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Αθήνα, σήµερα στις 10 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
17.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση), για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κύρια Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα.
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από την κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτή Μαγνησίας, τα εξής:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Καµπουρούδης αιτείται την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης της σύνταξής
του.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το «Γραφείο Συµπαραστάτη του Πολίτη
και της Επιχείρησης» της Περιφέρειας Πελοποννήσου αιτείται
την εύρεση βιώσιµης και ουσιαστικής λύσης στο θέµα των τραπεζικών δανείων.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Παλλίδης εκπαιδευτικός, παραθέτει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να
ψηφισθεί το νέο σχέδιο νόµου για την εκπαίδευση.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Μάτης, Χηµικός και
µέλος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, επισηµαίνει τη βαρύνουσα
σηµασία της διδασκαλίας του µαθήµατος της Χηµείας στο λύκειο.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φώτης Μακρυπούλιας, Χηµικός,
διαµαρτύρεται για την απουσία της Χηµείας ως βασικού µαθήµατος στο πρόγραµµα της εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στο
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου που αφορά το νέο λύκειο.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας παραθέτει τις προτάσεις του στο σχέδιο νόµου για την
αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης.

7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εκπαιδευτικών Μηχανικών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης παραθέτει
τις προτάσεις του για τη δηµιουργία του νέου εκπαιδευτικού συστήµατος σε γενικά και επαγγελµατικά λύκεια.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι διευθυντές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ
Νοµού Ηρακλείου επισηµαίνουν τις δυσµενείς αλλαγές στο χώρο
της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης που δροµολογούνται µε το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου για το νέο λύκειο.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
αιτείται την αξιοποίηση της Πληροφορικής Παιδείας για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου υψηλού επιπέδου δηµόσιου σχολείου.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Καθηγητές του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης διαµαρτύρονται για την
υποβάθµιση της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο γενικό λύκειο.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σταύρος Μιχαλόπουλος Χηµικός, εκφράζει την αντίθεσή του στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου
για το νέο λύκειο.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης αιτούνται θέσεις για τους υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικούς
οι οποίοι ανήκουν στις καταργηµένες ειδικότητες µε δεύτερα
πτυχία κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο πλαίσιο της κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
13) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση
Φιλολόγων Νοµού Ηρακλείου διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση
της ιστορικής και γλωσσικής παιδείας στην επαγγελµατική εκπαίδευση.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης εκφράζει την αντίθεσή της
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στις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Βαρελάς, χηµικός
Μηχανικός-Φυσικός και Διδάκτωρ Χηµείας Πανεπιστηµίου Πατρών, επισηµαίνει τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας του µαθήµατος της Χηµείας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών παραθέτει τις προτάσεις και τις ενστάσεις της για τη δηµιουργία
του νέου εκπαιδευτικού συστήµατος στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Νεκταρία Αρχοντάκη, χηµικός,
εκφράζει την αντίθεσή της σε ενδεχόµενη εξαίρεση της διδασκαλίας του µαθήµατος της Χηµείας στο νέο λύκειο.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση του φετινού
προϋπολογισµού στους δήµους και τη γενικότερη κυβερνητική
πολιτική απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Δέσποινα Παπαδοπούλου, χηµικός, διαµαρτύρεται για την ενδεχόµενη εξαίρεση της
διδασκαλίας του µαθήµατος της Χηµείας στο γενικό λύκειο.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Θεοδωρίδης και
χηµικοί Νοµού Καβάλας, καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκφράζουν την αντίθεσή του σε ενδεχόµενη εξαίρεση της
διδασκαλίας πολυσήµαντων φυσικών επιστηµών, όπως προβλέπεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου για το νέο λύκειο.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων του ΕΣΥ Νοµού Αττικής διαµαρτύρεται για
δηλώσεις του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Στάθη Παναγούλη
σχετικά µε το προσωπικό του «Δροµοκαϊτιου» Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Τσαµόπουλος, καθηγητής Πληροφορικής, εκφράζει την αντίθεσή του στην υποβάθµιση
του µαθήµατος της Πληροφορικής, όπως προωθείται στο νέο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε κινητοποιήσεις για το πρόβληµα της αµµοληψίας των ποταµών και των
παραποτάµιων περιοχών της βόρειας Πελοποννήσου.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Πέτρος Παπαδόπουλος, καθηγητής Πληροφορικής, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την
υποβάθµιση του µαθήµατος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Αρχοντάκης, καθηγητής Πληροφορικής, εκφράζει την διαµαρτυρία του γαι την
υποβάθµιση του µαθήµατος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Αντιγόνη Βαρδάκη, χηµικός,
εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την υποβάθµιση του µαθήµατος
της Χηµείας στην εκπαίδευση, που προάγει το νέο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε αιτήµατα συνδικαλιστών αστυνοµικών της Αχαϊας για κάλυψη των
κενών που δηµιουργούνται στις κατά τόπους υπηρεσίες λόγω
συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε ρυθµίσεις
οφειλών µε ευνοϊκούς όρους σε δανειολήπτες της αχαϊκής τράπεζας.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε αντιδράσεις που προκάλεσε η επίσκεψη της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εθνικής Άµυνας κ. Φώφης Γεννηµατά στην Τρίπολη.

22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σταύρος Μιχαλόπουλος, χηµικός, επισηµαίνει τη βαρύνουσα σηµασία που έχει η διδασκαλία
του µαθήµατος της Χηµείας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε σύνταξη µελέτης για τη σύνδεση της Πάτρας µε την Κάτω Αχαϊα µέσω του
προαστιακού σιδηροδρόµου.

23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Φιλλένια Σιδέρη, χηµικός και
µέλος της Δ.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, διαµαρτύρεται για
την απουσία του µαθήµατος της Χηµείας ως βασικού µαθήµατος
στο πρόγραµµα εκπαίδευσης για το νέο λύκειο.

36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Διοικητή του Νοσοκοµείου Λαµίας
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά εκφράζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε παράβαση της ιατρικής
νοµοθεσίας-δεοντολογίας και των κανόνων που διεθνώς διέπουν
την άσκηση της Ιατρικής.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλειος Κουλός, χηµικός,
διαµαρτύρεται µε την υποβάθµιση του µαθήµατος της Χηµείας
στο νέο νοµοσχέδιο για την παιδεία.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Κωνσταντίνα Πίστα, καθηγήτρια Πληροφορικής, εκφράζει την αντίθεσή της στην υποβάθµιση
του µαθήµατος της Πληροφορικής.

37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε υπερωριακή
απασχόληση αρχαιολόγων στο Ρωµαϊκό Ωδείο της Πάτρας.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε δηλώσεις
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη για το θέµα των ατόµων που δεν ακυρώνουν εισιτήριο
στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
39) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Ενώσεις Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου αιτούνται
την υιοθέτηση προτάσεών τους σχετικά µε την αναδιοργάνωση
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στην Περιφέρεια Κρήτης.
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40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευστάθιος Τοµάζος, καθηγητής
Πληροφορικής, εκφάζει την αντίθεσή του στην υποβάθµιση του
µαθήµατος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµιαεκπαίδευση.

53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται επιστολή
του Δηµάρχου Λέρου προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για τις ελλείψεις ιατρών στο Νοσοκοµείου της Λέρου.

41) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ελληνικές LGBT οργανώσεις αιτούνται τη στήριξη της πολιτείας σε υπόθεση πρόσφυγα από το Ιράν
ο οποίος ζητά τη χορήγηση ασύλου για λόγους σεξουαλικού
προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου.

54) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κόνιτσας Νοµού Ιωαννίνων αιτείται τη µείωση του τέλους ηλεκτροδοτούµενων χώρων
της περιοχής.

42) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Νοµού
Ηλείας επισηµαίνει την ανάγκη ίδρυσης γραφείου ανταποκριτή
ΟΑΕΔ στην περιοχή.
43) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ινστιτούτο Καταναλωτών
Κρήτης και η Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών διαµαρτύρεται
για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση υπογραφής της διµερούς
σύµβασης Ελλάδας-Ελβετίας σχετικά µε την άρση του τραπεζικού απορρήτου
44) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής και οι Σχολικοί Σύµβουλοι Φυσικής
Αγωγής Ελλάδας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τη µείωση
των ωρών στο µάθηµα Φυσικής Αγωγής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
45) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης και Συµβασιούχων Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τη µη χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας στους συµβασιούχους πυροσβέστες κατά τους χειµερινούς µήνες.
46) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την απειλή κατάσχεσης, απευθυνόµενη προς τους ελεύθερους επαγγελµατίες
οφειλέτες του Οργανσιµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, σε περίπτωση µη ένταξής τους σε ρύθµιση µε τον ΟΑΕΕ.
47) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία καθηγητές της Πληροφορικής διαµαρτύρονται για την υποβάθµιση του µαθήµατος της Πληροφορικής
στο γενικό λύκειο.
48) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Τράγος αιτείται
την επίλυση θέµατός του που αφορά την αποκατάσταση ζηµιών
µετά από πτώση δένδρου πάνω σε παρκαρισµένο αυτοκίνητο
στο Δήµο Γλυφάδας
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε παθογένειες
της τουριστικής ανάπτυξης.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο ποσοστό
αύξησης των αυτοκτονιών στους αστυνοµικούς, λόγω της οικονοµικής κατάστασης.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην προώθηση
ατόµων από τη Ρουµανία στην περιοχή της δυτικής Αχαϊας.
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην απουσία
υπαλλήλου για την κατανοµή των επιδοµάτων πρόνοιας.

55) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και κ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
και Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου
Ιεράπετρας αιτείται τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του νοσοκοµείου.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην παραίτηση
του Προέδρου της Τ.Ο. Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη Κουµπάρου, µε αφορµή το επικείµενο κλείσιµο της ΔΟΥ Λέρου.
57) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Τέρη Κορδούλη, εκπαιδευτικός ΤΕΛ, εκφράζει την αντίθεσή της στην υποβάθµιση του
µαθήµατος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
58) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην επιτάχυνση
των διαδικασιών για τη µεγάλη οικονοµική υπόθεση της Πάτρας,
που ζήτησε η νέα εισαγγελέας διαφθοράς κ. Ελένη Ράικου.
59) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιστηµονικός Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νοµού Ηλείας εκφράζει τη διαφωνία του
για την υποβάθµιση του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής, που
προωθεί το νέο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής διαµαρτύρεται για την
υποβάθµιση του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση, που προωθεί το νέο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
61) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Σιαφάκας, καθηγητής
Πληροφορικής, εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την υποβάθµιση του µαθήµατος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
62) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλης Τσακανίκας, καθηγητής Πληροφορικής, παραθέτει τις απόψεις του σχετικά µε το
θέµα της υποβάθµισης του µαθήµατος της Πληροφορικής στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
63) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ( ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Περιφέρειας Λεχαινών Νοµού Ηλείας
επισηµαίνει τα προβλήµατα που θα προκληθούν από τις επικείµενες αλλαγές στον ορισµό των περιφερειών, της έδρας και των
σχολείων δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος.
64) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γενικός Διευθυντής του Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Νεµέας Νοµού Κορινθίας αιτείται την επίλυση
θέµατος που αφορά την παραγωγή και παραλαβή σταφυλιών του
2013 από το Συνεταιρισµό της περιοχής.
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65) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία ΕπαγγελµατιώνΒιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου αιτείται την
αποσύνδεση της θεώρησης βιβλίων-στοιχείων από τη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
66) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου αιτούνται τη επίλυση
θέµατος που αφορά τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών
των ασφαλισµένων του κλάδου.
67) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Στέφανος Χατζηνικολάου αιτείται την
προστασία στην εργασία των διακριθέντων αθλητών που διορίστηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του αθλητικού ν. 2725/1999.
68) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Δήµητρα Παπαϊωάννου αιτείται την
προστασία στην εργασία των διακριθέντων αθλητών που διορίστηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του αθλητικού ν. 2725/1999.
69) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Αικατερίνη-Κωνσταντίνα Τσιµπανάκου
αιτείται την προστασία στην εργασία των διακριθέντων αθλητών
που διορίστηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του αθλητικού ν.
2725/1999.
70) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Μαρίνα Τουτουντζή αιτείται την προστασία στην εργασία των διακριθέντων αθλητών που διορίστηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του αθλητικού ν. 2725/1999.
71) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Ζωτίδου αιτείται την προστασία στην εργασία των διακριθέντων αθλητών που διορίστηκαν
βάσει των ειδικών διατάξεων του αθλητικού ν. 2725/1999.
72) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι κ.κ. Δηµήτριος Βλασακίδης, Άννα Μπογιατζή, Δηµήτριος Νεράντζης και Κωνσταντίνος Μπαρµπούδης,
διακριθέντες αθλητές δηµόσιοι υπάλληλοι, διορισµένοι βάσει
των διατάξεων του αθλητικού ν. 2725/1999 αιτούνται τη λήψη µέτρων για την προστασία της εργασίας τους.
73) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι κ.κ. Δηµήτριος Καφφάτος, Βασίλειος
Κροµµύδας, Γρηγόρης Σπυριούνης, Μαρίνα Τουτουντζή και
Άκης Χρυσοχού, διακριθέντες αθλητές δηµόσιοι υπάλληλοι, διορισµένοι βάσει των διατάξεων του αθλητικού ν. 2725/1999 αιτούνται τη λήψη µέτρων για την προστασία της εργασίας τους.
74) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Παυλίνα Γεωργίου αιτείται την προστασία στην εργασία των διακριθέντων αθλητών που διορίστηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του αθλητικού ν. 2725/1999.
75) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
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αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου αιτείται την
προστασία στην εργασία των διακριθέντων αθλητών που διορίστηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του αθλητικού ν. 2725/1999.
76) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Αλεξάνδρα Ευθυµοπούλου αιτείται
την προστασία στην εργασία των διακριθέντων αθλητών που διορίστηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του αθλητικού νόµου
2725/1999.
77) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελλήνων Χηµικών εκφράζει την επιθυµία της να συµµετάσχει στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής όπου θα συζητηθεί το σχέδιο νόµου για
την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος.
78) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Θερµησίας Αργολίδας «Το Κάστρο» αιτείται να µην υπάρξει άλλη καθυστέρηση
στην επιστροφή του ΦΠΑ, ώστε να µπορέσουν οι αγρότες της περιοχής να ξεκινήσουν τις φθινοπωρινές τους καλλιέργειες.
79) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική-Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών διατυπώνει τις
παρατηρήσεις της για το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
80) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παναγιώτης Καραγεώργος,
καθηγητής Πληροφορικής, διατυπώνει τις παρατηρήσεις του για
το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
81) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ και
Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Δήµαρχος Δελφών Νοµού Φωκίδας αιτείται την εκπόνηση ενός
ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν πρόσφατα στον ιστορικό ελαιώνα Άµφισσας.
82) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι εκπαιδευτικοί του εσπερινού ΕΠΑΛ Μυτιλήνης επισηµαίνουν την ανάγκη επαναδιατύπωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων περί «Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», που αναφέρεται στις εγγραφές µαθητών.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 11874/14-06-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Κουράκη Αναστάσιου(Τάσου), Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθίας( Έφης), Κανελλοπούλου Μαρίας, Πάντζα Γεώργιου, Τατσόπουλου Πέτρου-Γεώργιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
K.E./376/18-07-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 12075/20-06-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κικίλια Βασίλειου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. K.E.388/18-07-2013
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 12174/25-06-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κουίκ Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
ΤΚΕ/Φ.2/20354/18-07-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητι-
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κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:

1232

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙE’ - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4. Στην µε αριθµό 12225/26-06-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αυγενάκη Ελευθέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ.2/20363/
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5. Στην µε αριθµό 12271/26-06-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ. Δηµαρά Ιωάννη, Αβραµίδη Γαβριήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
ΤΚΕ/Φ/.2/20359/18-07-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητι-
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα πως η Διαρκής
Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει
τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στο Στρατιωτικό
Τοµέα».
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στον Στρατιωτικό
Τοµέα».
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«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα
της Στρατιωτικής Γεωγραφίας».
«Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο
εξής αναφερόµενο ως: «ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου Άµυνας
του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως: «ΥΑΚΙ») για
τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ».
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων».
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 9 Σεπτεµβρίου 2013 συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής και επί των άρθρων και των
τροπολογιών και τέλος θα µιλήσουν όσοι τυχόν Βουλευτές εγγραφούν.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστάσιος Κουράκης για οκτώ λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω την
τοποθέτησή µου µε µία εγκύκλιο η οποία κυκλοφόρησε πριν
ακόµα ψηφιστεί από τη Βουλή αυτό που θα σας πω.
Αναφερόµαστε στην εγκύκλιο που αφορά τα νηπιαγωγεία, την
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κυρίως όµως τα
δηµοτικά σχολεία, κατά την οποία η αναλογία µαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό µπορεί να υπερβαίνει το 10%.
Αυτό θεωρούµε ότι είναι µία διάταξη η οποία δεν έχει κανένα παιδαγωγικό έρεισµα και η οποία έχει ως σκοπό αυξάνοντας τον
αριθµό των µαθητών ανά τάξη να δηµιουργήσει υπεράριθµους
νηπιαγωγούς και δασκάλους.
Καταλαβαίνετε ότι το «τσουνάµι» των απολύσεων, της υπεραριθµίας και της διαθεσιµότητας που έχει αρχίσει από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θα επεκταθεί και στην πρωτοβάθµια. Πλέον
κανείς δεν µπορεί να κοιµάται ήσυχος και να αισθάνεται ασφαλής.
Θα πρέπει να αντιληφθούν και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί ότι
αυτό που εισήχθη µε µία εγκύκλιο δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα και αργά ή γρήγορα θα προκύψουν υπεραριθµίες, δηλαδή
απολύσεις.
Το δεύτερο είναι, ότι µε τη συγκεκριµένη εγκύκλιο ουσιαστικά
θίγεται ο χαρακτήρας του ολοήµερου σχολείου, καθώς οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί των ολοήµερων θα τοποθετούνται πρώτα
στο λεγόµενο κανονικό πρόγραµµα για να καλύψουν τα κενά και
όσοι περισσέψουν θα πηγαίνουν στα ολοήµερα τµήµατα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, βέβαια, δηµιουργεί τροµακτικά προβλήµατα.
Όπως είχαµε πει, τελικά το ολοήµερο σχολείο, έτσι όπως έχει
καταντήσει, είναι ένα σχολείο φύλαξης και σε λίγο θα καταργηθεί
τελείως.
Επιπλέον, µε την εγκύκλιο αυτή θίγεται και η ενισχυτική διδασκαλία και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτοί που θίγονται περισσότερο είναι τα παιδιά τα οποία είναι αδύναµα στη σχολική
επίδοση γιατί ο δάσκαλος, όσο αυξάνεται ο αριθµός των νηπίων
και των µαθητών στην τάξη, τόσο λιγότερο ασχολείται µε τα παιδιά τα οποία για κάποιο λόγο καθυστερούν να παρακολουθήσουν.
Όσο για τα υπόλοιπα ζητήµατα, θα ήθελα να αναφέρω αυτό
που αναφέρθηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους για ορισµένα
µαθήµατα τα οποία υποβαθµίζονται, όπως η Πληροφορική. Αυτό
αναφέρθηκε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα πολλές φορές και από
δικούς σας Βουλευτές, κύριε Υπουργέ. Είναι άλλο πράγµα η τεχνική εφαρµογής υπολογιστών ή προγραµµάτων και άλλο
πράγµα η αλγοριθµική αντίληψη η οποία δηµιουργεί στη σηµερινή εποχή πρόσθετα εφόδια και καλλιεργεί την αλγοριθµική
σκέψη των µαθητών που µπορούν να επεξεργάζονται µε τον
τρόπο αυτό καλύτερα προβλήµατα που έχουν έναν τεχνολογικό
χαρακτήρα. Μπορούµε να κάνουµε προτάσεις για να αντιµετωπιστεί αυτή η υποβάθµιση που έχει προκύψει.
Βεβαίως η προσθήκη των ωρών που κάνατε δεν ικανοποιεί το
αίτηµα από πάρα πολλούς φορείς. Θα µπορούσαµε να κάνουµε

