρότηση του ακαδηµαϊκού χάρτη
της χώρας. Θα πρέπει να βάλουµε, όπως βάλαµε, κριτήρια αξιοκρατικά, κριτήρια επιστηµονικά, κριτήρια αναπτυξιακά και να τα
ακολουθήσουµε απαρέγκλιτα. Οι Έλληνες πολίτες δεν περιµένουν τίποτα λιγότερο από µας. Αυτό πρέπει να το κάνουµε. Γι’
αυτό µέσα από εντατικό διάλογο µιλήσαµε µε κάθε ίδρυµα ξεχωριστά και σιγά-σιγά καταλήξαµε σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο,
το οποίο θα παρουσιάσουµε στα κόµµατα και φυσικά, θα δώσουµε στα ιδρύµατα για να επακολουθήσει αυτός ο διάλογος ο
οποίος θα µας οδηγήσει στις αλλαγές που θα αποτυπωθούν στο
µηχανογραφικό δελτίο.
Αυτά όσον αφορά τα θέµατα των αλλαγών στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Διότι άκουσα κριτική για αυτό το νοµοσχέδιο το
οποίο ρυθµίζει θέµατα εποπτευόµενων οργανισµών και µεταβατικές διατάξεις. Κάποιοι συνάδελφοι µίλησαν για αυτό το νοµοσχέδιο ωσάν αυτό να αποτύπωνε το µεγάλο χάρτη των αλλαγών
που φέρνει η Κυβέρνηση στην παιδεία. Τους παραπέµπω στις
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προγραµµατικές δηλώσεις, για να κατανοήσουν ποιο είναι το
πραγµατικό σχέδιο όσον αφορά τις αλλαγές στην παιδεία. Δεν
είναι αυτό το νοµοσχέδιο.
Ως προς τις αλλαγές στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, είπαµε εξαρχής ότι σε καµµία ευνοµούµενη χώρα
του κόσµου δεν µπορεί να προοδεύσει το εκπαιδευτικό σύστηµα,
αν δεν υπάρχει αξιολόγηση: Αξιολόγηση δοµών, διαδικασιών,
στελεχών εκπαίδευσης. Και αυτό κάναµε. Μέσα από διεξοδικό
διάλογο καταλήξαµε σε ένα σχέδιο προεδρικού διατάγµατος, το
οποίο και αυτό θέσαµε υπ’ όψιν των κοµµάτων, θέτουµε αµέσως
υπ’ όψιν και όλων των φορέων της εκπαίδευσης για να προχωρήσουµε στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν γίνεται για θέµατα
τιµωρίας ή για θέµατα απολύσεων ή για θέµατα πειθαρχικά. Γι’
αυτά υπάρχει το Πειθαρχικό Δίκαιο. Η αξιολόγηση γίνεται για να
µπορέσουµε να δώσουµε κίνητρα βελτίωσης.
Επίσης, ως προς το µεγάλο θέµα της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, ορθά επισηµαίνουν όλοι ότι πάντοτε παρατηρούµε
κενά στους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει, όµως και η άλλη όψη του
νοµίσµατος: Οι υπεράριθµοι. Έχει δύο όψεις αυτό το νόµισµα.
Τι είπαµε, λοιπόν; Ότι πρέπει να γίνει, επιτέλους, µια αποτύπωση
των κενών, των οργανικών θέσεων, να υπάρξει ένα µητρώο µαθητών, να ξέρουµε πόσους καθηγητές, πόσους δασκάλους,
ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες, πού υπηρετεί ο καθένας, να
µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε έναν ορθολογικό τρόπο τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, για να µην υπάρχουν κενά στα
σχολεία.
Θέλω να δω τη στήριξή σας, όταν προχωρήσουµε και σε άρση
αποσπάσεων για να πληρώσουµε τα κενά. Διότι αυτό το οποίο
προέχει και αυτό που είναι ο µοναδικός γνώµονας της πολιτικής
µας είναι ότι τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, µέσα από τη νέα πολιτική
τοποθέτησης εκπαιδευτικών, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα
κενό.
Κατετέθη το σχέδιο για το λύκειο και το τεχνολογικό λύκειο.
Έχει γίνει έργο, υπάρχει προεργασία από την κ. Χριστοφιλοπούλου, από τον κ. Μπαµπινιώτη, έχει περάσει από το ΕΣΥΠ, από τα
κόµµατα, υπάρχει ένα προσχέδιο για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στις αλλαγές για το λύκειο και το τεχνολογικό λύκειο.
Είναι σηµαντικές αλλαγές που θα αλλάξουν τον τρόπο της µαθησιακής διαδικασίας, η οποία µέχρι σήµερα ήταν µία άσκηση
παπαγαλίας και πρέπει να αλλάξει. Ο τρόπος απόκτησης γνώσης
πρέπει να αλλάξει.
Αυτές είναι οι µεγάλες αλλαγές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όχι προφανώς το νοµοσχέδιο, που ρυθµίζει άλλα πράγµατα.
Είπαµε για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Υπάρχουν κατ’ αρχάς
δύο εποπτευόµενοι Οργανισµοί του Υπουργείου, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και
ο ΕΟΠΠΕΠ. Κάποιοι στην Αίθουσα λησµονούν ότι αυτοί οι οργανισµοί συγχωνεύτηκαν το 2011. Αυτό που κάνουµε είναι να ρυθµίσουµε τον κανονισµό λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας και τις
θέσεις εργασίας. Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι πρέπει να
απολογηθεί ο Υπουργός, επειδή έχει εποπτευόµενους οργανισµούς. Τι να κάνουµε; Κάθε Υπουργείο έχει εποπτευόµενους οργανισµούς. Αυτό που προσπαθούµε να ρυθµίσουµε είναι η διαφάνεια και η αξιοκρατία. Γι’ αυτό είπαµε η τοποθέτηση του γενικού διευθυντή να γίνει µε ανοιχτή προκήρυξη, ο πρόεδρος να
µην είναι αµειβόµενος αλλά αµισθί, στο διοικητικό συµβούλιο να
εµπλέκονται εργαζόµενοι, φορείς, κοκ. Προσπαθούµε, δηλαδή,
να διασφαλίσουµε όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας. Όµως,
κάθε Υπουργείο έχει εποπτευόµενους οργανισµούς. Τι να κάνουµε;
Οι άλλες µεταβατικές ρυθµίσεις είναι ρυθµίσεις οι οποίες αποκαθιστούν κάποιες αδικίες, όταν συνάδελφοι –κυρίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση- εγκλωβίζονται στη µετάβαση από ένα
πλαίσιο σε ένα άλλο. Νοµίζω ότι είναι αποκατάσταση κάποιων
αδικιών, για να µην εγκλωβίσουµε αναίτια κάποιους συναδέλφους.
Όσον αφορά το θέµα των µετεγγραφών, αυτό εντάσσεται σε
µία γενικότερη κοινωνική πολιτική, γιατί δεν είναι µόνο ένα µέτρο
αποσπασµατικό. Θέλω να θυµίσω στο Σώµα ότι παρά τη δεινή
δηµοσιονοµική κρίση, διπλασιάσαµε φέτος τους δικαιούχους σίτισης, εξοικονοµώντας πόρους από τον εξορθολογισµό των δαπανών. Αυξήσαµε τις κλίνες των εστιών. Μέσα στην πιο βαθιά
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οικονοµική κρίση, διπλασιάσαµε τη σίτιση και αυξήσαµε τις κλίνες των εστιών! Είναι αρκετό αυτό; Προφανώς, όχι! Όµως, τουλάχιστον, προσπαθούµε να ασκήσουµε κοινωνική πολιτική, δηλαδή να διευκολύνουµε τους συµπολίτες µας οι οποίοι πλήττονται.
Επίσης, εισάγουµε την εξεταστική επί πτυχίω, για να µπορέσουν
κάποιοι να πάρουν πτυχίο και να βγουν στην αγορά εργασίας.
Τέλος, όσον αφορά τις µετεγγραφές, αυτές έχουν ως εισοδηµατικό κριτήριο –γιατί πολλοί έκαναν την παρατήρηση για το εισόδηµα- τις 7.500 ευρώ κατά κεφαλήν, όχι συνολικά ως οικογένεια. Αυτό αυξάνει το εισοδηµατικό κριτήριο από µόνο του.
Το δεύτερο είναι, επίσης, ότι δέχοµαι ευχαρίστως ότι το 10%
γίνεται 15% στις περιφέρειες.
Οι παρατηρήσεις που κάνατε και για τα υπόλοιπα θέµατα όσον
αφορά τις ασθένειες, γίνονται αποδεκτές. Είναι ένα µέτρο το
οποίο προφανώς δεν λύνει το πρόβληµα, αλλά το κάνει µε έναν
τρόπο διαφανή, αξιοκρατικό και προσπαθεί να βρει λύση.
Επίσης, θεωρώ ότι είναι σοβαρή πρόταση η πρόταση του
ΠΑΣΟΚ για τις υποτροφίες και δεσµεύοµαι µε την εύρεση των
κονδυλίων και των πόρων να το φέρουµε στο νοµοσχέδιο του λυκείου ως τροπολογία, ούτως ώστε και αυτό να έρθει να ανακουφίσει τους συµπολίτες µας οι οποίοι πλήττονται.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, όσον αφορά το θέµα του υποσιτισµού, γιατί έγινε µία συζήτηση στη Βουλή πριν από λίγο καιρό
και δεσµεύτηκα ότι προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις σ’ αυτό το
θέµα µε έναν τρόπο που να µη δηµιουργεί κοινωνικές διακρίσεις.
Σήµερα, λοιπόν, µπορώ να σας καταθέσω ότι από κοινοτικούς
πόρους εξασφαλίσαµε περίπου 60 εκατοµµύρια ευρώ και από το
τέλος Φεβρουαρίου διακόσιοι πενήντα χιλιάδες µαθητές δηµοτικών σχολείων σε όλη την επικράτεια θα έχουν τη δυνατότητα της
διάθεσης ενός φρούτου, ενός γάλακτος, ενός τοστ, καθηµερινά.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση ασκεί κοινωνική πολιτική. Δεν ξέρω αν εσείς, όποτε και αν έρθετε στην εξουσία, ασκήσετε κοινωνική πολιτική, κύριε Κουράκη, αλλά εµείς σήµερα,
µέσα στην πιο βαθιά οικονοµική κρίση, ασκούµε κοινωνική πολιτική.
Έτσι πρέπει να κάνει η κάθε κυβέρνηση, στο µέτρο του εφικτού για να βοηθάει τους κοινωνικά ασθενέστερους.
Θα ήθελα, τέλος, να ολοκληρώσω µε τα θέµατα τα οποία
ακούστηκαν σ’ αυτήν την Αίθουσα τις τελευταίες δύο ηµέρες.
Νοµίζω ότι όποιοι µελετούν την ιστορία, γνωρίζουν ότι η ανταλλαγή τέτοιων βαρέων εκφράσεων οδήγησε αυτή τη χώρα σε συµφορές.
Γι’ αυτό θα ήθελα να απευθύνω µία έκκληση: Να είµαστε πολύ
προσεκτικοί στις ύβρεις ή στα λόγια που ανταλλάσουµε, γιατί θα
πρέπει να διακρίνουµε ανάµεσα στον πατριωτισµό, ο οποίος
αδιαφιλονίκητα είναι δικαίωµα όλων και στη µισαλλοδοξία και τον
εθνικισµό. Θα πρέπει, επίσης, να χειριζόµαστε µε µεγάλη προσοχή θέµατα που άπτονται του εθνικού συµφέροντος και που
µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα στις διεθνείς σχέσεις της
χώρας.
Εγώ θεωρώ ότι η τοποθέτηση του κ. Βορίδη είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Μιλάµε για µία επιλογή που προσφέρουµε.
Δεν είναι µία συνολική ρύθµιση. Υπ’ αυτήν την έννοια δέχτηκα τη
συζήτηση της τροπολογίας που κατέθεσαν οι συνάδελφοι, αλλά
νοµίζω ότι θέµατα όπως αυτά που άπτονται του εθνικού συµφέροντος, θα πρέπει όλοι να τα αντιµετωπίζουµε µε µία νηφαλιότητα, µε έναν τρόπο που δεν δηµιουργεί προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω ότι βασική αποστολή αυτού του νοµοσχεδίου είναι να ρυθµίσει τα θέµατα δύο
εποπτευόµενων οργανισµών, τα µεγάλα θέµατα των κινήτρων για
τους αθλητές. Είχε την ευκαιρία ο Υφυπουργός να τοποθετηθεί.
Νοµίζω ότι πρέπει να δίνουµε κίνητρα στους αθλητές, ιδιαίτερα
αυτήν την περίοδο, κίνητρα όµως τα οποία είναι λελογισµένα, τα
οποία δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν µε τον αθλητισµό. Γιατί ο αθλητισµός δεν είναι µόνο διακρίσεις και προνόµια, είναι τρόπος ζωής. Υπ’ αυτήν την έννοια, η
πολιτεία θα πρέπει να µεριµνά για την ενίσχυσή του.
Εποµένως, αυτό το νοµοσχέδιο του οποίου η συζήτηση επί των
άρθρων ολοκληρώνεται σήµερα και είναι ένα νοµοσχέδιο µε ρυθµίσεις µεταβατικές, είναι ένα νοµοσχέδιο που αφορά τους οργανισµούς του Υπουργείου και βέβαια το θέµα των προνοµίων και
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τα κοινωνικά ζητήµατα που συζητήσαµε. Νοµίζω ότι µέσα απ’
αυτήν τη συζήτηση, τόσο στην επιτροπή όσο και στην Ολοµέλεια,
είχαµε τη δυνατότητα να βελτιώσουµε πτυχές του, να δεχθούµε
πολλές από τις τροπολογίες που πρότειναν συνάδελφοι. Πιστεύω ότι αυτό ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και βοήθησε να
έχουµε καλύτερες ρυθµίσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κουρουµπλής
έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, «πάσα γαρ
επιστήµη χωριζοµένη αρετής πανουργία και ου σοφία φαίνεται».
Είναι µια ρήση του µεγάλου φιλοσόφου µας, του Πλάτωνα, που
είναι πάντα επίκαιρη, ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε στο πολύ κρίσιµο ζήτηµα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και κατά την ευρεία έννοια της παιδείας, ένα ζήτηµα κρίσιµο για κάθε κοινωνία,
πολύ περισσότερο για µια κοινωνία που βιώνει την κρίση που βιώνει ο τόπος, ένα ζήτηµα που αν δεν µπορούµε να συµπλεύσουµε
βρίσκοντας τον κοινό τόπο, τουλάχιστον ας εξαντλήσουµε τις δυνατότητες σύγκλισης, προκειµένου πραγµατικά µέσα από µία
διεργασία πολιτική, κοινωνική, να βρούµε όλα εκείνα τα σηµεία
επαφής που µπορούν πραγµατικά να διαµορφώσουν το καλύτερο δυνατό κλίµα σ’ αυτόν τον ευαίσθητο τοµέα.
Κι αυτό εξαντλώντας και αξιοποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο
τις δαπάνες που απαιτούνται και που είναι κόπος και µόχθος του
ελληνικού λαού.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι όλοι µας σ’ αυτήν την Αίθουσα θεωρούν ότι το αγαθό της παιδείας πρέπει να είναι δηµόσιο, προσπελάσιµο από όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Άρα,
οφείλουµε να εξαντλούµε τους όρους και τις συνθήκες ώστε να
εξασφαλίζουµε σε όλους τους πολίτες τις ίδιες δυνατότητες, στο
ίδιο σηµείο εκκίνησης προκειµένου η εξέλιξη τους –και ιδιαίτερα
των νέων- να είναι αποτέλεσµα των ιδίων δυνατοτήτων τους και
όχι συνάρτηση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης της οικογενείας τους.
Οι νέοι Έλληνες σήµερα βιώνουν το µαρτύριο της παρατεταµένης εφηβείας αναγκασµένοι να ζουν στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς να τους εξασφαλίζουµε τέτοιες συνθήκες ώστε να
πετάξουν µε τα δικά τους φτερά. Είναι οι νέοι που διαθέτουν τα
περισσότερα προσόντα από οποιαδήποτε άλλη γενιά και τους
παρέχουµε τις λιγότερες δυνατότητες. Είναι, λοιπόν, ένα σηµείο
πάνω στο οποίο πρέπει να προβληµατιστούµε.
Όλοι βλέπουµε το µαρτύριο που αναγκάζει τους νέους να
παίρνουν των οµµατιών τους και να φεύγουν στο εξωτερικό. Και
οι νέοι είναι αυτοί που αποτελούν την πραγµατική γνωστική ατµοµηχανή της ανάπτυξης του τόπου και µπορούν να παίξουν τον
καταλυτικό ρόλο δηµιουργίας προς το µέλλον.
Βεβαίως, το νοµοσχέδιο όπως πολύ σωστά επεσήµανε ο κύριος Υπουργός, δεν άπτεται ολοκλήρου του ζητήµατος της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά δεν
παύει κάθε φορά που στο ελληνικό Κοινοβούλιο έρχεται ένα τέτοιο ζήτηµα να µας κεντρίζει το ενδιαφέρον και να αναπτύσσουµε τον προβληµατισµό µας.
Κύριε Πρόεδρε, συνηθίζεται δυστυχώς από τις εκάστοτε κυβερνήσεις µια λογική θεσµολαγνείας, να ψηφίζουµε συνεχώς νόµους και πολλές φορές να υπάρχει το εξής περίεργο σύνδροµο:
η ταύτιση ενός Υπουργού µε όσο το δυνατόν περισσότερους θεσµούς γιατί έτσι θεωρείται ότι αφήνει πίσω του έργο.
Πριν ολοκληρώσουµε την υλοποίηση ενός θεσµικού πλαισίου
που έχει ψηφιστεί και πριν ελέγξουµε την υλοποίηση του, τις
αδυναµίες του, τα λάθη του και τις παραλείψεις του, δυστυχώς
έρχεται ένας νέος θεσµός που επιχειρεί να υποκαταστήσει τον
προηγούµενο.
Στο παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο προβλέπονται οι κανονισµοί
που θα διέπουν δύο συγκεκριµένους µεγάλους οργανισµούς, οι
οποίοι στα πλαίσια της υλοποίησης του θεσµικού τους ρόλου,
µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στα ζητήµατα της παιδείας.
Υπάρχει ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Όλη αυτή η διαδικασία
που προηγήθηκε και υλοποιείται σήµερα, υπακούει σε κάποιες
µελέτες;
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Εκείνοι οι συνάδελφοι σας που δηµιούργησαν τους περισσότερους φορείς είχαν µία λογική. Το ζήτηµα είναι αν αξιολογήθηκε
έπειτα από µία µελέτη όλη αυτή η παρουσία τους για να δούµε
ποιο είναι το έργο που έπρεπε να κάνουν και δεν έκαναν. Έτσι
θα µπορέσουµε να βάλουµε και αυτούς τους νέους οργανισµούς.
Εγώ δέχοµαι τον προβληµατισµό σας, αλλά κάθε φορά που
ψηφίζουµε εδώ, πρέπει να πείθεται και το Κοινοβούλιο ότι όλη
αυτή η διαδικασία δεν είναι µια επιλογή σε πολιτικό επίπεδο αλλά
στηρίζεται και σε επιστηµονικές µελέτες, για να µπορέσουµε
πραγµατικά µέσα από αυτή τη λογική υπερσυγκέντρωσης αρµοδιοτήτων και υπηρεσιών να υλοποιούµε καθ’ απάσαν την επικράτεια αυτήν την πολιτική.