κάτι και σήµερα, κύριε Υπουργέ. Θα µπορούσε να προστεθεί ως
πέµπτο µάθηµα η Πληροφορική σε εκείνους τους µαθητές οι
οποίοι επιθυµούν να εισαχθούν σε σχολές που οι ίδιες το θεωρούν ως προαπαιτούµενη γνώση για το αντικείµενο τους. Θα
µπορούσαµε δηλαδή να ρωτήσουµε τις σχολές ποιες απ’ αυτές
εκτιµούν ότι χρειάζεται εξέταση για την Πληροφορική. Θεωρώ
ότι αυτή είναι µία λύση η οποία µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα.
Μία δεύτερη λύση, αν δεν γίνει αυτό, είναι να υποσχεθείτε ότι
σε ένα εύλογο διάστηµα θα µπορούµε να συζητήσουµε το περιεχόµενο πολλών µαθηµάτων που ο βιαστικός τους χαρακτήρας
δεν αντιµετωπίστηκε όπως θα έπρεπε, όπως είναι τα παιδαγωγικά τµήµατα, όπως είναι η Πληροφορική, όπως είναι τα εικαστικά και άλλα στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Ένα άλλο αντικείµενο το οποίο έχει υποβαθµιστεί πάρα πολύ
και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι η Χηµεία. Είναι µία επιστήµη
η οποία έχει εφαρµογή σε πάρα πολλούς κλάδους, από το περιβάλλον και τα τρόφιµα µέχρι τις εφαρµογές αιχµής σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εδώ πρέπει να πω -το γνωρίζετε βεβαίως- ότι
η Χηµεία εξαφανίζεται τελείως από τη Β’ τάξη του γενικού λυκείου στα µαθήµατα προσανατολισµού των θετικών σπουδών.
Δεν µπορούµε να καταλάβουµε τι σας ώθησε να την εξαιρέσετε
και να παρουσιάζονται εκεί µηδέν ώρες. Νοµίζουµε ότι είναι ένα
µάθηµα το οποίο θα έπρεπε να ενισχυθεί, καθώς η χώρα µας φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και στον τοµέα όλων αυτών των επιστηµών που η βάση και η «καρδιά» τους είναι η Χηµεία και η
Βιοχηµεία.
Τυχαίνει να προέρχοµαι από µία επιστήµη όπου η Βιοχηµεία
είναι συστατικός κλάδος και επιστήµη.
Επίσης, δεν µπορώ να καταλάβω την υποβάθµιση της Φυσικής.
Αναγνωρίζω ότι κάνατε µία θετική προσέγγιση στη Γ’ τάξη των
ΕΠΑΛ όπου προσθέσατε µία ώρα. Πρέπει να πω, βέβαια, ότι σήµερα η Φυσική είχε τρείς ώρες. Κάνετε δύο ώρες τη Φυσική και
δίνεται µία ώρα στη Χηµεία. Εντάξει µέχρι εδώ, αλλά στη Β’ τάξη
των ΕΠΑΛ, κύριε Υπουργέ, οι δύο ώρες της Φυσικής που είναι
σήµερα και οι δύο ώρες του σχεδίου διαβούλευσης, στο σηµερινό νοµοσχέδιο έχουν γίνει µία. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι η
Χηµεία -στο σχέδιο διαβούλευσης ορθώς τις κάνατε δύο τις
ώρες- τώρα είναι µία ώρα. Νοµίζω ότι είναι ζητήµατα που βοηθάνε θετικά, εάν τα διορθώσετε.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στη Βιολογία. Δεν µπορώ να
καταλάβω πως ενώ µέχρι σήµερα η Βιολογία διδάσκονταν στην
τελευταία τάξη των ΕΠΑΛ ως µάθηµα επιλογής για όλες τις ειδικότητες, στο νέο σχέδιο νόµου για το τεχνολογικό λύκειο δεν
προβλέπεται η διδασκαλία της Βιολογίας για ούτε µία διδακτική
ώρα σε καµµία τάξη του λυκείου.
Εκτιµώ –και όχι µόνο εγώ αλλά και το κόµµα µου- ότι για τη διδασκαλία της Βιολογίας θα µπορούσε να προστεθεί µία ώρα στις
τρεις ή έστω στις δύο τάξεις του τεχνολογικού λυκείου. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα παιδιά του τεχνολογικού λυκείου πρέπει να
υστερούν στη γνώση µιας πολύ βασικής επιστήµης.
Όπως έχουν πει και άλλοι στην επιτροπή, όσον αφορά τα παιδαγωγικά τµήµατα και όσον αφορά αυτό που απαντήθηκε από
τον Υφυπουργό κ. Κεδίκογλου, δηλαδή το να βγάζουµε περίπου
τόσους όσους µπορούν να απορροφηθούν στην εκπαίδευση,
είναι λάθος. Η κ. Ρεπούση είχε αναφερθεί πάνω σε αυτό το θέµα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι όπου οι παιδαγωγοί µπορούν
να εργαστούν είτε στα σχολεία µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες είτε
ως στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις είτε ως παιδαγωγοί για
εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε µουσεία, κέντρα περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης είτε ως στελέχη
σε διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις είτε στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης για εκπόνηση εκποµπών. Εν πάση περιπτώσει,
υπάρχουν πάρα-πάρα πολλά.
Θεωρώ ότι εάν παραµείνει έτσι -το έχουµε πει και άλλη φορά
και άλλοι συνάδελφοι ευτυχώς- θα αντιµετωπίσουν οι παιδαγωγικές σχολές ένα σοβαρότατο πρόβληµα και µπορεί να αναγκαστούν να κλείσουν από έλλειψη µαθητών.
Επίσης, δεν είδα κάτι -εκτός αν µου διαφεύγει και συγχωρέστε
µε γι’ αυτό- για τη Φυσική Αγωγή. Ως τώρα στο πρόγραµµα του
γενικού λυκείου ήταν στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη από δύο ώρες και γί-
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νεται δύο, µία και µία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν µπορεί παρά
να έχει µόνο αρνητικές επιπτώσεις.
Εµείς θα λέγαµε όχι µόνο να επαναφέρετε την προηγούµενη
κατάσταση αλλά να ενισχύσετε ακόµα περισσότερο τη Φυσική
Αγωγή. Αυτό δεν το κάνουµε για να κάνουµε το χατίρι των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής, των γυµναστών, αλλά γιατί είναι ζωτική ανάγκη η Φυσική Αγωγή σε αυτήν την ηλικία.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί ορισµένες
ειδικότητες των ΙΕΚ τις έχετε µεταφέρει στα ΣΕΚ. Αναφέροµαι
πολύ συγκεκριµένα: Ο τεχνικός κοσµήµατος παραγωγής -γενικά
γύρω από το κόσµηµα- χειροποίητου κοσµήµατος, σχεδιασµού
κοσµήµατος αλλά και ειδικότητες συντήρησης έργων τέχνης
έχουν φύγει από τα ΙΕΚ και έχουν πάει στα ΣΕΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, το έχουµε διορθώσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Χαίροµαι αν είναι έτσι. Απλώς να
πω το επιχείρηµα το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό και απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους.
Στις ειδικότητες αυτές σε ένα ποσοστό 40% έως 50% -δεν το
ήξερα και εγώ- εγγράφονται απόφοιτοι λυκείου και πτυχιούχοι
ΤΕΙ, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι, φιλόλογοι, γενικώς
πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που θέλουν να κάνουν
σοβαρές σπουδές και µετά ενδεχοµένως και να προχωρήσουν
στα ΙΕΚ, όχι στα ΣΕΚ. Δεν µπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
Θα εγκαταλείψουν, δεν θα τους δοθεί καµµία ευκαιρία. Και επιπλέον, από έλλειψη µαθητικού πληθυσµού θα κλείσουν αυτές οι
σχολές. Εάν το έχετε διορθώσει χαίροµαι πάρα πολύ γι’ αυτό.
Στο σηµείο αυτό θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ σύντοµα –και
νοµίζω ότι µπορώ να κλείσω µε αυτό- στο εξής θέµα: Γνωρίζετε,
κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν διώξεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Διώκονται πέντε µέλη του προηγούµενου
Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Διδασκόντων κι ένα µέλος
του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων, τα οποία παρέλαβαν εν
µέσω του θέρους κλητήριο θέσπισµα για να εµφανιστούν στο δικαστήριο για διατάραξη οικιακής ειρήνης, όταν εφάρµοσαν αποφάσεις του συλλόγου.
Νοµίζω ότι αυτές οι διώξεις δεν έχουν καµµία θέση. Μπορείτε
να τοποθετηθείτε κι εσείς. Βεβαίως η δικαιοσύνη είναι αυτή η
οποία παίρνει την ευθύνη, αλλά παρ’ όλα αυτά νοµίζω ότι και
στην προσωπική σας αντίληψη τέτοιου είδους διώξεις σε καθηγητές που απλώς υλοποιούσαν αποφάσεις –που δεν άσκησαν καθόλου βία και κανέναν προπηλακισµό, απλώς ήθελαν να
εφαρµόσουν ορισµένες αποφάσεις µέσα στο πλαίσιο της νοµιµότητας και τώρα διώκονται- δεν περιποιεί τιµή για το Υπουργείο
µας και πολύ περισσότερο για τα πανεπιστήµια που έχουµε.
Τελευταία λέξη είναι ότι σήµερα πρέπει να ξέρουµε ότι έχουν
αρχίσει οι αποφάσεις για πολύ µεγάλες κινητοποιήσεις. Πάρα
πολλά ΤΕΙ αυτήν τη στιγµή έχουν κλείσει και διαµαρτύρονται,
όπως και πάρα πολλά πανεπιστήµια, για τις απολύσεις των διοικητικών υπαλλήλων που από δω και πέρα δεν θα µπορούν να λειτουργούν µε άλλο τρόπο, αν εφαρµοστεί η διαθεσιµότητα των
διοικητικών υπαλλήλων. Ήδη έχουµε τις αποφάσεις των καθηγητών της µέσης εκπαίδευσης που µε ποσοστά τεράστια –εβδοµήντα τρεις από ογδόντα πέντε ΕΛΜΕ- πήραν απόφαση για
πενθήµερες απεργίες και το ποσοστό συµµετοχής των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, ήταν
90,2%. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι µπαίνουµε σε µία διαδικασία.
Νοµίζω ότι πολλές από τις προτάσεις τις οποίες έχουµε κάνει,
ανάµεσα στις οποίες η κυριότερη είναι η ανάκληση της διαθεσιµότητας των δυόµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών του τεχνικού λυκείου, µπορούν να βοηθήσουν σε µία εκτόνωση της κατάστασης.
Θεωρούµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν δίνει απάντηση. Χθες ανέπτυξα την αντίληψη µας για το λύκειο που εµείς οραµατιζόµαστε.
Στις τοποθετήσεις των συναδέλφων µας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα τεθούν κι άλλα ζητήµατα.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε, να υπερασπίσω τις τροπολογίες που
προτείνουµε, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κακό που γίνεται µε
αυτό το νοµοσχέδιο στη δηµόσια εκπαίδευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Κουράκη.
Τον λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Ιωάννης Πασχαλίδης, για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν
νοµοσχέδιο επιδιώκεται η αυτονόµηση του λυκείου, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στο µορφωτικό του πρόγραµµα και στους
στόχους του και να µην περιορίζεται ο ρόλος του στην προετοιµασία των µαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Με βάση το στόχο αυτό, τα προγράµµατα σπουδών εξορθολογίζονται περιλαµβάνοντας γνωστικά αντικείµενα που συνδέονται µε τις ρεαλιστικές ανάγκες του µαθητή ως µελλοντικού
ενεργού πολίτη, τόσο σε επίπεδο γενικών γνώσεων όσο και σε
επίπεδο επιστηµονικών στόχων, ενώ πρωτεύοντα ρόλο παίζουν
οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, που θα συµβάλουν
στη δηµιουργία ενός σύγχρονου ενεργού πολίτη.
Τα ωρολόγια προγράµµατα προσαρµόζονται στο διττό στόχο
της παροχής υψηλού επιπέδου γνώσεων, γενικής παιδείας σε
ολοκληρωµένους πολίτες, καθώς και στην προώθηση της επιστηµονικής τους κατάρτισης.
Ως προς την επαγγελµατική εκπαίδευση, έχει τεθεί ως στόχος
η διαβάθµιση της παροχής γνώσεων και η απόκτηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων βάσει του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου.
Κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα των εκπαιδευοµένων και καλύπτονται οι υποχρεώσεις της χώρας ως προς την ισοτιµία των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων και τη συνεπαγόµενη διευκόλυνση
της κινητικότητας των εργαζοµένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά διαχωρίζονται πλήρως οι έννοιες της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης,
δύο έννοιες που προκαλούσαν σύγχυση στην εκπαιδευτική, µαθητική κοινότητα.
Στο άρθρο 1, οριοθετούνται οι σκοποί του γενικού λυκείου,
ενώ στο άρθρο 2, αναφέρονται τα προγράµµατα µαθηµάτων της
Α’, Β’ και Γ’ τάξης λυκείου. Ειδικότερα, στην Α’ τάξη γενικού λυκείου θα διδάσκονται µαθήµατα συνολικής διάρκειας τριάντα
πέντε ωρών την εβδοµάδα. Οι µαθητές θα παρακολουθούν εννέα
κοινά µαθήµατα για όλους κι ένα µάθηµα επιλογής, το οποίο επιλέγεται µεταξύ τεσσάρων µαθηµάτων: εφαρµογές Πληροφορικής, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός κι Ευρωπαϊκός
Πολιτισµός, Καλλιτεχνική Παιδεία.
Αξιοσηµείωτη είναι η εισαγωγή της ερευνητικής ή συνθετικής
εργασίας. Αγγλικά project ως διακριθείσα ενότητα στα προγράµµατα σπουδών για να αναπτύξουν οι µαθητές τη δηµιουργικότητα και την κριτική σκέψη.
Η ερευνητική εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές. Θα αξιολογείται αυτόνοµα και ο βαθµός της θα προσµετράται ισότιµα µε τους βαθµούς των υπολοίπων µαθηµάτων.
Επίσης, καθιερώνεται το µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας τόσο
στην Α’ όσο και στη Β’ λυκείου, µε στόχο τη δηµιουργία ολοκληρωµένων και ενεργών πολιτών µε δηµοκρατικές και κοινωνικές
ευαισθησίες.
Στη Β’ τάξη γενικού λυκείου οι µαθητές θα διδάσκονται µαθήµατα συνολικής διάρκειας επίσης τριάντα πέντε ωρών, εκ των
οποίων οι τριάντα ώρες θα περιλαµβάνουν µαθήµατα γενικής
παιδείας και οι πέντε ώρες µαθήµατα µίας εκ των δύο κατευθύνσεων, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Θετικών Σπουδών, που θα επιλέξουν οι µαθητές.
Παρατηρούµε ότι για πρώτη φορά καθιερώνεται το µάθηµα
της Φιλοσοφίας ως υποχρεωτικό. Είναι ένα µάθηµα που έχει ως
βάση του τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό και θα βοηθήσει τον µαθητή να έρθει σε επαφή µε τη φιλοσοφική διανόηση, ώστε αυτός
να καταστεί ικανός να στοχάζεται πάνω σε ζητήµατα φιλοσοφικής φύσεως, να αναζητεί λύσεις και να δίνει απαντήσεις.
Στη Γ’ τάξη λυκείου θα εφαρµοστεί πρόγραµµα τριάντα τεσσάρων ωρών µε τα µαθήµατα της γενικής παιδείας να µειώνονται
σε έξι, δεκατεσσάρων ωρών συνολικά, ενώ οι µαθητές θα έχουν
τη δυνατότητα να επιλέξουν µια νέα οµάδα προσανατολισµού,
αυτή των οικονοµικών-πολιτικών-κοινωνικών και παιδαγωγικών
σπουδών.
Μέσω της µείωσης του σηµερινού αριθµού των διδασκοµένων
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µαθηµάτων σε εννέα συνολικά και της αύξησης από τριάντα µία
ώρες σε τριάντα τέσσερις της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας στη Γ’
τάξη λυκείου, καθώς και µέσω της προσφοράς µαθηµάτων προσανατολισµού στα επιθυµητά γνωστικά αντικείµενα δίδεται µέσα
στο σχολείο υπερεπαρκής χρόνος για να αφοµοιωθεί η ύλη και
να προετοιµαστεί ο µαθητής µε στόχο να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στην παράγραφο 6 του εν
λόγω άρθρου προβλέπεται η λειτουργία, σε ώρες εκτός πρωινής
λειτουργίας των σχολείων, «Τµηµάτων ενίσχυσης» για τα «ειδικά
µαθήµατα» που η εξέτασή τους απαιτείται για την εισαγωγή στις
συγκεκριµένες σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως είναι το
ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο, τα Ισπανικά και τα Ιταλικά.
Με το άρθρο 3, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση των µαθητών, εισάγοντας µια
σπουδαία καινοτοµία που στόχο έχει την αντικειµενική και δίκαιη
αξιολόγηση. Η άντληση του 50% των θεµάτων από την ειδική
τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας µόνο θετικά έχει
να προσφέρει και γι’ αυτό δυσκολεύοµαι πραγµατικά να κατανοήσω τις αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης.
Σε όλες τις προηγµένες εκπαιδευτικά χώρες εφαρµόζεται
διπλό σύστηµα καθορισµού ερωτήσεων, δηλαδή ερωτήσεων που
επιλέγονται ηλεκτρονικά και καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης. Είναι ερωτήσεις διαβαθµισµένης δυσκολίας, οι
οποίες καθορίζουν πρότυπα για αντίστοιχες ερωτήσεις από τον
εκπαιδευτικό, χωρίς όµως να ακυρώνουν την πρωτοτυπία.
Οι ερωτήσεις από την τράπεζα θεµάτων µειώνουν το φόρτο
εργασίας και δηµιουργούν αίσθηµα αξιοπιστίας ως προς την αντικειµενικότητα της βαθµολόγησης, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται η εξάντληση της διδακτέας ύλης σε κάθε τάξη κάθε σχολείου
ανά την Ελλάδα, αντιµετωπίζοντας έτσι το µεγάλο πρόβληµα των
σχολείων δύο ταχυτήτων.
Οι πεντακόσιες ερωτήσεις της τράπεζας θεµάτων θα είναι
προσβάσιµες σε όλους τους εκπαιδευτικούς και µαθητές, ενώ η
ορθή και αντικειµενική αξιολόγηση θα βάλει φρένο στην παραγωγή αριστούχων, που είναι άδικη, αλλά και αποκρύπτει τα πραγµατικά µαθησιακά κενά.
Το υπόλοιπο 50% των θεµάτων θα ορίζεται από τον διδάσκοντα, ενώ η βαθµολόγηση θα πραγµατοποιείται επίσης από
τον ίδιο. Άλλωστε, προβλέπεται ως ασφαλιστική δικλίδα και ο
δειγµατοληπτικός έλεγχος των γραπτών από τους σχολικούς
συµβούλους.
Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και της Β’ λυκείου
θα διεξάγονται ενδοσχολικά. Θα αφορούν όλα τα µαθήµατα,
εκτός της ερευνητικής εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, ενώ
για την προαγωγή του µαθητή απαιτείται η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του «10».
Όσον αφορά τις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ λυκείου διεξάγονται επίσης ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν τα µαθήµατα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της
εισαγωγής στις αρχές της επιστήµης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της ξένης γλώσσας και
τρία από τα µαθήµατα της επιλεχθείσας οµάδας προσανατολισµού. Έτσι, µε το παρόν σύστηµα ο µαθητής προάγεται και απολύεται εξεταζόµενος µέσα στο σχολείο του.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει περίπτωση το σχολείο να µετατραπεί σε χώρο εντατικοποίησης σπουδών και πολύ περισσότερο σε
χώρο εξεταστικού κέντρου όπως εντελώς λανθασµένα και άδικα
κατηγορούµαστε από την Αντιπολίτευση.
Σηµαντικότατη καινοτοµία του παρόντος νοµοσχεδίου που
αφορά τις δύο πρώτες τάξεις του λυκείου είναι η επίτευξη µέσου
όρου προφορικής και γραπτής βαθµολογίας ίσου ή ανώτερου
του «10» στα µαθήµατα Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηµατικών.
Επιπλέον, όσον αφορά τη Β’ και Γ’ τάξη λυκείου απαραίτητη είναι
η επίτευξη του µέσου όρου προφορικής και γραπτής βαθµολογίας ίσου ή ανώτερου του «10» σε κάθε ένα από τα µαθήµατα
οµάδας προσανατολισµού που θα έχει επιλέξει ο µαθητής.
Στο άρθρο 4, περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, περιορίζονται σε τέσσερα
τα µαθήµατα που εξετάζονται πανελλαδικά ανά οµάδα µαθηµάτων προσανατολισµού και επιστηµονικό πεδίο εξειδίκευσης, που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

είναι τα εξής: Πρώτο επιστηµονικό πεδίο εξειδίκευσης, ανθρωπιστικές σπουδές-νοµικές. Δεύτερο επιστηµονικό πεδίο εξειδίκευσης, θετικές και τεχνολογικές επιστήµες. Τρίτο επιστηµονικό
πεδίο εξειδίκευσης, επιστήµες υγείας. Τέταρτο επιστηµονικό
πεδίο εξειδίκευσης, επιστήµες οικονοµίας, κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες. Πέµπτο επιστηµονικό πεδίο εξειδίκευσης, παιδαγωγικές επιστήµες.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξάγονται µετά τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις σε θέµατα που προκύπτουν κατά
50% από την τράπεζα θεµάτων στην οποία, όπως προείπαµε, θα
έχουν όλοι πρόσβαση και κατά 50% από την κεντρική επιτροπή
εξετάσεων. Να τονίσουµε σ’ αυτό το σηµείο ότι για πρώτη φορά
στον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προσµετράται και ο βαθµός προαγωγής και απόλυσης.
Εξίσου σηµαντική είναι η καινοτοµία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, σχετικά µε τον καθορισµό συντελεστή
βαρύτητας σε ένα µάθηµα ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη συµµετοχή των
φορέων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην επιλογή των σπουδαστών.
Το άρθρο 5, αναφέρεται σε θέµατα σχετικά µε την έννοια, την
ίδρυση και τους τύπους των επαγγελµατικών λυκείων. Αξίζει να
αναφέρω ότι στην παράγραφο 3 προβλέπεται η ίδρυση επαγγελµατικών προτύπων- πειραµατικών λυκείων µαθητείας από τον
ΟΑΕΔ, στον οποίο διαθέτει τα αντίστοιχα µέσα προκειµένου να
εφαρµοστούν διαδραστικά προγράµµατα εικονικής πραγµατικότητας και καινοτόµες µέθοδοι διδασκαλίας.
Στο άρθρο 6, γίνεται ορισµός των σκοπών του επαγγελµατικού
λυκείου, ενώ στο άρθρο 7, αναφέρεται η διάρθρωση των σπουδών του επαγγελµατικού λυκείου. Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή του νέου προγράµµατος η φοίτηση στα επαγγελµατικά
λύκεια θα είναι πλέον τετραετής προσφέροντας δύο κύκλους
σπουδών: το δευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών όπου θα λειτουργούν Α’, Β’ και Γ’ τάξεις λυκείου και την προαιρετική τάξη µαθητείας.
Όσον αφορά το θεσµό της µαθητείας, θα ήθελα για ακόµη µία
φορά να τονίσω την τεράστια σπουδαιότητά της, καθώς αποτελεί
την πλέον ενεργητική πολιτική απασχόλησης που θα συµβάλει
τα µέγιστα στην πολυπόθητη ανάπτυξη. Θα συµβαδίσουµε επιτέλους µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Ευρώπης επιτυγχάνοντας συγχρόνως και την απορρόφηση κοινοτικών πόρων
προς όφελος της οικονοµίας µας. Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας, σε συµφωνία µε τον ΟΑΕΔ, θα συνάψει σύµβαση µεταξύ
του τελευταίου και των επιχειρήσεων, ώστε επ’ αµοιβή οι απόφοιτοι της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ να κάνουν πρακτική άσκηση µε
στόχο την οµαλή προσαρµογή και ικανοποιητική απόδοση των
µαθητών, όταν αυτοί πλέον γίνουν εργαζόµενοι, καθώς και την
οικονοµική ενίσχυση των οικογενειών τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προς απόκρουση των κατηγοριών της Αντιπολίτευσης, θα
ήθελα να αναφερθώ ειδικά στο άρθρο 14, που ορίζει ότι η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που
απαιτούνται για τη µαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι µαθητές δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, θα γίνονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από γιατρούς συµβεβληµένους
µε το δηµόσιο ή µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το δηµόσιο
καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των µαθητών που έπαθαν ατύχηµα κατά την
άσκηση στα εργαστήρια των επαγγελµατικών λυκείων, στα εργαστηριακά κέντρα και στους χώρους εργασίας.
Με το άρθρο 15, θεσπίζεται η χορήγηση υποτροφιών ή βραβείων από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για τους µαθητές
των επαγγελµατικών λυκείων.
Ήθελα να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν προλαβαίνω,
οπότε σταµατώ εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κ. Πασχαλίδη.
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Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κουτσούκος
για οκτώ λεπτά και µε τη γνωστή ανοχή.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, είχα την ευκαιρία χθες στη συζήτηση επί της αρχής να αναφερθώ στις µεγάλες
αντιφάσεις που διαπερνούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τόσο
µε την υποβάθµιση του λυκείου κάτω από την πίεση ενός πανελλαδικού συστήµατος εξετάσεων, όπου τα παιδιά µπαίνουν σε µια
δοκιµασία µια κι έξω και που πολλές φορές εξαρτάται και από
τον παράγοντα τύχη, όσο και µε την προϊούσα υποβάθµιση της
τεχνικής εκπαίδευσης για λόγους που έχουν να κάνουν µε το γεγονός ότι δεν έτυχε της σωστής υποστήριξης, ότι έγιναν πολλές
αλλαγές που δηµιούργησαν σύγχυση, ότι τα ΕΠΑΣ δεν έδιναν
διέξοδο και κάτω από κατεστηµένες αντιλήψεις και νοοτροπίες
µιας εποχής, που φαίνεται ότι περνάει οριστικά, όπου η κοινωνική
άνοδος και η καταξίωση συνδεόταν µε την απόκτηση ενός τίτλου
σπουδών που οδηγούσε µαθηµατικά στην ανεργία.
Είµαστε σε µία περίοδο που δεν επιτρέπουν οι συνθήκες να
κάνουµε ανατροπές, που θεωρητικά εµφανίζονται ως σωστές
αλλά είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε βελτιώσεις, αποτέλεσµα
ενός διαλόγου που ήταν πολυεπίπεδος, µε συµµετοχή πανεπιστηµιακών και άλλων φορέων. Ερχόµαστε σήµερα µε αυτές τις
διορθωτικές παρεµβάσεις να βάλουµε ορισµένες ασφαλιστικές
δικλίδες που προσδοκούµε ότι θα βελτιώσουν το σύστηµα.
Αναφέρθηκα χθες στις ασφαλιστικές δικλίδες που αφορούν τα
πρώτα κεφάλαια του νοµοσχεδίου, µε το 50% των θεµάτων των
εξεταζοµένων µαθηµάτων και στις τρεις τάξεις να είναι από τράπεζα θεµάτων που βγαίνει πανελλαδικά, ώστε να αµβλυνθούν οι
ανισότητες µεταξύ σχολείων και οι επιλεκτικές διδακτικές πρακτικές ορισµένων εκπαιδευτικών.
Αναφέρθηκα επίσης στην προσµέτρηση µε έναν συντελεστή
που δεν ανατρέπει αλλά διορθώνει τη διαφορά που µπορεί να
υπάρξει µεταξύ της επίδοσης του µαθητή στο λύκειο και των πανελλαδικών εξετάσεων.
Αναφέρθηκα και στην τρίτη παράµετρο, τη µείωση των µαθηµάτων, δηλαδή σε αυτά που συντείνουν να βελτιώσουµε το σύστηµα εισαγωγής.
Έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για το αν αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες βελτιώνουν το σύστηµα ή οδηγούν σε χειρότερη κατάσταση, αυτό που λένε ότι κάνουµε το λύκειο ένα εξεταστικό
κέντρο από την πρώτη τάξη.
Θα έλεγα ότι αυτή είναι και µία επιχειρηµατολογία πάνω στην
οποία πηγαίνει να στηθεί µια αντιπολιτευτική τακτική, η οποία
έχει άλλα πεδία, πολύ πιο πρόσφορα να ασκήσει κριτική στην Κυβέρνηση, παρά µια επιλογή που απ’ ό,τι φαίνεται πάει να εξορθολογίσει κάποια πράγµατα. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν αλλάζουν
οι εξετάσεις στις τρεις τάξεις του λυκείου. Εξετάσεις είχαµε, ενδοσχολικές είναι.
Είναι αλήθεια επίσης ότι θα µπορούσε κάποιος να φέρει στο
µυαλό του διάφορα σενάρια «κακών» πρακτικών που µπορούν να
χρησιµοποιήσουν εκπαιδευτικοί και σχολάρχες για να αξιοποιήσουν αυτό το σύστηµα, όχι για να πάµε σε νέες ισορροπίες
αλλά για να πάµε σε νέες ανισορροπίες.
Αυτή η συζήτηση µπορεί να γίνει, για το ποιοι δηλαδή µπορούν
να χρησιµοποιήσουν το 50% -που τους δίνει τη δυνατότητα-,
όπως ιδιωτικά σχολεία ή κάποιοι άλλοι που έχουν στόχο να αντλήσουν µαθητές προς ίδιον όφελος, να ασκήσουν ιδιωτικά φροντιστήρια και κ.ο.κ.. Αυτή η συζήτηση θα µπορούσε να γίνει αλλά
όταν νοµοθετούµε θα πρέπει να έχουµε υπόψιν µας µία κανονική
λειτουργία. Βεβαίως, επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες, έχουν κατατεθεί προτάσεις και για εξοµαλυντικές ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποφύγουµε αυτά τα ανοίγµατα. Εγώ
ανέφερα στην επιτροπή, για παράδειγµα, εκείνη την ασφαλιστική
δικλίδα που ίσχυε στο παρελθόν, για την ευθύνη του καθηγητή
όταν υπάρχει τεράστια απόκλιση µεταξύ προφορικών και γραπτών. Θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε αν υπήρχε άνεση χρόνου και να απαλύνουµε τις εντυπώσεις που µπορεί να δηµιουργεί
κάτι τέτοιο.
Κατά συνέπεια δεν θα σταθώ άλλο σε αυτά τα ζητήµατα. Ο
Υπουργός έκανε δεκτές πάρα πολλές δικές µας τροποποιήσεις.
Υπάρχουν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα µαθήµατα και