Κάνατε µια αναφορά στην τεχνική εκπαίδευση και είπατε ότι
θα φέρετε ένα νέο σχέδιο νόµου. Όλοι ξέρουµε ότι στην Ελλάδα
αναπτύχθηκε στρεβλά η τριτοβάθµια εκπαίδευση σε πολύ µεγάλο βαθµό γιατί το πολιτικό σύστηµα θώπευε την ελληνική οικογένεια σε ό,τι αφορά στην πανεπιστηµιακή εξέλιξη των παιδιών
και άφησε εκτεθειµένη και στην τύχη της την τεχνική εκπαίδευση.
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, θα σας έλεγα να λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας την εµπειρία που υπήρχε στον ΟΑΕΔ. Γιατί ο
ΟΑΕΔ, όταν είχε αυτή τη µαθητεία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, επειδή τη συνέδεε µε τις επιχειρήσεις, έβγαζε στελέχη
εµπειροπόλεµα για την αγορά. Και αν θέλετε, ήταν και µια αναχαίτιση στο να στρέφεται ο κόσµος προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων να
πάνε σε σχολές που δεν είχαν επαγγελµατική τύχη και να δηµιουργείται µια λιµνάζουσα κατάσταση σε επιστήµονες µε το φαινόµενο που όλοι γνωρίζουµε, της προλεταριοποίησης των
επιστηµόνων.
Υπάρχουν µια σειρά διατάξεις. Το θέµα των µετεγγραφών.
Κύριε Υπουργέ, όλοι υπερασπιστήκαµε κατά καιρούς την υπόθεση της πραγµατικής δωρεάν παιδείας. Όµως πρέπει να είµαστε ειλικρινείς. Σήµερα περιορίζεται µέρα µε την µέρα η δυνατότητα των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα των οικογενειών που
αντιµετωπίζουν και προβλήµατα επιβίωσης. Όταν έχουµε ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους, έχουµε τρία εκατοµµύρια φτωχούς,
υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα των παιδιών των οικογενειών αυτών στο να προσπελάσουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Και αυτό γιατί ακριβώς οι δυνατότητες του κράτους είναι
περιορισµένες. Βέβαια εδώ είναι εκτεθειµένο το πολιτικό σύστηµα απέναντι σε µια κοινωνία που αντιλαµβάνεται και γνωρίζει
ότι η απόρροια αυτής της φτώχειας δεν είναι το αποτέλεσµα µιας
αντικειµενικής κατάστασης της χώρας αλλά της ανοχής στη φοροδιαφυγή, στη φοροκλοπή, στη φοροαποφυγή του µεγάλου
πλούτου καθώς ποτέ το πολιτικό σύστηµα δεν µπόρεσε να συγκρουστεί µαζί του για να εµπεδώσει το αίσθηµα στον ελληνικό
λαό ότι υπάρχει περιορισµός τουλάχιστον της ενδηµούσης κοινωνικής αδικίας.
Είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα όταν τα νοσοκοµεία, τα σχολεία, αντιµετωπίζουν ακόµα και πρόβληµα θέρµανσης, όταν, κύριε
Υπουργέ, για να µπει ένας νέος άνθρωπος στη φοιτητική εστία
πρέπει να έχει εισόδηµα κάτω από 5.000 ευρώ. Αυτό και µόνο
πού οδηγεί; Στην κατάργηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της
πραγµατικής δωρεάν παιδείας.
Άρα δεν εξασφαλίζουµε σε όλους τους νέους τις ίδιες δυνατότητες στο αυτό σηµείο εκκίνησης. Μπορεί να είναι τα καλύτερα
µυαλά αλλά επειδή κατάγονται από πολύ φτωχές οικογένειες δεν
τους εξασφαλίζουµε τη δυνατότητα να φοιτούν στα πανεπιστήµια. Πάρα πολλά παιδιά πέρασαν στις εισαγωγικές εξετάσεις και
δεν µπόρεσαν να πάνε στα πανεπιστήµια. Αυτό είναι ένα ζήτηµα
που πρέπει να µας απασχολήσει πάρα πολύ γιατί έχει να κάνει
µε την κοινωνική συνοχή, µε την πραγµατική κοινωνική αλληλεγγύη και κυρίως µε την κοινωνική ηρεµία σε αυτόν τον τόπο. Γιατί
τέτοιου είδους εκκρεµότητες όταν από τη µια µεριά βιώνει µια
οικογένεια αυτού του είδους τους περιορισµούς και από την
άλλη µεριά αισθάνεται αυτήν την ενδηµούσα κοινωνική αδικία,
υπονοµεύουν το κοινωνικό σύστηµα εν τοις πράγµασι.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει το ζήτηµα των µετεγγραφών. Όλες
οι πτέρυγες της Βουλής, κατανοούν αυτήν την πραγµατικότητα.
Αν πραγµατικά το σύστηµα εξασφάλιζε σ’ όλα τα παιδιά φοιτητι-
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κές εστίες και όλες εκείνες τις συνθήκες µε βάση τις οποίες θα
µπορούσαν να πάνε σε οποιοδήποτε πανεπιστήµιο έχουν περάσει, νοµίζω ότι θα ήµουν ο τελευταίος που θα έθετε τέτοιο ζήτηµα. Το κράτος όµως, δεν έχει έστω και κάτω απ’ αυτές τις
συνθήκες τη δυνατότητα να εξασφαλίσει σ’ όλους τους νέους
αυτή τη δυνατότητα. Ας πούµε ότι υπάρχει µία οικογένεια µε εισόδηµα 30.000 ευρώ, δύο δάσκαλοι και έχουν τρία παιδιά σε τρία
διαφορετικά πανεπιστήµια, τέσσερις οικογένειες. Δεν είναι δυνατόν αυτά να µην τα αντιλαµβανόµαστε και να λέµε να βάλουµε
οικονοµικό κριτήριο. Σε τελική ανάλυση δεν µπορεί για το πολυτεκνικό επίδοµα να υπάρχει άλλο οικονοµικό κριτήριο και για τις
µετεγγραφές να υπάρχει µικρότερο οικονοµικό κριτήριο. Ας εννοιοποιήσουµε αυτού του είδους τα ζητήµατα, αν και κατά τη
δική µου άποψη τα ζητήµατα αυτά, από τη στιγµή που η πολιτεία
δεν µπορεί να τα αντιµετωπίσει µε άλλο τρόπο, δεν θα έπρεπε
να τα θέτει κάτω από τη λογική του οικονοµικού κριτηρίου.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της ειδικής αγωγής, έρχονται και επανέρχονται θεσµικά πλαίσια που αφορούν την ειδική αγωγή. Κύριε
Υπουργέ, µία κοινωνία είναι τόσο ισχυρή όσο ισχυρό καθιστά και
το πιο αδύνατο µέλος της. Φοβάµαι ότι και προχθές µε την ψήφιση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου διεπράχθη µία
τροµακτική αδικία. Κύριοι συνάδελφοι όλων των κοµµάτων,
απευθύνοµαι σε όλους σας. Συµπεριελήφθη µία διάταξη που,
ενώ απαλλάσσει από τις περικοπές τους εργαζόµενους αναπήρους πάνω από 80% στο στενό δηµόσιο τοµέα, άφησε τους άλλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην τύχη τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κύριος ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα της ειδικής αγωγής κατά την εκτίµηση που εµείς έχουµε ίσως θα έπρεπε να έχει τύχει µιας άλλης
προσέγγισης. Επειδή όµως είπατε ότι θα φέρετε ένα άλλο νοµοσχέδιο, είναι ένα θέµα στο οποίο θα µπορούσα να µην επικεντρώσω ιδιαίτερα το ενδιαφέρον µου.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά ένα σηµείωµα για να µην αναπτύξω αυτό το θέµα που αναφέρεται, κύριε Υπουργέ, σε κάποιες
λεπτοµέρειες σε ό,τι αφορά η ΣΜΕΑΕ που θα πρέπει και το
πρώτο να έχει τη δυνατότητα και αυτό να είναι ένα κέντρο υποστήριξης και οι ΕΔΕΑΥ να διέπονται από επιστηµονικές αρχές
προκειµένου να παίξουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν.
Είναι λοιπόν πολλά τα ζητήµατα της ειδικής αγωγής. Δεν πρέπει αυτός ο ευαίσθητος τοµέας να αφεθεί στην τύχη του. Είναι
ένα ζήτηµα ευθύνης για όλους µας, ιδιαίτερα για ανθρώπους που
δεν µπορούν να υπερασπιστούν τα κοινωνικά τους και τα εκπαιδευτικά τους δικαιώµατα. Εµείς εδώ ως ελληνικό Κοινοβούλιο
έχουµε την πρώτη ευθύνη να υπερασπιστούµε αυτού του είδους
τα ζητήµατα.
Σ’ ό,τι αφορά την τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν κατάλαβα τι είπατε, κύριε Υπουργέ. Είναι
η τροπολογία για τα ζητήµατα της Θράκης. Την έχετε αποδεχθεί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συντοµεύετε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι είναι πολύ κρίσιµα τα ζητήµατα αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν δικαιούται να αµφισβητεί εδώ µέσα τον πατριωτισµό του άλλου. Νοµίζω ότι όλοι
έχουµε αυτήν την ευθύνη απέναντι σ’ αυτό το ζήτηµα που έχει
να κάνει µε τον τόπο, µε τα ζητήµατα της εθνικής ακεραιότητας
της χώρας, µε το αδιαπραγµάτευτο αλλαγής των συνόρων της.
Είναι ζητήµατα για τα οποία νοµίζω ότι δεν έχουµε διαφορές σ’
αυτήν την Αίθουσα.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το ζήτηµα αυτό, βεβαίως οφείλουµε να
οµολογήσουµε όλοι ότι οι συνθήκες που διέπουν την περιοχή
υπερέχουν.
Ωστόσο, όµως, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την πρόταση που
έχουµε κάνει σχετικά µε το ΑΣΕΠ και τους ανθρώπους αυτούς
που θα προσλαµβάνονται, θα ήθελα να πω το εξής: Κύριε
Υπουργέ, είστε καθηγητής πανεπιστηµίου µε πολλή λαµπρή πο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρεία. Θα έλεγα, λοιπόν, να το δείτε λίγο το θέµα τουλάχιστον
όσον αφορά την πρόσληψη των εκπαιδευτικών. Δεν µπορεί να
πάει ένας εκπαιδευτικός που είναι του δηµοτικού να διδάξει σε
ένα σχολείο. Θα πρέπει να έχουν προσόντα, όπως έχουν και οι
Έλληνες εκπαιδευτικοί και να διέπεται από το ΑΣΕΠ.
Νοµίζω ότι την πρότασή µας πρέπει να τη δείτε λίγο και να την
προσέξτε.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, θέλω να χαιρετίσω την απόφασή
σας, µετά την πρόταση του κ. Κουράκη, για τη µη επέκταση του
ορίου ηλικίας στους καθηγητές των ιατρικών σχολών, των γιατρών, τελικά, που λειτουργούν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, από
τα 67 στα 70. Πραγµατικά, εγώ θέλω να το χαιρετίσω, διότι αυτό
δείχνει πως αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη ανανέωσης του συστήµατος. Επίσης, µε τον τρόπο αυτό θα δοθεί και η δυνατότητα
σε νέους επιστήµονες να εµπλουτίσουν µε αυτό που κουβαλάνε
το όλο σύστηµα υγείας σε αυτήν τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ενηµερώσω το Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, τριάντα
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό
Λύκειο Σπάρτης.
Τούς καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνοµαι από τη συζήτηση που έγινε σήµερα εδώ, ότι
χρειάζεται να καταβληθεί πολλή µεγάλη προσπάθεια για να διαφωνήσει κανείς µε το νοµοσχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει, όπως
όλες οι πτέρυγες αναγνώρισαν, πολλές θετικές πλευρές.
Είναι πολύ ευχάριστο και πολύ θετικό το γεγονός ότι έγινε
τόσο µεγάλη συζήτηση και ότι έγιναν τόσες πολλές τροπολογίες
Βουλευτών δεκτές από τον Υπουργό και το σύνολο της πολιτικής
ηγεσίας, ακριβώς επειδή αυτό εξυψώνει την κοινοβουλευτική
διαδικασία.
Έγινε µία µακρά συζήτηση. Εγώ δεν θα αναφερθώ ονοµαστικά
σε κανέναν, πρώτον γιατί θα εγερθούν διάφορα ζητήµατα επί
προσωπικού και το προσωπικό το έχουµε κάνει ψωµοτύρι εδώ
µέσα και δεύτερον, γιατί µας παρακολουθούν παιδιά. Βλέπω ότι
αν και συµφωνούµε στα περισσότερα, υψώνονται διάφορες κορώνες που αφορούν, µάλιστα, και σε θέµατα πολύ ευαίσθητα,
όπως είναι αυτό της Θράκης. Χαίροµαι, όµως, που στο δεύτερο
µέρος αυτής της συζήτησής µας, µπορέσαµε να κουβεντιάσουµε
χωρίς αυτές τις κορώνες. Διότι όταν µέσα στην Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου ακούγεται ότι υπάρχει κίνδυνος για τη
Θράκη και άλλα τέτοια που δεν θέλω να τα επαναλάβω, ουσιαστικά το µήνυµα που πηγαίνει σε αυτούς που δεν θέλουµε να
πάει και στο προξενείο είναι ότι κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό
Κοινοβούλιο φοβάται ότι µπορεί κάτι να συµβεί και ότι εν πάση
περιπτώσει µία ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, δεν µπορεί να χειριστεί ένα τόσο σοβαρό θέµα.
Αυτή η συζήτηση, βέβαια, έγινε µε αφορµή την τροπολογία
που τελικά αποβλέπει στην εφαρµογή του Συντάγµατος και της
Συνθήκης της Λωζάνης.
Κατ’ αρχάς, θέλω να θέσω δύο ζητήµατα:
Ακούστηκε εδώ ότι υπάρχει η αρχή της αµοιβαιότητας και
αφού οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν την ελληνική εθνική µειονότητα, πρέπει κι εµείς να µη σεβαστούµε, κατ’ αναλογία, τη µουσουλµανική µειονότητα. Αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Το
γεγονός, δηλαδή, ότι έγιναν εις βάρος των προγόνων µας ή γίνονται τώρα ενέργειες από την Τουρκία οι οποίες στρέφονται
απευθείας εναντίον της χώρας µας και του λαού µας, δεν σηµαίνει ότι εµείς µπορούµε να απαντούµε µε τον ίδιο τρόπο.
Εποµένως, η αρχή της αµοιβαιότητας σε αυτά τα ζητήµατα δεν
υφίσταται, όπως δεν υφίσταται κατ’ αναλογία η αρχή της αµοιβαιότητας και στο εάν εµείς θα εφαρµόσουµε συνθήκες που οι
Τούρκοι δεν εφαρµόζουν. Οι συνθήκες δεν εφαρµόζονται µε
αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνονται, δηλαδή, µε συµψηφισµούς ή µε
αντεκδικήσεις. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου, ένα δηµοκρατικό κράτος, το οποίο σέβεται τις συνθήκες, ανεξαρτήτως εάν οι
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γείτονες τις σέβονται ή όχι, πολύ περισσότερο που µιλάµε εδώ
για Έλληνες πολίτες µουσουλµανικού θρησκεύµατος.
Χθες ο συνάδελφος κ. Χατζή Οσµάν τοποθετήθηκε και τον
στηρίξαµε, όταν έγινε αποδέκτης υβριστικών σχολίων, διότι
πράγµατι δεν δεχόµαστε να ακούγονται τέτοια σχόλια µέσα στο
ελληνικό Κοινοβούλιο για Βουλευτή εκλεγµένο από τον ελληνικό
λαό.
Σήµερα, βέβαια, ήρθε µε κάπως διαφοροποιηµένη στάση. Δηλαδή, χθες µίλησε για την πατρίδα του, την Ελλάδα, αλλά σήµερα είπε ότι έχει το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού. Προφανώς. Ο αυτοπροσδιορισµός, όµως, είναι ατοµικός. Επιτρέπεται
να αυτοπροσδιορίζεται κάποιος σε αυτήν τη χώρα ατοµικά. Δεν
µπορεί, όµως, συλλογικά, ως σύνολο, ως οµάδα να αυτοπροσδιοριστεί, πολύ περισσότερο δεν µπορεί να αυτοπροσδιοριστεί
ένας Βουλευτής, ο οποίος εκπροσωπεί άλλους που µπορεί να
έχουν άλλη γνώµη, να µην αυτοπροσδιορίζονται δηλαδή µε τον
τρόπο που αυτοπροσδιορίζεται ο ίδιος. Θα ήθελα αυτό που έγινε
εδώ, αυτήν την καλή αρχή που κάναµε εδώ, να αποδεχθούµε ότι
υπάρχει ελληνική θρησκευτική µειονότητα, η οποία είναι η µουσουλµανική, να µην το πάµε παραπέρα.
Επίσης, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι επίσης χρήσιµο. Ακούσαµε από τον κ. Χατζή Οσµάν ότι οι προηγούµενοι νόµοι δεν
εφαρµόστηκαν, επειδή η µειονότητα δεν θέλησε να τους εφαρµόσει. Δεν συµφωνούµε. Εάν συνέβη αυτό, είναι παράνοµο. Όταν
υπάρχει νόµος, εφαρµόζεται. Δεν υπάρχει µειονότητα που δεν
εφαρµόζει το νόµο ατιµωρητί. Βέβαια, ακούσαµε διευκρινίσεις,
που έλεγαν ότι υπήρχαν προβλήµατα, διότι αυτοί οι καθηγητές
δεν πληρώνονταν, διότι υπήρχαν αδυναµίες στον προηγούµενο
νόµο. Έρχεται, όµως, ο σηµερινός νόµος να δώσει λύσεις. Ελπίζουµε τώρα να εφαρµοστεί ο νόµος, διότι είναι αδιανόητο αυτό
το οποίο ακούστηκε.
Θέλω να πω κάτι γενικότερο, το οποίο αφορά συναδέλφους
της ΔΗΜΑΡ που έχουν µια διαφορετική άποψη, αλλά ενδεχοµένως και συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ,
επειδή υπάρχει αυτή η αντίδραση του κ. Χατζή Οσµάν, ο οποίος
ζητά να µην ψηφισθεί αυτή η τροπολογία, η οποία σχετίζεται µε
το διορισµό ιεροδιδασκάλων που θα διδάσκουν στα σχολεία στα
παιδιά των µουσουλµάνων τα θρησκευτικά, το Κοράνι. Ακούστηκε
σε αυτό το σηµείο ότι µπορεί να είναι και του δηµοτικού. Ξέρετε
πολύ καλά ότι κάπως πρέπει να γίνει η αρχή. Το νοµοσχέδιο λέει
ότι πρέπει να έχουν πτυχίο ισλαµικών σπουδών ανωτάτης θεολογικής σχολής, αλλά επειδή προς το παρόν δεν υπάρχουν αρκετοί,
δεν µπορούν δηλαδή να βρεθούν διακόσιοι σαράντα αύριο το
πρωί, µπαίνουν και άλλες κατηγορίες έως ότου εξοµαλυνθεί η κατάσταση, περάσουν µερικά χρόνια και υπάρξουν καθηγητές, οι
οποίοι θα προέρχονται από το πανεπιστήµιο.
Εποµένως, οι άλλες κατηγορίες είναι οι απόφοιτοι των ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης ή αυτοί οι οποίοι πράγµατι είναι
πρωτοβάθµιας ή και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά έχουν
υπηρετήσει ως ιεροδιδάσκαλοι για µια δεκαετία. Όµως, εάν µετά
από δέκα χρόνια που διδάσκουν το Κοράνι, δεν είναι σε θέση να
το διδάξουν, τότε υπάρχει πρόβληµα, δεν είναι κατάλληλοι. Δεν
είναι, δηλαδή, αυτό το πρόβληµά µας.