1241

µας απασχολούν, όπως το µάθηµα της πληροφορικής, το αν δηλαδή οι αρχές της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών
–αυτό που συνδέεται µε το hardware- θα πρέπει να είναι ένα µάθηµα εξεταζόµενο για την εισαγωγή στις σχολές που έχουν αντικείµενο αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν προτάσεις που λένε
ότι αυτό θα µπορούσε να µπει ως µάθηµα επιλογής, όπως
έχουµε και σε άλλες περιπτώσεις µαθήµατα επιλογής, όχι κατ’
ανάγκην δηλαδή ένα πέµπτο µάθηµα για τη συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Υπάρχουν φωνές –το έχω υποστηρίξει και εγώ- που λένε ότι
πρέπει να διευρύνουµε το πεδίο των παιδαγωγικών ώστε να µην
αποκλείουµε τους µαθητές από πάρα πολλές δυνατότητες.
Υπάρχουν παράπονα των οικονοµολόγων που λένε ότι αφού το
µάθηµα είναι εξεταστέο στο τέταρτο επιστηµονικό πεδίο πρέπει
να διδάσκεται λίγο παραπάνω στην Β’ τάξη και άλλα, στα οποία
θα µπορούσε να συνηγορήσει κανένας εύκολα, παρά το γεγονός
ότι πάρα πολλές φορές έχουν και µια ενδοσυντεχνιακή αντιπαράθεση στο εσωτερικό τους.
Δεν θα µείνω άλλο σε αυτά, παρά στα δύο ζητήµατα που
θεωρώ ότι είναι σηµαντικά και µπορεί να τα αντιµετωπίσει µε βελτιωτικές παρεµβάσεις ο Υπουργός και αφορούν την Πληροφορική και τις παιδαγωγικές ακαδηµίες.
Από τις προϋποθέσεις που είχαµε θέσει χθες, στις οποίες αναφέρθηκα στο τέλος της οµιλίας µου, και επειδή ξεκινάει αύριο η
σχολική χρονιά, επισηµαίνω ότι πρέπει να δούµε µετά µεγίστης
προσοχής πώς οι δύο χιλιάδες περίπου εκπαιδευτικοί της διαθεσιµότητας θα πάνε πάλι στην εκπαίδευση.
Ξέρω ότι παράτησαν τις δουλειές τους πολλοί που δούλευαν
στα νοσοκοµεία, έδωσαν εξετάσεις και µπήκαν στην εκπαίδευση,
γιατί ήθελαν να ασχοληθούν µε την εκπαίδευση. Δηµιουργούµε
εννιακόσιες είκοσι πέντε θέσεις στα ΙΕΚ, άλλες τριακόσιες είκοσι
πέντε στις διευθύνσεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ένα σύστηµα αντικειµενικό, διάφανο, µε
αξιολόγηση που να οδηγήσει αυτούς τους εκπαιδευτικούς εκεί,
να καλύψουµε κενά, να οµαλοποιήσουµε την κατάσταση, να εξοµαλύνουµε ένα κλίµα αντιπαράθεσης το οποίο δεν βοηθάει κανέναν. Ούτε την παιδεία ούτε τους εκπαιδευτικούς ούτε πολύ
περισσότερο τα παιδιά µας.
Κύριε Υπουργέ, σας το είπα και χθες για τα κενά. Υπάρχουν
τεράστια παράπονα από όλη την Ελλάδα. Ξέρω τους περιορισµούς. Πρέπει, όµως, να εξαντλήσουµε τα πάντα. Δεν µπορεί,
για παράδειγµα, σε ένα µικρό νησί ή σε ένα αποµακρυσµένο
ορεινό χωριό να µην υπάρχει δάσκαλος αυτήν τη στιγµή.
Από τις τροποποιήσεις που σας είχαµε προτείνει και δεν έχουν
καλυφθεί, θέλω να επισηµάνω αυτή του άρθρου 36 παράγραφος
22 που αφαιρεί την κατοχή της επάρκειας, της παιδαγωγικής και
της διδακτικής, για όσους θα προσληφθούν από εδώ και πέρα
στην εκπαίδευση. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα βήµα πολύ προοδευτικό, το να διασφαλίζουµε δηλαδή ότι αυτοί που πάνε στην εκπαίδευση έχουν αυτήν την επάρκεια. Γιατί το ανακαλείτε;
Έχουµε τεράστια πίεση και κενά και θα διορίσουµε χωρίς αυτήν
τη διαδικασία της επάρκειας, την οποία µπορούµε να καλύψουµε
και µε µεταβατικές διατάξεις;
Επίσης, ειπώθηκε και πρέπει να το δείτε και να τελειώνει αυτή
η εκκρεµότητα µε την αυτοτέλεια και τη λειτουργία του τοµέα
της µειονοτικής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δηµιουργούνται τριβές σε αυτό.
Επιπλέον, θέλω να σας επισηµάνω ότι εµείς σε όλη τη διάρκεια
της συζήτησης δείξαµε µια καλή διάθεση, καταθέσαµε προτάσεις, που άλλες τις κάνατε αποδεκτές κι άλλες δεν τις κάνατε και
είµαστε εδώ και σήµερα και κουβεντιάζουµε αλλά δεν µπορούµε
να αντιληφθούµε τι σας οδήγησε στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που καταθέσατε χθες. Έχετε φέρει τη νοµοτεχνική βελτίωση µε
αριθµό 50, όπου προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα
προσαυξάνεται κατά 10% ο αριθµός των µαθητών που µπορεί να
έχουµε κατά τάξη.
Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις. Όµως,
όταν εσείς ο ίδιος αλλάξατε µε υπουργική απόφαση πρόσφατα
–τον Μάιο απ’ ό,τι µε έχουν ενηµερώσει- τη ρύθµιση της κυρίας
Διαµαντοπούλου που προέβλεπε 25 συν 10% ανά τάξη και το κάνατε 27%, τι χρεία έχουµε τώρα να το αυξήσουµε; Εγώ ξέρω –
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επαναλαµβάνω- ότι υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις αλλά αντιµετωπίζονται στα όρια και στα πλαίσια των παρεµβάσεων που κάνει
η διεύθυνση µε µια σχετική ανοχή. Δεν χάλασε ο κόσµος εάν έχει
µια τάξη ένα µαθητή παραπάνω σε µια αποµακρυσµένη περιοχή.
Κανένας δεν το θίγει.
Εάν, όµως, το θεσµοθετήσουµε τώρα, φοβούµαι ότι θα γίνει
κανόνας και θα ρίξετε νερό στον µύλο της αντίδρασης, σύµφωνα
µε µια παλιά ρήση που την έχουµε χρησιµοποιήσει κατά καιρούς.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να το δείτε µετά µεγίστης προσοχής.
Θέλω να κάνω µια τελευταία παρατήρηση χωρίς να εκµεταλλεύοµαι την ανοχή του Προεδρείου, γιατί τον ίδιο χρόνο έδωσε
περίπου σε όλους τους εισηγητές. Επαναλαµβάνεται το φαινόµενο τροπολογιών που είναι πάρα πολύ σηµαντικές αλλά δεν
έχουν καµµία σχέση µε τα θέµατα παιδείας. Είναι, δηλαδή, άλλων
Υπουργείων.
Θα έλεγα ότι τουλάχιστον αυτήν την περίοδο η Βουλή λειτουργεί. Έχουν νοµοσχέδια οι Υπουργοί δικά τους. Ας κάνουµε, λοιπόν, µια εβδοµάδα υποµονή για να λύσουµε παραδείγµατος
χάριν το θέµα της συµφόρησης των φυλακών.
Σας ευχαριστώ και περιµένω τις βελτιώσεις σας για τα ζητήµατα που έθιξα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Σταυρούλα Ξουλίδου, για οκτώ λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα εδώ µέσα να ακούγεται σωστά το όνοµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο τόνος είναι στο «η».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η ηγεσία του
Υπουργείου, αυταρχικά βιάζει τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας που εδώ και πολλές δεκαετίες ταλανίζεται από αναρίθµητα
προβλήµατα και εκβιάζει τη σύµφωνη γνώµη του ελληνικού λαού,
µέσω των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων του, φέρνοντας το νοµοσχέδιο για επεξεργασία πραγµατικά «στο παρά πέντε».
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, θεωρούµε ότι ο χώρος της
παιδείας και συγκεκριµένα η διαµόρφωση και η αναδιάρθρωση
του εκπαιδευτικού συστήµατος απαιτεί γόνιµο και δηµιουργικό
διάλογο, απαιτεί σύγκλιση όλων των φορέων, απαιτεί σύνεση,
ορθολογισµό και υπευθυνότητα. Μα πάνω απ’ όλα, απαιτεί ένα
οργανωµένο εθνικό σχέδιο, µε βασικές αρχές και σταθερούς
άξονες δράσης.
Δυστυχώς, το νοµοσχέδιο που καταθέσατε, κύριοι της συγκυβέρνησης, δεν φέρει κανένα εκ των ανωτέρω στοιχείων.
Ο ανορθολογικός και αναχρονιστικός χαρακτήρας του νοµοσχεδίου διαφαίνεται ήδη από το άρθρο 1, στο οποίο αναφέρετε
ως σκοπό του γενικού λυκείου την παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου που θα συµβάλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηµατική, πνευµατική και σωµατική ανάπτυξη των µαθητών.
Για ποια παροχή γενικής παιδείας µιλάµε και τι είδους ολόπλευρη ανάπτυξη των διδασκοµένων επιδιώκεται όταν από το
ωρολόγιο πρόγραµµα των τάξεων του λυκείου, σύµφωνα µε το
άρθρο 2, απουσιάζουν µαθήµατα αισθητικής αγωγής ενώ µειώνονται οι ώρες των ξένων γλωσσών και της φυσικής αγωγής;
Κυρίες και κύριοι, η διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις λυκειακές τάξεις µετατρέπουν το λύκειο σε προθάλαµο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ως εκπαιδευτική
βαθµίδα από την οποία ο µαθητής αποκτά µόνον το τυπικό δικαίωµα συµµετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Τι να πει κανείς για τον ευφάνταστο τρόπο που επινοήσατε για
τον τρόπο αξιολόγησης, προαγωγής, απόλυσης των µαθητών και
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στα άρθρα 3 και 4;
Η προσµέτρηση του βαθµού της Α’ και Β’ λυκείου στην εισαγωγή
στο πανεπιστήµιο είναι ενδεικτική του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζονται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το λύκειο,
η µαθητές και οι οικογένειές τους. Σε τελική ανάλυση είναι ενδεικτική της σκοπιµότητας της Κυβέρνησης να οδηγήσει την ελληνική οικογένεια στην ιδιωτική εκπαίδευση ή ακόµα και στην
παραπαιδεία. Όλα αυτά, µάλιστα, σε µια περίοδο δραµατικής
µείωσης του οικογενειακού εισοδήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ακόµα πιο δυσοίωνο -επιτρέψτε µου να το πω- προδιαγράφεται το µέλλον στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Ειλικρινώς, δεν θέλουµε να γινόµαστε συνεχώς Κασσάνδρες, όµως
είναι γεγονός ότι το νοµοσχέδιο που επιδιώκετε να προωθήσετε,
στα άρθρα 5 ως 15, καταφέρνει καίριο πλήγµα στο τεχνολογικό
λύκειο και διαλύει ουσιαστικά το θεσµό της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Εξηγούµαι αµέσως: Καταργώντας ειδικότητες το ίδιο το
Υπουργείο θα οδηγήσει πολλούς µαθητές σκόπιµα εκτός σχολείου και τις αντίστοιχες σχολικές µονάδες σε οριστικό κλείσιµο.
Η υποβάθµιση της δηµόσιας τεχνικής εκπαίδευσης συνεχίζεται
καθώς η ειδίκευση και η κατάρτιση που πρέπει να παρέχεται
εντός της τυπικής εκπαίδευσης, τώρα, µε το νοµοσχέδιό σας,
παραδίδεται στην αγορά ως προσφερόµενη, υποχρεωτική, απλήρωτη εργασία. Δηλαδή έχουµε µεταφορά της πρακτικής άσκησης από τα εργαστήρια των ΣΕΚ στην αγορά.
Με αυτόν τον τρόπο ο θεσµός της µαθητείας µετατρέπεται σε
εκµετάλλευση εργασίας σε µία εποχή µάλιστα που η αγορά εργασίας είναι κατεστραµµένη.
Ύποπτη είναι εξάλλου η πρόθεση του Υπουργείου µέσω του
νοµοσχεδίου που προωθεί στα άρθρα 17 ως 24, να µεταφέρει
ένα σηµαντικό µέρος της επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θα
παρέχεται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος ή από
ιδιώτες. Ειδικά τα ΙΕΚ στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται αναδεικνύονται σε κατ’ εξοχήν «δεξαµενές» φθηνών εργαζοµένων
που θα πιστοποιούνται κατευθείαν από τις επιχειρήσεις και την
αγορά.
Κυρίες και κύριοι, όπως έχουµε επανειληµµένως επισηµάνει,
το νοµοσχέδιο είναι και κοινωνικά άδικο. Πλήττει τα παιδιά των
χαµηλότερων οικονοµικών στρωµάτων, αφού τα θεωρεί πολίτες
δεύτερης κατηγορίας, τους στερεί δυνατότητες εξέλιξης και τα
προετοιµάζει για φθηνό εργατικό δυναµικό.
Πλήττει επίσης τις µαθήτριες, καθώς καταργεί όλες τις ειδικότητες που επιλέγονται κυρίως από κορίτσια. Φαίνεται πως τα ίσα
δικαιώµατα στην απόκτηση απολυτηρίου λυκείου και στην εκµάθηση µίας τέχνης ή ακόµη και οι ίσες ευκαιρίες στην εισαγωγή
στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ δεν θεωρούνται αυτονόητα από την ηγεσία
του Υπουργείου.
Στο άρθρο 28 του νοµοσχεδίου, γίνεται αναφορά σε θέµατα
ειδικής αγωγής. Και αυτή, ωστόσο, είναι ανεπαρκής. Όµως, η εκπαίδευση αποτελεί πολύτιµο αγαθό για όλους και για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες και όχι είδος πολυτελείας. Για το λόγο αυτό,
οφείλουµε να το διαφυλάξουµε και να το προσφέρουµε χωρίς
διακρίσεις σε όλους.
Πάγια πεποίθησή µας είναι να µη βρεθεί στη χώρα µας ούτε
ένας µαθητής µε αναπηρία χωρίς πρόσβαση στο κοινωνικό
αγαθό της εκπαίδευση, χωρίς τη δυνατότητα ένταξης σε µία ποιοτική εκπαίδευση, βάσει των ειδικών εκπαιδευτικών του αναγκών
και των ικανοτήτων του.
Ωστόσο, φέτος η σχολική χρονιά ξεκινά µε πολλά προβλήµατα
για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες, προβλήµατα που τους µετατρέπουν σε µαθητές δεύτερης κατηγορίας και απαξιώνουν
πλήρως την εκπαίδευσή τους, αφού -µεταξύ άλλων- τίθενται σε
διαθεσιµότητα εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική θέση στα
ΕΕΕΕΚ, ειδικοτήτων κεραµιστών, χειροτεχνίας, πηλοπλαστικής.
Πρόκειται για ειδικότητες που προετοιµάζουν τους µαθητές µε
ειδικές ικανότητες για την ψυχοκοινωνική και επαγγελµατική
τους ένταξη. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Επιτρέψτε µου να κάνω ιδιαίτερη µνεία, κυρίες και κύριοι, στο
ζήτηµα της αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. Στο άρθρο 37 του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στη λειτουργία του ΕΑΠ, απουσιάζει η όποια αναφορά στο εν λόγω
θέµα, παρά τη δεδοµένη και αδιαµφισβήτητη επιστηµονική επάρκεια του Ιδρύµατος. Το δηλώσαµε και στη χθεσινή συζήτηση σε
αυτήν την Αίθουσα, τονίζουµε και σήµερα ότι δεν είναι δυνατόν
το ΕΑΠ να εξακολουθεί να διοικείται από διορισµένη διοικούσα
επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές άλλων πανεπιστηµίων.
Εµείς πιστεύουµε ξεκάθαρα και δηλώνουµε µε παρρησία ότι το
ΕΑΠ µπορεί και πρέπει να γίνει αυτοδιοικούµενο άµεσα.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά σε τροπολογίες που έχουµε καταθέσει για την επιµέρους βελτίωση του
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παρόντος νοµοσχεδίου.
Πρώτα απ’ όλα, αναφέροµαι στο µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας, η διδασκαλία του οποίου, έτσι όπως προβλέπεται από το
παρόν νοµοσχέδιο, γίνεται µε ακαθόριστο και αντιεπιστηµονικό
τρόπο. Συγχέει τρεις επιστήµες, την Οικονοµία, την Πολιτική και
την Κοινωνιολογία και τελικά θα προκαλέσει σύγχυση και αδιαφορία στους µαθητές και για τα τρία αντικείµενα.
Επιπλέον, θα υπάρξει άνιση µεταχείριση των µαθητών, καθώς
στη δεύτερη τάξη όσοι προσανατολίζονται σε οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές σπουδές δεν θα διδάσκονται κανένα µάθηµα
του προσανατολισµού τους, όπως οι άλλοι µαθητές, και θα υποχρεωθούν να διδάσκονται σαν µαθήµατα προσανατολισµού Αρχαία, Λατινικά ή Φυσική.
Εµείς προτείνουµε τη διακριτότητα των συγκεκριµένων µαθηµάτων και των επιστηµονικών κλάδων, κάτι που θα οδηγήσει στην
παροχή βασικών οικονοµικών γνώσεων προς τους µαθητές, θα
συµβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στην αναβάθµιση της οικονοµικής παιδείας στη χώρα µας, γεγονός που συµβαδίζει και µε τα σύγχρονα
ευρωπαϊκά πρότυπα. Γι’ αυτόν το λόγο, ζητάµε το άρθρο 2 του
παρόντος σχεδίου νόµου να διορθωθεί και το εδάφιο 1 -για την
Πολιτική Παιδεία των τριών ωρών για την Α’ τάξη του ηµερήσιου
γενικού λυκείου µε διδακτέα ύλη αντικείµενα όπως Οικονοµία,
Πολιτικοί Θεσµοί, Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογίας- να τροποποιηθεί ως εξής. Να διδάσκεται τρεις ώρες η Πολιτική Παιδεία,
µε διακριτά αντικείµενα τους κλάδους και τις αρχές της Οικονοµίας που θα διδάσκονται για δύο ώρες και µία ώρα η Κοινωνιολογία.
Θα συνεχίσω µε την άλλη τροπολογία που καταθέσαµε για τα
πρότυπα πειραµατικά σχολεία που αφορά µαθητές που είχαν εισαχθεί µε το ν. 3966/2011 και είναι µαθητές που πέρασαν από
το δηµοτικό στο γυµνάσιο. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να εξαιρεθούν, µια και ήξεραν από την αρχή πως η εισαγωγή τους στο
συνδεδεµένο γυµνάσιο θα ήταν δίχως εξετάσεις. Για λόγους παιδαγωγικούς και µόνο επιβάλλεται µία τέτοια ρύθµιση.
Για δε τη µετάβαση από το γυµνάσιο στο συνδεδεµένο λύκειο
και πάλι για τους ίδιους µαθητές θα πρέπει να υπάρχει ένα τεστ
αξιολόγησης δεξιοτήτων από επιτροπή ψυχολόγων, που καµµία
σχέση δεν θα έχει µε το σχολικό πρόγραµµα. Γι’ αυτόν το λόγο
ζητάµε στο άρθρο 36 του παρόντος σχεδίου νόµου να προστεθεί
µία παράγραφος ως εξής. Ειδικά για τους µαθητές του δηµοτικού και γυµνασίου που εισήχθησαν στα πρότυπα πειραµατικά
πριν από το ν. 3966/2011 να εξαιρούνται από την κρίση της
ΔΕΠΠΣ και να εισάγονται αυτοδίκαια σε συνδεδεµένο µε το δηµοτικό γυµνάσιο κ.λπ..
Έχουµε καταθέσει τροπολογίες και για το ειδικό διδακτικό
προσωπικό και ζητούµε τα µέλη ΕΔΙΠ που έχουν εκλεγεί στα πανεπιστήµια µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και δεν
έχουν τοποθετηθεί για να αναλάβουν υπηρεσία, να τοποθετούνται σταδιακά, όπως και οι ΕΤΕΠ, που µετά από την αίτησή τους
ζητούν και αυτοί διαδικασία κρίσης.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας
υπενθυµίσω ότι ο διάλογος για την παιδεία περνάει µέσα από το
οργανωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα που παρέχει η πολιτεία,
καθώς η παιδεία οικοδοµείται και εδραιώνεται µέσα σε αυτό. Επιπλέον ο σκοπός της εκπαίδευσης εξαρτάται από τις ανάγκες και
τις προτεραιότητες που έχει η εκάστοτε κοινωνία. Στις µέρες
µας, στόχος δεν µπορεί να είναι άλλος από την ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, ήτοι η γνωστική συναισθηµατική, ηθική και κοινωνική ολοκλήρωση. Αυτό όφειλαν να
έχουν γνώµονα οι ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας για να µην
έχουµε εκπαίδευση χωρίς παιδεία και χωρίς παιδιά. Ας µη λησµονούµε την αριστοτελική ρήση «αυτοί που µελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων πρέπει να έχουν
πειστεί πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των
νέων».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Αρτέµιος
Ματθαιόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κατά τη χθεσινή µου εισήγηση τοποθετήθηκα σε κάποια επιµέρους άρθρα, από τα σαράντα και πλέον που απαρτίζουν συνολικά το υπ’ όψιν νοµοσχέδιο. Σήµερα θα τοποθετηθούµε στα
υπόλοιπα που παραλείψαµε λόγω πίεσης χρόνου, κλείνοντας
έτσι τον κύκλο συζήτησης ως ειδικός αγορητής της Χρυσής
Αυγής.
Είχα αναφέρει στη χθεσινή µου τοποθέτηση ότι το υπ’ όψιν νοµοσχέδιο, όπως και όλα τα άλλα που το διαδέχτηκαν και προφανώς όπως και τα υπόλοιπα που θα έρθουν µετά από αυτό, είναι
νοµοσχέδια κενά περιεχοµένου, νοµοσχέδια χωρίς ουσία που
συνθέτουν µία έκθεση ιδεών, ενηµερώνοντας τους Βουλευτές
για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, για το πώς θα αναβαθµιστεί η δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Το µέγεθος, όµως, της προχειρότητας που διαφαίνεται από
συγκεκριµένα γεγονότα είναι τόσο µεγάλο που δεν µου αφήνει
περιθώριο να αναφερθώ στο γεγονός ότι χθες, κατά την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, του συναγωνιστή
Παναγιώταρου, έγινε παρατήρηση ότι είναι εκτός θέµατος η οµιλία του. Έρχοµαι εδώ να διαβάσω τις τροπολογίες που εισήχθησαν µόλις εχθές, που αφορούν µεταξύ άλλων –αναφέρω µία από
τις τρεις- µία τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αν, λοιπόν, υπάρχει θέµα που συζητείται εκτός θέµατος, θα
έπρεπε να γίνει πρώτα παρατήρηση στο Υπουργείο και µετά
στους Βουλευτές που τοποθετούνται ούτως ή άλλως σε θέµατα
που δεν αφορούν σε καµµία περίπτωση ζητήµατα παιδείας.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία αξίζει να σταθούµε σε κάτι που
αφορά –επαναλαµβάνω- το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Επιτρέψτε µου, χωρίς σχολιασµό, να διαβάσω µία και µόνο παράγραφο, η οποία αναφέρει ότι: «Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης προσθήκης-τροπολογίας, καταργούνται οι διατάξεις
της παραγράφου 2α του άρθρου 94, όπως η παράγραφος αυτή
προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.
3698/2008.» Οι ανωτέρω διατάξεις µε τις οποίες προβλέπεται η
δυνατότητα επιχορήγησης Ελλήνων κτηνοτρόφων για την προµήθεια ζωοτροφών σε περίπτωση ανάγκης ή σε περίοδο κρίσης
καταργούνται. Επαναλαµβάνω, καταργούνται διότι, ωφελώντας
µόνο τους Έλληνες κτηνοτρόφους, αντίκεινται στο ενωσιακό Δίκαιο. Είναι απορίας άξιο πώς ανάµεσα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στα λύκεια και στους µαθητές έχετε ανακατέψει τα τυριά,
τα γάλατα και τους κτηνοτρόφους. Ενδεχοµένως να αντιµετωπίζετε τους µαθητές σαν πρόβατα.
Επανέρχοµαι, όµως, στην επί των άρθρων τοποθέτηση και θα
αναφερθώ στο άρθρο 2, σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του γενικού λυκείου. Θα σταθώ συγκεκριµένα στο χωρίο εκείνο που αναφέρει την εκµάθηση του
µαθήµατος της Πολιτικής Παιδείας. Είχαµε εκφράσει τις επιφυλάξεις µας, κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, για τον παιδευτικό
χαρακτήρα που θα έχει το µάθηµα αυτό ή αντίθετα τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα που θα λάβει και κατά πόσο και αν αυτό
θα προασπίζει την ελευθερία της γνώµης, την αντίληψη των µαθητών και την κρίση των πολιτειακών προτύπων. Δεν πέρασαν
λίγες ηµέρες, λίγα εικοσιτετράωρα για να επιβεβαιωθούν οι επιφυλάξεις µας αυτές από δύο συγκεκριµένα πράγµατα.
Πρώτον, από το χωρίο της αιτιολογικής έκθεσης, όπου η ανάγνωση των τεσσάρων πρώτων γραµµών είναι ενδεικτικές του πανικού που έχει καταβάλει το σύστηµα από την άνοδο της Χρυσής