Ας πάω σε ένα άλλο ζήτηµα. Θέλω να πω προς τους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αµφιταλαντεύονται
επειδή και ένας-δυο συνάδελφοί τους ζήτησαν να µην ψηφισθεί
η τροπολογία, ότι µπορεί όλοι να έχουµε προσωπικές απόψεις.
Είναι δικαίωµά µας. Άλλοι µπορεί να έχουν και ιδεοληψίες. Τις
ακούσαµε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Είναι σωστό να πιστεύει
κάποιος ότι πρέπει η κάθε κοινότητα να κανονίζει µόνη της τα
του οίκου της και να µην ρυθµίζονται αυτά από το κράτος. Μπορεί αυτό να το θεωρεί σωστό και άλλοι να συµφωνούν µε αυτήν
την άποψη.
Εµείς, όµως, εδώ δεν νοµοθετούµε µόνο µε βάση την προσωπική µας άποψη. Έχουµε ένα Σύνταγµα και υπάρχει και η Συνθήκη
της Λωζάνης στην προκειµένη περίπτωση. Στις άλλες περιπτώσεις, όµως, έχουµε ένα Σύνταγµα, το οποίο στο άρθρο 13 λέει ότι
οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια
εποπτεία της πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της
όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο
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διορίζονται οι χριστιανοί ιερείς µε τον ίδιο πρέπει να διορίζονται
και οι ιερείς των άλλων δογµάτων, µε τον ίδιο τρόπο που διδάσκονται τα θρησκευτικά και µε την ίδια διαδικασία µε την οποία
προσλαµβάνονται οι καθηγητές των θρησκευτικών για τα παιδιά
του θρησκευτικού δόγµατος, µε τον ίδιο τρόπο πρέπει να προσλαµβάνονται και οι άλλοι.
Αυτό µπορεί κάποιος να το θεωρεί λάθος, να θέλει πλήρη χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας. Είναι σωστό, µπορεί να το θέλει,
πλην όµως για να συµβεί αυτό πρέπει να γίνει αναθεώρηση του
Συντάγµατος, αλλιώς παραβιάζουµε το Σύνταγµα εδώ. Το Σύνταγµα λέει «εποπτεία από το κράτος».
Αν θέλετε την προσωπική µου άποψη, δεν πιστεύω στο χωρισµό Εκκλησίας και Κράτους για συγκεκριµένο λόγο. Όταν έγινε
αυτό στις Ηνωµένες Πολιτείες δηµιουργήθηκαν γύρω στις τριακόσιες θρησκείες-δόγµατα, όπου όλοι αυτοί έπαιρναν τον οβολό
διαφόρων πιστών κάνοντας τον διαµεσολαβητή µε τον Θεό και
τελικά έγινε ένα εµπόριο, ακριβώς επειδή είχαν τη δυνατότητα
να λειτουργούν χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος από το κράτος. Γι’ αυτό άλλωστε απαγορεύεται στην Ελλάδα από το Σύνταγµα ο προσηλυτισµός.
Με βάση, λοιπόν, το δεδοµένο ότι εµείς εφαρµόζοντας τη Συνθήκη της Λωζάνης πρέπει να είµαστε εντάξει στις υποχρεώσεις
µας και πρέπει να έχουµε µια µειονότητα, η οποία να απολαµβάνει των ίδιων προνοµίων και των ίδιων υποχρεώσεων µε τους
υπόλοιπους Έλληνες, ρυθµίζουµε το θέµα, ώστε οι ιεροδιδάσκαλοι να έχουν αυτά τα συγκεκριµένα προσόντα.
Όταν αλλάξει το Σύνταγµα και έρθει εδώ αναθεωρητική
Βουλή, µπορεί οποιοδήποτε κόµµα, οποιοσδήποτε συνάδελφος
να πει «εµείς το άρθρο 13, θέλουµε να το αλλάξουµε και να µην
είναι υπό την εποπτεία του κράτους». Τώρα και οι ιερείς και όσοι
έχουν σχέση µε το θέµα του θρησκεύµατος θα τελούν υπό την
εποπτεία του κράτους, διότι αλλιώς θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει,
θα διορίζει ο καθένας τον µουφτή του.
Θα ήταν λάθος οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ να υποκύψουν σε
µια πίεση που ασκείται. Καλόπιστα το λέω και καλόπιστα για τον
συνάδελφο. Αντιλαµβάνοµαι αυτό που συµβαίνει στη Θράκη,
όλοι γνωρίζουµε τι συµβαίνει. Δεν µπορεί να υποκύψουµε σ’
αυτήν την πίεση και να δεχτούµε κάτι, το οποίο αντίκειται στο ελληνικό Σύνταγµα.
Το λέω ξεκάθαρα, διότι αυτό είναι το βασικό µας ζήτηµα. Μην
ψάχνουµε τώρα ποια είναι η γνώµη µας για το ένα ή για το άλλο.
Μπορούµε να έχουµε διαφορετικές απόψεις. Μπορεί –σας λέω
και πάλι και τελειώνω µε αυτό- κάποιος να πιστεύει στο χωρισµό
Κράτους και Εκκλησίας, άλλος να πιστεύει ότι ο καθένας πρέπει
να κάνει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει µε τη δική του θρησκεία,
εδώ όµως έχουµε το άρθρο 13 του Συντάγµατος και δεν µπορεί
Έλληνας Βουλευτής να µην συµµορφωθεί µε το Σύνταγµα. Είναι
βασικό.
Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα µε κανέναν. Μπορεί ο καθένας
να έχει την γνώµη του και το λέω αυτό γιατί πρέπει να βρούµε
µια συνισταµένη εδώ, να συνεννοούµεθα. Δεν µπορούµε να λέµε
«εµένα η γνώµη µου είναι αυτή», «εµένα η γνώµη µου είναι
εκείνη». Θα τη λέµε, αλλά από εκεί και πέρα όταν θα αποφασίζουµε, θα τηρούµε τους νόµους, το Σύνταγµα του κράτους και
προπαντός τη Συνθήκη της Λωζάνης, που ορθώς ειπώθηκε από
τον Πρόεδρο, τον κ. Κακλαµάνη, ότι γι’ εµάς είναι Ευαγγέλιο και
για τους µουσουλµάνους της µειονότητάς µας πρέπει να είναι
Κοράνι, γιατί αλλιώς θα διαλυθεί το σύµπαν. Στηρίζουµε όλες
µας τις σχέσεις µε την Τουρκία σ’ αυτήν τη συνθήκη, την οποία
η Τουρκία µε διαφόρους τρόπους προσπαθεί να αποδοµήσει.
Δεν µπορούµε εµείς µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα να πράττουµε
το ίδιο. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι.
Κατά τα λοιπά, χαίροµαι πάρα πολύ και για τις τροπολογίες
που έγιναν αποδεκτές και για τις δεσµεύσεις του Υπουργού ως
προς µελλοντικές ρυθµίσεις και για το γεγονός ότι τελικά δεν
υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες, άσχετα από το τι θα ψηφίσει ο καθένας. Στη βάση είδα ότι οι περισσότεροι συµφωνούν. Τα γενικά
θέµατα της παιδείας τα ξέρουµε όλα. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
Είναι µια πολύ καλή αρχή, διότι σε καιρό κρίσης αν και η παιδεία
µας είναι σε κρίση, τότε έχουµε µεγάλο πρόβληµα.
Τέλος, µε ευχαρίστηση άκουσα –και αυτό σηµειώνω- για τα
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60.000.000 ευρώ από κοινοτικά κονδύλια –κάτι που το ξέρουµε
από µέρες- που θα κατευθυνθούν προς τη σίτιση των µαθητών
λόγω της κρίσης. Το λέω αυτό, γιατί πρέπει να σταµατήσουµε να
καθυβρίζουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι µας πρόσφερε
πολλά και συνεχίζει να µας προσφέρει πολλά. Άλλο οι δανειακές
συµβάσεις, άλλο κάθε φορά να τα έχουµε µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή µε τους εκπροσώπους της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχει το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές διορθώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα καταθέσω
κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες προέκυψαν από τη
συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να κατατεθούν στα
Πρακτικά και να διανεµηθούν στους Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά είναι στο κλείσιµο
αυτής της συνεδρίασης που, κύριε Υπουργέ, επιλέξατε να
τοποθετηθείτε και να µιλήσουµε κι εµείς.
Δεν θα πάρω πάρα πολύ χρόνο από την οµιλία µου για το
κυρίως µέρος του νοµοσχεδίου, γιατί θεωρώ ότι είναι µία
ουσιαστική και σηµαντική διαρθρωτική αλλαγή δύο πολύ
σοβαρών εποπτευόµενων Οργανισµών του Υπουργείου Παιδείας, του ΕΟΠΕΠ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ήσασταν εκεί όταν ξεκίνησε
η προσπάθεια, ήµουν εκεί. Σε εσάς έπεσε να φέρετε και να
βάλετε την τελική γραφή της προσπάθειας αυτής.
Από εδώ και πέρα, έγκειται σε εµάς όλους -σε εµάς µε τη
µορφή του ελεγκτικού µας ρόλου, σε εσάς µε τη µορφή του
εκτελεστικού σας ρόλου- αυτοί οι οργανισµοί να αποδώσουν τα
µέγιστα και να οργανωθούν κατά το δυνατόν καλύτερα, έτσι
ώστε να προσφέρουν σε αυτήν τη τόσο δύσκολη συγκυρία για
τον τόπο.
Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις εκείνες που αφορούν τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και χαιρετίζω, κύριε Υπουργέ,
αυτό που είπατε κατ’ αρχάς για το σχέδιο «Αθηνά», πριν πάω στο
άρθρο 34, για το µεγάλο δηλαδή σχέδιο ανασυγκρότησης και
αναδιάρθρωσης των τριτοβάθµιων ιδρυµάτων στη χώρα.
Χαιρετίζω πιο συγκεκριµένα αυτό που είπατε για τα κριτήρια,
διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν δεν υπάρχουν αρχές,
κανόνες, κριτήρια και προτεραιότητες σε αυτήν τη µεγάλη
µεταρρύθµιση, τότε κινδυνεύει να γίνει ένα παζάρι, µία µάχη
µεταξύ πόλεων, µία µάχη µεταξύ ειδικοτήτων, µία µάχη µεταξύ
τµηµάτων εντός του ιδίου ιδρύµατος, µία µάχη µεταξύ πανεπιστηµιακών ή τεχνολογικών ιδρυµάτων και δεν πρέπει να γίνει.
Αυτό το εγχείρηµα πρέπει να είναι ένα εγχείρηµα όχι απλώς
εξορθολογισµού, αλλά εξορθολογισµού µε δύο στόχους: Πρώτα
και κύρια, πρέπει να δώσει εκείνη την αναδιάρθρωση που θα
φέρει ποιότητα και αποτελεσµατικότητα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Και βεβαίως θα προκύψει και δηµοσιονοµικό όφελος –το
οποίο δεν θα έρθει µόνο από συγχωνεύσεις τµηµάτων που είναι
πάρα πολλά και θα δούµε αυτά που θα µας παρουσιάσετε και θα
τα συζητήσουµε- αλλά και ποιοτικό από την καλύτερη οργάνωση
των σπουδών, των ιδρυµάτων και των διοικητικών διαδικασιών.
Εφόσον, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτά τα κριτήρια είναι τα
ορθολογικά και αντικειµενικά κριτήρια που αφορούν τις
υπάρχουσες υποδοµές, το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό δυναµικό,
τα αναπτυξιακά κριτήρια κι όχι µόνο τον αριθµό των φοιτητών –
αφορά και αυτόν, αλλά δεν είναι το µόνο, καθώς είναι πολυπαραγοντικό το ζήτηµα αυτό- εµείς θα στηρίξουµε µε όλες µας τις
δυνάµεις αυτήν την προσπάθεια και θα συµµετάσχουµε µε τον
πιο δηµιουργικό τρόπο στο διάλογο που θα γίνει.
Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι το ζήτηµα των φοιτητών που έθεσε
ήδη ο κ. Βορίδης στην τοποθέτησή του. Θέλω να είµαι όσο
σαφής µπορώ κι εγώ από την πλευρά µου, εκπροσωπώντας το
ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ζήτηµα. Οι διαχρονικές σχέσεις που είχαν
αναπτυχθεί, σχέσεις πελατειακές, σχέσεις παλαιοκοµµατικές,
σχέσεις που έφεραν το υποτιθέµενο άσυλο στα ΑΕΙ να είναι
άσυλο ανοµίας και τις εκλογές στα ΑΕΙ να είναι παζάρι, δεν
µπορούν να γίνουν δεκτές.
Θυµάστε -γιατί ήµασταν όλοι εδώ- µε πόση δυσκολία τα
συγκεκριµένα άρθρα του ν. 4009 για τη συµµετοχή των φοιτητών
τα επεξεργαστήκαµε και µε πόση δυσκολία υπήρξε η συναίνεση,
µια µεγάλη συναίνεση, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Δεν γίνεται, λοιπόν, δεκτό σε καµµία περίπτωση να υπάρξει και
µάλιστα όχι µόνο µε τη µορφή τροπολογίας, µε οιαδήποτε µορφή
και αν ερχόταν. Για εµάς είναι casus belli.
Από εκεί και πέρα, για το ζήτηµα των µεταγραφών κατανοώ
ότι είχατε κάθε καλή πρόθεση -και καλύπτοµαι και από τα όσα
είπε ο εισηγητής µας, ο κ. Γκόκας- µέσα σε αυτήν την κρίσιµη
συγκυρία να φέρετε µία βελτιωτική ρύθµιση για τους πρωτοετείς
φοιτητές φέτος.
Ωστόσο, όπως και εσείς είπατε –και πολλοί άλλοι συνάδελφοι
και από διαφορετικές πτέρυγες της Βουλής είπαν- δεν είναι οι

6587

µεταγραφές η λύση. Οι µεταγραφές ήταν µέχρι σήµερα το πρόβληµα, διότι, παραδείγµατος χάριν –και το ξέρετε καλά και ρωτήστε- το ΤΕΙ Αθήνας είχε υπερτριπλάσιο αριθµό φοιτητών µε
τους οποίους ξεκινούσε και δεν µπορούσαν να γίνουν ούτε µαθήµατα ούτε εργαστήρια ούτε καµµία διαδικασία.
Εποµένως, κάποια στιγµή η περίφηµη µεταγραφή εκτός από
πελατειακή ήταν και δώρον-άδωρον, διότι καταστρατηγούσε –
και όσοι είναι εκπαιδευτικοί σ’ αυτήν την Αίθουσα θα το καταλάβουν- αυτή καθ’ εαυτή την ακαδηµαϊκή λειτουργία και τη δυνατότητα να έχουµε εφαρµοσµένη διδασκαλία ιδιαίτερα στα τεχνολογικά ιδρύµατα ή σε εκείνες τις πανεπιστηµιακές σχολές όπου
υπάρχουν εργαστήρια και εφαρµοσµένη διδασκαλία.
Για λόγους ευαισθησίας προς τη συγκυρία, εµείς µπορούµε
να κάνουµε δεκτή αυτή τη µικρή βελτίωση µε όσα ήδη ειπώθηκαν
και για το εισόδηµα και για τις άλλες παραµέτρους που βελτιώνουν αυτή τη µία προσπάθεια για τις µεταγραφές.
Θέλω, όµως, κύριε Υπουργέ να σας ευχαριστήσω που κάνετε
δεκτή κατ’ αρχάς τη δική µας τροπολογία, όχι επειδή είναι δική
µας. Επειδή, άκουσα και τον κ. Κουρουµπλή από τον ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και από άλλα κόµµατα να θέτουν το θέµα της επιτόπιας
στήριξης των φοιτητών, πιστεύω ότι µε αυτό που κάνετε µε το
ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια όχι µόνο µε τις εστίες
αλλά και µε αυτό το σύστηµα συµπληρωµατικών υποτροφιών.
Έχουµε τις υποτροφίες αριστείας, ας θεσµοθετήσουµε και
τις υποτροφίες εκπαιδευτικής αλληλεγγύης, οι οποίες δίνουν το
εξής δικαίωµα και την εξής δυνατότητα στους φοιτητές: Ανάλογα
και όσο πιο χαµηλή είναι η εισοδηµατική κατάσταση η δική τους
και της οικογενείας τους, τόσο προτεραιότητα θα έχουν, αρκεί
όµως να έχουν περάσει τουλάχιστον µε το βαθµό «6» όλα τα µαθήµατα, δηλαδή να είναι φοιτητές ενεργοί, οι οποίοι µπορούν να
σταθούν µέσα στο πανεπιστήµιο.
Αυτοί, λοιπόν, θα έχουν δικαίωµα για τις υποτροφίες φοιτητικής αλληλεγγύης µε βάση το διαθέσιµο εισόδηµα που λαµβάνει
υπ’ όψιν του και τα βάρη που έχει µια άλλη οικογένεια. Και αναφέροµαι ενδεικτικά σε βάρη αναπηριών, σοβαρών ασθενειών των
µελών µιας οικογένειας ή βάρη που έχουν σχέση µε δάνεια, µε
καθεστώς ανεργίας.
Και γνωρίζετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το
πρόβληµα δεν το έχουν µόνο οι πρωτοετείς φοιτητές, αλλά –εξ
όσων γνωρίζω- µιλώντας µε τον κόσµο στα πανεπιστήµια, µε γονείς και καθηγητές, υπάρχουν φοιτητές, οι οποίοι δυσκολεύονται
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Αυτόν, λοιπόν, το θεσµό των υποτροφιών αλληλεγγύης παράλληλα µε τις υποτροφίες αριστείας –δεν θέλουµε να καταργήσουµε τις υποτροφίες αριστείας- νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι θα
είναι µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να δούµε πώς µπορούµε να το
φέρουµε και µε την Έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους και
να το κάνουµε πράξη, έχοντας και τη συµβολή και από τις υπόλοιπες πτέρυγες της Βουλής.
Επίσης, θέλουµε να δούµε µε πολύ θετικό πνεύµα και να χαιρετήσουµε το γεγονός ότι δέχεστε -εξάλλου ήταν και το δικό σας
κόµµα, ο χώρος στον οποίο ανήκετε και το κόµµα της ΔΗΜΑΡ
και όπως είχαµε πει και το τότε κόµµα του ΛΑΟΣ και άλλα κόµµατα µικρότερα που δεν είναι στη Βουλή, τα οποία συµµετείχαν
και συναίνεσαν προς την κατεύθυνση που φέρνουµε - τις αλλαγές στο τεχνολογικό και νέο λύκειο. Περιµένουµε, λοιπόν, αυτή
τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Επίσης, θέλω να επισηµάνω την ανάγκη να αναδιοργανώσουµε
το σύστηµα κατανοµής του εκπαιδευτικού δυναµικού στα σχολεία µας. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα να έχει γύρω στους εκατόν ογδόντα χιλιάδες εκπαιδευτικούς, καθηγητές και δασκάλους και να µην µπορεί να καλύψει
τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τα στοιχεία λένε -και παρακαλώ να το επιβεβαιώσουµε αυτό
στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ- ότι το καθηγητικό δυναµικό στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και το διδασκαλικό δυναµικό είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Δεν µπορεί να
έχουµε ένα δυναµικό µε µεταπτυχιακά πάνω από 34% και αυτό
το δυναµικό να µην επαρκεί, να µην επαρκούν εκατόν ογδόντα
χιλιάδες καθηγητές και δάσκαλοι, όταν ο µέσος όρος εκπαιδευτικού και µαθητή είναι ένας από τους καλύτερους µέσους όρους
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στην Ευρώπη.
Πρέπει, λοιπόν, να πάµε σε µία αναδιοργάνωση. Αυτή πρέπει
να έχει γνώµονα το «πρώτα ο µαθητής», δηλαδή πρώτα το σχολειό, πρώτα οι ανάγκες του σχολειού. Στην κρίση όµως επάνω
και όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί πολλές και σοβαρές περικοπές, πρέπει βεβαίως –και συµφωνώ- να δούµε και το ζήτηµα
των εκπαιδευτικών µε ιδιαίτερη ανθρώπινη µέριµνα για τους ίδιους όχι µόνο ως άτοµα αλλά ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα,
τον πρωταγωνιστή µέσα σε κάθε σχολειό, που είναι ο δάσκαλος
και ο καθηγητής.
Γι’ αυτόν το λόγο εµείς θα βάλουµε πλάτη στον εξορθολογισµό και σας άκουσα να λέτε, µπορεί και να πάµε σε άρση αποσπάσεων. Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας προκαλέσω εδώ να
βάλουµε τον ίδιο κανόνα αντίστοιχα µε κριτήρια για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια που θα βάλουµε και στο «Αθηνά» δηλαδή αντικειµενικά κριτήρια για το πώς κατανέµεται το εκπαιδευτικό δυναµικό µε βάση πρώτα τις ανάγκες του σχολείου και
µετά των δασκάλων και των καθηγητών- και να το δούµε ορθολογικά, ούτως ώστε να µην κατηγορηθούµε πάλι ως Βουλή ότι
ευνοούµε την µία κατηγορία έναντι της άλλης, τον ένα κλάδο
έναντι του άλλου, τον έναν τόπο έναντι του άλλου. Άρα, λοιπόν,
µε αντικειµενικά κριτήρια θα στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια.
Και γι’ αυτό καταθέτουµε τον προβληµατισµό µας, γιατί άκουσα
να κατατίθεται τροπολογία για το να µπορούν παραδείγµατος
χάριν οι σύζυγοι των καθηγητών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να
αποσπώνται στον τόπο κατοικίας. Εύλογο θα πει κανείς. Μα εξίσου εύλογο είναι και για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας
και πρωτοβάθµιας.
Μήπως, λοιπόν, για να µην κατηγορηθούµε ότι πάµε να εξυπηρετήσουµε τους είκοσι, τριάντα, να δούµε µε ποια αντικειµενικά κριτήρια θα δούµε αυτό το ζήτηµα. Είναι ένα ζήτηµα
ουσιαστικό. Το ξέρω, έχω διδάξει πέντε χρόνια από τη ζωή µου
αλλού µακριά από τον σύζυγό µου, στη Θεσσαλία. Το ξέρω πάρα
πολύ καλά και είναι πρόβληµα, αλλά είναι εξίσου πρόβληµα και
για οικογένειες εκπαιδευτικών που αφορούν την πρωτοβάθµια
και την δευτεροβάθµια. Να το δούµε, λοιπόν, αλλά µε κάποια αντικειµενικά κριτήρια;
Ολοκληρώνοντας αυτή την τοποθέτησή µου θέλω να αναφερθώ στο επίµαχο θέµα της Θράκης. Νοµίζω ότι ακούσατε και
τα όσα είπε ο εισηγητής µας το πρωί, ακούσατε και τους Βουλευτές µας. Εµείς θεωρούµε, κύριε Υπουργέ, ότι πράγµατι δεν
είναι µόνο το ζήτηµα των ιεροδιδασκάλων. Είναι και το ζήτηµα
των µουφτήδων -τα είπε και η κ. Βούλτεψη, άκουσα πολύ προσεκτικά- αλλά βεβαίως και το ζήτηµα των ισλαµικών σπουδών και
θα πρέπει να δούµε συνολικά τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και βεβαίως και τα ζητήµατα των θρησκευτικών ελευθεριών.
Επιµένω στον συνταγµατικό όρο «οι θρησκευτικές ελευθερίες», και όχι σε άλλου είδους αυτοπροσδιορισµούς. Οι θρησκευτικές ελευθερίες πρέπει να γίνουν κατά το Σύνταγµα σεβαστές
και θα πρέπει να υπάρξει µία ειρηνική συνύπαρξη θρησκειών στη
Θράκη. Γι’ αυτό και συναινούµε προς το να φέρετε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση.
Τώρα εγώ θα σας ακούσω στη δευτερολογία σας τι προτίθεστε να κάνετε, γι’ αυτό το πολύ-πολύ σηµαντικό ζήτηµα.
Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι
ο κατεξοχήν χώρος όπου µπορούµε να βρούµε και συναινέσεις
και συγκλίσεις. Η διαδικασία συζήτησης εδώ στη Βουλή δύο
µέρες τώρα, το έχει αποδείξει ίσως στις πιο δύσκολες συνθήκες
που περνάει η πατρίδα µας και νοµίζω ότι ήταν µία πολύ ουσιαστική συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι στη συζήτηση που κλείνει πλέον είχαµε την ευκαιρία οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να θέσουµε αρκετά ζητήµατα.
Είπαµε εξαρχής ότι τα ζητήµατα της παιδείας τα αντιµετωπί-
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ζουµε, χωρίς να µπαίνουµε σε κοµµατικό ανταγωνισµό. Και είπαµε ότι δεν έχουµε κανένα πρόβληµα ρυθµίσεις, οι οποίες είναι
θετικές, να τις υποστηρίξουµε, όπως επίσης σηµαντικά σοβαρά
ζητήµατα, τα οποία άπτονται αρχών και που έχουν σχέση µε την
παιδεία και σε αυτά δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να υποστηρίξουµε πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί.
Υπήρχε αυτή η τροπολογία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα ζητήµατα των ιεροδιδασκάλων
στη Θράκη και για την εκπαίδευση των µουσουλµανοπαίδων. Σε
αυτό, από την αρχή από αυτό εδώ το Βήµα, ήµασταν ξεκάθαροι
ότι θα στηρίζαµε, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αυτήν την
πρωτοβουλία.
Είδαµε, όµως, δυστυχώς, µετά από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε, ότι υπήρχαν παλινδροµήσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης και της πλειοψηφίας, γιατί σε πρώτη φάση τουλάχιστον ο
κύριος Υπουργός δεν έκανε αποδεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Για το λόγο αυτό, ο Πάνος Καµµένος, ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων τρεις φορές ήρθε, επέµενε, πίεσε και ζήτησε
από τον Υπουργό να κάνει αποδεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία. Χαιρόµαστε ιδιαίτερα –και το χαιρετίζουµε- που έγινε δεκτή
η συγκεκριµένη τροπολογία, διότι τα θέµατα της Θράκης είναι
σηµαντικά, είναι καθοριστικά.
Παρ’ ότι συζητούµε σ’ ένα πολύ συγκεκριµένο πεδίο, υπάρχουν
ζητήµατα ευρύτερα. Και σε αυτό, όµως, το πεδίο, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν ότι διάφοροι κύκλοι του προξενείου στη Θράκη έλεγαν
ότι δεν θα περάσει αυτή η τροπολογία, θεωρούµε πολύ σηµαντικό
ότι γίνεται αποδεκτή. Θα αναµείνουµε, πλέον, όµως, να δούµε εάν
θα ψηφιστεί. Διότι άκουσα από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο
του ΠΑΣΟΚ ότι το έχει αφήσει λίγο ανοιχτό το ζήτηµα, µέχρι να
ακούσει και τη δευτερολογία του κυρίου Υπουργού.
Εµείς ξεκάθαρα, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες θα το στηρίξουµε.
Από εκεί και πέρα θα δούµε, βεβαίως, τι θα διαµορφωθεί από
πλευράς πλειοψηφίας µέσα στην Αίθουσα.
Θεωρούµε τα θέµατα αυτά σηµαντικά και τα συνδυάζουµε µε
προσπάθειες που γίνονται από µνηµονιακές δυνάµεις και από την
Τουρκία για την κοσσοβοποίηση της Θράκης, προτάσεις που
έχουν σχέση µε τις ειδικές οικονοµικές ζώνες, τον κ. Φούχτελ
που κάνει βόλτες. Και σήµερα εντελώς τυχαία, παραµονή της ψήφισης για τη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής έχουµε
τον κ. Ράιχενµπαχ να επισκέπτεται το ελληνικό Κοινοβούλιο, τον
ανθύπατο, ο οποίος θέλει να καθορίσει τις εξελίξεις στη χώρα
µας. Ταυτόχρονα, έχουµε κύκλους συζητήσεων και προσπαθειών, για το πώς θα γίνει η συγκάλυψη των ευθυνών, για να µη
στηθούν αύριο οι τέσσερις κάλπες και για να µην µπορέσουν
ελεύθερα οι Βουλευτές να εκφράσουν τη γνώµη τους.
Αυτό είναι ένα πολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο έγινε η συζήτηση. Υπήρξαν αρκετά έντονες αντιπαραθέσεις. Τουλάχιστον,
εµείς είπαµε, ότι η Ελλάδα δεν πωλείται, η Ελλάδα δεν υποθηκεύεται, αλλά και δεν τεµαχίζεται. Εποµένως, στο θέµα της Θράκης –και όποιες προσπάθειες γίνονται µε τον Α ή Β τρόπο- θα
µας βρουν αντίθετους και θα πάει πίσω αυτή η ιστορία και οι προσπάθειες που θέλουν να κάνουν ορισµένοι.
Άρα, λοιπόν, το κοµµάτι αυτό της τροπολογίας, παρότι φαινόταν σε πρώτη φάση ανώδυνη, αποδείχθηκε κυρίαρχο θέµα συζήτησης. Κι εδώ θ’ αποδειχθεί η πολιτική βούληση όλων να
πάρουν θέση.
Εποµένως, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι σταθεροί στις απόψεις τους. Ό,τι λέµε εµείς ισχύει για πάντα. Εδώ, θα αποδειχθεί
πλέον στο συγκεκριµένο θέµα, αν θα υπάρξει η µεταβλητή γεωµετρία σε σχέση µ’ αυτούς, οι οποίοι θα ψηφίσουν. Αυτό θα το
δούµε και στο πως θα αθροιστούν πρακτικά.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να κάνω µόνο µια παρατήρηση:
Κύριε Υπουργέ, έχουµε κάνει κι εµείς προσπάθειες. Κάναµε τις
προτάσεις µας. Βλέπουµε ότι αρκετές από τις προτάσεις µας γίνονται δεκτές.
Θα ήθελα µόνο να επισηµάνω προς το Προεδρείο, ότι σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Κανονισµού –επειδή έχουν µπει πάρα
πολλές τροπολογίες και πρέπει να καταλάβουµε όλα αυτά πως
διαµορφώνονται στο τέλος- η ψήφιση επί του συνόλου θα πρέπει
να γίνει σε άλλη συνεδρίαση. Αυτό είναι σηµαντικό. Εάν εσείς
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προχωρήσετε σε ψήφιση επί του συνόλου –έτσι λέει ο Κανονισµός- εµείς θα το καταψηφίσουµε.
Έρχοµαι, τώρα, πολύ γρήγορα σε ορισµένα ζητήµατα που τέθηκαν, διότι έχω ελάχιστο χρόνο.
Πρώτον, όσον αφορά το σχέδιο «Αθηνά» τέθηκαν ζητήµατα.
Υπάρχουν τεράστιες ανησυχίες. Αυτή είναι µια µνηµονιακή αντίληψη, οι οποία θα µας βρει αντίθετους. Θέλουµε να υπάρξουν
δυνατότητες στα ζητήµατα αυτά για όλη την περιφέρεια και για
όλη την Ελλάδα, ώστε να µπορέσουµε, πραγµατικά, να έχουµε
εκπαίδευση για όλους τους Έλληνες και να µπορέσουµε να
έχουµε επένδυση στη γνώση και στην τεχνολογία. Αυτό, δυστυχώς, µε τις µνηµονιακές επιλογές γίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Τέλος, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ασχολούµαστε µε τον
τρόπο εκλογής των πρυτάνεων και µε τα συµβούλια διοίκησης.
Κάνουµε κριτική για το πώς δούλεψαν τα συστήµατα αυτά, κάνουµε κριτική για το πώς επιβάλλονται ο νέες απόψεις.
Εγώ θα ήθελα να σας βάλω προσωπικά, µε την εµπειρία µου
που έχω ως καθηγητής, έναν προβληµατισµό. Και θα ήθελα
αυτόν τον προβληµατισµό να τον ακούσει και ο Υπουργός.
Προκειµένου να γίνει κανείς και να έχει το δικαίωµα να είναι
υποψήφιος για πρύτανης, αντιπρύτανης, κοσµήτορας, πρέπει να
είναι είτε καθηγητής είτε αναπληρωτής καθηγητής, που σηµαίνει
ότι έχει κριθεί έχει αξιολογηθεί και σε επίπεδο διοικητικό.
Πολύ απλή πρόταση. Σε κάθε πανεπιστήµιο θα σχηµατίζεται
κατάλογος από όσους επιθυµούν στη βαθµίδα καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή και θα γίνεται κλήρωση. Και θα έχουµε κλήρωση για το ποιος θα είναι ο πρύτανης και ο αντιπρύτανης µε
θητεία ενός έτους. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση
να έχουµε εξαρτήσεις από οποιεσδήποτε δυνάµεις και δεν µας
χρειάζονται και τα εξωτερικά συµβούλια διοίκησης. Είναι τρόποι
µε τους οποίους µπορούµε να το υπερβούµε.
Και δύο νοµοτεχνικές παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν
κατάλαβα το εξής για τους καθηγητές, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί
σε ένα ΑΕΙ και πάνε σε άλλο ΑΕΙ, αν µετράει ο χρόνος. Και λέτε
ότι µετράει και πολύ σωστά γιατί το αντιµετωπίσαµε κάποιοι από
µας και προσωπικά, παρ’ ότι στην περίπτωσή µου δεν ίσχυσε, αν
έµενα τέσσερα χρόνια. Αλλά εδώ λέτε ότι µπορεί να το κάνει
µόνο αφού παρέλθουν δύο έτη. Σκεφτείτε την περίπτωση κάποιου που είναι τρία ή τρεισήµισι χρόνια ήδη σε ένα τµήµα και
πηγαίνει σε κάποιο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο τον εγκλωβίζετε
για άλλα δύο χρόνια, δεν το αντιµετωπίζετε.
Δεύτερον, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει αυτή η περίφηµη
απαγόρευση της µετακίνησης από την περιφέρεια στην Αθήνα ή
στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το έχετε θέσφατο χρόνια ολόκληρα.
Μόνο κάποιος κατάφερε να έρθει από τη Θεσσαλονίκη στην
Αθήνα, ένας και µοναδικός. Ελέγξτε το να δείτε ποιος ήταν αυτός
ο καθηγητής που µπόρεσε και ήρθε από τη Θεσσαλονίκη στην
Αθήνα, µε την εξήγηση ότι δεν απαγορεύεται η µετακίνηση µεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Δείτε το σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Μαριά. Έχετε υπερβεί το χρόνο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε και αυτό το δήθεν θέσφατο πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Δηλαδή θα πάµε σε µια συνολική αντιµετώπιση των ζητηµάτων;
Αυτό έχει σχέση και µε τις µετεγγραφές. Θεωρούµε σηµαντικές
τις ρυθµίσεις που γίνονται, όχι τέλειες. Θέλουµε πολύ περισσότερα. Στα συγκεκριµένα άρθρα, ορισµένα από αυτά θα τα ψηφίζουµε και θα το δείτε αλλά στο σύνολό του θα το καταψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο, γιατί θεωρούµε ότι δεν είναι συνολικά στη θετική
κατεύθυνση.
Όµως, και ελπίζω µε το πρόγραµµα «Αθηνά», που θα φέρετε,
να µας δοθεί η ευκαιρία, να πούµε αρκετά πράγµατα στα ζητήµατα αυτά και µια να έχουµε άλλη αντίληψη όχι µόνο στις µετεγγραφές αλλά και στο θέµα της εισαγωγής στα πανεπιστήµια.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, στο σύνολό του το νοµοσχέδιο και επί
των άρθρων. Θα ακούτε κάθε φορά τι ψηφίζουµε, γιατί θα περάσει αρκετή ώρα µέχρι να πούµε ποια άρθρα ψηφίζουµε και ποια
καταψηφίζουµε σε σχέση µε τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Αρβανίτης έχει
το λόγο για δώδεκα λεπτά.
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγόµεθα ήδη προς το πέρας της συζητήσεως του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο φέρει διαρθρωτικές
αλλαγές διοικητικής φύσεως, διοικητικής µορφής και προβλέπει
την ίδρυση διαφόρων φορέων, επίσης, προβλέπει ζητήµατα
αθλητισµού, συνταξιοδοτήσεως, επαγγελµατικής κατευθύνσεως,
τρόπους αξιολογήσεως και όλα αυτά.
Αυτή η συζήτηση, γίνεται υπό τη σκιά της απειλής του Τούρκου προξένου εις την Κοµοτηνή, ο οποίος είχε το θράσος να δηλώσει ότι όσο είναι αυτός Τούρκος πρόξενος εις την Κοµοτηνή,
δεν θα ψηφιστεί αυτός ο νόµος. Και µου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν ανησύχησε το Υπουργείο των Εξωτερικών και δεν
εφήρµοσε αυτά τα οποία εφαρµόζονται εις το διεθνές διπλωµατικό πεδίο εις αυτές τις περιπτώσεις, να στείλει, δηλαδή, αυτόν
τον κύριο στο σπίτι του κατευθείαν, από εκεί που ήρθε. Δεν το
έκανε.
Αλλά και σε άλλες πρόσφατες περιπτώσεις το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία. Και ερωτάται. Γιατί αυτή
η υποχωρητικότης; Γιατί αυτή η ενδοτικότης; Μου κάνει κατάπληξη το ίδιο και µε την υπόθεση του Καλεντερίδη µε την αίθουσα του Πολεµικού Μουσείου, όπου είχε µεταφράσει ήδη ο
Καλεντερίδης και διάβασε και οµίλησε για το βιβλίο του αρχηγού
του κουρδικού στρατού «Ανατοµία ενός πολέµου».
Έκανα µία ερώτηση και προς το Υπουργείο Εξωτερικών και
προς το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης. Ξέρετε τι µου απάντησαν;
Ότι δεν είναι δουλειά των τρίτων –άλλα αντ’ άλλων δηλαδή- και
θα το καταθέσω αυτό µετά το πέρας της οµιλίας µου εις το Προεδρείο.
Εξακολουθεί αυτή η ενδοτικότητα. Εάν τυχόν ο Έλλην πρόξενος εις την Κωνσταντινούπολη έλεγε ότι «όσο είµαι εδώ εγώ πρόξενος δεν θα περάσει αυτός ο νόµος», δεν ξέρω που θα
βρισκόταν τώρα. Θα είχε γυρίσει εδώ στην πατρίδα ή θα ήταν
στα βάθη της Ανατολίας; Δεν το γνωρίζω.
Είναι αδιανόητο, λοιπόν, αυτό και ρωτώ –ρωτήστε και εσείς,
κύριε Υπουργέ- γιατί δεν απελάθη ο Τούρκος πρόξενος, ο οποίος
τώρα, επί σειρά µηνών ασκεί έντονη προπαγάνδα ανελέγκτως
υπέρ των Τούρκων.