Αυγής, αλλά και από την τοποθέτηση της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία χθες το βράδυ αναφέρθηκε σε εµάς απαξιωτικά µε τον όρο «η άνοδος του
ναζισµού», αφαιρώντας βέβαια το δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να γίνει ένα τέτοιο µάθηµα, ώστε να διδαχθεί η δηµοκρατία στις επόµενες γενιές, γιατί
υπάρχει κίνδυνος από την άνοδο των ναζιστών.
Εµείς φυσικά, επειδή γνωρίζουµε ότι η συγκεκριµένη κυρία
αναφερόταν σε εµάς, δεν αποδεχόµαστε τον όρο αλλά χαιρόµαστε, γιατί αποδεικνύεται έτσι ότι θα υπάρχει µία αυστηρή καθεστωτική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία του
µαθήµατος και πως δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική συγκυρία
που επιλέχθηκε να γίνει η διδασκαλία, διότι οι δηµοσκοπήσεις
στους νέους κατατάσσουν τη Χρυσή Αυγή πρώτο κόµµα, προκαλώντας εγκεφαλικό στο σάπιο πολιτικό κατεστηµένο.
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Σε ό, τι αφορά το άρθρο 9, σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών
ηµερησίου επαγγελµατικού λυκείου, έχουµε να κάνουµε τις εξής
παρατηρήσεις: Είναι πλέον γνωστό το γεγονός ότι κατά παράδοση η Νέα Δηµοκρατία παραµένει ιδεολογικός όµηρος της Αριστεράς. Και αυτό γιατί; Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής
στέλεχος της ΔΗΜΑΡ απαίτησε την απαλοιφή του µαθήµατος
των Θρησκευτικών από την δευτεροβάθµια εκπαίδευση για να
έρθουν οι λεονταρισµοί του Υπουργείου, οι οποίοι κύριοι Υπουργοί απάντησαν σε σκληρό ύφος και τόνο λέγοντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό. Αλλά να που θέλοντας
να κάνει η Νέα Δηµοκρατία πολιτική σπέκουλα και να κερδίσει
τη χαµένη εκλογική πελατεία που φυλλορροεί προς τη Χρυσή
Αυγή έκανε ένα µεγάλο «ολίσθηµα», διότι η κατάληξη αποδεικνύει ότι και οι δύο πλευρές είναι απολύτως ικανοποιηµένες από
το πώς διαδραµατίστηκαν τα γεγονότα. Στο κατατεθέν σχέδιο
νόµου, όπως το διαβάσαµε αρχικώς, υπήρξε πρόβλεψη για τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών στην τρίτη τάξη του
ΕΠΑΛ, για να έρθει λίγο αργότερα νοµοθετική βελτίωση, η οποία
µαντέψτε ποιο µάθηµα απαλείφει; Το µάθηµα των Θρησκευτικών.
Το ύποπτο και το υποκριτικό είναι ότι δεν διάλεξε το Υπουργείο
να το κάνει µε κάποια τροπολογία, γιατί η τροπολογία αποδεικνύει την ύπαρξη πολιτικής βούλησης αλλά το έκανε µε µια νοµοθετική βελτίωση και στην ουσία εξίσωσε το µάθηµα των
Θρησκευτικών µε ένα συντακτικό ή γραµµατικό λάθος. Και έρχεται τώρα να διορθώσει το λάθος το οποίο έκανε η ίδια.
Είναι βέβαιο ότι τα κατάλοιπα που απέµειναν από την περίοδο
συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε τη ΔΗΜΑΡ έχουν
αφήσει κουσούρια στον τρόπο που νοµοθετεί πλέον η Νέα Δηµοκρατία. Και είναι απορίας άξιο. Αν αυτή κάνει τέτοιες υποχωρήσεις µπροστά σε ένα κόµµα που εκφράζει σήµερα το µηδέν
και κάτι τοις εκατό, τι θα κάνει στο εγγύς µέλλον όταν συγκυβερνήσει µε το ΣΥΡΙΖΑ; Είναι κάτι που δεν θέλω καν να το διανοηθώ.
Προχωρώ στο άρθρο 33, που αφορά τα θέµατα της ιδιωτικής
εκπαίδευσης. Εδώ πέρα το Υπουργείο ασχολείται κυριολεκτικά
µε κάποιες κτηριολογικές προδιαγραφές. Το µόνο που ενδιαφέρει το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, είναι αν οι χώροι αυτοί θα
έχουν δεκαπέντε τετραγωνικά µέτρα, είκοσι τετραγωνικά µέτρα
και αν θα έχουν κάποιες προδιαγραφές ασφάλειας. Όχι ότι αυτό
δεν είναι σηµαντικό από µόνο του αλλά διέφυγε του Υπουργείου
να αναφέρει τι επιτέλους θα κάνει για τους χιλιάδες Έλληνες και
τις Ελληνίδες που δεν µπορούν να βάλουν τα παιδιά τους στους
βρεφικούς σταθµούς. Αντί να ασχοληθεί µε ζητήµατα ουσίας,
ασχολείται µε κτηριολογικές προδιαγραφές, οι οποίες στο κάτωκάτω δεν ενδιαφέρουν κανένα.
Εδώ πέρα υπάρχει µια σαφής διάκριση εις βάρος των Ελλήνων, η οποία θεµελιώνεται ήδη από την προσχολική ηλικία και
λαµβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις µέχρι και την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αναφέροµαι στη διάκριση που γίνεται εις βάρος των
Ελλήνων και στις χαριστικές διατάξεις εις όφελος των µουσουλµάνων, όπου το Υπουργείο µε µια διάταξη, χαρακτηρίζοντας το
ως «κοινωνικό κριτήριο», δίνει το δικαίωµα σε µουσουλµάνους
µαθητές να εισάγονται σε σχολές όπως η Νοµική και η Ιατρική
µε τέσσερις και πέντε χιλιάδες µόρια, όταν ο Έλληνας µαθητής
χρειάζεται να πετύχει διπλάσια και πλέον βαθµολογία.
Ολοκληρώνω µε το άρθρο 35. Σε ό,τι αφορά τα θέµατα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό θα ήθελα να πω το
εξής: Μιλήσαµε χθες για το ζήτηµα αυτό σχετικά µε την ΕΠΑΘ
και επιβεβαιωθήκαµε –και χαίροµαι γι’ αυτό- από τον ίδιο τον
Βουλευτή στον οποίο κάναµε την παρατήρηση. Αναφέροµαι στον
κ. Χατζή Οσµάν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ναι, πράγµατι, εµµέσως πλην σαφώς η Χρυσή Αυγή µε αυτά που λέει έχει δίκιο.
Τι ζητήσαµε εµείς για να ενηµερωθεί και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός; Ότι πρέπει να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός φορέας µε
προσωπικό που θα διαθέτει ελληνική συνείδηση, το οποίο διδάσκοντας αργότερα σε µειονοτικά σχολεία, θα µεταδώσει ακριβώς
την ίδια ελληνική συνείδηση στους µαθητές του. Ήρθε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να
γίνει και ζήτησε την παύση της λειτουργίας του ΕΠΑΘ. Άλλωστε
και ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν και άλλες
αξιώσεις, οι οποίες όλως τυχαίως συµπίπτουν µε αξιώσεις της
Τουρκίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Εµείς απαιτούµε να επαναλειτουργήσει το ΕΠΑΘ, να µη γίνουν
οι µαθητές αυτοί βορά στον τουρκικό επεκτατισµό και στο τουρκικό προξενείο της Θράκης που λειτουργεί παράνοµα και να θεσπιστεί ένα καθεστώς, το οποίο θα δηµιουργεί ένα εκπαιδευτικό
προσωπικό αντάξιο του έργου που θέλει να επιτελέσει.
Κλείνοντας τον κύκλο της συζήτησης, θέλω να πω ότι γίνεται
πλέον ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι τα σχολεία, η διδακτέα ύλη,
τα αναλυτικά προγράµµατα, αυτά που διδάσκονται σήµερα τα
ελληνόπουλα είναι κάτι που αν υπήρχε ένα εθνικό κράτος, δεν
θα γινόταν καν να εισαχθούν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Η πνευµατική στείρωση που αντιµετωπίζουν σήµερα τα παιδιά
µας είναι άνευ προηγουµένου. Έχουµε φτάσει στο σηµείο να διαγράφουµε κείµενα φιλοσόφων και λογοτεχνών, όπως του Παπαδιαµάντη, του Καζαντζάκη για να βάζουµε άρθρα από οµιλίες του
πρώην αποτυχηµένου Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Σηµίτη. Αυτά διδάσκονται σήµερα τα παιδιά µας στα ελληνικά σχολεία.
Θα ήταν σπατάλη χρόνου να αναφερθώ σε επώνυµους ανιστόρητους και άθεους, όπως αποδείχθηκε, οι οποίοι έχουν βαφτίσει
την εµπάθειά τους ως «ιστορική µελέτη». Το θέµα είναι, όµως,
ότι η παιδεία, έτσι όπως είναι και µε το χαρακτήρα που της έχετε
προσδώσει όλα αυτά τα χρόνια, απέχει έτη φωτός από τη συνταγµατική καθορισµένη κατεύθυνση που απαιτεί τη διαµόρφωση
εθνικής, θρησκευτικής συνείδησης και τον πατριωτισµό των Ελλήνων.
Θέλουµε εµείς, λοιπόν, να έχουµε µια παιδεία εθνική µε δηµόσιο χαρακτήρα. Το σχέδιο νόµου δεν διασφαλίζει τίποτα από τα
δυο. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρία Ρεπούση
για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν περάσω στον κατ’ άρθρον
σχολιασµό, θα πω δυο λόγια που είναι στο θέµα µας και απασχόλησαν τη χθεσινή µας συζήτηση.
Κατ’ αρχάς, θα µιλήσω για την αναφορά µου στα Αρχαία Ελληνικά που χαίροµαι που έδωσε τροφή για διάλογο. Δεν αναφέρθηκα σε κατάργηση. Τα Αρχαία χρειάζεται να είναι υποχρεωτικά,
κατά τη γνώµη µου, µόνο για τα παιδιά που θα ακολουθήσουν
κλασικές σπουδές στο πανεπιστήµιο. Για όλα τα υπόλοιπα παιδιά
θα έπρεπε να είναι προαιρετικά.
Στο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα –θα φέρω ένα παράδειγµα- διδάσκονται υποχρεωτικά τα Αρχαία Ελληνικά στην Γ’ λυκείου έντεκα ώρες στις τριάντα τέσσερις ώρες σε όλη την οµάδα
προσανατολισµού για τις ανθρωπιστικές σπουδές που δεν περιλαµβάνει φυσικά µόνο τις κλασικές σπουδές.
Για να σας δώσω ένα µέτρο, η Φυσική, για παράδειγµα, διδάσκεται έξι ώρες στην οµάδα προσανατολισµού που αφορά τις
φυσικές επιστήµες. Αυτή, κατά την άποψή µου, είναι µια ακραία
συντηρητική αντίληψη για τη σηµασία που αποδίδει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα στην αρχαία ελληνική γραµµατεία.
Θα γνωρίζετε, ενδεχοµένως, ότι την ελληνική διανόηση αλλά
και την πολιτεία απασχόλησε για πολλά χρόνια το δίληµµα «αρχαία ελληνική γραµµατεία από το πρωτότυπο ή από µετάφραση
στη γλώσσα που µιλάµε σήµερα;».
Υποτίθεται ότι το δίληµµα αυτό λύθηκε: Η αρχαία ελληνική
γραµµατεία να διδάσκεται στη γλώσσα µας που καταλαβαίνουµε
και µιλάµε όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες. Όλες οι προοδευτικού
χαρακτήρα µεταρρυθµίσεις άλλαζαν την ισορροπία αρχαίας και
νέας ελληνικής γλώσσας υπέρ της τελευταίας.
Ακούγοντας µερικές από τις παρεµβάσεις χθες, αναρωτήθηκα
µήπως θέλουµε να γυρίσουµε στην εποχή που τα παιδιά µισούσαν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς γιατί τους υποχρέωναν
να τους διαβάζουν στο πρωτότυπο.
Αναρωτήθηκα, επίσης «πού είναι το ΠΑΣΟΚ;». Υποτίθεται ότι
είναι η συνέχεια µιας εκσυγχρονιστικής λογικής στην εκπαίδευση, ότι συγκινείται µε την κληρονοµιά του εκπαιδευτικού δηµοτικισµού και της προοδευτικής εκπαίδευσης.
Έχουµε έντεκα ώρες Αρχαία Ελληνικά στις τριάντα τέσσερις,
αγαπητοί συνάδελφοι, υποχρεωτικά στην Γ’ λυκείου για όλες τις
ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν άκουσα κάτι να λέτε γι’ αυτό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙE’ - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Θα ήθελα να κάνω και µια αναφορά για τις νεκρές γλώσσες.
Με τον όρο αυτό αναφέρονται οι γλώσσες που δεν διδάσκονται
ως οµιλούµενες γλώσσες σε κάποια γλωσσική κοινότητα. Με
άλλα λόγια, νεκρές γλώσσες αποκαλούνται οι γλώσσες που δεν
µιλιούνται σήµερα στην καθηµερινή επικοινωνία των ανθρώπων.
Στις γλώσσες αυτές συγκαταλέγονται και τα αρχαία ελληνικά
και τα λατινικά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι υποτιµά κανείς τον πλούτο
και τη σηµασία τους. Τα αρχαία ελληνικά είναι η γλώσσα µέσα
στην οποία γεννήθηκαν και επικοινωνήθηκαν πολύ υψηλά νοήµατα και έννοιες για την ανθρωπότητα όλη την περίοδο της αρχαιότητας, αντίστοιχα τα λατινικά την περίοδο της ύστερης
αρχαιότητας.
Τι θέλει τώρα η ελληνική Βουλή; Θέλει να εξαιρέσει τα αρχαία
ελληνικά από τις µη οµιλούµενες γλώσσες επικαλούµενη τη θεωρεία της συνέχειας; Φυσικά και υπάρχει συνέχεια. Η συνέχεια,
όµως, δεν αναβιώνει την αρχαία γλώσσα.
Αν θέλουµε να την τιµήσουµε, να αναδείξουµε τον πολιτισµό
που τη γέννησε και την έκανε να είναι η γλώσσα πολλών µορφωµένων ανθρώπων της εποχής της, να φροντίσουµε τα µουσεία
µας, να αναδείξουµε τα νοήµατα της γλώσσας αυτής, τον ορθό
λόγο, την επένδυση στις τέχνες, στις δηµοκρατικές αξίες, να µιµηθούµε αν γίνεται την τόλµη του πολιτισµού αυτού.
Θα φέρω ένα παράδειγµα, το παράδειγµα του αριστουργήµατος του Ευριπίδη «Τρωάδες». Να θυµίσω ότι γράφεται το 415
π.Χ., στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέµου και αφηγείται,
εν µέσω πολέµου, τα δεινά του ηττηµένου από τους νικητές, τα
δεινά των γυναικών της Τροίας, αφού η πόλη τους είχε λεηλατηθεί, οι άντρες τους είχαν σκοτωθεί και οι ίδιες επρόκειτο να παρθούν ως σκλάβες από τους Έλληνες. Φανταστείτε αν στην
Ελλάδα του 21ου αιώνα θα ήταν δυνατό κάτι ανάλογο. Εδώ
όποιος τολµά να πάει κόντρα στο ρεύµα για να υπερασπιστεί τα
αυτονόητα στοχοποιείται ως εθνοµηδενιστής.
Προτείνω, λοιπόν, να τιµήσουµε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό
αναλογιζόµενοι τα δικά µας καµώµατα και να αφήσουµε τα αρχαία ελληνικά για τους κλασικούς φιλολόγους.
Μίλησε ο Υπουργός Παιδείας για τις νοοτροπίες. Συµφωνώ
µαζί του. Οι νόµοι δεν αρκούν, αν δεν αλλάξουµε νοοτροπία. Να
αλλάξουµε, όµως, όλοι νοοτροπίες, κύριε Υπουργέ, και το πολιτικό προσωπικό και οι Υπουργοί, να µην επενδύουµε στον εθνολαϊκισµό, να µην προσαρµοζόµαστε στα εθνοφοβικά αισθήµατα
που αναµφίβολα υπάρχουν, να µην υποστηρίζουµε αντιεπιστηµονικές απόψεις για να γίνουµε αρεστοί στο συντηρητικό ακροατήριο, να µην κλείνουµε το µάτι στους µητροπολίτες, όταν
αναφερόµαστε στο σχολείο. Το δηµόσιο σχολείο είναι ουδετερόθρησκο. Οφείλει να είναι. Η Εκκλησία επιτελεί σηµαντικό κοινωνικό έργο και έχει και κατηχητικά σχολεία για όποιον επιθυµεί
να παρακολουθήσει ορθόδοξη κατήχηση. Αντίθετα, το δηµόσιο
σχολείο είναι λαϊκό, εκκοσµικευµένο.
Αναφέροµαι συχνά στην Ευρώπη, στη ΔΗΜΑΡ το συνηθίζουµε.
Πιστεύουµε ότι η Ελλάδα είναι µια ευρωπαϊκή χώρα και όπου
υπολείπεται οφείλει για το καλό της να προσαρµόζεται στους
κοινούς ευρωπαϊκούς τόπους. Για να µιλήσω για την εκπαίδευση,
προσωπικά πιστεύω σε πολλούς από τους τόπους αυτούς, διότι
διαµορφώθηκαν µέσα από έρευνες και µελέτες χρόνων, δοκιµάστηκαν στην πράξη, βελτιώθηκαν, είναι ανοιχτοί στην κριτική και
στις περαιτέρω επεξεργασίες.
Το σχολείο, για παράδειγµα, που τα παιδιά µαθαίνουν, πώς γίνονται πολίτες, πώς θα γίνουν αύριο καλοί επιστήµονες, απασχολεί πολύ την ευρωπαϊκή οικογένεια. Σε πολλά ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια υπάρχουν σπουδές που αφορούν τα αναλυτικά
προγράµµατα και οι κυβερνήσεις προσαρµόζονται σε ένα βαθµό
στα πορίσµατα των σχετικών µελετών, καθώς καλούν επιστήµονες για να τα διαµορφώσουν.
Αντίστοιχα και για τα σχολικά εγχειρίδια, αν ανοίξετε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό εγχειρίδια ιστορίας, µια και γίνεται πολύς λόγος
για την ιστορία, θα δείτε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Θα
δείτε τη σχετική υποχώρηση της εθνικής ιστορίας απέναντι στην
ευρωπαϊκή και παγκόσµια ιστορία, την απάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν στους εθνικούς «άλλους», τη µετάβαση από
µια ηρωική ιστορία σε µια πιο προβληµατισµένη ιστορική εκδοχή,
την προσπάθεια ένταξης της οπτικής του άλλου, τη δηµιουργία
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διερευνητικών περιβαλλόντων µάθησης µε ιστορικά ερωτήµατα
και ιστορικές πηγές. Αυτό το κάνουν όχι διότι επιθυµούν να βλάψουν τη χώρα τους. Αντίθετα, να την ωφελήσουν θέλουν, να µάθουν τα παιδιά τους πραγµατική ιστορία και κυρίως να
σκέφτονται ανάλογα. Έτσι δηµιουργείται σταδιακά η κοινή ευρωπαϊκή πορεία.
Δεν µπορούµε να απέχουµε κι εµείς ως χώρα από τις µείζονες
εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, εκεί που διαµορφώνονται
οι αυριανοί πολίτες και να θέλουµε να είµαστε και Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό δεν συνιστά υποτίµηση της ελληνικής παιδείας, συνιστά αναβάθµισή της.
Στην ελληνική εκπαίδευση υπάρχουν, εξάλλου, όχι µόνο εξαιρέσεις, στις οποίες αναφέρθηκαν και εχθές κάποιοι συνάδελφοι
αλλά και θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα η κοινωνική κινητικότητα και εδώ θα διαφωνήσω µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση, παρά τα πέτρινα
χρόνια του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων και του κυνηγιού των Αριστερών πολιτών, δεν ήταν ποτέ αυτό που λέµε
«καθαρά ταξική». Αντίθετα, ήταν µέσο για να αλλάξει κανείς τάξη.
Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλουµε να το περιφρουρήσουµε,
γιατί πράγµατι τώρα, σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, ενδεχοµένως
κινδυνεύει να γίνει µηχανισµός κοινωνικής αναπαραγωγής.
Θα επιστρέψω στην Ευρώπη για να πω ότι η εκπαίδευση συγκαταλέγεται στους πέντε κεντρικούς ευρωπαϊκούς στόχους για
την «Ευρώπη 2020» µε δύο βασικές επιδιώξεις.
Η πρώτη, είναι η µείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και εννοείται εδώ και το λύκειο. Κάτω από το
10% πρέπει να φθάσει αυτή η εγκατάλειψη το 2020 και η δεύτερη, είναι η ολοκλήρωση τριτοβάθµιων σπουδών τουλάχιστον
για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας τριάντα µε τριάντα τεσσάρων χρόνων. Αυτό το λέω εδώ όχι τυχαία. Το λέω διότι υποβόσκει
η αντίληψη του µαθητικού και επιστηµονικού πλεονάσµατος και
ακούγονται πολλά εµµέσως πλην σαφώς που τείνουν να δικαιολογήσουν την εγκατάλειψη του σχολείου υπέρ της αναζήτησης
µιας θέσης εργασίας ή της συρρίκνωσης των πανεπιστηµιακών
σπουδών στην Ελλάδα µε το επιχείρηµα της ανεργίας ή της πληθώρας των πανεπιστηµιακών τίτλων.
Θα ήθελα να πληροφορήσω ότι το 2011 είµαστε στο 30,9%
πτυχιούχων στην ηλικία των τριάντα δύο χρόνων. Έχουµε ακόµα
δέκα ποσοστιαίες µονάδες για να κερδίσουµε.
Θα συµφωνήσω ότι πρέπει να φροντίσουµε την ανάπτυξη της
χώρας για να υπάρξουν θέσεις εργασίας αλλά δεν µπορούµε να
συναρτήσουµε απόλυτα την επιστηµονική κατεύθυνση µε την
αγορά εργασίας. Έχουµε πει πολλά παραδείγµατα και το παράδειγµα των παιδαγωγικών σχολών.
Δεν θέλω να τελειώσω αυτήν την οµιλία χωρίς να αναφερθώ
στα θετικά αυτού του σχεδίου νόµου, τη µείωση των µαθηµάτων
για τις πανελλήνιες εξετάσεις –για τη Δηµοκρατική Αριστερά
είναι θετικό- τον Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων, την τράπεζα θεµάτων.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω µόνο για την Τράπεζα Θεµάτων –γιατί σας άκουσα µε προσοχή- ότι πρέπει να ολοκληρώνεται
η ύλη, αλλά η ολοκλήρωση της ύλης δεν είναι αυτοσκοπός, αυτοσκοπός είναι η κατανόησή της, η οικειοποίησή της. Γι’ αυτό και
πρέπει να είµαστε προσεκτικοί µε τη διδακτέα ύλη που θα οριστεί, ώστε να είναι ρεαλιστική η ολοκλήρωσή της.
Θα χαιρετίσω, επίσης, τις διορθώσεις που έγιναν στο περιεχόµενο σπουδών, την εκπαίδευση στις τέχνες –έστω και προαιρετική, θα έπρεπε να έχει και υποχρεωτικές ώρες, κατά τη γνώµη
µας- τη µείωση των ωρών των Λατινικών.
Σας καλώ να µειώσετε µε γενναιότητα και τις ώρες των Αρχαίων Ελληνικών προς µία πιο σύγχρονη αντίληψη των ανθρωπιστικών σπουδών. Δεν χρειάζεται να προσθέσω επιχειρήµατα.
Εξάλλου, απευθύνοµαι σε έναν Υπουργό που νοµίζω ότι γνωρίζει
πολύ καλά που αναφέροµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ο τοµέας παιδείας και έρευνας της ΔΗΜΑΡ
έχει επεξεργασµένες προτάσεις και είµαστε στη διάθεσή σας για
να δούµε πώς µπορούν αυτές να πραγµατοποιηθούν.
Έχουµε καταθέσει µια σειρά από τροπολογίες και περιµέ-
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νουµε την απάντησή σας. Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ αναλυτικά.
Θα πω µόνο ότι επιχειρείται µια καινοτοµία µε την εισαγωγή
της πολιτειακής παιδείας στο λύκειο. Συµφωνούµε. Αφού το κάνετε, κάντε το ολοκληρωµένα, κύριε Υπουργέ. Μην προσπαθείτε
να βολέψετε στο µάθηµα αυτό ό,τι σας περισσεύει από ειδικότητες, τους οικονοµολόγους, για παράδειγµα. Η Οικονοµία είναι
σηµαντικό µάθηµα και έχει τη θέση του στο πρόγραµµα σπουδών
του λυκείου.
Μειώστε τα µαθήµατα που σας προτείνουµε και προσθέστε
σύγχρονα µαθήµατα, όπως είναι η Οικονοµία.
Αυξήστε κατά µία ώρα το project. Δεν γίνεται ερευνητική εργασία µε µία ώρα.
Βάλτε Ιστορία στο επαγγελµατικό λύκειο, διαφορετικά το υποτιµάτε.
Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ περαιτέρω στις τροπολογίες.
Περιµένω να ακούσω µε προσοχή ποιες έχετε κάνει δεκτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε να παρέµβετε, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Για ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όσον αφορά αυτό που είπατε, κυρία Ρεπούση, για το θέµα της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στη
Γ’ λυκείου, αυτά διδάσκονται µόνο στην οµάδα προσανατολισµού των ανθρωπιστικών σπουδών για δέκα ώρες. Δεν υπάρχουν
στις άλλες κατευθύνσεις.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Γι’ αυτό µιλάω. Οι ανθρωπιστικές δεν είναι
µόνο οι κλασικές σπουδές, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σύµφωνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν επιτρέπεται
αυτός ο διάλογος. Καθίστε, κυρία Ρεπούση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Είναι για τα παιδιά που προσανατολίζονται
στις φιλολογικές και νοµικές σχολές.
Το δεύτερο σχόλιο που ήθελα να κάνω σχετικά µε το θέµα της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι αυτό που είπα και χθες, ότι δεν
είναι «νεκρή» γλώσσα η αρχαία ελληνική και δεν έχει σχέση µε
τα λατινικά, όπως πολλοί γλωσσολόγοι έχουν επιχειρηµατολογήσει πάνω σε αυτό. Τα λατινικά πράγµατι είναι µία «νεκρή»
γλώσσα. Η αρχαία ελληνική συνεχίζει, διδάσκεται για τρεις χιλιάδες χρόνια, µιλιέται, εξελίσσεται, είναι µία γλώσσα διαφορετική
από τα λατινικά όσον αφορά την πορεία της. Γι’ αυτό στη συζήτηση που είχαµε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η παρέµβαση για τα λατινικά ήταν –νοµίζω- σωστή και έγινε
αποδεκτή. Είναι, όµως, κάτι εντελώς ξεχωριστό το να µιλάµε για
την αρχαία ελληνική γλώσσα.
Και µιας και τέθηκε το θέµα, ακόµα και κορυφαίοι δηµοτικιστές
–όπως ο Δελµούζος που αναφέρθη εχθές- δίδασκαν την Αρχαία
Ελληνική. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τον οποίο ανέφερε ο συνάδελφος ο κ. Τσούκαλης, µετέφρασε Θουκυδίδη.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ο Κοραής µετέφρασε τα Ευαγγέλια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Βεβαίως, αλλά αυτό δεν έχει καµµία σχέση.
Το θέµα, λοιπόν, είναι –και µε αφορµή αυτά που είπατε που
φαντάζοµαι ότι ήταν µία µοµφή προς εµένα αυτό- ότι όλα αυτά
τα θέµατα τα οποία είναι και ιδεολογικά φορτισµένα είναι καλό
να τα χειριζόµαστε µε µία νηφαλιότητα. Το επιχείρηµα το οποίο
προβάλατε, ότι κάποιος µπορεί να µιλάει για την αρχαία ελληνική
γλώσσα, για την ιστορία, γιατί απευθύνεται σε ορισµένο κοινό,
µπορεί να αντιστραφεί, δηλαδή και κάποιος άλλος µπορεί να µιλάει από την άλλη άκρη της ιδεολογικής κονίστρας γιατί απευθύνεται σε άλλο κοινό. Το θέµα µας δεν είναι αυτό.
Το θέµα µας είναι -και εγώ γνωρίζετε ότι το λέω χωρίς ιδεολογικές παρωπίδες, αλλά πράγµατι το πιστεύω- ότι η Αρχαία Ελ-
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ληνική γλώσσα, η διδασκαλία της, ο πλούτος µέσα από τα αρχαία
ελληνικά κείµενα είναι κάτι που συνεισφέρει στη γνώση, που συνεισφέρει στα παιδιά µας και γι’ αυτό έκανα αυτό το διαχωρισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης, για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δείξετε κάποια ανοχή ως προς το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως, την ίδια
ανοχή οπωσδήποτε όπως και προηγουµένως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως τονίσαµε και στη συζήτηση επί της αρχής, το νοµοσχέδιο αυτό είναι συνέχεια συγκεκριµένων αντιδραστικών αλλαγών
στην εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο µέχρι το πανεπιστήµιο.
Υπηρετεί συγκεκριµένες στρατηγικές στοχεύσεις Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κεφαλαίου, επιχειρηµατικών οµίλων, για τη σύνδεση
της εκπαίδευσης µε την αγορά και παράλληλα τη διαµόρφωση
φτηνού, ευέλικτου και χωρίς δικαιώµατα εργατικού δυναµικού
και µάλιστα από τις µικρές ηλικίες, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Άρρηκτη πλευρά αυτών των αλλαγών ήταν και είναι η ιδεολογική χειραγώγηση της νεολαίας -ευρωπαϊκά προγράµµατα, βιβλία κ.λπ.- για να µη σηκώνει κεφάλι, να µην αµφισβητεί, να µην
οργανώνεται και διεκδικεί. Μάλιστα, αξιοποιείται η καπιταλιστική
κρίση και τα µνηµόνια για να προχωρήσουν βίαια και να εδραιωθούν αυτές οι προαποφασισµένες αντιδραστικές στοχεύσεις
του κεφαλαίου στη χώρα µας. Αυτήν την κατεύθυνση υπηρετεί
το παρόν νοµοσχέδιο, µία βαθύτατα ταξική πολιτική επιλογή
ενάντια στις ανάγκες των παιδιών των λαϊκών οικογενειών για
µόρφωση. Αυτά φαίνονται σε όλη τη διαδικασία της συζήτησής
µας και στην επιτροπή αλλά και εδώ στη συζήτηση στο Τµήµα
εχθές, αλλά φαίνεται -και µάλιστα πολύ ξεκάθαρα- από τα ίδια
τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο, στο άρθρο 1, το σηµαντικό είναι ότι -πέρα από τις διακηρύξεις περί παροχής γενικής
παιδείας κ.λπ.- το λύκειο παραµένει µη υποχρεωτική βαθµίδα,
επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη θέση ότι είναι ένα «προθερµαντήριο» για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ως ένας επιλεκτικός µηχανισµός.
Στο άρθρο 2, δίνεται η διάρθρωση των µαθηµάτων. Επιβεβαιώνεται ότι από τη Β’ λυκείου παύει, παρά τις διακηρύξεις για γενική παιδεία, το ενιαίο πρόγραµµα και διαφοροποιείται ανά
κατεύθυνση, κάτι που φυσικά εντείνεται στην Γ’ λυκείου. Η λογική ότι έτσι χτυπιέται το φροντιστήριο, όπως το βάζει η Κυβέρνηση διά του Υπουργού, κάνοντας δηλαδή περισσότερα τα
µαθήµατα, που εξετάζονται πανελλαδικά και µε βαρύτητα για την
πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, επί της ουσίας
δέχεται ότι το λύκειο πρέπει να αναβαθµιστεί µε όρους φροντιστηρίου.
Στο άρθρο 3, ορίζεται ότι η επιλογή θεµάτων γίνεται από τράπεζα θεµάτων. Αυτό τυποποιεί την εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εδώ θέτουµε και το ζήτηµα που αφορά την προϋπόθεση
για την προαγωγή του. Αυτό επί της ουσίας καθιστά απαγορευτικό για πολλά παιδιά να περάσουν την τάξη. Με αυτήν τη λογική
τα διώχνει από το λύκειο.
Στο άρθρο 4, περιγράφεται το σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ και
στα ΤΕΙ. Επί της ουσίας µε τις πανελλαδικές από την Α’ λυκείου
κάνει το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Ο καθορισµός από τα πανεπιστήµια µε το συντελεστή βαρύτητας διαµορφώνει όρους και
ανταγωνιστικής λειτουργίας για τα ίδια τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο που αφορά στην επαγγελµατική εκπαίδευση, επιβεβαιώνεται ότι τα ΕΠΑΛ ούτε δίνουν ούτε θα δίνουν
αναβαθµισµένη επαγγελµατική εκπαίδευση ούτε φυσικά γενική
παιδεία, ως βάση για κάθε µελλοντική επαγγελµατική επιλογή.
Σας έχουµε ρωτήσει τρεις φορές στις συνεδριάσεις της επιτροπής, µία φορά χθες στο Τµήµα και σας ρωτάµε για πέµπτη
φορά σήµερα -και περιµένουµε µία απάντηση- τι θα γίνει µε τα
ΕΠΑΛ. Αύριο ξεκινάει επίσηµα η σχολική χρονιά. Τι θα γίνει;
Υπάρχουν τάξεις, οι οποίες έχουν καταργηθεί. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί λείπουν από τα σχολεία. Πρέπει να ξεκινήσουν τα µαθή-
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µατα. Τι θα γίνει µε τους µετεξεταστέους; Σε αυτό το συγκεκριµένο ερώτηµα, µετά από τόσες συνεδριάσεις, µία απάντηση δεν
πήραµε.
Στο άρθρο 7, η διάρθρωση του προγράµµατος των σπουδών
δείχνει συγκεκριµένα την αφαίρεση κάθε ίχνους γενικής παιδείας
από τα ΕΠΑΛ, ακόµη και µε τους όρους του λυκείου.
Στο άρθρο 8, ο καθορισµός των ειδικοτήτων δεν είναι τεχνικό
ζήτηµα, αφού έχουν γνώµη οι κοινωνικοί εταίροι, τα Υπουργεία
κ.λπ. σε ευθεία αντιστοιχία µε τις στρατηγικές πτωχεύσεις της
συγκεκριµένης ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στην
οποία στηρίζεται.
Στο άρθρο 11, όσον αφορά στα ζητήµατα αξιολόγησης και
προαγωγής, σε σχέση µε το σχέδιο νόµου πριν τη διαβούλευση,
τώρα σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑΛ θα γίνονται εξετάσεις από
τράπεζα θεµάτων. Ανοίγει ή δεν ανοίγει ο δρόµος για να φύγουν
τα παιδιά και από τα ΕΠΑΛ, ακόµα και για να πάνε στις ΣΕΚ, που
επί της ουσίας δεν είναι καν σχολείο;
Στο άρθρο 12, µοναδική προϋπόθεση για το επάγγελµα -εµείς
αυτό λέµε- πρέπει να είναι το πτυχίο, χωρίς καµµία άλλη εξάρτηση µετά από την απόκτηση του πτυχίου.
Στο άρθρο 13, επιβεβαιώνεται ότι τα ΕΠΑΛ στρέφονται µόνο
προς τα ΤΕΙ. Η πρόσβαση στα ΑΕΙ είναι «όνειρο θερινής νυκτός»,
γιατί στην ουσία τα παιδιά, αν θέλουν να πάνε στα ΑΕΙ, θα κληθούν να δώσουν µαθήµατα τα οποία δεν διδάσκονται ή δεν κάνουν.
Σχετικά µε το άρθρο 14 και τη µαθητεία, είπαµε και χθες ότι
στην ουσία µε την κατάργηση των ΕΠΑΣ, όπου εκεί εφαρµοζόταν
η µαθητεία, γενικεύεται πλέον στο σύνολο των σχολών κατάρτισης, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αριθµό των νέων που γίνονται
φθηνή εργατική δύναµη. Αυτός είναι άλλωστε και ο πυρήνας του
νοµοσχεδίου. Το είπαµε και χθες και τις προηγούµενες µέρες
αλλά το λέµε και τώρα. Το νοµοσχέδιο υπηρετεί µια συγκεκριµένη κατεύθυνση: πως θα δηµιουργηθεί πάµφθηνη εργατική δύναµη για τις επιχειρήσεις και µάλιστα από τις µικρές ηλικίες.
Και εδώ και στις συνεδριάσεις των επιτροπών, σας θέσαµε επίσης ένα ερώτηµα, για το οποίο δεν πήραµε απάντηση. Το σχέδιο
νόµου επισηµαίνει ότι η µαθητεία θα διέπεται από σύµβαση µεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη. Δεν αναφέρει λεπτοµέρειες.
Ρωτάµε και δεν απαντάτε σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο της σύµβασης ή, αν θέλετε, για το ποια θα είναι η εργασιακή πορεία των
παιδιών αυτών µέσω της µαθητείας. Μιλάµε για εννιά µήνες, δηλαδή επτακόσιες είκοσι οκτώ ώρες, για 9 ευρώ την ηµέρα -και
αν τα παίρνουνε και αν θα είναι τόσες οι ώρες. Στην ουσία οι µαθητές εκβιάζονται να επιλέξουν το δρόµο των ΕΠΑΛ.
Και βέβαια προβλέπεται η δηµιουργία και τέταρτου έτους στα
ΕΠΑΛ, το οποίο «βαφτίζεται» προαιρετικό. Στην ουσία, όµως, επιβάλλετε στους µαθητές να το παρακολουθήσουν, αφού µόνο
τότε θα παίρνουν πιστοποιηµένο πτυχίο.
Στο άρθρο 15, σχετικά µε τις υποτροφίες των µαθητών των
ΕΠΑΛ, σας θέτουµε ένα τρίτο ερώτηµα. Ρωτήσαµε, ρωτάµε, ξαναρωτάµε, γιατί αν διαβάσει κανείς το άρθρο -όχι µόνο τον τίτλοθα δει παρακάτω τι λέει. Το άρθρο προβλέπει ότι οι υποτροφίες
συνδέονται µε τους τοµείς που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σηµαντικοί για την εθνική οικονοµία. Μήπως εννοεί για παράδειγµα
τα περίφηµα προγράµµατα επιδότησης κινητικότητας που έχουν
ξεκινήσει οι διάφοροι δήµοι ανά την Ελλάδα; Και εδώ ζητήσαµε
µία συγκεκριµένη απάντηση. Δεν την πήραµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δείξτε ανοχή. Δεν γίνεται! Συζητάµε ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο µε τόσα άρθρα, στα οποία πρέπει να τοποθετηθούµε. Επιβάλλεται να δείξετε µία ανοχή σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί δυσανασχετείτε;
Σας είπα εγώ όχι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Προσπαθώ να προκαταβάλω την
τοποθέτησή σας. Γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Την προκαταβάλατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Σε ό,τι αφορά στο τρίτο κεφάλαιο,
οι αλλαγές στη βαθµίδα του λυκείου είναι βέβαιο ότι θα φέρουν
γρήγορα τη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίησή του, όπως είπαµε και χθες, πράγµα που θα συµπαρασύρει σε µια τέτοια πο-
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ρεία το σύνολο της εκπαίδευσης. Και το διακρίνει αυτό κανείς
στο κοµµάτι του νόµου που πραγµατεύεται τις εξετάσεις για το
πανεπιστήµιο και τον οργανισµό εξετάσεων.
Το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στα πανεπιστηµιακά τµήµατα, στις σχολές, να εισάγουν συντελεστή βαρύτητας. Και εδώ,
µόνο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας το έθεσε αυτό µέσω
του νοµοσχεδίου.
Εδώ δεν παίρνουν θέση τα άλλα κόµµατα, αν θα πρέπει τα πανεπιστήµια να βάζουν συντελεστές βαρύτητας, όπερ σηµαίνει
συγκεκριµένο µάθηµα για συγκεκριµένη εξεταστική κατεύθυνση
των παιδιών. Αυτό τι σηµαίνει; Ακόµα µεγαλύτερη σύνδεση των
ΑΕΙ µε το λύκειο ή αν θέλετε σύνδεση του λυκείου µε τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Τέταρτο κεφάλαιο, τυπική εκπαίδευση. Ενώ µέχρι σήµερα δεν
υπήρχαν ιδιωτικές ΕΠΑΣ, πλέον όχι µόνο δίνεται η δυνατότητα
ίδρυσης ΣΕΚ από ιδιώτες αλλά προβλέπει αυτόµατη αδειοδότηση για την ίδρυση ΣΕΚ για τους κατόχους άδειας λειτουργίας
ιδιωτικού ΙΕΚ.
Ακόµα το νοµοσχέδιο κινείται σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση σύνδεσης µε την αγορά. Αυτή θα καθορίζει σε ποιους τοµείς θα αναπτύσσεται η όποια εκπαιδευτική διαδικασία µέσω των
ΙΕΚ, των ΣΕΚ κ.λπ..
Όσον αφορά τα ΙΕΚ, επειδή αρέσκεται η Κυβέρνηση να µιλάει
για δηµόσια εκπαίδευση, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η δηµόσια
εκπαίδευση µέσω ΙΕΚ; Πληρώνουν 734 ευρώ, διαιρεµένο διά
δύο, ανά εξάµηνο. Αυτό είναι δηµόσια εκπαίδευση; Τόσα πληρώνουν στα δηµόσια ΙΕΚ τα παιδιά. Δεν µιλάµε για παιδιά πλουσίων
ούτε παιδιά της ελίτ. Μιλάµε για παιδιά ανέργων που προσπαθούν να βρουν µια θέση στον ήλιο.
Πέµπτο κεφάλαιο. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν συνιστούν λύση στο πρόβληµα της εργασίας, αφού είναι συνεχώς
υπό αίρεση και πιστοποιούνται συνεχώς µε εξετάσεις. Ως προς
την ειδική αγωγή, στην κατεύθυνση της ένταξης των παιδιών µε
αναπηρίες στα γενικά σχολεία, προβλέπεται µεταξύ άλλων –αυτό
αναφέρεται στο γενικό- ότι η υποστήριξη του µαθητή στο γενικό
σχολείο µπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του µαθητή, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής
µονάδας.
Γνωρίζοντας το Υπουργείο ότι στο γενικό σχολείο τα παιδιά
δεν θα έχουν την πολύπλευρη στήριξη, που θα έπρεπε να τους
παρέχει το ειδικό σχολείο, ανοίγει το δρόµο για να «πετιέται»
στην οικογένεια το «µπαλάκι» της απαραίτητης υποστήριξης.
Δεν είναι µόνο αυτό που αφορά την ειδική αγωγή ή αν θέλετε
το συγκεκριµένο άρθρο. Είναι µια σειρά άρθρων επί νοµοσχεδίων που δείχνουν το δρόµο της διάλυσης των ειδικών σχολείων
και των υποδοµών της ειδικής αγωγής, πετώντας τους µαθητές
στα κοινά σχολεία.
Για ποια ένταξη µιλάµε, όταν εντάσσονται χωρίς τα απόλυτα
αναγκαία, για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, εξειδικευµένα προγράµµατα αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας, εργοθεραπείας κ.λπ. και χωρίς την υποδοµή που διαθέτουν
τα ειδικά σχολεία -έστω και τη στοιχειώδη- µέσα σε µία τάξη ενός
κοινού σχολείου µε είκοσι πέντε και τριάντα παιδιά.
Στην ουσία, όσα παιδιά µε ειδικές ανάγκες έχουν βαριές αναπηρίες, σωµατικές ή διανοητικές, δεν θα εκπαιδευτούν ποτέ, µε
αποτέλεσµα να µην µπορέσουν ποτέ να αυτοεξυπηρετηθούν, να
αποκτήσουν ένα επάγγελµα και πολύ περισσότερα να ενταχθούν
στην κοινωνία, που είναι το ζητούµενο. Υπάρχει εξάλλου η εµπειρία για το τι βίωσαν τα παιδιά µε αυτισµό και οι οικογένειές τους
που εντάχθηκαν στα κοινά σχολεία, παράλληλη στήριξη.
Έτσι, το ίδιο κράτος, αυτό το αστικό κράτος, αποποιείται την
υποχρέωση που έχει στον κρίσιµο και ευαίσθητο τοµέα της ειδικής αγωγής, φορτώνει το κόστος στις πλάτες των γονιών και παραδίδει τα -τουλάχιστον επίσηµα καταγεγραµµένα- εκατόν
ογδόντα πέντε χιλιάδες παιδιά, µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και τις οικογένειές τους, βορά στην κερδοφορία και την κερδοσκοπία επιχειρήσεων, αλλά και φιλανθρώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Σε ό,τι αφορά το άρθρο 34, που
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αναφέρεται στις µετεγγραφές, έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη
τροπολογία. Εµείς λέµε ότι η τροπολογία ή αν θέλετε η πρόταση
της Κυβέρνησης δεν δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβληµα των
µετεγγραφών των παιδιών. Στην ουσία, µε τα κριτήρια που θέτει,
αποκλείει εξ ορισµού αρκετά παιδιά από τη δυνατότητα της µετεγγραφής.
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ακόµα ένα λεπτό µόνο.
Τέλος, θα θέλαµε να καταγγείλουµε κάτι για πολλοστή φορά.
Το έχουν πει και οι Κοινοβουλευτικοί µας Εκπρόσωποι εδώ. Είναι
απαράδεκτο -και το καταγγέλλουµε, επαναλαµβάνω κι έχει καταντήσει µία συνηθισµένη πρακτική- το γεγονός ότι φέρνει η Κυβέρνηση για ψήφιση απίθανες ή άσχετες τροπολογίες σε σχέση
µε το νοµοσχέδιο που συζητιέται, όπως γίνεται και σήµερα.
Επίσης, µέσα στις ίδιες τροπολογίες –και αναφέροµαι συγκεκριµένα στις κυβερνητικές τροπολογίες- υπάρχουν παράγραφοι
και άρθρα που θα θέλαµε να τα ψηφίσουµε. Όµως, τσουβαλιάζοντάς τα όλα σε µία τροπολογία, δεν µας δίνετε αυτήν τη δυνατότητα. Χωρίστε τα, τουλάχιστον, κάντε τα διαφορετικές
τροπολογίες, ούτως ώστε να έχουµε κι εµείς τη δυνατότητα εκεί
που συµφωνούµε, να πούµε «ναι». Τσουβαλιάζοντάς τα όλα, αυτό
δεν γίνεται.
Κύριε Πρόεδρε, θα έχουµε προφανώς το χρόνο να τοποθετηθούµε και επί των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τώρα δεν έχετε άλλο
χρόνο. Έχετε πάρει τον περισσότερο χρόνο από όλους.
Ολοκληρώσαµε µε τους εισηγητές και αγορητές και δίνω τον
λόγο στον κ. Γάκη, τον συνάδελφο Βουλευτή, για οκτώ λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ο κ. Κοδέλας δεν είναι πιο µπροστά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, ο κ. Γάκης είναι
εδώ, η κ. Μπατσαρά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είχε αλλάξει µε τον κ. Μιχελογιαννάκη.
Είχε γίνει αντιµετάθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει πάει ο κ. Κοδέλας µετά, σε άλλη θέση. Ο κ. Μιχελογιαννάκης δηµιούργησε δυοτρεις αλλαγές. Το ξέρει η κ. Χαραλαµπίδου. Εποµένως, ο κ.
Κοδέλας -το ξέρει και ο ίδιος- πήγε στην θέση του κ. Μιχελογιαννάκη που ήταν στη θέση της κ. Χαραλαµπίδου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα που
σήµερα απασχολεί την κοινωνία δεν είναι τι κόσµο θα παραδώσουµε στα παιδιά µας αλλά τι παιδιά θα παραδώσουµε στον
κόσµο.
Το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε απαντά στο ερώτηµα
αυτό ή αποτελεί µία ακόµα εµµονή στην εφαρµογή αντικοινωνικών παρεµβάσεων µε µοχλό εφαρµογής αυτήν τη φορά την παιδεία; Μήπως είναι µία νοµοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει τις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
κατ’ επέκταση σε όλο τον χώρο της παιδείας, χωρίς να επιχειρεί
κάποιο συνολικό, ολοκληρωµένο σχέδιο για την πραγµατική δηµοκρατική εκπαίδευση που η κοινωνία περιµένει;
Η ποιότητα και ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης εξαρτώνται
από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων που αλληλεπιδρούν. Στη
δική σας αντίληψη, όπως φαίνεται από τις επιλογές σας, η κύρια
πτυχή της ποιότητας που προωθείτε είναι η εκπαίδευση του κοινωνικού αποκλεισµού και της ικανοποίησης των δεσµεύσεων του
µνηµονίου τόσο µε την πολιτική σας απέναντι στους καθηγητές
όσο και µε τον προγραµµατισµό των µαθηµάτων που θα διδάσκονται στο λύκειο.
Το νέο γενικό και επαγγελµατικό λύκειο, µε τις αυστηρές προβλέψεις προαγωγής και απόλυσης, δεν µετατρέπει απλώς το
σχολείο σε ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο, δυσκολεύει αφάνταστα την πρόσβαση των µαθητών στην επόµενη βαθµίδα τόσο στη
γενική όσο και στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Οδηγεί
στην αναχωρητικότητα. Είναι ένα βαθιά ταξικό νοµοσχέδιο µε θύµατα τα παιδιά φτωχών και µεσαίων οικογενειών.
Κύριε Υπουργέ, αντί για τη σύγχρονη παιδεία της καινοτοµίας,
της αξιοποίησης των καλών πρακτικών και της ολοκληρωµένης
γνώσης δηµιουργείτε µία παιδεία για τους έχοντες, µια παιδεία
του εκλεκτισµού, µια παιδεία των αλλεπάλληλων φραγµών και
εµποδίων σε ένα µεγάλο αριθµό µαθητών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Δεν είναι όµως µόνο το επικοινωνιακό παιχνίδι του εξεταστικού
και των ριζικών κατ’ ευφηµισµό µεταρρυθµίσεων που παίζετε.
Στο νοµοσχέδιο διαµορφώνονται νέες πρακτικές και νέες προϋποθέσεις διαφοροποίησης των µαθητών σε κατηγορίες πολλών
ταχυτήτων. Η δηµιουργία άνισων όρων και δυνατοτήτων απόκτησης µόρφωσης για όλους, καταστρατηγεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η παιδεία λειτουργεί
σαν ένα εργαλείο κοινωνικού διαχωρισµού και αποκλεισµού, ένα
εργαλείο εντέλει κοινωνικού «διχασµού».
Κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα δεν
είναι αποκοµµένο από την ευρύτερη οικονοµική και κοινωνική
πραγµατικότητα της κατάργησης κρατικών δοµών και ανταποδοτικών δράσεων σε ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες και γεωγραφικές περιοχές. Θα ήθελα στην τοποθέτησή µου να αναφερθώ
ειδικά στις κοινωνικές παρενέργειες που επιφέρει στη νησιωτική
χώρα.
Οι αποµακρυσµένες ορεινές, νησιωτικές και οι λιγότερο ευνοηµένες περιοχές χρειάζονται αναβάθµιση των παρεχόµενων
δηµόσιων υπηρεσιών. Χρειάζεται στελέχωση µε αντικειµενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια, επαρκείς και σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, υποδοµές που να επιτρέπουν τη λειτουργία δοµών
εκπαίδευσης σε κάθε δυνατό επίπεδο, σε κάθε νησί. Μόνο έτσι
θα κρατήσουµε τα νησιά µας ζωντανά.
Έχετε σκεφτεί, κύριε Υπουργέ, τη µεγάλη αναστάτωση που
προκαλούν οι επιλογές σας στην Κάλυµνο, την Κάρπαθο, την
Πάτµο, τους Λειψούς, το Καστελόριζο, στα µικρά νησιά που από
παράδοση και µε υπερηφάνεια διατηρούν τεχνικές αλλά και
άλλες εκπαιδευτικές δοµές εδώ και δεκαετίες, όπως η ναυτική