Ανέφερα ότι αυτό το πολυνοµοσχέδιο είναι διοικητικής φύσεως µε τις διαρθρωτικές αυτές αλλαγές, στις οποίες δεν θα
αναφερθώ κατ’ άρθρο.
Μου έκανε εντύπωση -και µάλιστα καλή εντύπωση- το γεγονός
ότι ο χθεσινός αγορητής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το θέµα της παιδείας είναι σηµαντικό και κρίσιµο. Σωστά, συµφωνούµε. Εγώ, µάλιστα, λέω ότι είναι κορυφαίο.
Όµως, εις το υπό ψήφιση, υπό συζήτηση πολυνοµοσχέδιο, δεν
αναφέρονται θέµατα για τη βελτίωση της ποιότητος της παρεχοµένης παιδείας, η οποία παρέχεται κατά τέτοιο τρόπο που δεν
συµφωνεί µε την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Συντάγµατος.
Και το λέω αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, έχει
γίνει προσπάθεια προκειµένου να αποδυναµωθεί η εθνική συνείδηση και το πατριωτικό φρόνηµα. Έχει γίνει συστηµατική, µεθοδική προσπάθεια. Κάποιοι ήσαν υπερήφανοι, επειδή ετέλεσαν
υπό ορισµένους Υπουργούς Παιδείας, οι οποίοι έκαναν και αυτοί
τις προσπάθειές τους για αυτήν την εξασθένηση εθνικής συνειδήσεως και πατριωτικού φρονήµατος.
Λέει, λοιπόν –και θέλω την προσοχή σας, αξιότιµε κύριε
Υπουργέ- η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, ότι
η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή, µε σκοπό, εκτός των
άλλων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως
των Ελλήνων.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω –γιατί έχει µεγάλη σηµασία- µια
αντιπαραβολή µε τη διατύπωση της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου. Στην παράγραφο 1, αναφέρεται
ότι η ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης και της επιστήµης, της
έρευνας και της διδασκαλίας αποτελεί υποχρέωση του κράτους.
Στην παράγραφο 7, αναφέρεται ότι η επαγγελµατική και κάθε
άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος. Στην παράγραφο 2, όµως, αναφέρεται ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ανάπτυξη της εθνικής και
θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων.
Ερωτάσθε εδώ τι έχει γίνει –και µιλάω ειδικά- ποια πρόβλεψη
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έχει γίνει στο υπό κρίση νοµοσχέδιο, ώστε, πράγµατι, να αναπτυχθεί η εθνική συνείδηση και η θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων; Μήπως έχει γίνει το αντίθετο; Μήπως έχουµε αποµακρυνθεί από αρχές, αξίες, ιδεώδη, ιδανικά του Ελληνισµού και
δεν έχει παρασχεθεί η προσήκουσα και υπό του συνταγµατικού
νοµοθέτου διατυπωθείσα παράγραφος 2 του άρθρου 16, που
λέει ότι η παιδεία είναι βασική αποστολή του ελληνικού κράτους;
Ακόµη, βεβαίως, δεν έχει τροποποιηθεί. Πολύ φοβούµαι ότι θα
γίνει αυτό αργότερα µέσα στο πλαίσιο της µεθοδευµένης απεθνοποιήσεως και του µεθοδευµένου αφελληνισµού.
Είπε χθες η αγορήτρια της ΔΗΜΑΡ, η έχουσα αντιλήψεις «συνωστισµού» περί ιστορίας, ότι είναι καιρός οι ανάγκες του παρόντος και του µέλλοντος να επιβάλουν µεταρρυθµίσεις. Για να
καταλάβω, τι είδους µεταρρυθµίσεις εννοούσε αυτή η κυρία;
Τύπου «συνωστισµού» µεταρρυθµίσεις ή διοικητικής φύσεως;
Περαιτέρω είπε ότι έχουµε εγκλωβιστεί σε στερεότυπα, σε παλαιού τύπου αντιλήψεις. Δεν µας είπε, όµως, ποιες είναι οι παλαιού τύπου αντιλήψεις. Το να πιστεύουµε στην πατρίδα, που
είναι το απάντων τιµιότερο;
Και έρχοµαι στη δική σας παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Κάνατε µία αντιδιαστολή µεταξύ πατριωτισµού και εθνικισµού, τον
οποίο ταυτίσατε µε τη µισαλλοδοξία. Όχι, κύριε Υπουργέ. Έχετε
λάθος. Γνωρίζετε κάλλιστα την ελληνική γλώσσα, τις έννοιες των
όρων της ελληνικής γλώσσας. Τι άλλο από πατριωτισµός ανυποχώρητος, ασυµβίβαστος είναι ο εθνικισµός; Μήπως το συγχέετε µε τη θεωρία του Γάλλου Λοχαγού Σοβέν, το σοβινισµό
δηλαδή; Όχι, κύριε Υπουργέ.
Εµείς οι εθνικιστές είµαστε οι ανυποχώρητοι πατριώτες, οι
ασυµβίβαστοι πατριώτες και πρέπει να µας τιµάτε ειδικά γι’ αυτό
και να µην κάνετε αντιδιαστολή µεταξύ πατριωτισµού και εθνικισµού και µάλιστα να µιλάτε για µισαλλοδοξία, όταν υπάρχουν
εδώ εκπρόσωποι κοµµάτων που µας λένε κοµµατικό µόρφωµα,
χωρίς να σέβονται ένα εκατοµµύριο Έλληνες. Είναι αδιανόητο.
Περαιτέρω, κάποιος αγορητής του ΠΑΣΟΚ σήµερα µίλησε για
εργολάβους του πατριωτισµού. Καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ,
ποιος εκτρέφει µισαλλόδοξα αισθήµατα κατά ποίου. Φυσικά, εννοούσε εµάς. Λέµε, λοιπόν, στον κύριο αυτόν ότι οι µόνοι εργολάβοι που υπάρχουν είναι οι εργολάβοι του αφελληνισµού και
της απεθνοποιήσεως. Αυτοί έχουν αναλάβει εργολαβικώς το
έργο. Να µη λέει σε εµάς ότι έχουµε σχέση µε τέτοιες εργολαβίες.
Είµαστε αγνοί, γνήσιοι, Έλληνες πατριώτες. Να το χωνέψουν
αυτό µερικοί κύκλοι. Γι’ αυτό και το έµβληµά µας δίπλα στην ελληνική µας σηµαία είναι αυτό –το επαναλαµβάνω, το είπα και το
πρωί- που βρίσκεται γύρω-γύρω στην οροφή της Αίθουσας του
Κοινοβουλίου, ο µαίανδρος, δηλαδή το έµβληµα του Ελληνισµού.
Και τολµούν να µας κατηγορούν ποιοι; Οι υπηρέτες του Δ’ Ράιχ,
του Ράιχενµπαχ, του Φούχτελ, της Μέρκελ και του Σόιµπλε.
Εξαρχής, πριν συνεχίσω, σας λέω ότι εµείς υπερψηφίζουµε
την τροπολογία. Αυτό είναι βέβαιο. Δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ» στο
υπόλοιπο νοµοσχέδιο. Η τροπολογία αυτή καλύπτει, πράγµατι,
ορισµένα κενά που υπήρχαν και άφηναν περιθώριο στο τουρκικό
προξενείο να δρα προπαγανδιστικώς κατά της πατρίδας µας.
Αυτό είναι γεγονός.
Περαιτέρω, θα ασκείται τώρα εποπτεία της ελληνικής Κυβερνήσεως, του ελληνικού κράτους, στους διορισθισοµένους ιεροδιδασκάλους, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι θα υπάρχει έλεγχος
για τον τρόπο µε τον οποίο θα διδάσκουν το Κοράνι, αν θέλουν
οι µουσουλµάνοι µαθητές να το διδάσκονται. Έχουν εξαιρεθεί
από το δικό µας µάθηµα Θρησκευτικών. Μπορεί όµως και να µη
θέλουν.
Θα διδαχθεί αν οι διευθυντές δουν ότι υπάρχει επαρκής αριθµός. Γιατί αν σηκώσουν τα χέρια πέντε µαθητές µέσα σε ένα γυµνάσιο ή ένα λύκειο και πουν «εµείς θέλουµε να διδαχθούµε το
Κοράνι», δεν νοµίζω ότι είναι επαρκής ο αριθµός. Νοµίζω ότι
αυτό προβλέπεται στην τροπολογία.
Αυτή η τροπολογία, βέβαια, έρχεται σε χαλεπούς καιρούς. Η
πατρίδα µας περνάει τεράστια ηθική και υλική κρίση. Βαλλόµεθα
πανταχόθεν και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι οσηµέραι εκχωρείται
η εθνική µας κυριαρχία. Αυτά τα ζητήµατα είναι εξαιρετικά λεπτά
και πρέπει να τα προσέχουµε. Η Θράκη µας αποτελεί στόχο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό είναι βέβαιο. Πρέπει να την προστατεύσουµε οικονοµικά,
κοινωνικά, εκπαιδευτικά. Πρέπει να διαλυθούν οι σύλλογοι των
µουσουλµάνων, οι οποίοι δρουν κατασκοπευτικά εδώ στη χώρα
µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Πρέπει να εφαρµοστεί επιτέλους η Συνθήκη της Λωζάνης. Πολλοί την επικαλούνται αλλά οι Τούρκοι ως συνήθως ξέρετε γιατί
υπογράφουν ή δεν υπογράφουν συµφωνίες; Για να µην τις τηρούν, κύριε Υπουργέ. Η ιστορία διδάσκει, όχι η ιστορία που έχει
γράψει η κυρία του συνωστισµού, αλλά η ιστορία που ξέρουµε
όλοι µας, όλος ο κόσµος, για το πώς συµπεριφέρονται οι Τούρκοι.
Πώς θα πάει τώρα ο κ. Σαµαράς τον Μάρτιο για να µιλήσει στο
δεύτερο ανώτατο Ελληνοτουρκικό Συνέδριο για τη σχέση µεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας; Θα πάει κάτω από τη σκιά του casus belli.
Ούτε καν αυτό ήρθη.
Πώς θα πάει να συνοµιλήσει, όταν ακούγεται βαριά η µπότα
του Τούρκου κατακτητή στη βασανισµένη µας Κύπρο; Αυτό είναι
το ερώτηµα. Έχουµε περιέργεια να δούµε τι θα πει.
Όµως, ειδικά για αυτό επιµένω, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει
να απελαθεί ο Τούρκος πρόξενος.
Επίσης, όσον αφορά το θέµα των πολυτέκνων, παρακαλώ να
δείξετε ιδιαιτέραν στοργήν. Αποτελούν το βιολογικό θεµέλιο της
φυλής µας, «το βιολογικό θεµέλιο της ράτσας µας», όπως λέει ο
Καζαντζάκης.
Εµείς, οι εθνικιστές, που τόσο έχουµε κατασυκοφαντηθεί, πιστεύουµε εις το απάντων τιµιότερο, που είναι η πατρίδα µας, η
φυλή µας, το έθνος µας. Ερωτώ, λοιπόν: Γιατί κατηγορούµεθα;
Γιατί κατασυκοφαντούµεθα;
Θα σας πω εγώ, κύριε Υπουργέ, γιατί. Διότι αποτελούµε το
µόνο εµπόδιο στα εθνοκτόνα σχέδια όλων αυτών των συκοφαντών κατηγόρων.
Μου έκανε δε µεγίστη εντύπωση το γεγονός ότι η πλευρά της
ΔΗΜΑΡ υπερησπίζετο τους µειονοτικούς Βουλευτάς εδώ µε έναν
τρόπο που ούτε Τούρκοι δεν θα τους υπερησπίζοντο. Τι είναι,
δηλαδή; Φερέφωνα της τουρκικής προπαγάνδας εδώ αυτοί οι
κύριοι; Ξέρουµε τι έχουν κάνει κατά το διάστηµα αυτών των
τριάντα οκτώ ετών και φτάσαµε σε αυτό το σηµείο.
Αυτά είχα να πω σε γενικές γραµµές και στη δευτερολογία µου
ενδεχοµένως να παρέµβω. Επαναλαµβάνω πάλι ότι εµείς υπερψηφίζουµε την τροπολογία, διότι τη θεωρούµε στην προκειµένη
περίπτωση ως εθνικά ωφέλιµη, αλλά δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ» όσον
αφορά εις το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα ήθελα να σας
ενηµερώσω ότι δεν υπάρχει δευτερολογία. Μιλούν οι εισηγητές,
δευτερολογούν και ο Υπουργός κλείνει.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Συγγνώµη, αλλά εάν προκύψει κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εάν ζητήσετε παρέµβαση, ναι. Όµως, όπως καταλαβαίνετε, το χρόνο τον έχετε
εξαντλήσει.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Έχουµε ζητήσει ήδη, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Τζαµτζή, δεν
µιλώ σε σας. Μιλώ στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι
οποίοι πήραν και την πρωτολογία και τη δευτερολογία µαζί.
Παρέµβαση µπορείτε να κάνετε, αλλά δεύτερη οµιλία δεν
έχετε, κύριε Αρβανίτη.
Ο κ. Οικονόµου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα λέγαµε ότι το νοµοσχέδιο το
οποίο ήρθε προς συζήτηση δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
ως συγκλονιστικό, µε την έννοια ότι επιφέρει µεγάλες αλλαγές
και µεταρρυθµίσεις στο χώρο της παιδείας αλλά νοµίζω ότι σοφά
ποιώντας, αποφεύγετε αυτές τις υπερβολές και τις εξαλλότητες
προηγουµένων συναδέλφων σας Υπουργών.
Μιλώ για εξαλλότητες, διότι πολλοί αφελείς και µικρόνοοι ήθελαν να γράψουν το όνοµά τους στην ιστορία, κάνοντας µία µεγάλη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Βέβαια, στη συνέχεια των
πραγµάτων η µεταρρύθµιση εχάθη, διότι δεν ήταν σωστά δοµη-
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µένη ούτε έτοιµη και το µόνο σίγουρο είναι ότι ταλαιπωρήθηκε
και η εκπαιδευτική κοινότητα και η νεολαία και η κοινωνία συνολικά.
Στα χρόνια, τουλάχιστον, που παρακολουθώ τα θέµατα παιδείας σε όλα τα επίπεδά της και ειδικά στο πανεπιστηµιακό κοµµάτι, πρέπει να πω ότι πολλοί µαθητευόµενοι µάγοι πέρασαν από
το συγκεκριµένο Υπουργείο. Εγώ, όµως, πιστεύω ότι το θέµα
ενός νοµοσχεδίου και µιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας η οποία
επιφέρει καλές αλλαγές σε σχέση µε τα ζητήµατα που πρέπει να
διορθωθούν και να οικοδοµήσουµε σιγά-σιγά µία καλύτερη καθηµερινότητα ή µια καλύτερη διάταξη των θεµάτων της παιδείας,
προσφέρει πιο καλές υπηρεσίες.
Γιατί σας το λέω αυτό; Αυτό το νοµοσχέδιο -που θα το χαρακτήριζα καλό και σηµαντικό νοµοσχέδιο- κατά τη δική µου
άποψη, έχει έξι καλά ζητήµατα στα οποία µπορούµε να εστιάσουµε και να µείνουν στον κόσµο, στους πολίτες που µας ακούν
ως µία καλή συνεισφορά αυτής της Κυβέρνησης στα εκπαιδευτικά θέµατα της χώρας. Είναι έξι θέµατα. Τουλάχιστον εµείς σε
αυτά µπορούµε και εστιάζουµε.
Είναι έξι ζητήµατα τα οποία τελειώνοντας και µε την ψήφιση
του νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι κάτι θετικό έχουν να δώσουν στο
εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας µας.
Ξεκινώ, λοιπόν, αναφερόµενος στο πρώτο ζήτηµα που είναι το
Ίδρυµα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και στο δεύτερο ζήτηµα
που είναι ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Αν µείνουµε σ’ αυτούς τους
δύο κύκλους, δεν κάναµε τίποτα. Είναι δύο οργανισµοί που έχουν
συµπτυχθεί. Πρόκειται για δηµιούργηµα συµπτυσσόµενων οργανισµών που µπορεί να αφορά τους εργαζόµενους εκεί, άντε και
τους συναλλασσόµενους µ’ αυτούς οργανισµούς. Τι µένει σαν
πολιτικό συµπέρασµα; Τίποτα, αν το αφήσουµε εκεί το θέµα!
Όµως, κύριε Υπουργέ, εγώ λέω το εξής. Τις προηγούµενες
ηµέρες ήρθε εδώ πέρα ένα νοµοσχέδιο που αφορούσε τις συγχωνεύσεις οργανισµών του δηµοσίου. Εγώ αν ήµουν κυβέρνηση,
σε επικοινωνιακό επίπεδο θα έλεγα ότι αυτή η πολιτική που αρχίζει και περιµαζεύει ένα σπάταλο, ένα µη αποτελεσµατικό, ένα
µη παραγωγικό κράτος και το κάνει πιο αποτελεσµατικό και πιο
λειτουργικό γίνεται πραγµατικότητα είναι ένα νέο κράτος το
οποίο πολλοί το έχουν στο µυαλό τους, το θέλουν, θα το διεκδικήσουν και θα το παλέψουν!
Αυτό το νοµοσχέδιο, είναι ένα πρώτο συγκεκριµένο παράδειγµα για το πώς µπορεί να γίνει µία συγχώνευση οργανισµών
αποδοτικότερη για την κοινωνία. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο
φέρνει πλέον στην πράξη αυτό που λέµε «λιγότερο κράτος», δηλαδή ένα κράτος το οποίο είναι αποτελεσµατικό, λειτουργικό και
µπορεί να προσφέρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει σήµερα η διαδικασία, αλλά σήµερα ολοκληρώνεται. Και η προηγούµενη κυβέρνηση πιστώνεται, προφανώς, το ότι ξεκίνησε αυτήν
την προσπάθεια. Εσείς, όµως, πιστώνεστε ότι την ολοκληρώνετε.
Το µεγάλο πρόβληµα, κατά τη δική µου άποψη, για το χρόνο
που έχω θητεύσει σ’ αυτά εδώ τα έδρανα, είναι ότι πολλοί ξεκίνησαν µεγάλα σχέδια και µεγάλες µεταρρυθµίσεις, αλλά οι περισσότερες έµειναν στη µέση και χάθηκαν.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε την ολοκλήρωση ενός κύκλου για δύο σηµαντικούς οργανισµούς του Υπουργείου Παιδείας. Άρα, λοιπόν,
για µένα καταγράφεται κάτι πολύ σηµαντικό, ότι δηλαδή µαζεύουµε πλέον ένα κράτος το οποίο λειτουργούσε σπάταλα και
αφειδώς, όχι υπέρ του λαού, αλλά πολλές φορές εις βάρος του
λαού, διότι έπρεπε να ικανοποιεί τον εαυτό του. Ήταν, δηλαδή,
ένα σύστηµα που διαµόρφωνε γραφειοκρατία, µη αποτελεσµατικό και µη λειτουργικό.
Ξέρετε, αυτές οι προτάσεις και οι θέσεις ότι πρέπει πλέον να
µαζεύουµε αυτό το µεγάλο τέρας του κράτους το οποίο όλοι διαµορφώσαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια, είναι θέσεις τις οποίες
εκφράζαµε στη Βουλή για πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς µέναµε
στα λόγια. Εδώ, ίσως είναι ένα καλό παράδειγµα ότι µία Κυβέρνηση συνεργασίας τριών κοµµάτων παίρνει πρωτοβουλίες και έχει
το πολιτικό θάρρος να ξεκινήσει, να προχωρήσει και να ολοκληρώσει αυτά που λέγαµε στα λόγια, πολλά χρόνια προηγουµένως.