εκπαίδευση στην Κάλυµνο;
Εµείς θέλουµε να επενδύσουµε στη γνώση και την κατάρτιση
στα νησιά.
Θέλουµε την ανάπτυξη που θα έχει σαν φορέα ειδικευµένους
και γεµάτους µε καινοτόµες γνώσεις νέους που θα µείνουν στον
τόπο τους. Θα στηρίξουµε δοµές εκπαίδευσης που επαναπροσδιορίζουν γνώσεις και δεξιότητες µε κατεύθυνση το µέλλον, σε
νέα επαγγέλµατα που λαµβάνουν υπ’ όψιν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε περιοχής, όπως είναι οι ορεινές και νησιωτικές
περιοχές.
Αυτή είναι η µεγάλη αντίφαση του νοµοσχεδίου που σήµερα
συζητάµε. Η δική σας επικοινωνιακή µικροπολιτική υπερτερεί του
κοινωνικού συµφέροντος και οδηγεί στην αποδυνάµωση του
κράτους, µε επακόλουθο τη σταδιακή εκποίηση της εκπαίδευσης
στον ιδιωτικό τοµέα, ενός δηµόσιου αγαθού που πρέπει να προσφέρεται δωρεάν και ισότιµα σε όλους τους πολίτες.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, προωθείτε την απαξίωση, την υποβάθµιση και την αποδόµηση της δηµόσιας εκπαίδευσης στα
νησιά.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούµαστε να απογοητεύσουµε τη
νέα γενιά. Η παιδεία είναι το τελευταίο κοινωνικό ανάχωµα. Η κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της αντοχής της. Αρνούµαστε και αντιστεκόµαστε µαζί της στην πτώχευση της κοινωνικής συνοχής.
Το νοµοσχέδιο για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να
είναι τολµηρό, µε πολλή φαντασία, πρωτοποριακό, µε διαθεµατική προσέγγιση στη µάθηση, να στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων, στη συλλογική προσπάθεια, στην
ένταξη στη µαθησιακή οµάδα όλων των µαθητών, έτσι ώστε να
παροτρύνουµε τους µαθητές να µελετήσουν τις επιστήµες και
να δοθεί έµφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία.
Έχουµε υποχρέωση να περιφρουρήσουµε την αξιοπρέπεια και
την αποστολή των καθηγητών. Έχουµε υποχρέωση να εκπαιδεύσουµε µε ίσες ευκαιρίες τους µαθητές και να δώσουµε παράθυρο στο µέλλον σε όλους τους πολίτες. Έχουµε υποχρέωση να
δώσουµε ελεύθερο χρόνο στα παιδιά, να ξαναδούµε την εφηβεία
να εξελίσσεται φυσιολογικά, µέσα από τις παρέες, µέσα από τον
έρωτα και όχι µέσα από το φροντιστηριακό άγχος.
Μη γίνετε η κυβέρνηση που θα αντικαταστήσει το «τα παιδία
παίζει» µε το «την παιδεία εµπαίζει».
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αν κοιτάξετε στα µάτια τις νέες και τους νέους
της χώρας µας, τους µαθητές και τις µαθήτριες, τους δασκάλους
και τους γονείς, αν ακούσετε σε λίγο τη φωνή απόγνωσης που
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θα εκπέµπει η πλατεία Συντάγµατος, δεν µπορεί, θα σταµατήσετε.
Ήθελα µε την ευκαιρία αυτή να σας διαβάσω ένα γράµµα.
Είναι λίγο δύσκολο για µένα αλλά ελπίζω να τα καταφέρω. Λέει
σε κάποιο σηµείο το γράµµα: «Σου λέω πάλι ότι σου γράφω από
τη βροχερή Γερµανία, όπου αναγκάστηκα να µεταναστεύσω για
να δουλέψω και να εκπαιδευτώ, αφού η Ελλάδα µού έκλεισε κατάµουτρα την πόρτα του µέλλοντος και όχι µόνο σε µένα βέβαια
αλλά σε χιλιάδες παιδιά της ηλικίας µου, παιδιά που πριν ανοίξουν τα φτερά τους, τους τα είχαν κόψει από καιρό. Δεν κάναµε
κάτι λάθος. Περάσαµε µε κόπο, εµπιστοσύνη και επιµονή απ’
όλους τους δρόµους της παιδείας που µας είχατε κρίνει, µας είχατε ορίσει. Δεν παρεκκλίναµε, δεν τεµπελιάσαµε αλλά βρεθήκαµε µια ολόκληρη γενιά χωρίς δουλειά, χωρίς έµπνευση, χωρίς
ελπίδα, χωρίς δικαίωµα για όνειρα. Όλους εµάς, τους νέους
θέλω να µας αφουγκραστείτε και να µας προσφέρετε ευκαιρίες,
δουλειές, ανοικτές πόρτες, δηµιουργία και εξέλιξη, για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε τη χώρα µας που ως τώρα δεν µας βοήθησε και µας διώχνει σταδιακά και µεθοδικά».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Γάκη, ο οποίος τήρησε και τον χρόνο του.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργία
Μπατσαρά.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε
όλοι ποια είναι η κατάσταση σήµερα τόσο στο λύκειο όσο και
στην επαγγελµατική εκπαίδευση, στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ. Έχει,
άλλωστε, περιγραφεί αυτή η κατάσταση από πολλούς και εκλεκτούς συναδέλφους τόσο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων όσο και χθες σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα.
Συµφωνούµε, πιστεύω, όλοι ότι η κατάσταση αυτή πρέπει
οπωσδήποτε να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί. Επιβάλλεται το µεν λύκειο να αποκτήσει το µορφωτικό και παιδευτικό του χαρακτήρα, να ανακτήσει το κύρος του και την
εµπιστοσύνη των µαθητών για την παιδεία που τους παρέχει, να
αποτελεί αυτόνοµη βαθµίδα εκπαίδευσης µε στόχο την παροχή
ολοκληρωµένης παιδείας και εκπαίδευσης στους νέους ανθρώπους, το δε επαγγελµατικό λύκειο να εξορθολογιστεί και να παρέχει στους µαθητές ουσιαστικές γνώσεις γενικής παιδείας, από
τη µία και τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση, από την
άλλη, µε σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την
αγορά εργασίας, ώστε να µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη
και στην αντιµετώπιση του µείζονος προβλήµατος της ανεργίας
των νέων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο θέτει
ακριβώς αυτούς τους στόχους. Εισηγείται αλλαγές, οι οποίες
αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών µας πραγµάτων, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες αλλά και να υπηρετεί τις απαιτήσεις της κοινωνίας για
ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά µας.
Πραγµατεύεται ζητήµατα τα οποία αφορούν τη µετά το γυµνάσιο δηµόσια εκπαίδευση, τυπική και µη τυπική, γενική και επαγγελµατική. Φυσικά περιέχει και άλλες διατάξεις, οι οποίες
αφορούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και
σε άλλα θέµατα.
Όσον αφορά την τυπική εκπαίδευση και συγκεκριµένα το λύκειο, µε τις προτεινόµενες αλλαγές, οι οποίες αποτελούν προϊόν
µακρόχρονου διαλόγου, πρώτον, το λύκειο αποκτά την αυτοτέλεια και την αυτονοµία του, τον ουσιαστικό παιδευτικό του ρόλο,
προσφέροντας στους µαθητές στέρεη γενική παιδεία. Παράλληλα προετοιµάζει σταδιακά τους µαθητές που επιθυµούν την
πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Δεύτερον, οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται µετά την απόλυση του µαθητή και σε τέσσερα µόνο µαθήµατα.
Τρίτον, εισάγεται τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας, από την οποία θα αντλείται το 50% των ερωτήσεων των θεµάτων των προαγωγικών, των απολυτηρίων, αλλά και των εισα-
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γωγικών εξετάσεων, µε στόχο την αντικειµενική αξιολόγηση των
µαθητών αλλά και ως κίνητρο προς τους διδάσκοντες να εξαντλούν τη διδακτέα ύλη µε υπευθυνότητα και µε σεβασµό προς
τους µαθητές. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι σήµερα δεν διαθέτουν υπευθυνότητα και δεν σέβονται οι εκπαιδευτικοί τους µαθητές τους.
Τέταρτον, δηµιουργείται εθνικός οργανισµός εξετάσεων.
Όσον αφορά τώρα το επαγγελµατικό λύκειο, το ΕΠΑΛ, προσφέρει δύο κύκλους σπουδών που ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Τον δευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών, µε γενικά
µαθήµατα αλλά και µε τοµείς στην Α’ τάξη και ειδικότητες στις
Β’ και Γ’ και τον µεταδευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών, την τάξη
µαθητείας, την οποία εσείς απαξιώνετε, εµείς όµως θεωρούµε
καινοτοµία. Δίνει, λοιπόν, την ευκαιρία στους µαθητές να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία και συνδέει την επαγγελµατική εκπαίδευση µε την αγορά εργασίας.
Ως προς τους φορείς τώρα της µη τυπικής εκπαίδευσης, δηµιουργούνται νέοι φορείς και αναβαθµίζονται οι ήδη υφιστάµενοι. Για πρώτη φορά προτείνονται οι σχολές επαγγελµατικής
κατάρτισης (ΣΕΚ), οι οποίες παρέχουν αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στους αποφοίτους τους και δυνατότητα συνέχισης των
σπουδών τους στα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ είναι γνωστά, παρέχουν αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής, µη
υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ τα ΣΕΚ απευθύνονται σε µετά το γυµνάσιο εκπαίδευση.
Στα ΙΕΚ µπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι των γενικών λυκείων, των ΕΠΑΛ, καθώς και των ΣΕΚ. Στα κέντρα Διά Βίου Μάθησης και τέλος στο κολλέγιο και σε όλους τους αποφοίτους
όλων των ανωτέρω δοµών απονέµεται βεβαίωση επαγγελµατικής
κατάρτισης και τους παρέχεται δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.
Δυστυχώς, τόσο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση όσο και οι άλλες
πτέρυγες της Αντιπολίτευσης δεν βρίσκουν τίποτα θετικό στο
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Βέβαια, κατανοούµε ότι η διαφορετική πολιτική µας αφετηρία δεν επιτρέπει ταύτιση απόψεων. Παρ’
όλα αυτά, θεωρώ ότι θα µπορούσαν να βρεθούν σηµεία σύγκλισης, εφόσον πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο αφορά τα
παιδιά µας και την εκπαίδευσή τους.
Θα σταθώ σε κάποια σηµεία, στα οποία διαφωνείτε ή προτείνετε κάτι διαφορετικό. Μέχρι σήµερα γνωρίζουµε όλοι και βάσει
του άρθρου 16 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι εννεαετής. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα, αναφέρει
χαρακτηριστικά το άρθρο 16.
Εσείς προτείνετε δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Φυσικά, αυτό δεν µπορεί στην παρούσα φάση να υλοποιηθεί.
Επίσης, ισχυρίζεστε ότι το παρόν νοµοσχέδιο µε αυτά τα οποία
προτείνει µετατρέπει το λύκειο σε ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο.
Εγώ, πραγµατικά, θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει εκπαιδευτικό
σύστηµα στο οποίο δεν αξιολογείται ο µαθητής; Σας ενοχλούν
οι εξετάσεις; Σας ενοχλεί η τράπεζα θεµάτων; Δεν πρέπει να
υπάρχει το στοιχείο της αντικειµενικότητας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τα φροντιστήρια µας ενοχλούν.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Τα φροντιστήρια µέσα απ’ αυτό το σύστηµα, το οποίο προτείνεται, πιστεύω ότι χτυπιούνται. Βέβαια,
όσον αφορά τα φροντιστήρια και την παραπαιδεία γενικότερα
είτε µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει, δεν επιβάλλεται η ύπαρξή
τους ή η αφάνισή τους µέσα από το νόµο. Είναι και θέµα νοοτροπίας του γονιού και της οικογένειας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει!
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: «Εντάξει», άποψή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει τώρα, αλλά µας ακούει
ο κόσµος.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Βεβαίως, µας ακούει και µας κρίνει.
Δεν δέχεστε επίσης και τις εισαγωγικές εξετάσεις και την αυτονοµία του λυκείου, εφόσον οι εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήµιο διεξάγονται µετά την απόλυση του µαθητή, και ίσως
θα θέλατε ελεύθερη εισαγωγή των µαθητών στα πανεπιστήµια
και η επιλογή τους να γίνεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
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Θα ήθελα, όµως, να σας ρωτήσω το εξής. Σας απάντησε, βέβαια, χθες ο κύριος Υπουργός. Μήπως µπορείτε να µου πείτε
ποια θα είναι η αντίδραση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης όταν οι εξετάσεις περάσουν στην τριτοβάθµια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα να µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε,
για να απευθυνθώ και λίγο στον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα σας δώσω ένα
λεπτό. Όµως, από εδώ και πέρα δεν θα δίνω χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Δώσατε, όµως, µέχρι τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό, κυρία
Μπατσαρά. Πριν µε ακούσετε, αµέσως όλοι διαµαρτύρεστε.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Συγγνώµη, δεν σας άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχουµε τριάντα
πέντε - τριάντα έξι εγγεγραµµένους συναδέλφους. Στις δώδεκα
η ώρα ξέρετε όλοι ότι θα έχουµε την ονοµαστική ψηφοφορία. Σε
λίγο θα αναγκαστούµε, εάν θέλει το Τµήµα, να µειώσουµε το
χρόνο οµιλιών των Βουλευτών ή άλλως, δεν θα µιλήσουν κάποιοι
Βουλευτές.
Γι’ αυτό σεβαστείτε, σας παρακαλώ, τον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί σας Εκπρόσωποι, οι εισηγητές, οι αγορητές.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να
απευθυνθώ για ελάχιστο χρόνο στον κύριο Υπουργό, προτείνοντας -παρά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στις οποίες έχει προβεί
και ιδιαίτερα ως προς αυτήν των µετεγγραφών- κάποιες βελτιώσεις σε σηµεία τα οποία εγώ θεωρώ σηµαντικά.
Γνωρίζω και κατανοώ, βέβαια, ότι δεν είναι δυνατόν να ανάγεται κάθε επιστήµη σε αντικείµενο διδασκαλίας στο πλαίσιο της
δηµόσιας εκπαίδευσης ή σε κάποια συγκεκριµένη βαθµίδα
αυτής.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ στην πληροφορική. Στην εποχή
που ζούµε κρίνεται απαραίτητο να µπει στην οµάδα των τεχνολογικών επιστηµών. Επειδή η οµάδα προσανατολισµού των θετικών σπουδών συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό των
µαθητών, αλλά και το µεγαλύτερο αριθµό πανεπιστηµιακών σχολών και τµηµάτων, οδηγεί δηλαδή τους µαθητές σε µεγαλύτερο
αριθµό σχολών, προτείνω να µετονοµαστεί σε «οµάδα προσανατολισµού θετικών, τεχνολογικών και σπουδών υγείας». Ακόµη τα
µαθήµατα της οµάδας των θετικών σπουδών προτείνω να µείνουν όπως είναι. Επίσης, των σπουδών υγείας να µείνουν όπως
είναι. Στην οµάδα των τεχνολογικών σπουδών, όµως, προτείνω
να µπει η Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, η Φυσική και οι Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Επίσης, στην Γ’ λυκείου από τα µαθήµατα γενικής παιδείας απουσιάζουν τα Μαθηµατικά. Θα ήθελα,
αν δυνατόν, να προστεθούν ως µάθηµα γενικής παιδείας, για να
φαίνεται στο απολυτήριο των µαθητών της οµάδας ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς και της οµάδας αγωγής υγείας και ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και θα απευθυνθούν σε ξένα πανεπιστήµια ή στην αγορά εργασίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όταν σεβόµαστε το
χρόνο, σεβόµαστε κυρίως τους συναδέλφους µας που θέλουν
να µιλήσουν.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Δεν µου βάλατε τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, και για λίγο µπερδεύτηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Μαντάς για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές και κύριοι
Υπουργοί, πράγµατι κατοχυρώνεται µια πρωτοτυπία στα διεθνή
εκπαιδευτικά χρονικά, ψηφίζοντας µια µόλις µέρα πριν ανοίξουν
τα σχολεία ένα νοµοσχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Γιατί τώρα; Γιατί; Νοµίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Μια Κυβέρνηση που λειτουργεί κυρίως ως εταιρεία κατεδαφίσεων και
πωλήσεων, αυτήν ακριβώς τη συγκυρία θα επέλεγε.
Αφού, λοιπόν, κατεδάφισε τις ζωές χιλιάδων µαθητών και εκπαιδευτικών εξαφανίζοντας ολόκληρους κλάδους για τους µαθητές και στέλνοντας τους εκπαιδευτικούς στη διαθεσιµότητα
και τη λαιµητόµο του κινδύνου της απόλυσης και αφού πουλάει
είτε έµµεσα είτε άµεσα και απροκάλυπτα, στον ιδιωτικό τοµέα
κυρίως τµήµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διευρύνοντας τη µη τυπική εκπαίδευση, βρήκε την ώρα και
τη στιγµή µετά από εξαντλητικό διάλογο, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, να φέρει σ’ αυτήν τη χρονική συγκυρία –η οποία έχει
χαρακτηριστεί, όπως έχει χαρακτηριστεί- το σχέδιο νόµου για το
λύκειο και πάρα πολλές άλλες διατάξεις, ων ουκ έστιν αριθµός!
Θέλω να πω µια κουβέντα για το διάλογο. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι σε ένα διάλογο ο οποίος έγινε χωρίς τη δική µας παρουσία όπως και άλλων κοµµάτων και άλλων φορέων, υπήρξαν,
όπως σηµειώνει ο κ. Μπαµπινιώτης, σε πρόσφατο άρθρο του δύο
προτάσεις. Η µία ήταν µία ισχυρή πρόταση -και σας διαβάζω
ακριβώς- που ήθελε το λύκειο ενιαίο, χωρίς κατευθύνσεις αλλά
µε µεγάλο φάσµα επιλογών που θα υπηρετούσαν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των µαθητών και θα διαµόρφωναν τον προσανατολισµό τους για τα ΑΕΙ. Το σκεπτικό αυτής της πρότασης
είναι να αποκτούν οι µαθητές µια γερή γενική παιδεία χωρίς
στενή σύνδεση µε την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Επίσης, υπήρξε και µια µετριοπαθής πρόταση την οποία η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τελικά επέλεξε. Και ξέρετε γιατί
λέει ο κ. Μπαµπινιώτης ότι κατά τη γνώµη του δεν επελέγη η
ισχυρή πρόταση, µια πρόταση που θα έλεγα ότι σε κάποιες γραµµές τουλάχιστον, σε ένα επίπεδο πλησιάζει τη δική µας αντίληψη;
Είναι αλήθεια, όπως λέει ο κ. Μπαµπινιώτης, ότι µε περιορισµένα κονδύλια για την παιδεία, µε µειωµένους αριθµούς εκπαιδευτικών, µε ανυπαρξία υποστηρικτικής εκπαίδευσης, µε
περιορισµούς στο τεχνολογικό λύκειο και άλλα, µειώνονται αυτοµάτως και οι δυνατότητες για πιο τολµηρές και απαιτητικές αλλαγές. Τι είναι όλα αυτά που λέει ο κ. Μπαµπινιώτης; Αυτή δεν
είναι η πολιτική της λιτότητας; Αυτή δεν είναι ακριβώς η πολιτική
σας που δεν επιτρέπει να κάνετε, να γίνει µια πραγµατική τοµή
στο εκπαιδευτικό σύστηµα;
Χρησιµοποιούνται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα
στην αιτιολογική έκθεση, αλλά και µέσα από τις οµιλίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου κοινότοπες διαπιστώσεις, στερεότυπα που πιάνουν στο ευρύ κοινό και λέξεις και νοήµατα που
δεν έχουν καµµιά σχέση µ’ αυτό που πραγµατικά επιδιώκεται,
ενώ βεβαίως δεν παραλείπεται και η διέγερση –για να χρησιµοποιήσω µια έκφραση που χρησιµοποιείται τελευταία- των συντηρητικών αντανακλαστικών οποτεδήποτε αρθρώνεται κάποια
άποψη για το µάθηµα των Θρησκευτικών.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια δεν κρύβεται
και µάλιστα όταν απευθύνεστε σε µια καθηµαγµένη κοινωνία την
οποία έχετε βυθίσει µε την πολιτική σας στην απόγνωση. Και η
αλήθεια είναι ότι συρρικνώνετε το δικαίωµα στη µόρφωση για
τους νέους ανθρώπους, πιστοί στα προστάγµατα της αγοράς και
στο νεοφιλελεύθερο δόγµα που επιδιώκει η παιδεία να είναι εµπόρευµα. Η αλήθεια είναι ότι συντονίζεστε σ’ αυτήν την κατεύθυνση, παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες και αντιφάσεις µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μια από αυτές την ανέφερε ήδη η κ. Ρεπούση και είναι ότι «ω
του θαύµατος» το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 20142020 βάζει σαν στόχο την αύξηση των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τους οποίους απόφοιτους
εσείς θεωρείτε ως βάρος.
Η αλήθεια είναι ότι τελικά θέλετε φθηνούς, ευέλικτους, καταρτισµένους απασχολήσιµους. Αυτό χρειάζεται η αστική τάξη της
χώρας και όλης της Ευρώπης για να αντιµετωπίσει την κρίση που
το ίδιο το σύστηµά της δηµιούργησε, και το βάρος, βέβαια, των
πτυχιούχων που ο πραγµατικός τους αριθµός είναι σε ποσοστό
κοντά στο 31%-32% -και όχι άλλα νούµερα που λένε- κι οι οποίοι
µεταναστεύουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό.
Λέτε ότι θέλετε να κάνετε το λύκειο µια αυτόνοµη εκπαιδευτική
µονάδα και στην ουσία µετατρέπετε ολόκληρο το λύκειο σε ένα
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εξεταστικό κέντρο και το µήνυµα που στέλνετε από την Α’ λυκείου είναι «φροντιστήριο». Αυτό είναι το µήνυµα.
Ακόµη και η τράπεζα των θεµάτων θα γίνει αντικείµενο φροντιστηρίων ολόκληρων και αντικείµενο αποµνηµόνευσης των θεµάτων αυτών και των απαντήσεων.
Στη συνέχεια λέγεται ότι ανοίγεται µια νέα λεωφόρο µε τις
σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης, τα ΣΕΚ. Πείτε µου ένα κράτος του ανεπτυγµένου κόσµου όπου ωθείται από τα δεκαπέντε
ένας νέος, ή µια νέα εκτός τυπικής εκπαίδευσης και µάλιστα αποκλείοντας κάθε δυνατότητα διαφοροποίησης και αναβάθµισης
αφού δεν θα έχει απολυτήριο λυκείου. Πίσω ολοταχώς δηλαδή.
Μήπως έχετε κάποιες κρυφές µελέτες που αφορούν την ανάπτυξη του τόπου και δικαιολογούν τη συγκρότηση αυτού του τρίτου πυλώνα; Και µη µου πείτε ότι δεν στρώσατε το δρόµο στα
επιχειρηµατικά συµφέροντα τη στιγµή που «σαν έτοιµοι από
καιρό» οι επιχειρηµατικοί όµιλοι στα ΙΕΚ και στα ΣΕΚ ορµάνε για