Άρα, λοιπόν, κατά τη δική µου άποψη, πιστώνεται η Κυβέρνηση
το ότι πλέον έχουµε συγκεκριµένα το µάζεµα του κράτους στο
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χώρο της παιδείας και την ορθολογικοποίηση και τη λειτουργική
διαµόρφωση ενός νέου σχήµατος, ενός εργαλείου δουλειάς για
την Κυβέρνηση, για την πολιτεία, σε σχέση µε τα ζητήµατα της
νεολαίας, σε σχέση µε τα ζητήµατα της πιστοποίησης, σε σχέση
µε τα ζητήµατα που αφορούν τους δύο οργανισµούς.
Ακούω µε πολλή επιφύλαξη τις απόψεις που λένε ότι ειδικά ο
δεύτερος Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων ανοίγει την
πόρτα στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ξέρετε, αυτές οι δοµές εκπαίδευσης οι οποίες λειτουργούν εκ των πραγµάτων, είτε λέγονται
ΙΕΚ, είτε λέγονται ΚΕΚ, είτε λέγονται ευρωπαϊκά προγράµµατα,
η επιµόρφωση και όλη αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία η οποία
γίνεται, είναι σηµαντικά δεδοµένα και πρέπει να µπουν σε κανόνες. Όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό, δεν έχει µπροστά του την
κοινωνική διεργασία και την κοινωνική εξέλιξη.
Ένα τρίτο θέµα πολύ σηµαντικό, είναι ότι φέρατε τη δυνατότητα –και χαίροµαι πάρα πολύ και σας συγχαίρω- αξιοποίησης
του επιστηµονικού προσωπικού στα πανεπιστήµια. Επειδή οι διατάξεις στο κοµµάτι των ΑΕΙ είναι πολλές και έχοντας κάποιοι την
καθηγητική ιδιότητα µπορεί να τα βλέπετε αυτά ως µία καθηµερινότητα που πρέπει να την ρυθµίζετε. Εγώ σας λέω ότι ένας τρίτος που είναι έξω από το µικρόκοσµο –σηµαντικός, αλλά µικρόκοσµος- του πανεπιστηµίου βλέπει µε καλό µάτι, το ότι δίνετε τη
δυνατότητα σε επιστηµονικό ερευνητικό προσωπικό να βρει
χώρο µέσα στο πανεπιστήµιο µ’ αυτήν τη διάταξη περί πανεπιστηµιακών υποτροφιών, σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές, όταν
πραγµατικά δεν προκηρύσσονται θέσεις, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό και περιορίζονται οι δυνατότητες πρόσβασης
στο πανεπιστήµιο.
Συγχαρητήρια, µπράβο σας! Είναι ένα πολύ θετικό µήνυµα ότι
το πανεπιστήµιο δεν κλείνει τις πόρτες του. Έχει µία δυνατότητα
ο επιστήµονας σήµερα, ο υποψήφιος διδάκτωρ, ο διδάκτωρ,
αυτός δηλαδή που είναι σ’ αυτήν τη διαδικασία έρευνας και επιστήµης, να βρει χώρο και ανοιχτές πόρτες στο πανεπιστήµιο.
Πολύ σηµαντικό. Και σας διαβεβαιώνω ότι είναι ένα µήνυµα για
πολύ κόσµο, µε πολλούς αποδέκτες.
Τέταρτο ζήτηµα. Μετεγγραφές. Πολύ σηµαντικό θέµα. Θα σας
ξαναδώσω συγχαρητήρια. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα να ανακαλύψουµε την Αµερική. Άκουσα προηγουµένως µία πολύ σωστή διατύπωση του προβλήµατος. Ποιου προβλήµατος; Του ότι οι
µετεγγραφές είχαν εξελιχθεί σε γάγγραινα για πολλές σχολές
για πολλά πανεπιστήµια, για τη λειτουργία της πανεπιστηµιακής
κοινότητας. Μπράβο! Πονάει δόντι, κόβω κεφάλι, όµως; Ρωτάω
εγώ, λοιπόν. Γιατί αφήσαµε και εξελίχθηκε το πρόβληµα όπως
εξελίχθηκε; Δεν θα το επαναλάβω, οι διατυπώσεις και οι διαπιστώσεις σ’ αυτήν τη χώρα είναι το πλέον εύκολο. Έχουµε γίνει
όλοι δηµοσιογράφοι, καταγράφουµε τα θέµατα και φεύγουµε.
Πολιτικοί δεν είµαστε όµως. Ποιος θα πάρει αποφάσεις; Μπράβο
που πήρατε µία απόφαση για τις µετεγγραφές και είναι -µπορώ
να σας πω- και περιορισµένη.
Σας είχα κάνει και µία παρέµβαση, αν θυµάστε, µε µία κοινοβουλευτική ερώτηση και για τα ζητήµατα υγείας. Το ανοίξατε το
θέµα. Υπάρχουν ζητήµατα σοβαρά, αντικειµενικά. Υπάρχουν παιδιά που δεν µπορούν να σπουδάσουν αυτή τη στιγµή για λόγους
υγείας.
Η προηγούµενη κυβέρνηση έκανε λάθος!! Εκτιµώ, συµπαθώ
πρόσωπα και ανθρώπους οι οποίοι ηγήθηκαν του Υπουργείου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η Υπουργός το έκανε το λάθος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, η προηγούµενη κυβέρνηση, η
Υπουργός. Το προσδιορίζει και το περιορίζει ο αγαπητός κ. Κεγκέρογλου.
Όµως πώς να το κάνουµε; Δεν µπορείς να κόψεις τις µετεγγραφές, δηλαδή τη δυνατότητα αυτής της κινητικότητας.
Πέµπτο θέµα. Αθλητές. Λείπει από την Αίθουσα ο αγαπητός
φίλος Γιάννης Ιωαννίδης. Χαίροµαι πάρα πολύ που επί ηµερών
του διόρθωσε ένα τραγικό του λάθος του 2008. Χαίροµαι που ο
ίδιος διορθώνει τα λάθη του. Μιλάµε για έναν άνθρωπο του αθλητισµού, ο οποίος έχει γράψει ιστορία σ’ αυτήν τη χώρα και το
αναγνωρίζουµε και νοµίζω ότι κανένας δεν µπορεί να πει και τίποτα. Μάλιστα, πολύ περισσότερο που το κόµµα που ανήκει του
δίνει τη δυνατότητα να µπορεί να ηγείται αυτού του χώρου, ενός
χώρου που έχει δουλέψει και σε όλα τα επίπεδα τον έχει υπηρε-
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τήσει, τον αθλητισµό.
Το 2008, όµως, έκανε ένα µεγάλο λάθος, δηλαδή µε αφορµή
τα φαινόµενα τα τραγικά, τα αρνητικά, τα οποία τα θυµάστε όλοι.
Ντόπινγκ θέλετε; Όσον αφορά το πώς δουλεύει το σύστηµα του
επαγγελµατικού αθλητισµού; Μιλάµε για τον επαγγελµατικό.
Πώς λειτούργησε ακόµα και η ιστορία αυτών των κινήτρων; Γιατί
δεν είναι προνόµιο για µένα. Δεν είναι προνόµιο το να µπορεί να
σπουδάσει ένας αθλητής πετυχηµένος, ολυµπιακού επιπέδου ή
παγκοσµίου ή πανευρωπαϊκού.
Όµως, υπήρχαν πολλά ευτράπελα -για να µην πιάσουµε τα
σχολικά πρωταθλήµατα, το τι λαµογιές και µαϊµουδιές γίνονταν
τότε, για να το πω και λαϊκά. Όµως δεν µπορούµε να πάµε από
το ένα στο άλλο άκρο. Πρέπει επιτέλους σ’ αυτήν τη χώρα να
βρούµε και τη µέση οδό. Δεν υπάρχει ή το σκότος ή το άπλετο
φως. Υπάρχει και το µεσηµέρι.
Άρα, πολύ καλά κάνετε και δίνετε δυνατότητες στα παιδιά και
στους νέους ανθρώπους οι οποίοι διακρίνονται πάνω στον αθλητισµό µε µέτρο. Εµείς κάναµε κάποιες προτάσεις. Νοµίζω ότι αρκετές έγιναν δεκτές. Θέλαµε λίγο το µέτρο αυτό να υπάρχει, µε
ποια έννοια; Να γίνονται συµβολισµοί προς την κοινωνία, προς
το παιδί που σπουδάζει και διαβάζει για να δώσει τις εξετάσεις
του αλλά και προς το παιδί που είναι πολύ καλό στον αθλητισµό
και τιµάει τη χώρα και του δίνει αυτές τις δυνατότητες, η πατρίδα
του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έκτο ζήτηµα. ΑΜΕΑ, ειδική αγωγή. Πολύ καλή η πρότασή σας
και η παρέµβασή σας. Σας διαβεβαιώνω ότι το άνοιγµα της ειδικής αγωγής στη γενική εκπαίδευση είναι πολύ σηµαντικό. Τα είπε
πολύ ωραία και η κ. Ρεπούση ως πανεπιστηµιακός και γνωρίζοντας τα θέµατα από πρώτο χέρι.
Αυτό είναι µία πολύ καλή παρέµβαση. Δηλαδή, όχι τα παιδιά
µε αναπηρία να είναι σ’ ένα δικό τους κόσµο, που συνήθως είναι
το περιθώριο αλλά να µπουν µέσα στο γενικό σχολείο. Συγχαρητήρια, είναι µία πολύ ωραία παρέµβαση.
Για εµένα αυτές είναι οι έξι παρεµβάσεις που µπορούν να µείνουν στην κοινωνία. Είπαµε, δεν είναι ένα συγκλονιστικό νοµοσχέδιο, αλλά είναι ένα ουσιαστικό νοµοσχέδιο το οποίο βήµαβήµα κάνει κάτι. Μακάρι να έχουµε πολιτικές ηγεσίες, µακάρι να
έχουµε ανθρώπους οι οποίοι οικοδοµούν βήµα-βήµα µία πρόοδο
στα πράγµατα της χώρας.
Δεν είµαστε θετικοί µε την τροπολογία για τους ιεροδιδάσκαλους στη Θράκη και όχι για τους λόγους που είπαν οι αγαπητοί
συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής για µας αλλά γιατί είµαστε πολύ
απλοί και συγκεκριµένοι. Και εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για
τη Θράκη γιατί τελείωσα τη Νοµική στην Κοµοτηνή και από
πρώτο χέρι έχω µεγάλη γνώση των θεµάτων.
Πρέπει στα θέµατα αυτά να επικρατεί η σύνεση και η µέση
οδός. Πρέπει να επικρατεί ο λόγος που καταπραΰνει τα πάθη και
τα µίση. Εµείς εδώ, δεν ερχόµαστε να µεγεθύνουµε τα προβλήµατα και τα πάθη. Εµείς ερχόµαστε να τα χαµηλώσουµε και µέσα
από τη συνδιαλλαγή και τη συζήτηση να βρούµε µία λύση ανεξάρτητα του φρονήµατος, της φυλής ή της θρησκείας. Είναι ένα
θέµα στο οποίο θα επανέλθουµε, γιατί θέλουµε να επανεξεταστεί. Είναι ένα θέµα που δεν ρυθµίζεται όπως πρέπει µε αυτήν
την τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, στην οµιλία σας βάλατε πολλά ζητήµατα σε
σχέση µε τη φιλοσοφία σας. Δεν θα αναφερθώ στο σχέδιο
«Αθηνά». Είναι πολύ σηµαντική η προσέγγισή σας, την οποία και
εµείς ως ΔΗΜΑΡ επικροτούµε.
Επικροτούµε να µπει µία ορθολογικότητα σε αυτό που λέµε
εκπαιδευτικό πανεπιστηµιακό σύστηµα της χώρας. Να µην ανοίξουµε την κουβέντα όµως. Άλλωστε έχω ξεπεράσει το χρόνο.
Αλλά τα κριτήρια τα οποία µπαίνουν και τα αποδέχεστε, για εµάς
είναι πολύ σηµαντικά, για να µην ξαναγυρίσουµε στην εποχή
όπου ο κάθε κοµµατάρχης, πολιτικός πραµατευτής, φέρνει εδώ
στη Βουλή το αίτηµα για το χωριό του και για την πόλη του.
Το αίτηµα πρέπει να είναι για ένα πανεπιστήµιο στην Ελλάδα
το οποίο να µπορεί να σταθεί διεθνώς, έτσι ώστε να είναι πόλος
έλξης για επιστήµονες και φοιτητές. Μακάρι να φτάσουµε σε µία
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εποχή όπου αυτός που θα σπουδάζει στο πανεπιστήµιο της Ελλάδας, να το έχει ως σηµείο αναφοράς στη χώρα απ’ όπου προέρχεται. Γιατί ένας φοιτητής θα αφήνει το συνάλλαγµά του στη
χώρα µας και τελειώνοντας εδώ τις σπουδές του, επιστρέφει
στην πατρίδα του, θα µεταφέρει τη θετική του άποψη.
Εµείς ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο εκτός από την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Μπατσαρά.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε φτάσει ήδη στο τέλος
της συζήτησης επί του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον τίτλο:
«Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης και του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού».
Το νοµοσχέδιο αυτό απασχόλησε την Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων για τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις και την Ολοµέλεια της Βουλής για δύο συνεδριάσεις, όπου στην πρώτη έγινε
η συζήτηση επί της αρχής, ενώ στη σηµερινή –που ήταν και η
πλέον θυελλώδης, θα µου επιτρέψετε να πω- έγινε η συζήτηση
των άρθρων.
Πραγµατικά αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικότατος διάλογος, γόνιµος και εποικοδοµητικός και αναπτύχθηκε µία εκτενής και σε
βάθος συζήτηση επί θεµάτων παιδείας, η οποία δεν άγγιξε µόνο
τα θέµατα που θίγει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου αλλά επεκτάθηκε σε γενικότερα θέµατα παιδείας, τα οποία απασχολούν όχι
µόνο την εκπαιδευτική κοινότητα και την Εθνική Αντιπροσωπεία
αλλά ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Αντηλλάγησαν απόψεις, κατατέθηκαν προτάσεις, τροπολογίες, βελτιωτικές θέσεις και απόψεις, ακόµη και ακραίες απόψεις και εθνικιστικές εξάρσεις,
πατριωτικές κορώνες, θαρρείς και εδώ µέσα όλοι όσοι βρισκόµαστε δεν εκπροσωπούµε τον ελληνικό λαό, δεν είµαστε πατριώτες ή είµαστε λιγότερο πατριώτες από κάποιους άλλους.
Εδώ µέσα όλοι είµαστε Έλληνες, υπερασπιζόµαστε τα συµφέροντα του ελληνικού λαού, την Ελλάδα και δεν επιτρέπουµε σε
κανέναν Τούρκο πρόξενο να µας απειλεί και να λειτουργούµε ή
να θεωρούν κάποιοι ότι λειτουργούµε κάτω από πιέσεις ή σκιές
τις οποίες αφήνουν να αιωρούνται. Το ελληνικό Κοινοβούλιο έχει
ελεύθερη γνώµη και ελεύθερη έκφραση, λειτουργεί πάντοτε δηµοκρατικά και προς το συµφέρον του έθνους και του ελληνικού
λαού.
Να εστιάσουµε όµως στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Όπως
αναφέρει ο ίδιος ο τίτλος του νοµοσχεδίου, µας απασχόλησε η
οργάνωση και η λειτουργία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΕΟΠΠΕΠ, δυο
νέων φορέων εκ των οποίων ο µεν πρώτος ασχολείται µε την υλοποίηση προγραµµάτων που έχουν να κάνουν µε τη διά βίου µάθηση, τη νέα γενιά και κρίσιµα ζητήµατα διαχείρισης της φοιτητικής, της σπουδαστικής και της µαθητικής µέριµνας, ενώ ο δεύτερος φορέας ασχολείται µε την πιστοποίηση των εισροών της
τυπικής και άτυπης µάθησης και µη τυπικής εκπαίδευσης και των
εκροών αυτών, καθώς επίσης και µε ζητήµατα επαγγελµατικού
προσανατολισµού. Είναι δυο φορείς που προέκυψαν από τη συγχώνευση διαφοροποιήσεων άλλων φορέων και ακριβώς στοχεύουν σε αυτό το πνεύµα το οποίο, κύριε Οικονόµου,
αναπτύξατε και το οποίο εκτενέστερα ανέπτυξα εγώ στην πρωτολογία µου, δηλαδή στο συµµάζεµα του κράτους, την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του, την εξοικονόµηση πόρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε, τη δευτερολογία σας γιατί, πραγµατικά, το Σώµα έχει εξαντληθεί. Έχουν περάσει πάρα πολλές
ώρες και έχει καταπονηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα
λεπτό.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό και πολύ µεγάλη τιµή που δόθηκε η ευκαιρία σε εµένα αν
και είµαι νέα Βουλευτής, να έχω την ευθύνη της εισήγησης
αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο θεωρώ πολύ σηµαντικό. Κινείται προς θετική κατεύθυνση ανεξάρτητα από αυτά που ακούστηκαν εδώ µέσα από συγκεκριµένη πτέρυγα της Βουλής, ότι δήθεν
πάει να καταλύσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση ή να την υποβαθµίσει ή να εξευτελίσει τα πανεπιστήµια ή οτιδήποτε άλλο αρνη-
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τικό ακούστηκε εδώ.
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Από τους τρεις φορείς κάνουµε
ένα για τη διά βίου µάθηση και τη νέα γενιά και από τους άλλους
τρεις κάνουµε επίσης ένα για την πιστοποίηση προσόντων και
τον επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Ο κύριος Υπουργός παρίστατο σε όλες τις συνεδριάσεις και
είχε την ευαισθησία να ακούσει όλους τους συναδέλφους, να
λάβει υπ’ όψιν του όλες τις τροπολογίες οι οποίες κατετέθησαν
και να κάνει δεκτές πάρα πολλές από αυτές. Αυτό αποδεικνύει,
πραγµατικά, και το ενδιαφέρον του για την παιδεία, το σεβασµό
προς το Κοινοβούλιο αλλά και το δηµοκρατικό του ήθος.
Θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι το νοµοσχέδιο προάγει τη διά
βίου µάθηση και θα ήθελα να καταθέσω το εξής, ότι από αυτήν
τη χώρα ξεκίνησε η διά βίου µάθηση, η οποία σήµερα απασχολεί
όλες τις πολιτισµένες κοινωνίες. Το «γηράσκω αεί διδασκόµενος»
και το «εν οίδα, ότι ουδέν οίδα» είναι ελληνικά και σήµερα εµείς
ακριβώς ψηφίσαµε ένα σχέδιο νόµου που προάγει, κύριε Κουράκη, τη διά βίου µάθηση και παράλληλα την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Δεν έρχεται να καταλύσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση ή
να οδηγήσει στην κατάρρευση της παιδείας ούτε αποτελεί εφιαλτικό σχέδιο, όπως εσείς ισχυριστήκατε. Είναι ένα δηµοκρατικότατο σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο στοχεύει στην αναβάθµιση της
παιδείας, λαµβάνει υπ’ όψιν του τις κρατούσες συνθήκες και γι’
αυτό ο Υπουργός έκανε δεκτές τροπολογίες που αφορούν στις
µετεγγραφές φοιτητών και δίνουν εξεταστικές περιόδους πέραν
του κανονικού, ώστε να διευκολυνθούν οι φοιτητές να αποκτήσουν τα πτυχία τους και να βγουν στην αγορά εργασίας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δείξαµε ανοχή γιατί
είστε νέα συνάδελφος.
Κύριε Κουράκη, επειδή είστε έµπειρος Βουλευτής και συνάδελφος, παρακαλώ να είστε σύντοµος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Άλλωστε νοµίζω ότι έχουµε εξαντλήσει την επιχειρηµατολογία. Θα
αναφερθώ σε δύο-τρία σηµεία µόνο.
Κύριε Υπουργέ, όταν αναφέρθηκα στη διάθεση και στην πίεση
που θα ασκήσουν οι καθηγητές του πανεπιστηµίου για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα εβδοµήντα, δώσατε µία
απάντηση η οποία πρέπει να σας πω ότι κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Ο τίτλος ατυχώς ήταν ο εξής: «Υπουργός. Ναι στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης των πανεπιστηµιακών στα
εβδοµήντα αλλά µε µία προϋπόθεση». Το λέω αυτό γιατί είπατε
αυτό να µην µπλοκάρει την είσοδο νέων ανθρώπων στα πανεπιστήµια. Εγώ θα έλεγα αντί για την έκφραση «δεν θα είχα αντίρρηση να αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης των πανεπιστηµιακών» να το λέγατε τελείως αντίστροφα, δηλαδή «έχω αντίρρηση να αυξηθεί στα εβδοµήντα, καθώς αυτό θα εµπόδιζε». Αυτό
θα ήταν τελείως διαφορετικό. Σας λέω ότι αν βάζει κανείς τις
προϋποθέσεις, η προϋπόθεση τού να µπλοκάρει την είσοδο νέων
ανθρώπων µπορεί να σηµαίνει πάρα πολλά πράγµατα αλλά το
ότι έχουµε ισχυρή αντίρρηση να αυξηθεί το όριο των πανεπιστηµιακών δασκάλων στα εβδοµήντα είναι µία πολύ συγκεκριµένη
θέση. Εγώ θα ήθελα να την ακούσω, διότι ξέρω ότι το πνεύµα
που αναπτύξατε στη συνέχεια ήταν αυτό. Είπατε ότι έχουµε
ηθική υποχρέωση στους νέους για τους οποίους οι παλαιοί δεν
έχουν δικαίωµα να στερήσουν την προσφορά τους στα ΑΕΙ.
Εσείς τα είπατε αυτά, εποµένως η ρήση θα είναι ότι «ως Υπουργός Παιδείας Αρβανιτόπουλος έχω αντίρρηση για την επέκταση
αυτή». Αυτό είναι το ένα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Μου επιτρέπετε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Επειδή κι
εσείς ο ίδιος επαναλαµβάνετε αυτά που είπα, η ηθική δέσµευση
της πολιτείας είναι προς τους νέους ανθρώπους που είναι αδιόριστοι. Τελεία και παύλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίστε, κύριε
Κουράκη.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Γι’ αυτήν την ηθική υποχρέωση,
επειδή είπατε ότι µέσα σε δύο χρόνια τα εκλεγµένα µέλη ΔΕΠ
εκτιµάται ότι πρέπει να διοριστούν, θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε
να γίνουµε λίγο πιο συγκεκριµένοι. Δηλαδή αν θα υπήρχε µία δέσµευση σήµερα ότι οι µισοί από τα επτακόσια εβδοµήντα εναποµείναντα µέλη ΔΕΠ µπορούν είτε µέχρι το τέλος της χρονιάς να
διοριστούν είτε ανά δίµηνο να µπορούν να διορίζονται ογδόντα,
εξήντα, εβδοµήντα ώστε στο τέλος να έχουµε απορρόφηση των
µισών και επίσης µία ανάλογη ρύθµιση την άλλη χρονιά, νοµίζω
ότι θα ήταν µία εξαιρετικά θετική εξέλιξη της σηµερινής συνεδρίασης.
Τέλος, αναφέρθηκε από την κ. Φωτίου –και νοµίζω ότι έχει σηµασία- το ότι από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τζαβάρα καταργήθηκε ο ΕΚΕΒΙ. Εµείς αύριο στη Βουλή έχουµε διαβούλευση µε
όλους τους φορείς του βιβλίου. Μιλάµε για έναν οργανισµό ο
οποίος ασκούσε εθνική πολιτική βιβλίου µε πολύ µεγάλη συµβολή σε πολλά ζητήµατα. Θα έλεγα ότι το πρόγραµµα «Φιλαναγνωσία» µπορεί να αποκάλυψε δυσλειτουργίες του ΕΚΕΒΙ.
Υπάρχουν δύο προγράµµατα ΕΣΠΑ τα οποία «τρέχουν» και δεν
ξέρω τι θα γίνει, όπως υπάρχουν και τριάντα εργαζόµενοι.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι κάποια στιγµή, επειδή είστε Υπουργός
αυτού του πολύ µεγάλου Υπουργείου, θα πρέπει να τοποθετηθείτε. Νοµίζουµε ότι ο κ. Τζαβάρας κάνει λάθος. Υπήρξαν ορισµένες δυσλειτουργίες και επέβαλε στην αρχή την παραίτηση
του συµβουλίου και µετά την πλήρη διάλυση ενός πολύ σηµαντικού οργανισµού που επί δεκαεννέα χρόνια χαράσσει µία εθνική
πολιτική βιβλίου. Επειδή αυτό άπτεται απολύτως όχι µόνο µε τον
πολιτισµό αλλά και µε την παιδεία, σας καλώ, σας παρακαλώ, να
το δείτε πάρα πολύ σοβαρά και να γίνει ανάκληση έτσι ώστε µ’
ένα νέο πλαίσιο να συζητήσουµε µία αναµόρφωση του οργανισµού αυτού και αυτό θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς αύριο έχουµε διαβούλευση στη
Βουλή µε όλους τους φορείς. Θα σας µεταφέρω τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις των ενδιαφεροµένων, έτσι ώστε αυτή η
µελανή σελίδα να εκλείψει και πάρα πολύ σύντοµα.
Δεν έχω τίποτε άλλο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνουµε σήµερα τη συζήτηση γύρω από αυτό το νοµοσχέδιο
µε τη θεσµοθέτηση των ρυθµίσεων ενός Ιδρύµατος κι ενός Οργανισµού -του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΕΟΠΠΕΠ- µε σηµαντικές δραστηριότητες, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργού,
όπως προβλέπεται αλλά και µε ένα ευρύτερο φάσµα ρυθµίσεων
που αφορά την πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια, την τριτοβάθµια εκπαίδευση, την επιβράβευση διακριθέντων αθλητών και
άλλες διατάξεις.
Είναι θετικό ότι πολλές παρατηρήσεις µας συµπεριλαµβάνονται στις προσθήκες και τις τροπολογίες.
Επίσης, είναι θετικό ότι ο διάλογος που έγινε ήταν ουσιαστικός
και κατέληξε στη µορφή του σχεδίου νόµου που έχουµε προς
ψήφιση.
Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σας για πολλά θέµατα του χώρου της παιδείας, όπως η ειδική αγωγή, όπως θέµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε το
επικείµενο σχέδιο «Αθηνά» για συγχωνεύσεις τµηµάτων και σχολών, για να τα συζητήσουµε και να έχουµε από εδώ και πέρα
ακόµα καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Παιδείας
και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω δύο λόγια -επειδή αναφέρθηκα και στην πρωινή µου τοποθέτηση- για την υπ’ αριθµόν
109/47 τροπολογία, που αφορά τους ιεροδασκάλους.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα εθνικά θέµατα δεν
παίζουµε. Το εθνικό συµφέρον, απαιτεί ψυχραιµία και υπευθυνότητα. Και µε αυτό το πρίσµα αντιµετωπίζουµε όλα αυτά τα ζητήµατα. Πιστεύουµε στα ίσα δικαιώµατα, στην ισονοµία, στις ίσες
ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο καθεστώς της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Αυτό που είπαµε το πρωί, είναι ότι έχουµε την άποψη -µε δεδοµένο ότι υπάρχει προσχέδιο νόµου- ότι θα µπορούσε να γίνει
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µία ευρύτερη συζήτηση, µία ολοκληρωµένη παρέµβαση γύρω
από το σύνολο των θεµάτων που αφορούν την παιδεία, τη θρησκεία, την εκπαίδευση και όποιες άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες
υπάρχουν. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε άποψη ή δεν γνωρίζουµε το βάθος και την ουσία των συγκεκριµένων προβληµάτων.
Σεβόµαστε τη µουσουλµανική µειοψηφία και κάθε µειοψηφία.
Αποφασίζουµε, όµως, ελεύθερα και κυρίαρχα σε αυτήν τη χώρα.
Αγωνιζόµαστε για να µην έχουµε καµµιάς µορφής εξάρτηση. Η
χώρα µας βρέθηκε σε συγκεκριµένες συνθήκες κρίσης και µε
υπεύθυνη στάση, µε υπεύθυνες επιλογές, µε κόστος προσπαθούµε να τη βγάλουµε από αυτήν τη κρίση και από κάθε µορφής
εξάρτηση.
Οπωσδήποτε, όµως, σε σχέση µε τα εθνικά θέµατα η κυριαρχία µας είναι αδιαπραγµάτευτη. Δεν υπολείπεται κανένας σε πατριωτισµό. Και είναι επικίνδυνοι οι διαχωρισµοί µεταξύ πατριωτών και µη πατριωτών. Αυτό το έργο το έχουµε ξαναζήσει και δεν
µας βοήθησε ως χώρα.
Προχωρώ σε ορισµένα άλλα σηµεία:
Να αναφερθώ στις µετεγγραφές. Είπαµε την άποψή µας. Αντιµετωπίζει το πρόβληµα για φέτος. Δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα για πριν και κυρίως για µετά. Θα πρέπει να δούµε τι θα
κάνουµε στη συνέχεια. Είναι θετικές οι βελτιώσεις. Είναι θετικό
ότι ο κύριος Υπουργός θα φέρει σε ένα πλαίσιο ευρύτερο για την
αντιµετώπιση αυτού του θέµατος και στοιχεία από την πρότασή
µας για τις υποτροφίες εκπαιδευτικής αλληλεγγύης.
Θα θέλαµε να δείτε, κύριε Υπουργέ, τη µοριοδότηση των κριτηρίων που προβλέπονται µέσα στην τροπολογία και να έχουµε
µία συνδυασµένη παρέµβαση µετεγγραφών και υποτροφιών εκπαιδευτικής αλληλεγγύης που θα λύνουν συνολικά το πρόβληµα
Σε σχέση µε τη δικαιολόγηση των απουσιών, έγινε δεκτή µία
τροπολογία. Υπήρχε και µία δική µας αντίστοιχη, όπως και για τη
µοριοδότηση διακρίσεων σε επιστηµονικές διοργανώσεις, που
περιέλαβε τελικά και τον ευρωπαϊκό διαγωνισµό νέων επιστηµόνων µε την προσθήκη που είναι σηµαντική και για κάθε αντίστοιχη
διάκριση σε σχέση µε την πρώτη ή τρίτη θέση.
Έχει γίνει δεκτή η διάταξη και έχει συµπεριληφθεί η τροπολογία για τους σχολικούς αγώνες. Υπήρχε και µία αντίστοιχη δική
µας τροπολογία, η 182/90, που είχαµε υποβάλει µαζί µε τον συνάδελφο κ. Κεγκέρογλου και τον κ. Πύρρο Δήµα.
Σε σχέση µε την υπ’ αριθµόν 136/54 τροπολογία για µονιµοποίηση µετά από τριετή θητεία, θα θέλαµε να συµπληρωθεί. Είδαµε, όµως, ότι συµπεριλαµβάνεται τελικά, µετά από κρίση µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Επιτρέψτε µου να κάνω µία µικρή αναφορά στο άρθρο 38. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Είναι επί το θετικότερο. Είχαµε την ευκαιρία να κάνουµε πολλές προτάσεις και
εµείς στη συζήτηση που έγινε.
Έχουµε µία επιφύλαξη στην τροπολογία µε αριθµό 141/58 που
έχετε κάνει αποδεκτή σε σχέση µε τη διαδικασία αίτησης αναπληρωτών καθηγητών για να γίνουν καθηγητές. Θα θέλαµε να
το δείτε και να µας απαντήσετε στη δευτερολογία σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Γκόκα, θα κατηγορηθώ! Ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Να κάνω µία διευκρίνηση για το θέµα του
ορίου ηλικίας των εξήντα επτά χρόνων. Θέλουµε να τηρηθεί και
πρακτικά αυτή η αναφορά σας.
Τέλος, κλείνω µε τη θετική αποδοχή της τροπολογίας 170/78
για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωµατικών Αστυνοµίας και Αστυφυλάκων των υποψηφίων, σύµφωνα µε τη ρύθµιση που προβλέπεται στην τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κουράσω κα-
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θόλου το Σώµα. Εξάλλου, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Διεξοδικά είδαµε µέσα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και σήµερα στην Ολοµέλεια να προκύπτουν διαφορετικές
απόψεις. Όµως, σε πολλές συγκλίναµε µε τις προτάσεις του
Υπουργού και, πραγµατικά, θα µας βρείτε συµµέτοχους και συνεργάτες σε ό,τι είναι θετικό και προάγει, πραγµατικά, την παιδεία.
Όµως, όταν και εµείς θέλουµε να κάνουµε κάποιες τροποποιήσεις ή προτάσεις ή τροπολογίες, ας γινόµαστε και εµείς αποδεκτοί. Θα θέλαµε να γίνει αποδεκτή η τροπολογία που σας
κατέθεσα, σχετικά µε το ειδικό διδακτικό προσωπικό. Το θεωρώ
πολύ δίκαιο αίτηµα και, πραγµατικά, πρέπει να το δείτε θετικά
στο µέλλον. Είναι µία µικρή µερίδα ανθρώπων που αδικείται,
κύριε Υπουργέ.
Επίσης, για την Αγγλική γλώσσα, που τη βάλατε ως δυνητική,
θεωρώ ότι και αυτό πρέπει να το ξαναδείτε. Πρέπει να είναι υποχρεωτική. Χρειάζεται η ξένη γλώσσα στα πανεπιστήµια, γιατί όλη
η βιβλιογραφία είναι στην αγγλική.
Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Περιµένουµε έργα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Ηλιόπουλος δεν είναι εδώ.
Το λόγο έχει η κ. Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση ήταν εξαιρετικά
πλούσια. Κατέδειξε το ενδιαφέρον της Βουλής των Ελλήνων για
το θέµα της παιδείας και ανέδειξε τις θέσεις των κοµµάτων γύρω
από θέµατα που εµπεριέχονταν ή όχι στο σχέδιο νόµου που µας
έφερε το Υπουργείο Παιδείας.
Πιστεύω ότι θα έχουµε και πολλές άλλες ευκαιρίες για να συζητήσουµε, όπως στο σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάταξη του
χάρτη της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, που πρέπει πια να υπακούσει σε επιστηµονικά και αναπτυξιακά κριτήρια, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, στο «νέο λύκειο», στο σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση. Είναι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα µας δώσουν
την ευκαιρία να συζητήσουµε ξανά και ξανά, για να καταλήξουµε
στα θέµατα της παιδείας.
Οι θέσεις των κοµµάτων είναι, άραγε, ουδέτερες; Όχι, δεν
είναι ουδέτερες. Υπάρχουν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές
σε όλα τα κόµµατα που απαρτίζουν αυτό το Κοινοβούλιο. Έτσι
γίνεται στις δηµοκρατίες. Δεν έχουµε όλοι τις ίδιες θέσεις. Αλίµονο, αν τις είχαµε!
Σε ό,τι µας αφορά, µιας και έχουµε πάρει το ρίσκο να συµµετέχουµε σε µία Κυβέρνηση, στην οποία συµµετέχουν κόµµατα µε
άλλες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, ευελπιστούµε σε
αυτό που λέµε κοινούς τόπους.
Ποιοί είναι οι κοινοί τόποι που µας συνδέουν µε τα άλλα δύο
κόµµατα της συγκυβέρνησης και που σ’ αυτούς θέλουµε να επενδύσουµε; Κρατάµε λίγο εκτός τις διαφορές µας και νοµίζω ότι
και τα τρία κόµµατα που συγκυβερνούµε πιστεύουµε σ’ ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο που διαµορφώνει πολίτες, όχι πιστούς, όχι στρατιώτες αλλά πολίτες. Πιστεύουµε ότι αυτός είναι
ο κοινός µας τόπος, γιατί θέλουµε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.
Δεν µπορούµε την Ευρώπη να την αντιµετωπίζουµε αλά καρτ.
Μας αρέσουν τα χρήµατά της, µας αρέσει η αντιπροσωπευτική
δηµοκρατία. Το στοιχείο της εκκοσµίκευσης της εκπαίδευσης
είναι συγκροτητικό στοιχείο της Ευρώπης, της Ευρώπης που θέλουµε και της Ευρώπης, στην οποία θέλουµε να ανήκουµε.
Δεν είναι, λοιπόν, µια ιδεοληψία της Δηµοκρατικής Αριστεράς
αυτό το σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο. Νοµίζω ότι θα έχουµε την
ευκαιρία ξανά και ξανά να το συζητήσουµε, γιατί πιστεύω ότι και
η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία ήταν κατά κάποιο
τρόπο η ατµοµηχανή κάποια χρόνια γι’ αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, θα έχει τη δυνατότητα να το δει και να το ξαναδεί.
Υπό αυτό το πρίσµα αντιµετωπίσαµε και την τροπολογία που
αφορούσε τους ιεροδιδασκάλους για τα δηµόσια σχολεία της
Θράκης. Θα αναφερθώ σ’ αυτό που είπε η κ. Βούλτεψη, µε την
οποία συµφωνώ στο συγκεκριµένο, πως «ό,τι ισχύει για τους άλ-
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λους θα πρέπει να ισχύει και σ’ αυτήν την περίπτωση».
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω ότι οι θεολόγοι που διδάσκουν θρησκευτικά στα δηµόσια σχολεία είναι πτυχιούχοι των αντίστοιχων
σχολών που έχουν διοριστεί µέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ, κυρία
Βούλτεψη. Αυτή η τροπολογία που θέλετε να ψηφίσετε δεν αναφέρεται σε διαδικασίες ΑΣΕΠ, παρά φτιάχνει µια άλλη διαδικασία
που είναι συγκρότηση µιας επιτροπής, µέσα από την οποία θα
διορίζονται….
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: ΑΣΕΠ είναι αυτό.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όχι δεν είναι ΑΣΕΠ. Δεν λέει αυτό η τροπολογία, ξαναδιαβάστε την.
Τέλος πάντων, εγώ δέχοµαι ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
Θέλετε να το ψηφίσετε, θα το ψηφίσετε προφανώς, έτσι λειτουργούν οι δηµοκρατίες.
Όµως, θέλω να προσθέσω και ένα άλλο πολιτικό ζήτηµα. Γνωρίζουµε από το πρόσφατο παρελθόν ότι οι µεταρρυθµίσεις χρειάζονται κάποιες συναινέσεις. Χρειάστηκε να τις κάνουµε στο
νόµο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση τον Αύγουστο που µας πέρασε, για να περπατήσει η µεταρρύθµιση στα πανεπιστήµια και
το πετύχαµε σ’ ένα µεγάλο βαθµό. Σκεφτείτε, λοιπόν, και το πολιτικό ζήτηµα που θέτει η υπερψήφιση µιας τροπολογίας που
έχει απέναντί της ένα πολύ σηµαντικό µέρος αυτής της µειονότητας.
Να θυµίσω, επίσης, ότι το 2007, όταν συστάθηκαν οι θέσεις,
τότε σύσσωµο και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, στον
οποίο συµµετείχαν και οι τέσσερις Βουλευτές που σήµερα είναι
στη Δηµοκρατική Αριστερά, καταψήφισαν τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Δεν θέλω να πάρω άλλο από το χρόνο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κυρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θα κάνω µια µόνο παρένθεση και κλείνω.