να καταλάβουν όλο αυτό το πεδίο της µη τυπικής εκπαίδευσης,
ενώ η εµπειρία από τα δηµόσια ΙΕΚ –γιατί τα ΣΕΚ ακόµα δεν τα
έχουµε δει- είναι ότι ασθµαίνουν από τις ανεπάρκειες, τις ελλείψεις, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν γίνει σε σχέση µε τους
διευθυντές των ΙΕΚ.
Τέλος, οι διάφορες άλλες διατάξεις και οι ρυθµίσεις για τα ΤΕΙ
ακούγονται παράταιρα από τη στιγµή που ετοιµάζεται σφαγή ιδιαίτερα του διοικητικού προσωπικού των ιδρυµάτων, καταδικάζοντάς τα σε αδυναµία.
Μπορείτε να δεσµευτείτε, κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, για αυτούς τους χίλιους επτακόσιους εργαζόµενους στα
πανεπιστήµια ότι δεν θα τους βάλετε σε διαθεσιµότητα και δεν
θα τους σπρώξετε στη λαιµητόµο της απόλυσης; Ναι ή όχι; Διότι
αλλιώς κλείνετε τα πανεπιστήµια, όπως κλείνετε και τα σχολεία
µε την πολιτική σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουµε να κουβεντιάσουµε επί της ουσίας –και µερικές φορές δεν µπορούµε
να θέσουµε θεµελιώδη ερωτήµατα σε ένα πλαίσιο, σε ένα στενό
κορσέ, όπως είναι ο κορσές του νοµοσχεδίου που τα συσκοτίζειθέλω να θέσω το εξής ζήτηµα και να το σκεφτούµε όλες και όλοι.
Πράγµατι πιστεύει κανένας ότι ένας νέος ή µια νέα δεκαπέντε,
δεκαέξι, δεκαεπτά χρονών µπορεί να επιλέξει επαγγελµατικό και
επιστηµονικό πεδίο; Μπορούµε εµείς να συµβουλέψουµε, µπορούµε να πούµε στα παιδιά µας τι να κάνουν; Ούτε καν αυτό δεν
µπορούµε. Συνεπώς, σε αυτήν την κρίσιµη ηλικία για την ανθρώπινη συγκρότηση πιέζουµε τους νέους ανθρώπους να πάρουν
µια απόφαση που θα αφορά όλη τους τη ζωή.
Εµείς λέµε, λοιπόν, «όχι» σε αυτό. Εµείς λέµε δωδεκάχρονο
υποχρεωτικό σχολείο θεωρίας και πράξης, «όχι» στα δικέφαλα,
τρικέφαλα ή πολυκέφαλα εκπαιδευτικά συστήµατα, διότι αυτά
δεν αντανακλούν τις δυνατότητες επιλογών, αλλά ταξικούς διαχωρισµούς. Και λέµε επίσης ότι αυτό το δηµόσιο σχολείο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα
δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κοιτάξτε, την ανοχή
θα την έχετε αλλά πρέπει να καταλάβετε επιτέλους σας παρακαλώ -και το λέω αυτό για πολλοστή φορά- ότι λειτουργείτε εις
βάρος των συναδέλφων.
Συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τέλειωσα µε το γενικό λύκειο.
Θέλω µόνο να καταθέσω στα Πρακτικά τρεις τροπολογίες.
Μία τροπολογία που αφορά τη συγκροτηµένη άποψή µας για
το Ανοικτό Πανεπιστήµιο και αλλαγές που πρέπει να γίνουν και
που θα βοηθήσουν ειδικά στο εργασιακό καθεστώς.
Επίσης, µία τροπολογία που αφορά στο να αρθεί αυτή η απαγόρευση της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011.
Και επίσης, µια διόρθωση τροπολογίας που ήδη έχουµε καταθέσει, σε σχέση µε τους ΙΔΑΧ.
Και να τελειώσω µόνο µε το ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τελειώνω µε το εξής. Υπάρχει µια ειδική
περίπτωση ΕΠΑΛ -και συµβαίνει να είναι αυτό στα Γιάννενα- το
6ο ΕΠΑΛ. Είναι ένα ΕΠΑΛ που είχε επαγγέλµατα υγείας. Δεν δίνεται η δυνατότητα –και νοµίζω ότι αυτό µπορεί να ρυθµιστεί µε
µια µεταβατική διάταξη- στους µαθητές που είναι πια στη Β’ λυκείου του ΕΠΑΛ να συνεχίσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, ολοκληρώσατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είναι µια-δυο περιπτώσεις που θα πρέπει
να λάβουµε υπ’ όψιν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αµανατίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα τον λόγο για δυο θέµατα που
έχουν τεθεί από πολλούς συναδέλφους και εάν µου επιτρέπετε,
θα ήθελα να κάνω µια παρέµβαση κατ’ αρχάς για το θέµα των
ΕΠΑΛ, για να συζητάµε επί της ιδίας βάσεως.
Τα επαγγελµατικά λύκεια, όπως έχουµε πει και όπως φαίνεται
µέσα από το νοµοσχέδιο, ενισχύονται. Από δέκα εννέα πάµε στις
είκοσι έξι ειδικότητες. Οι ΕΠΑΣ απορροφώνται από τα επαγγελµατικά λύκεια.
Όσον αφορά το θέµα το οποίο έθεσε ο συνάδελφος, θέλω να
πω ότι τα µαθήµατα στη Β’ τάξη των ΕΠΑΣ ξεκινούν αύριο κανονικά. Ήδη ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στην Α’ τάξη των ΕΠΑΣ.
Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό αξιοποιείται και όσον αφορά τις
καταργηµένες ειδικότητες των επαγγελµάτων υγείας και των
άλλων κλάδων έχει ληφθεί µέριµνα ότι στη Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ τα
µαθήµατα θα γίνουν κανονικά, οι εξετάσεις στη Β’ τάξη των
ΕΠΑΛ θα γίνουν, επίσης, κανονικά και τα παιδιά από την Α’ τάξη
των ΕΠΑΛ προς τη Β’ τάξη των ΕΠΑΛ απλώς θα επιλέξουν από
τους κύκλους και από τις ειδικεύσεις που έχουν µπροστά τους.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε το θέµα της διαθεσιµότητας, το
οποίο ετέθη από διαφόρους συναδέλφους. Πρέπει να πούµε –
γιατί όλοι «παροικούµε την Ιερουσαλήµ»- ότι µε τη λογική που
είχε επικρατήσει εζητείτο από το Υπουργείο Παιδείας, επειδή
έχει µια µεγάλη «δεξαµενή» δηµοσίων υπαλλήλων –έτσι ειπώθηκε
στα µέσα- να συνεισφέρει µε επτά ή µε εννέα χιλιάδες.
Εµείς, λοιπόν, προχωρήσαµε σε αξιολόγηση δοµών και διαδικασιών, εκπονήσαµε ένα σχέδιο το οποίο έγινε αποδεκτό τον Ιούλιο από το Συµβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και έτσι
διασφαλίσαµε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει.
Όσον αφορά τους δύο χιλιάδες εκατό συναδέλφους που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, υπάρχει µέριµνα ώστε οι των επαγγελµάτων υγείας να απορροφηθούν από οργανισµούς του Υπουργείου
Υγείας. Βλέπετε, όµως, ότι και σε αυτό το νοµοσχέδιο υπάρχουν
οργανικές θέσεις –εννιακόσιες είκοσι πέντε τον αριθµό- οι οποίες
θα απορροφήσουν αυτούς τους συναδέλφους στα δηµόσια ΙΕΚ.
Εφόσον, λοιπόν, τόσο κόπτεστε –και το πιστεύω- για τους συναδέλφους σας, ψηφίστε αυτό το άρθρο. Σας παρακαλώ και σας
προκαλώ να το ψηφίσετε!
Επίσης, κατοχυρώνουµε την ασφάλεια του εκπαιδευτικού, καταθέτοντας στο νοµοσχέδιο, το οποίο ήδη είναι υπό επεξεργασία
και κατατίθεται µέσα σε αυτήν την εβδοµάδα, άρθρο το οποίο
δίνει σε κάθε εκπαιδευτικό οργανική θέση. Αυτό είναι αίτηµα της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Έτσι, κατοχυρώνουµε την οργανική
θέση όλων των καθηγητών και των δασκάλων στο σχολείο, ώστε
να µπορέσουν να αφιερωθούν απερίσπαστοι στο έργο τους.
Εποµένως, δίνουµε τέλος σε αυτήν την ανασφάλεια, στη σύγχυση και στην αδιαφάνεια που επικρατούσε και κάθε εκπαιδευτικός θα έχει την οργανική του θέση.
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Τέλος, όσον αφορά το θέµα των διοικητικών υπαλλήλων, των
ΙΔΑΧ, για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, το οποίο έχει τεθεί,
κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε ότι αυτό δεν αφορά τα τεχνολογικά
ιδρύµατα, διότι εκεί τα ελλείµµατα και οι ελλείψεις είναι προφανείς. Ούτε, επίσης, αφορά τα περισσότερα των πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων. Είναι δύο-τρία µεγάλα ιδρύµατα, που έκαναν αθρόες
µονιµοποιήσεις την περασµένη δεκαετία και όλοι τα γνωρίζουµε.
Και εκεί, όµως, δεν ερχόµαστε εµείς να ζητήσουµε οριζόντια τη
διαθεσιµότητα.
Λέµε, λοιπόν, στα πανεπιστήµια: «Αξιολογείστε τις δοµές σας
και εάν έχετε υπεράριθµους σε αυτές τις θέσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από αθρόες µονιµοποιήσεις, να µας δώσετε ένα
πλάνο.» Επαναλαµβάνω ότι αυτό αφορά δύο-τρία µεγάλα ιδρύµατα, όπου όλοι γνωρίζουµε πώς έγιναν αυτές οι αθρόες προσλήψεις. Άρα, και εκεί θα υπάρξει µία συνεργασία µε τα ιδρύµατα,
ούτως ώστε να δούµε πραγµατικά πού υπάρχουν υπεραριθµίες.
Αυτές οι υπεραριθµίες µέσα από τη διαπανεπιστηµιακή κινητικότητα θα µπορέσουν να καλύψουν τα πραγµατικά ελλείµµατα που
έχουν τα περισσότερα ιδρύµατα. Περί αυτού πρόκειται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Αµανατίδη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ξεκινώντας, κύριε Υπουργέ, από τα
τελευταία που είπατε, έχει ενδιαφέρον να δούµε σε τι επίπεδο
ορίζετε την οργανικότητα. Αυτό θα έχει µεγάλη αξία. Βέβαια, θα
το δούµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην Αίθουσα αυτή χρησιµοποιήθηκαν εκφράσεις για το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, όπως ότι
είναι «απόσταγµα διαβούλευσης µιας πενταετούς διαδικασίας
και ενός συνεχούς διαλόγου». Στην πραγµατικότητα χρησιµοποιήθηκε το πόρισµα Μπαµπινιώτη. Αν είναι απόσταγµα, τότε φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου καλό. Γιατί κατατέθηκαν εβδοµήντα
τροπολογίες και σχεδόν εκατό νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Το δεύτερο είναι ότι όλοι οι φορείς, πλην των ιδιοκτητών φροντιστηρίων που επικρότησαν, ήταν αρνητικοί. Οι µόνοι φορείς που
επικρότησαν το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου ήταν οι ιδιοκτήτες
των φροντιστηρίων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χρησιµοποιήθηκε το πόρισµα
Μπαµπινιώτη για να αποδείξει ότι αυτά έχουν συζητηθεί ξανά.
Από το πόρισµα Μπαµπινιώτη, όµως, πήρατε συγκεκριµένα σηµεία κι αυτά που θέλατε εσείς.
Για παράδειγµα, το πόρισµα Μπαµπινιώτη, κύριε Υπουργέ, έχει
προϋποθέσεις εφαρµογής. «Απ’ όλα τα µέλη του συµβουλίου τονίστηκε ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι που προτείνονται, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταδιακή αύξηση της χρηµατοδότησης για την παιδεία στα επίπεδα της Ευρωζώνης και η ορθολογική αξιοποίηση των δαπανών». Ήταν 2,1 για την παιδεία.
Τονίστηκε, επίσης, ότι «οι προτεινόµενες αλλαγές έχουν ως
επίκεντρο το µαθητή αλλά και τον εκπαιδευτικό, του οποίου ο
ρόλος πρέπει να αποτελέσει συνειδητό στόχο κοινωνικής και µισθολογικής αναβάθµισης». Περικοπές και εργασιακή ανασφάλεια έχετε επιφυλάξει.
Τέλος, «κρίθηκε απαραίτητο αυτήν τη φορά να αποφευχθούν
τυχόν βεβιασµένες και αποσπασµατικές παρεµβάσεις και τονίστηκε ότι οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα πρέπει πρώτα να
δοκιµαστούν πειραµατικά σε περιορισµένο αριθµό σχολείων».
Πείτε µας πού εφαρµόστηκαν.
«Βασικό µέληµα της εκπαιδευτικής πολιτικής µε τα συγκεκριµένα µέτρα επιβάλλεται να είναι η άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των µαθητών». Πείτε µας, η κατάργηση της ενισχυτικής
διδασκαλίας, η κατάργηση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
επιβάλλει την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων;
Επίσης, το πόρισµα Μπαµπινιώτη µιλάει για τις δοµές της εκπαίδευσης και µιλάει για τα αναλυτικά προγράµµατα. «Οι προτεινόµενες αλλαγές για τη διασφάλιση της ποιότητας στο
εκπαιδευτικό µας σύστηµα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την
εκπόνηση των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών, στη βάση
που περιγράφεται». Αν δεν σχεδιαστεί άµεση έναρξη σύνταξης
των νέων αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών, δεν θα γίνει τίποτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Κύριε Υπουργέ, εδώ σ’ αυτό το νοµοσχέδιο πρώτα νοµοθετείτε
το ωρολόγιο πρόγραµµα και έπειτα τα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών. Αυτό είναι το ανάποδο. Στις παιδαγωγικές σχολές και
στα πανεπιστήµια όσοι το έχουν δει αυτό –έχω πει µία έκφραση«χτυπάνε το κεφάλι τους στο τοίχο». Είναι δυνατόν πρώτα να καθορίζετε το ωρολόγιο πρόγραµµα και µετά τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών; Να µην έχετε καθορίσει το τι θέλουµε να
διδάξουµε στα παιδιά και µετά να δούµε πώς θα γίνει το ωρολόγιο πρόγραµµα;
Ο διάλογός σας µε τις διάφορες εκπαιδευτικές επιστηµονικές
ενώσεις έγινε «µε το πιστόλι στον κρόταφο», γιατί ουσιαστικά το
ωρολόγιο πρόγραµµα ήταν αυτό που θα καθόριζε εάν κάποιος
ήταν υπεράριθµος ή όχι σε ένα σχολείο. Είναι αυτό κριτήριο για
να πούµε ότι κάνουµε µεταρρύθµιση στην παιδεία;
Όσον αφορά την πρόταση για το λύκειο –το είπε και ο συνάδελφος ο κ. Μαντάς- υπήρχαν ουσιαστικά δύο προτάσεις. Δεν
ήταν η µοναδική αυτή που φέρατε. Εσείς πήρατε τη δεύτερη
πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο οποίο βέβαια ήταν
Πρόεδρος τότε ο σηµερινός Πρόεδρος του ΙΕΠ, ο κ. Γκλαβάς. Η
πρώτη πρόταση, όµως, την οποία δεν υιοθετήσατε, έλεγε «απεξάρτηση λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις, έµφαση στην
παιδευτική αυτοτέλεια, κατάργηση γνωστικών πεδίων, κύκλων
σπουδών κ.λπ.».
Επίσης, κύριε Υπουργέ, το πόρισµα Μπαµπινιώτη έλεγε το
εξής για τη δοµή του λυκείου και για την ελεύθερη πρόσβαση
στα πανεπιστήµια και το θεωρώ πολύ σηµαντικό: «Οι ανωτέρω
γενικές κατευθύνσεις αντιµετώπισης του θέµατος οδηγούν κατ’
εκτίµηση της πλειονότητας των µελών του συµβουλίου και των
εκπροσώπων των φορέων σε µία διαφορετική δοµή του λυκείου,
που θα περιλαµβάνει το γενικό και ένα πλήρως...». «Η πλειονότητα των µελών του συµβουλίου κρίνει αναγκαία την κατάργηση
της λειτουργίας του λυκείου ως προπαρασκευαστικής βαθµίδας
για τα ΑΕΙ, λυκείου φροντιστηρίου, µε ανάδειξη εκ νέου του καθαρώς παιδευτικού χαρακτήρα του λυκείου. Σύµφωνα µε αυτήν
την άποψη δεν πρέπει να υπάρχουν κατευθύνσεις και αυστηρά
εξειδικευµένες σπουδές στο λύκειο, ενώ προτείνεται η καθιέρωση µαθηµάτων επιλογής κ.λπ. ».
Επικροτείτε, όµως, τη δεύτερη άποψη κι επ’ αυτού έχουν κατατεθεί άλλες τέσσερις απόψεις.
Η πανελλήνια τράπεζα θεµάτων, την οποία έχετε βάλει ότι είναι
αντικειµενική, ότι δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, είναι η κρησάρα
η οποία επιτείνει τις ανισότητες και θα σας πω γιατί.
Κύριε Υπουργέ, προχθές στην οµιλία σας είπατε ότι ταυτίζετε
τη διδακτέα µε την εξεταστέα ύλη.
Μπορείτε να µας εξασφαλίσετε –και αυτός είναι ο ρόλος σας
σαν Υπουργείο- το να ταυτιστεί η διδακτέα ύλη µε τη διδαχθείσα;
Γιατί αν οι δοµές στην παιδεία και σε όλα τα σχολεία είναι διαφορετικές και στην πλειονότητα των σχολείων δεν διδαχθεί όλη
η διδακτέα ύλη, τι κάνει ο µαθητής; Πού θα πάει, κύριε Υπουργέ;
Κύριε Υπουργέ, διορίζετε και το σύστηµα τώρα θα ισορροπήσει πάλι το Δεκέµβρη. Πώς θα διδαχθούν αυτά τα µαθήµατα;
Μήπως δεν µας ενδιαφέρει η ποιότητα της διδασκαλίας; Δηλαδή
ο καθηγητής θα τρέχει και θα λέει: «Πάρτε αυτές τις δέκα σελίδες και τις άλλες είκοσι αύριο και διαβάστε τις» και έτσι θα τελειώνει η ύλη;
Άρα ο µαθητής, επειδή ακριβώς το Υπουργείο και η εκάστοτε
κυβερνητική πλειοψηφία δεν εξασφαλίζει την ταύτιση διδακτέας
και διδαχθείσης ύλης, θα στραφεί στα φροντιστήρια. Γι’ αυτό και
σας λέµε ότι στέλνετε τον κόσµο στα φροντιστήρια από την Α’
λυκείου. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να σας το πούµε µόνο εµείς.
Σας το λένε αυτοί οι οποίοι θα εφαρµόσουν αυτήν την πολιτική.
Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων έχει δική της ανακοίνωση. Γιατί τα κάνετε όλα αυτά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλά τα χρήµατα. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου έχει χαρακτηρίσει την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία ως εµπόρευµα που
πρέπει να αγοράζεται και να πωλείται.
Στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ για το 2008 έλεγαν ότι στη
χώρα µας δαπανώνται 5,5 δισεκατοµµύρια από τους γονείς, για
δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία 1,026 δισεκατοµµύρια, για ξένες
γλώσσες 858 εκατοµµύρια, για ιδιαίτερα φροντιστήρια 1,053 δι-
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σεκατοµµύρια και για σπουδές στην τριτοβάθµια, ενοίκια κ.λπ.
1,427 δισεκατοµµύρια. Να, λοιπόν, γιατί σπρώχνετε συνέχεια
τους νέους στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πού είναι οι ίσες ευκαιρίες
µάθησης, πού είναι οι αντισταθµιστικοί θεσµοί αγωγής και εκπαίδευσης, πού είναι οι βιβλιοθήκες, πού είναι η ενισχυτική διδασκαλία, πού είναι οι τάξεις υποδοχής;
Επαγγελµατικό λύκειο, επαγγελµατική εκπαίδευση, καθολικοποίηση της µαθητείας. Κύριε Υπουργέ, προσπαθείτε να εφαρµόσετε το διττό σύστηµα της Γερµανίας, όµως αυτήν τη στιγµή για
είκοσι οκτώ ώρες θα δουλεύουν, «θα εκπαιδεύονται» οι µαθητές
– το βάζω σε εισαγωγικά γιατί θα έχουν την ευθύνη οι εργοδότες- και για επτά ώρες θα είναι στο εκπαιδευτικό κέντρο, στο
σχολείο. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό είναι µία «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Προτάσεις επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου: Κύριε
Υπουργέ, πρέπει να καταργηθεί το όριο των είκοσι ετών για τα
ΣΕΚ, γιατί αλλιώς τα ΣΕΚ θα διαλυθούν. Η Β’ ΕΠΑΛ και η Α’ ΕΠΑΣ
να ισχύσει και για φέτος. Κύριε Υπουργέ, αν δεν ισχύσει η Β’
ΕΠΑΛ, οι τριάντα δύο ειδικότητες που έχετε και από τα ΕΠΑΣ
που καταργούνται και των ΕΠΑΛ, πηγαίνουν στα ΣΕΚ, άρα ένας
µαθητής ο οποίος έχει τελειώσει την Α’ ΕΠΑΛ, για να πάει στην
ειδικότητα που ήθελε, θα αναγκαστεί ξανά να πάει στα ΣΕΚ. Έχει
δηλαδή επιπλέον δυόµισι χρόνια για να σπουδάσει αυτό που
ήθελε. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Η πρόταση µας ήταν οι εκατόν δύο ΕΠΑΣ να γίνουν ΕΠΑΛ. Για
τον ΟΑΕΔ ειδικά καταθέσαµε µία τροπολογία σύµφωνα µε την
οποία οι ΕΠΑΣ µαθητείες του ΟΑΕΔ µετατρέπονται σε ΕΠΑΛ και
εντάσσονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο
τυπικό σύστηµα εκπαίδευσης. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ αναγνωρίζεται εξ’ ολοκλήρου ως πραγµατική δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων για όλες τις περιπτώσεις.
Ερευνητική εργασία - project: Ποιος µαθητής µπορεί να ερευνήσει και να αναπτύξει την κριτική του σκέψη, όταν δεν έχετε βιβλιοθήκες, όταν δεν έχετε επιµορφώσει τους εκπαιδευτικούς για
το συγκεκριµένο µάθηµα;
Κύριε Υπουργέ, είναι µνηµονιακή υποχρέωση αυτό το νοµοσχέδιο; Θεωρώ ότι έρχεται και «κουµπώνει» πάνω στις µνηµονιακές υποχρεώσεις. Γιατί; Διότι πρώτα απ’ όλα έχει τις περικοπές
και δεύτερον τις απολύσεις, δηλαδή το απόλυτο καταστροφικό
µείγµα του κοινωνικού δηµόσιου αγαθού της παιδείας.
Αυτήν τη στιγµή τα σχολεία είναι χωρίς φύλακες, χωρίς καθαριότητα, µε εκπαιδευτικούς που δεν ξέρουν σε ποια τάξη θα
µπουν, µε χιλιάδες κενά και το αντιµετωπίζετε αυτό φέρνοντας
το συν 10%.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στην αύξηση των µαθητών στα
τµήµατα, όσοι επιπλέον µαθητές έρχονταν, πέρα από τα είκοσι
πέντε παιδιά που ήταν στο δηµοτικό ή πέρα από τα τριάντα, οι
καθηγητές και οι δάσκαλοι έπαιρναν το επιπλέον παιδί και ουσιαστικά έφθαναν τα τµήµατα να είναι µε είκοσι έξι, είκοσι επτά µαθητές. Αν εδώ τώρα θεσµοθετήσετε το 10%, έστω σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, η πίεση θα είναι να γίνουν τα τµήµατα µε είκοσι
επτά µαθητές, συν να πιέζουµε να γίνουν ακόµα µεγαλύτερα τα
τµήµατα. Αυτό είναι καταστροφικό και πρέπει να το πάρετε πίσω.
Κύριε Υπουργέ, θα πω κάτι τελευταίο για µία τροπολογία για
την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Ουσιαστικά ξεκαθαρίζετε το τοπίο,
έτσι ώστε να µπορέσετε να πουλήσετε και το νερό.
Η παιδεία, η υγεία και το νερό είναι κοινωνικά αγαθά και οι διαδηλωτές και ο κόσµος που είναι έξω σε κάθε γειτονιά, σε κάθε
σχολείο και κάθε νοσοκοµείο δεν θα σας το επιτρέψουν. Μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα χτίσει ό,τι εσείς έχετε γκρεµίσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει τον λόγο.
Πόση ώρα θέλετε, κυρία Παπαρήγα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όση µου
ανήκει, καθόλου παραπάνω.
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Χθες από την τηλεόραση της Βουλής παρακολούθησα τη συζήτηση –όχι όλη, ένα σηµαντικό µέρος κατά τη γνώµη µου- που
έγινε στην επιτροπή της Βουλής, τη λεγόµενη «πρώτη ανάγνωση». Θέλω µε βάση αυτήν τη συζήτηση να βάλω ορισµένα
ερωτήµατα αντί να ξιφουλκήσω µε γενικές θέσεις και χαρακτηρισµούς, µια και το κλίµα είναι ήπιο σήµερα.
Η Κυβέρνηση έφερε αυτό το νοµοσχέδιο µε ένα άγχος ότι εν
πάση περιπτώσει πρέπει να αντιστοιχίσουµε την παιδεία µε τις
ανάγκες της αγοράς και µάλιστα σε µια περίοδο που υπάρχει µεγάλη ανεργία και πολλές επικαλύψεις ειδικοτήτων. Και αναρωτιέµαι. Δηλαδή, τώρα έχουµε µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
που φιλοδοξεί να αντιστοιχίσει τις ανάγκες της αγοράς µε την
παιδεία; Υπάρχει εκπαιδευτική µεταρρύθµιση από γεννήσεως
του σύγχρονου ελληνικού κράτους που να µην είχε αυτόν το
στόχο; Και υπάρχει κοινωνία –είτε καπιταλιστική είτε σοσιαλιστική- που δεν έχει και τέτοιο στόχο η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση; Τι είναι, η γνώση για τη γνώση; Πάντα αυτό γινόταν, δεν