Είναι πολλές οι τροπολογίες. Έχουµε τη διαβεβαίωση σας. Δεν
έχουµε µπορέσει να τις ελέγξουµε, ως προς τι πέρασε κ.λπ., γιατί
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είναι πολλές οι τροπολογίες.
Θα ήθελα να κάνω µόνο ένα σχόλιο για ένα ζήτηµα. Σε καµµία
περίπτωση δεν συµµεριζόµαστε µια άλλη τροπολογία που επίσης
κατατέθηκε από κάποιους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και
που αφορά την επιστροφή σ’ ένα παλιό καθεστώς συµµετοχής
των φοιτητών και άρα δηµιουργίας συνθηκών συνδιαλλαγής και
διαπλοκής. Μ’ αυτές τις καταστάσεις έχουµε οριστικά τελειώσει,
πρέπει να βάλουµε µια τελεία. Θα ξαναδούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν πέρασε αυτή η
τροπολογία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όχι, το λέω γιατί έχει κατατεθεί µια τέτοια
τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Και εγώ σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώµη, εάν πήρα παραπάνω χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσα, αφαιρείται η παράγραφος τρία
και τις επανακαταθέτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ : Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα είµαι σύντοµος. Νοµίζω άλλωστε ότι έχουµε εξαντλήσει τη συζήτηση γύρω
από την κριτική µας στο νοµοσχέδιο.
Έχουµε αναπτύξει αναλυτικά τις θέσεις µας γύρω από τα ζητήµατα, τα οποία πραγµατεύεται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή αλλά και κατά τη
διάρκεια των δύο αυτών ηµερών στην Ολοµέλεια.
Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να πω ότι ο τρόπος, µε τον οποίο
αναπτύχθηκε η συζήτηση ιδιαίτερα αυτές τις δύο ηµέρες στην
Ολοµέλεια και οι αντιπαραθέσεις που υπήρξαν γύρω από ορισµένα ζητήµατα, κατά τη γνώµη µας, δεν βοήθησαν, έτσι ώστε να
αναδειχθούν πιο ουσιαστικά σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία θίγει
το εν λόγω νοµοσχέδιο, ιδιαίτερα το ζήτηµα που αφορά την ειδική
αγωγή, τα ειδικά σχολεία, ζητήµατα δηλαδή που ταλαιπωρούν χιλιάδες οικογένειες στη χώρα µας.
Από εκεί και πέρα, σε σχέση µε την επίµαχη τροπολογία για τα
µειονοτικά σχολεία, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω το εξής. Η
αντίθεσή µας είναι αντίθεση αρχής, έχει να κάνει µε ζητήµατα
αρχής, µε το γεγονός δηλαδή ότι κατά τη δική µας γνώµη, η Εκκλησία, ο ρόλος της, δεν έχει καµµία σχέση µε την εκπαιδευτική
διαδικασία. Δεν µπορεί να υπάρξει δηλαδή, κατά τη δική µας
γνώµη, η θρησκευτική διδασκαλία, η διδασκαλία ιερέων, ιεροδιδασκάλων, κληρικών -πείτε τη όπως θέλετε- µαθήµατα κατηχητικού χαρακτήρα στα πλαίσια των δηµοσίων σχολείων και της
δηµόσιας εκπαίδευσης.
Αυτά τα ζητήµατα σε άλλες χώρες έχουν λυθεί από τις αστικές
επαναστάσεις εδώ και δεκαετίες, για να µην πω αιώνες. Στη χώρα
µας για συγκεκριµένους λόγους, που δεν είναι της ώρας να τους
αναφέρουµε, επιβιώσαν µέχρι σήµερα.
Είναι, λοιπόν, η αντίθεσή µας ζήτηµα αρχής. Σε κάθε περίπτωση όµως, ο τρόπος και ο χρόνος που επιλέχθηκε να έρθει η
συγκεκριµένη τροπολογία προς ψήφιση στη Βουλή, µας γεννά
ερωτηµατικά.
Συνεχίζω, λέγοντας ότι µε αρκετές από τις τροπολογίες, οι
οποίες έγιναν αποδεκτές, συµφωνούµε. Συµφωνούµε επίσης και
µε αρκετά από τα ζητήµατα, τα οποία θίγει η τροπολογία σε
σχέση µε τα επείγοντα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας, ιδιαίτερα όσον αφορά το προσωπικό του ΟΕΔΒ και του
ΟΕΕΚ και το επίδοµα του προσωπικού του «Δηµοκρίτου».
Βεβαίως, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε κι αυτήν την τροπολογία, καθώς περιέχεται το άρθρο 18, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση
µε την ηλεκτρονική ψήφο για τα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, λέγοντας ότι περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, να δούµε
την υλοποίηση της δέσµευσης και της υπόσχεσής σας σε σχέση
µε το ειδικό διδακτικό προσωπικό και τους ΙΔΑΧ το αµέσως επόµενο διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω και εγώ έκκληση πολιτικής συναίνεσης για το θέµα που αναφέρθηκε ήδη προς την κ. Ρεπούση
και νοµίζω ότι κατανοείτε απόλυτα τους λόγους.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω σήµερα και λέω ευχαριστώ δεύτερη φορά προς εσάς, πρώτα απ’ όλα γιατί τολµήσατε το θέµα αυτό των µετεγγραφών, δεύτερον, γιατί κάνατε
δεκτές µία σειρά από τροπολογίες, οι οποίες πραγµατικά δίνουν
λύσεις.
Θέλω να πω ευχαριστώ γιατί κάνετε δεκτή την τροπολογία, η
οποία δίνει λύση στο πρόβληµα της δικαιολόγησης των απουσιών,
άσχετα αν δεν έγινε δεκτή η δική µου τροπολογία. Είναι άλλου συναδέλφου, η οποία λέει τα ίδια ακριβώς πράγµατα, αυτά τα οποία
σας έχω καταθέσει ως τροπολογία από τις 14 Δεκεµβρίου.
Ταυτόχρονα, θέλω να πω µπράβο, γιατί αυξήσατε και το ποσό
από τις 6.000 ευρώ στις 7.500 ευρώ, που σηµαίνει ότι µία τετραµελής οικογένεια έχει εισόδηµα 30.000 ευρώ. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και ιδιαίτερα αν έχει κι άλλο µέλος, πάµε στις 37.500 ευρώ.
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Οι τοµές είναι ουσιαστικές. Ήδη αναφερθήκατε σε νέα τοµή,
την οποία ετοιµάζετε και µιλώ για το σχέδιο «Αθηνά».
Θέλω απλά να τονίσω για άλλη µία φορά, κύριε Υπουργέ, πως
υπάρχουν θέµατα, τα οποία πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας, όσον
αφορά το χάρτη των πανεπιστηµίων και µιλώ για το Τµήµα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, µε έδρα την Έδεσσα, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Ξέρετε, πρώτον, ότι είναι το δεύτερο τέτοιο τµήµα που υπάρχει
πανελλαδικά. Το ένα είναι στον Πειραιά, το δεύτερο είναι στην
Έδεσσα. Λόγοι ουσιαστικοί και όχι τυχαίοι, λόγοι πραγµατικοί
είναι αυτοί, οι οποίοι επιβάλλουν...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τέσσερα λεπτά δικαιούµαι, όχι δύο.
Ο Δήµος Έδεσσας, λοιπόν, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τα
έξοδα λειτουργίας. Πρέπει δε, να πω ότι αυτό το τµήµα του πανεπιστηµίου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο.
Δεύτερον, είναι ένα τµήµα ζωντανό. Όσοι φοιτητές εισέρχονται, άλλοι τόσοι εξέρχονται. Τρίτον, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πλέον -και πρέπει να το πούµε ξεκάθαρα- εθνικοί λόγοι να
συνεχίσει να υπάρχει αυτό το τµήµα. Εάν δε στεγαστεί εκεί –που
όντως υπάρχει η δυνατότητα- και το Τµήµα Υπολογιστών της Νάουσας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πλέον ικανός αριθµός να δηµιουργηθεί πανεπιστηµιακή κοινότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όσο συνεχίζετε, επιβαρύνετε τη θέση σας!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ξέρω πολύ καλά ότι το λέτε αυτό γιατί
µε αγαπάτε και είµαι βέβαιος ότι η απόφασή σας θα συµπεριλάβει
και θα λάβετε υπ’ όψιν σας όλες αυτές τις σηµαντικές παραµέτρους.
Αυτό που θέλω να τονίσω για άλλη µία φορά, είναι ότι αυτό το
τµήµα του πανεπιστηµίου έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει.
Δεν θα κοστίσει τίποτε στο κράτος και είµαι βέβαιος ότι και εσείς
το κατανοείτε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κάνατε δεκτή µία τροπολογία, η οποία αφορά την εξαίρεση από διδακτορικό δίπλωµα για
θέσεις καθηγητών σε γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν είναι συνήθης.
Τι σηµαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ; Σηµαίνει ότι σε αυτά τα αντικείµενα το διδακτορικό δεν είναι προϋπόθεση για να γίνεις καθηγητής, διότι κάτι άλλο είναι προϋπόθεση. Ποιο άλλο; Αυτό το
ορίζει παρακάτω ο ν. 4009 διά των οργανισµών. Δηλαδή, ο Ρέντζο
Πιάνο που φτιάχνει τώρα το Φαληρικό Δέλτα, το οίκηµα του Νιάρχου δεν έχει διδακτορικό, διδάσκει. Ο Τσουµί που έφτιαξε το νέο
κτήριο του µουσείου της Ακρόπολης, είναι καθηγητής, δεν έχει
διδακτορικό. Είναι πασίγνωστο αυτό σε όλη την ανθρωπότητα.
Εάν βάλετε όποιον έχει ένα µικροδιδακτορικό –που κάπου το
έκανε σε συναφή περιοχή- να έχει ουσιαστικό προσόν, τορπιλίζετε όλες αυτές τις σχολές –καλλιτεχνικές, αρχιτεκτονικές, µουσικές- διότι νοµίζετε ότι υπάρχει και το διδακτορικό ως προσόν.
Όχι, κύριε Υπουργέ! Σε καµµία σχολή στον κόσµο δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Γι’ αυτό σωστά το είχατε µέχρι τώρα στο νόµο, όπως
το είχατε τροπολογήσει.
Ζητάω, λοιπόν, να εξαιρεθεί η πρόταση «η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος από υποψήφιο συνεκτιµάται ως ουσιαστικό προσόν», γιατί αυτό ακριβώς τορπιλίζει όλο το υπόλοιπο περιεχόµενο
που εξήγησα και δηµιουργεί συνθήκες ιδιαιτερότητας και πρωτοτυπίας εις την Ελλάδα. Δείτε τις µεγάλες σχολές αρχιτεκτονικής
–που είναι το αντικείµενό µου και το ξέρετε- σύνθεσης, µουσικής,
ζωγραφικής, γλυπτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί να έρθει ένας µε ένα διδακτορικό στη µουσικολογία.
Δεν χρειάζεται αυτό το πράγµα. Είναι λάθος να το θεωρείτε ου-
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σιαστικό προσόν. Είναι λάθος! Υπονοµεύει αυτές τις σχολές. Σας
παρακαλώ να επανέλθετε µέχρι εκεί που λέτε «συνεκτιµάται». Δεν
χρειάζεται ως ουσιαστικό προσόν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαρκόπουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ παραπάνω από δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Είχαµε ανακοινώσει
και τα ονόµατα, κύριε Πετράκο. Δεν ήσαστε εδώ και δεν δηλώσατε...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μπορεί να πρωτολογήσατε κύριε Πετράκο, αλλά εµείς ρωτήσαµε ποιος θα δευτερολογήσει και δεν ήσασταν εδώ. Ειλικρινά, εγώ ακολουθώ
κανονικά τον Κανονισµό της Βουλής.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα κάνω µια διαπίστωση και θα µιλήσω µόνο για την τροπολογία. Η διαπίστωση, την οποία έχω να κάνω, κύριε Υπουργέ,
είναι ότι αυτές τις δυο µέρες παρακολουθώντας τη συζήτηση,
βγάζω το συµπέρασµα ότι λύθηκαν πάρα πολλά ζητήµατα. Επιχειρήθηκαν να λυθούν πολλά ζητήµατα. Σε κάποια από αυτά
υπήρχαν συµφωνίες, σε κάποια υπάρχουν διαφωνίες.
Η ουσία είναι ότι η Βουλή λειτούργησε και απευθυνόµενος στην
Κυβέρνηση θέλω να πω πολύ απλά αλλά και πολύ σηµαντικά, ότι
υπάρχουν χιλιάδες άλυτα προβλήµατα, όχι µόνο στο δικό σας
Υπουργείο αλλά και σε άλλα Υπουργεία, τα οποία εκφεύγουν
σαφώς της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας και τα
οποία, εάν επιχειρηθεί να λυθούν, είναι βέβαιο ότι θα γεµίσει η Αίθουσα από το να περιµένουµε υποχρεωτικά νοµοσχέδια, τιµωρητικά νοµοσχέδια ή νοµοσχέδια, τα οποία επιβάλλονται από τις
κακές οικονοµικές συνθήκες της χώρας και αυτό προάγει και τον
διάλογο και την πολιτική.
Υπό αυτήν την έννοια απευθυνόµενος στην Κυβέρνηση εύχοµαι
και οι υπόλοιποι Υπουργοί να µιµηθούν τον Υπουργό Παιδείας και
να λύσουν ζητήµατα. Να µην περιµένουν, δηλαδή, τις οδηγίες και
τις εντολές αλλά να λειτουργήσει η πολιτική και η ζύµωση σ’
αυτήν την Αίθουσα, η οποία υπήρξε πλούσια και είχαµε πολλούς
µήνες να δούµε µια αίθουσα γεµάτη καθ’ όλη τη διάρκεια δυο
ηµερών και µάλιστα ιδιαίτερα προς το τέλος.
Δυο κουβέντες θέλω να πω τώρα για την τροπολογία για τους
ιεροδιδασκάλους. Ακούστηκαν σ’ αυτήν την Αίθουσα διάφορα.
Δεν αισθάνθηκα ποτέ από όσο γνωρίζω -και µπορώ να γνωρίζω
και εγώ, όπως και όλοι οι συνάδελφοι- ότι αυτό το οποίο θεσµοθετήθηκε, πρώτον, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της
εφαρµογής του Συντάγµατος και της ισονοµίας όλων των θρησκειών και των ιδιαιτεροτήτων που έχουµε στη Βόρεια Ελλάδα
και δεύτερον, δεν έχουµε αισθανθεί ποτέ ούτε το 2007, όταν αυτό
καταψηφίστηκε σε αυτήν τη Βουλή, δηλαδή πριν από πεντέµισι
χρόνια, ότι είχε αντιπαλότητα στη Θράκη. Μπορεί να είχε αντιπαλότητα των ολίγων, των ελαχίστων, οι οποίοι όµως δεν µπορούν
να επηρεάζουν τη λειτουργία της Βουλής ούτε µπορεί να λοξοδροµούν την εφαρµογή του Συντάγµατος. Αντιθέτως, οι πολλοί
µουσουλµάνοι στη Θράκη αισθάνοµαι ότι δεν έχουν καµµία αντίρρηση γι’ αυτό που έγινε.
Το Υπουργείο αναλαµβάνει µια υποχρέωση. Δεν παίρνει έναν
τιµωρητικό νόµο ή κάνει µια επιβολή. Αναλαµβάνει µια υποχρέωση και δίνει εξετάσεις η ελληνική πολιτεία προς τον κόσµο τον
µουσουλµανικό. Εξετάσεις, τις οποίες οφείλει να περάσει και
είµαι σίγουρος, κύριε Υπουργέ, ότι θα περάσει. Και αυτό θα είναι
το πρώτο βήµα, για να σπάσει ένας γόρδιος δεσµός που ενδεχοµένως υπάρχει, ολίγον διογκωµένος στο µυαλό των ανθρώπων
και ίσως και στο µυαλό των συναδέλφων, σε όλων µας, σ’ αυτήν
την Αίθουσα.
Εύχοµαι και κλείνω µε αυτό, αυτήν να είναι η συµβολική
απαρχή και η Κυβέρνηση δι’ άλλων Υπουργείων και δη του
Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης να προ-
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χωρήσει και στην κατάργηση του νόµου της σαρίας. Και εκεί νοµίζω ότι τελειώνει όλος ο κακός συµβολισµός που µας καταδυναστεύει και τα κόµµατα και την κοινωνία και µπορούµε να
προχωρήσουµε κατά καλύτερο τρόπο.
Υπό αυτήν την έννοια στηρίζω µε όλες µου τις δυνάµεις ως Ανεξάρτητος Βουλευτής αυτήν την τροπολογία, διότι κινείται προς
εξαιρετική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κηρύσσεται περαιωµένη…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο
παρακαλώ για µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα πάτε µετά στον
Υπουργό να το διευκρινίσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ένα λεπτό µόνο, κύριε
Πρόεδρε, να διευκρινίσουµε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχει κηρυχθεί περαιωµένη η συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις».
Η ψήφιση τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό αριθµό 93 και της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 96 και ειδικό αριθµό 41;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό αριθµό 93 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 96 και ειδικό αριθµό 41 κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και µε την προσθήκη της τρο-
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πολογίας µε γενικό αριθµό 96 και ειδικό αριθµό 41;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 96 και ειδικό
αριθµό 41 κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό αριθµό 93;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό αριθµό 93, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
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κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 115 και ειδικό αριθµό 51;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 115 και ειδικό αριθµό 51 κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και µε την προσθήκη των τροπολογιών µε γενικό αριθµό 179 και ειδικό αριθµό 87, µε γενικό
αριθµό 82 και ειδικό αριθµό 30, µε γενικό αριθµό 72 και ειδικό
αριθµό 27, µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό αριθµό 78, µε γενικό
αριθµό 144 και ειδικό αριθµό 61 και µε γενικό αριθµό 136 και ειδικό αριθµό 54;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
µε την προσθήκη των τροπολογιών µε γενικό αριθµό 179 και ειδικό αριθµό 87, µε γενικό αριθµό 82 και ειδικό αριθµό 30, µε γενικό αριθµό 72 και ειδικό αριθµό 27, µε γενικό αριθµό 170 και
ειδικό αριθµό 78, µε γενικό αριθµό 144 και ειδικό αριθµό 61 και
µε γενικό αριθµό 136 και ειδικό αριθµό 54 κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 56 και ειδικό αριθµό 17;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 56 και ειδικό
αριθµό 17 κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 171 και ειδικό αριθµό 79;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 171 και ειδικό αριθµό 79 κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 186 και ειδικό αριθµό 93 η οποία θα αποτελέσει το άρθρο
44 Α’του νοµοσχεδίου, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό αριθµό 93 η οποία θα αποτελέσει το άρθρο 44 Α’ του νοµοσχεδίου, έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 53 και ειδικό αριθµό 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 53 και ειδικό αριθµό 14 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 141 και ειδικό αριθµό 58 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 141 και ειδικό αριθµό 58 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 85 και ειδικό αριθµό 33 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 85 και ειδικό αριθµό 33 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 55 και ειδικό αριθµό 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 55 και ειδικό αριθµό 16 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 161 και ειδικό αριθµό 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 161 και ειδικό αριθµό 71 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 52 και ειδικό αριθµό 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 52 και ειδικό αριθµό 13 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 109 και ειδικό αριθµό 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 109 και ειδικό αριθµό 47 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 155 και ειδικό αριθµό 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 155 και ειδικό αριθµό 68 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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