είναι τίποτα καινούργιο. Βεβαίως, οι µεταρρυθµίσεις γίνονται στα
πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας, διότι υπάρχουν αλλαγές.
Σήµερα έχουµε δραµατικές, αρνητικές, καταιγιστικές αλλαγές
στις εργασιακές σχέσεις. Σήµερα, δεν έχουµε τις νέες τεχνολογίες µόνο στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στο κοινωνικό
πεδίο, στον πολιτισµό κ.λπ. και θα υπάρχει µόνιµη απεργία στο
πλαίσιο του καπιταλισµού, γιατί βεβαίως ο καπιταλισµός δεν µπορεί και δεν θέλει να εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση του ανθρώπινου δυναµικού. Εποµένως, αυτή η αντιστοίχιση γίνεται.
Κύριε Υπουργέ, εγώ ήµουν νιά και γέρασα. Θυµάµαι ότι το ’62,
’63, ’64 –βλέπετε έχω και µια ηλικία- γινόντουσαν διαδηλώσεις
και υπήρχαν συντεχνιακές αντιπαραθέσεις για τα πτυχία των
υποµηχανικών κ.λπ.. Τώρα αυτά πολλαπλασιάστηκαν.
Και να σας πω κάτι; Δεν πα’ να φέρετε την πλήρη αντιστοίχιση;
Η καπιταλιστική οικονοµία δεν είναι µόνο ταξική, εκµεταλλευτική.
Μέσα της έχει και το στοιχείο της αναρχίας. Δεν µπορείτε να
προγραµµατίσετε. Δεν πα’ να κάνετε χίλιες πιστοποιήσεις επαγγελµάτων, θα υπάρχει αναντιστοιχία. Αντιεργατικός σχεδιασµός
µπορεί να υπάρξει αλλά όχι σχεδιασµός επαγγελµάτων. Σε άλλη
φάση θα υπάρχει πληθωρισµός σε ένα επάγγελµα και σε άλλη
φάση θα υπάρχει σε άλλο.
Αυτό που, βεβαίως, θέλετε να κάνετε και προσπαθείτε -η µια
πλευρά που τέθηκε χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και είχε τεθεί υποθέτω όταν ξεκίνησε η συζήτηση σήµεραείναι η παραγωγή του σηµερινού φθηνού -και του αυριανού όπως
το εύχεστε- εργατικού δυναµικού. Όµως, για να πούµε και την
αλήθεια, η παιδεία δεν βγάζει µόνο µαζικά φθηνό εργατικό δυναµικό αλλά και χειραγωγηµένο και υποταγµένο. Αυτή η πλευρά
δεν έχει προσεχθεί.
Δυστυχώς -θα έλεγα ηθεληµένα, αλλά ας αφήσω τις προθέσεις- αυτές τις µέρες στο επίκεντρο της συζήτησης είναι τα δίκαια αιτήµατα των εκπαιδευτικών. Έχουν οικονοµικά και
εργασιακά αιτήµατα. Συζητάµε για τις µορφές πάλης, για το πότε
η Κυβέρνηση θέλει να γίνεται ή όχι απεργία. Εµείς έχουµε εκφράσει τη θέση µας για αυτό, δεν θα την επαναλάβω αυτήν τη
στιγµή.
Συζητάµε όλα αυτά τα πράγµατα και δεν µπαίνει εξίσου στην
ίδια µοίρα ένα διαχρονικό γεγονός που οξύνεται τώρα: Έχει σταδιακά αποδιοργανωθεί -άλλοτε µε αργούς ρυθµούς και άλλοτε
µε πιο δυναµωµένους- η ικανότητα σκέψης και η κριτική ικανότητα των µαθητών και των µαθητριών όσον αφορά το δηµοτικό,
το γυµνάσιο και το λύκειο.
Αυτήν τη στιγµή µπορεί τα παιδιά να χειρίζονται πολύ καλά το
«ποντίκι», να ξέρουν πράγµατα που εµείς δεν διανοούµαστε σε
αυτήν την ηλικία ότι θα µπορούσαµε να τα πιάσουµε και ταυτόχρονα να είναι –µε συγχωρείτε- όλα αγράµµατα.
Παράγεται, λοιπόν, όχι απλώς φθηνό εργατικό δυναµικό, αλλά
πλήρως χειραγωγηµένο και υποταγµένο. Η παιδεία επανδρώνει
την κρατική υπαλληλία. Βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί παίζουν σηµαντικό ρόλο µέσα στη µορφωτική διαδικασία αλλά ας µην ξεχνάµε ότι είναι υπάλληλοι ενός ιδεολογικού µηχανισµού του
κράτους, που δεν παράγει –θα το ξαναπώ- µόνο φθηνή εργατική
δύναµη. Είναι άλλο πράγµα το γεγονός ότι µέσα στην πάλη, µέσα
στο κίνηµα δηµιουργούνται προϋποθέσεις ριζοσπαστισµού.
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Ένας ριζοσπαστισµός που σήµερα, όµως, ίσως έχει πάει και
πίσω.
Ξέρετε, σε συνθήκες κρίσης και όταν γίνεται µία συστηµατική
προσπάθεια συκοφάντησης της έννοιας «ανατροπή, ο λαός στην
εξουσία» και όταν καλλιεργείται µε τη θεωρία και µε την πράξη
ο φόβος, τότε κι ένα τµήµα των ριζοσπαστικών λαϊκών µαζών ξαναγυρνάει στην κοίτη του συντηρητισµού και µην µας κάνει εντύπωση αυτό.
Η παιδεία παράγει και διευθυντικά στελέχη και τα «τσιράκια»
των διευθυντών, παράγει κι ερευνητές. Τώρα ανακαλύψαµε –για
να το πω τώρα στην Αντιπολίτευση- ότι εµπορευµατοποιείται η
παιδεία; Σοβαρά; Τώρα γίνεται; Δεν έχει γίνει ποτέ; Μα από την
αρχή έτσι ήταν.
Άκουσα οµιλίες Βουλευτών της Αντιπολίτευσης όπου άλλοι
λένε ότι η παιδεία δηµιουργεί εθνική συνείδηση άλλοι από τον
ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι η παιδεία και η γνώση δηµιουργεί χειραφέτηση.
Η γνώση, η παιδεία και η επιστήµη µπήκαν και στην υπηρεσία της
παραγωγής µαζικών όπλων καταστροφής, του πολέµου και του
ναζισµού. Η παιδεία είναι ανάλογη µε το σε ποια κοινωνία είσαι.
Το λέµε αυτό γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν είµαστε, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, στην εποχή του 1789. Αυτά γίνονταν το 1789, όταν
ο καπιταλισµός ήταν στην προοδευτική του εναρκτήρια φάση και
όταν ήθελε να ανατρέψει τη φεουδαρχία και το εποικοδόµηµα
της φεουδαρχίας. Τώρα όµως;
Να σας πω και κάτι; Ακόµα και το δίκαιο -που δεν πρόκειται να
εκπληρωθεί στον καπιταλισµό- αίτηµα της δωρεάν παιδείας, δεν
µπορεί να είναι µονοσήµαντο. Κι εµείς, βεβαίως, λέµε να µην κοστίζει τίποτα η παιδεία. Να είναι µόνο δηµόσια και δωρεάν. Και
πάλι οι ταξικοί φραγµοί δεν θα καταργηθούν. Οπωσδήποτε θα
δίνεται η δυνατότητα µεγαλύτερης πρόσβασης στις ανώτερες
βαθµίδες, διότι υπάρχει και το περιεχόµενο της παιδείας.
Αυτό, λοιπόν, που πάει να κάνει σήµερα το νοµοσχέδιο είναι
ακριβώς να αντιστρέψει -αυτό που έχει πει ο Υπουργός Παιδείαςτη σχέση ανάµεσα στα παιδιά που πηγαίνουν στο γενικό λύκειο
και το ολοκληρώνουν και στα παιδιά που από τα δεκαπέντε τους
χρόνια θα ωθούνται στην επαγγελµατική κατάρτιση. Μια επαγγελµατική κατάρτιση που πάλι θα έχει επικαλύψεις, δεξιότητες να µην τα επαναλάβω, τα έχετε πει και πολλοί της Αντιπολίτευσης
αυτά- αλλά που θα είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα πρόβληµα,
προϊόν –ας πούµε- της µερκελικής πολιτικής, προϊόν της τροϊκανής αντίληψης κ.λπ. Ποτέ δεν βοήθησε ούτε ο αντιθατσερισµός
ούτε ο αντιρηγκανισµός ούτε ο αντιµερκελισµός.
Αυτά είναι συνυφασµένα µε το ίδιο το σύστηµα. Αλίµονο αν το
σύστηµα παράγει ανθρώπους χειραφετηµένους µέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλο τι παράγει η ταξική πάλη, άλλο τι
παράγουν οι διαδηλώσεις στο δρόµο. Τι περιµένετε, λοιπόν; Με
συγχωρείτε αλλά λέτε ότι θα τα ανατρέψετε όλα όταν έρθετε
στην κυβέρνηση. Το ρετιρέ της πολυκατοικίας «παιδεία» και την
πρόσοψη µπορεί να ξαναχτίσετε. Δεν θα είναι η παιδεία υποταγµένη στην καπιταλιστική οικονοµία; Πού θα είναι; Στη γνώση ως
αυτοσκοπό;
Εδώ ακούστηκε και χθες και σήµερα ότι στην Ευρώπη υπάρχουν άλλες εξελίξεις. Δεν υπάρχουν καθόλου άλλες εξελίξεις.
Υπάρχει η παιδεία των δύο ταχυτήτων. Φτιάχνουν και επιστήµονες πάρα πολύ καλούς και εξαίρεση είναι ένα παιδί από την εργατική οικογένεια να φτάσει στις ανώτερες βαθµίδες. Μπορεί να
φτάσει εκεί και αν ξεπουλήσει και την ψυχή του, µπορεί να γίνει
και υπουργός ή να γίνει σύµβουλος µεγάλων επιχειρήσεων.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, και εδώ στην Ελλάδα και παντού παράγονται και πάρα πολλοί καλοί επιστήµονες.
Το νοµοσχέδιο αφορά τα παιδιά της εργατικής, λαϊκής, οικογένειας, αφορά τη µάζα δηλαδή. Εξαιρέσεις πάντα θα υπάρχουν.
Στη Γερµανία η στροφή προς την επαγγελµατική κατάρτιση
άρχιζε από την ηλικία των δέκα χρόνων και όχι µετά από δέκα
χρόνια. Μάλιστα, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γερµανία
και της είπε ότι αυτό πρέπει να γίνεται στα δεκαπέντε χρόνια.
Αυτή είναι η τοµή που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια.
Το ότι όλα αυτά δεν έχουν άµεσα αποτελέσµατα δεν µας παρεµποδίζει. Και τα µεταπτυχιακά και τα διδακτορικά και η αµάθεια θα αυξάνονται στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα πηγαίνουν
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παράλληλα. Και υψηλού επιπέδου επιστήµονες θα έχουµε αλλά
και µάζα αγράµµατων, δηλαδή φτηνού και χειραγωγηµένου εργατικού δυναµικού, θα έχουµε. Αυτή είναι η επιδίωξη. Μπορεί και
να µη γίνει έτσι, αν ο λαός αποφασίσει να κάνει αυτό που πρέπει
και που τον συµφέρει να κάνει.
Εγώ θα σας πω ότι διεκδικούµε και πράγµατα τα οποία δεν αλλάζουν τον ταξικό χαρακτήρα της παιδείας.
Κύριε Υπουργέ, γιατί θεωρείται αναχρονισµός ή πολύ µπροστά
το υποχρεωτικό δωδεκάχρονο ενιαίο σχολείο; Μιλάµε τώρα για
το αν το λύκειο αυτονοµείται από το πανεπιστήµιο; Εµείς µιλάµε
για την αυτοτέλεια της ενιαίας δωδεκάχρονης παιδείας που τελειώνει στη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ξέρετε πού θα πάµε τώρα; Από τη στιγµή που υποχρεωτικό
είναι το εννιάχρονο σχολείο, η Κυβέρνηση θα κάνει µια λειψή επιδότηση για την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και από εκεί
και πέρα ανάλογα µε το αν υπάρχουν πλεονάσµατα ή όχι, πλεονασµατικός προϋπολογισµός και δεν ξέρω τι άλλο, θα δίνονται
και µερικά ψίχουλα. Έτσι, το λύκειο µε τη βοήθεια και του «Καλλικράτη» θα οδηγηθεί στις πλάτες των γονιών.
Δεν θα φύγουν άµεσα όλα τα παιδιά, δηλαδή δεν θα σταµατήσουν το λύκειο για να πάνε στα ΙΕΚ κ.τ.λ. και µετά από δεκαπέντε
χρόνια να µπουν στην επαγγελµατική κατάρτιση. Διότι, υπάρχει
και η οικογένεια που θα «σπρώξει». Μέχρι πόσο, όµως, θα
«σπρώχνει» η οικογένεια;
Το ένα ζήτηµα, λοιπόν, είναι αυτό, το να ξεκινά στα δεκαπέντε
χρόνια η επαγγελµατική κατάρτιση. Κάποιοι όµως θα προχωρούν
και σε διδακτορικές σπουδές. Δεν υπάρχει θέµα. Αυτή είναι η ταξικότητα της παιδείας.
Το δεύτερο ζήτηµα και το πιο φοβερό που γίνεται µε αυτό το
νοµοσχέδιο, είναι η διαδικασία της µαθητείας, η οποία γινόταν στις
σχολές του ΟΑΕΔ. Τώρα γενικεύεται. Όταν Υπουργός Παιδείας
ήταν η κ. Γιαννάκου, είχα διαβάσει όλο το υλικό του διαλόγου. Ξέρετε τι λεγόταν εκεί και µάλιστα και µέσα από συνδικαλιστικούς
φορείς; Ότι η διαδικασία της κατάρτισης και της µάθησης πρέπει
να γίνεται αποκλειστικά µέσα στη βιοµηχανία. Τότε βέβαια δεν
υπήρχε τέτοια κρίση. Μάλιστα, είχε τεθεί το ερώτηµα: «ποιος µπορεί να διδάξει τον µαθητευόµενο», ένας που έχει δουλέψει είκοσι
χρόνια σε µια βιοµηχανία ή ένας που έχει βγάλει το πολυτεχνείο ή
το πανεπιστήµιο; Καταλαβαίνετε τώρα πού πάµε; Αυτά υπάρχουν
σαν υλικά. Βεβαίως, δεν υιοθετούνται όλα. Δεν πηγαίνουν όµως
και χαµένα. Κάποια στιγµή υιοθετούνται.
Εποµένως, αυτός είναι ο στόχος και φαίνεται από τα εξής:
Πρώτον, από το γεγονός ότι γενικεύεται ο θεσµός της µαθητείας,
δηµιουργώντας έτσι φτηνό εργατικό δυναµικό στις βιοµηχανίες.
Δεύτερον, από το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά που θα καταφέρουν, αφού περάσουν χίλιες εξετάσεις και αφού γονατίσουν οι
γονείς τους για να τους εξασφαλίσουν φροντιστήρια, να πάνε
από την επαγγελµατική κατάρτιση στα ΤΕΙ, πρέπει, για να πάρουν πιστοποίηση την οποία δίνουν οι ιδιωτικοί φορείς, να περάσουν από δωδεκάµηνη µαθητεία µέσα στους τόπους δουλειάς.
Εµείς λέµε ότι το πτυχίο δίνει την ειδικότητα και η ειδικότητα
το δικαίωµα για δουλειά, γιατί µέσα στον καπιταλισµό δεν υπάρχει 100%. Εν πάσει περιπτώσει, όµως, έχεις ένα πτυχίο και έχεις
το δικαίωµα να ζητήσεις δουλειά και όχι να περάσεις από σαράντα κύµατα.
Αυτό, λοιπόν, κάνει το νοµοσχέδιο. Γενίκευση της µαθητείας
και στροφή των παιδιών -όχι όλων, ενός σηµαντικού µέρους- από
τα δεκαπέντε χρόνια προς την κατάρτιση, γιατί σήµερα η βιοµηχανία, η αγροτική παραγωγή κ.τ.λ. δεν χρειάζονται τόσο ζωντανή
εργασία όπως πριν. Επίσης, έχετε δυσαναλογία στην ανάπτυξη
των κλάδων.
Εποµένως για να τα ξεµπερδεύουµε, ας µη λέµε ότι στην Ελλάδα γίνεται κάτι αντίθετα προς την Ευρώπη, αφού στην Ελλάδα
γίνεται ό,τι και σε όλη την Ευρώπη, µόνο που γίνεται µε καθυστέρηση.
Και µην εξωραΐζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί την εξωραΐζετε. Εδώ συνεχώς ακούµε διάφορα. Στην Ευρώπη δεν έχουν επιστήµονες και παίρνουν από την Ινδία και από
την Ελλάδα. Και εκεί υπήρχε πρόβληµα, όµως σε άλλο επίπεδο.
Και εκεί υπήρχε έλλειψη ειδικοτήτων. Στην Αυστραλία δεν έχουν
οικοδόµους και παίρνουν από την Ελλάδα. Αυτό είναι σύµπτωµα
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της καπιταλιστικής οικονοµίας, που είναι σύµφυτη και µε την
αναρχία, µε την έλλειψη δυνατότητας προγραµµατισµού.
Εποµένως, εµείς διεκδικούµε δωρεάν υποχρεωτική παιδεία,
δωδεκάχρονο σχολείο, πτυχίο που δίνει την ειδίκευση, το απολυτήριο λυκείου -έστω θεωρητικά, γιατί στην πράξη για να βρεις
δουλειά είναι µια άλλη ιστορία- οι εξετάσεις να είναι ενδοσχολικές και τέλος, να µην περάσει αυτό που περνάει στα πανεπιστήµια, να βάζουν συντελεστές και να καθορίζουν και τα
πανεπιστήµια τους συντελεστές βαρύτητας για τις εισαγωγικές
εξετάσεις. Αυτό και αν είναι ταξικός πέλεκυς. Θα έχουµε σαράντα ταχυτήτων πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Και τώρα έχουµε βεβαίως, αλλά αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Από πολλές πλευρές,
δηλαδή, φαίνεται ο στόχος αυτού του νοµοσχεδίου που θα ολοκληρωθεί και οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις τώρα θα έρχονται
απανωτές. Ελπίζω ο λαός να ανατρέψει αυτήν την πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αισθάνοµαι την ανάγκη να εκφράσω την ικανοποίησή µου για την προηγούµενη δέσµευση-ανακοίνωσή σας
περί δηµιουργίας οργανικής θέσεως για κάθε εκπαιδευτικό. Νοµίζω ότι η εξέλιξη αυτή πλέον στερεί και από τον πλέον κακόπιστο, το οποιοδήποτε επιχείρηµα περί της προσπάθειάς σας να
κατοχυρώσετε τις θέσεις των εκπαιδευτικών τόσο σε ηθικό όσο
και ουσιαστικό και τυπικό επίπεδο. Νοµίζω ότι η πολύ σηµαντική
αυτή δέσµευσή σας µε την υλοποίησή της θα βοηθήσει, ώστε να
υπάρξει στην εκπαιδευτική κοινότητα η απαιτούµενη ηρεµία.
Κύριοι συνάδελφοι, κάθε νοµοσχέδιο έρχεται να καλύψει ανάγκες της κοινωνίας, εν προκειµένω ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έρχεται είτε για να εξαλείψει τις δυσκαµψίες είτε για
να προωθήσει µεταρρυθµίσεις.
Ποια η ανάγκη για το παρόν νοµοσχέδιο το οποίο σήµερα συζητούµε; Υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι µίλησαν προηγούµενα,
µε µεγάλη εξειδίκευση και µε µεγαλύτερη από εµένα προσέγγιση
στο εκπαιδευτικό αντικείµενο. Εγώ από τη δική µου σκοπιά –όχι
αυτή του εκπαιδευτικού, αλλά του πατέρα και ενεργού πολίτη
αυτής της κοινωνίας- έχω προβεί σε συγκεκριµένες διαπιστώσεις, οι οποίες έκαναν επιτακτική την ανάγκη για την ύπαρξη
αυτού του νοµοσχεδίου.
Υπάρχουν κάποιες διαπιστώσεις, ερωτήµατα συγχρόνως και
νοµίζω ότι η απάντηση σε αυτά είναι καταλυτική σε σχέση µε τη
σκοπιµότητα του παρόντος νοµοσχεδίου. Υπάρχει κανείς σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, που να πιστεύει ότι το λύκειο δεν είναι
απλά ένας προθάλαµος προετοιµασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις; Μιλώ για το λύκειο όπως το ζούµε, έτσι όπως είναι σήµερα. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι η γενική παιδεία την
οποία παρέχει αυτό το λύκειο είναι η γενική παιδεία την οποία
πρέπει να έχει ένας απόφοιτος λυκείου, ο οποίος άσχετα από το
επαγγελµατικό, επιστηµονικό αντικείµενο που θα επιλέξει, πρέπει
να είναι καταρτισµένος σε θέµατα γενικής παιδείας, χωρίς τα
οποία δεν θα µπορέσει να ολοκληρώσει καµµία από τις κατευθύνσεις τις οποίες θα επιλέξει, µε επάρκεια; Υπάρχει επίσης κανείς που να πιστεύει ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει η απαραίτητη
εκείνη σύνδεση που πρέπει να υφίσταται ανάµεσα στην τεχνική
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας; Νοµίζω ότι αυτές είναι οι
αλήθειες τις οποίες διαπιστώνουµε όλοι στην καθηµερινότητά
µας.
Πρέπει πλέον το λύκειο να αυτονοµηθεί και να προσφέρει τα
δύο ζητούµενα τα οποία πρέπει να υπηρετεί. Το ένα είναι ότι πρέπει να παρέχει µια ολοκληρωµένη γενική παιδεία στο µαθητή. Νοµίζω ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται απόλυτα µε το παρόν
νοµοσχέδιο, καθώς πλέον τα µαθήµατα της γενικής παιδείας
στην Α’ και τη Β’ λυκείου ουσιαστικά καλύπτουν το µεγαλύτερο
µέρος του εκπαιδευτικού ωραρίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Συγχρόνως, όµως, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα -και δίδεται
µε το παρόν νοµοσχέδιο- στη Γ’ λυκείου και µε την επιλογή της
κατεύθυνσης από το µαθητή, να µπορεί να ασχοληθεί µόνο µε
το αντικείµενο ουσιαστικά το οποίο επιλέγει, µε περιορισµό των
σχετικών µαθηµάτων -και σε αυτό, βεβαίως, είναι θετικότατη η
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ρύθµιση για περιορισµό των µαθηµάτων από έξι σε τέσσερα- έτσι
ώστε να µπορέσει να προετοιµαστεί και για την κατεύθυνση την
οποία επιλέγει για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Με αυτό το σχέδιο νόµου, κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά µια µεγάλη µεταρρυθµιστική προσπάθεια, η οποία δεν έγινε «στο πόδι»,
µια µεταρρυθµιστική προσπάθεια η οποία είναι το αποτέλεσµα
µιας πενταετούς επεξεργασίας. Είναι γνωστά τα αποτελέσµατα
αυτής της επεξεργασίας και νοµίζω ότι το να επιλέγουν κάποιοι
αποσπάσµατα από το πόρισµα Μπαµπινιώτη απλά για να δικαιολογήσουν το όποιο πολιτικό τους εφαλτήριο ή την όποια σκοπιµότητα σε σχέση µε την συνολική στάση που έχουν απέναντι σε
αυτό το νοµοσχέδιο, ούτε τους ίδιους δικαιώνει σε σχέση µε το
–θέλω να υποθέσω- πραγµατικό τους ενδιαφέρον για την παιδεία, αλλά ούτε και την αλήθεια αποδίδει.
Στο λύκειο µετράει πλέον η βαθµολογία και των τριών τάξεων.
Νοµίζω ότι το στοιχείο αυτό -που δεν µετρούσε πριν- δίνει τη δυνατότητα, µέσα από αυτή την υποχρέωση, στον µαθητή του λυκείου να παρακολουθεί τα µαθήµατα για τα οποία θα ήταν
αδιάφορος.
Θυµόµαστε πολύ καλά οι µεγαλύτεροι σε ηλικία τι ολοκληρωµένη παιδεία λαµβάναµε στην Α’ και τη Β’ λυκείου. Η Α’ και η Β’
λυκείου ουσιαστικά απαξιώθηκαν µε το εκπαιδευτικό σύστηµα,
όπως λειτουργούσε µέχρι σήµερα, ακριβώς γιατί το µυαλό του
κάθε µαθητή ήταν στο να έρθει η Γ’ λυκείου, στο να ρίχνει βάρος
µόνο στα µαθήµατα που θα επιλέξει για τη Γ’ λυκείου και να µην
ασχολείται µε τα µαθήµατα της γενικής παιδείας.
Ο συνυπολογισµός πλέον του µέσου όρου της απόδοσης στα
µαθήµατα της Α’ και Β’ λυκείου, ο µεγάλος αριθµός, ο µεγάλος
όγκος των εκπαιδευτικών ωρών, σε σχέση µε τα µαθήµατα της
γενικής παιδείας, νοµίζω ότι δίνει τις βάσεις εκείνες οι οποίες
είναι αναγκαίες, έτσι ώστε να λέµε ότι πλέον η δυνατότητα για
µία επαρκή γενική παιδεία, για κάθε Έλληνα µαθητή, για κάθε
αυριανό Έλληνα πολίτη, δίδεται µε τον καλύτερο τρόπο.
Σε ό,τι αφορά το τεχνικό λύκειο και τον προαιρετικό χρόνο µαθητείας, για πρώτη φορά υπάρχει σύνδεση µεταξύ εκπαίδευσης
και αγοράς εργασίας. Ακούστηκαν αντιδράσεις. Δεν µπορώ
πραγµατικά να κατανοήσω το λόγο. Ουσιαστικά, φέρνουµε σε
επαφή το µαθητικό δυναµικό µε το επιχειρηµατικό δυναµικό.
Μέσω της εφαρµογής του θεσµού της µαθητείας δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να εφαρµόσουν και να αποκτούν γνώσεις
και δυνατότητες προσαρµοσµένες στις ίδιες τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών, ώστε να ενταχθούν οµαλά
στην αγορά εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε, κλείνοντας την τοποθέτησή µου, να αναφερθώ σε µία τροπολογία την οποία κατέθεσα
εγώ µε δύο ακόµα συναδέλφους, τον κ. Κουκοδήµο και τον κ.
Κόνσολα, σε σχέση µε το διοικητικό προσωπικό του παραρτήµατος των ΤΕΙ Κιλκίς και Κατερίνης, οι οποίοι υπηρετούσαν µέχρι
31-8-2013 στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Πλην, όµως, µε το
προεδρικό διάταγµα, δεν ανήκουν πλέον στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
αλλά στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Είναι αναγκαίο να γίνει άµεσα η µετάταξή τους, ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν τα συγκεκριµένα ΤΕΙ, καθώς στερούνται οποιουδήποτε άλλου διοικητικού προσωπικού. Αναφέροµαι
σε τρία µόνο άτοµα για το διοικητικό προσωπικό του παραρτήµατος του ΤΕΙ Κιλκίς, το οποίο ανήκει πλέον στο ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας και για ένα άτοµο το οποίο είναι στο ΤΕΙ Κατερίνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι η τροπολογία αυτή, η εύλογη και αναγκαία για τη
λειτουργία του ΤΕΙ, θα γίνει δεκτή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι άλλοι τριάντα οµιλητές Βουλευτές και επιπλέον
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και Υπουργοί. Δεδοµένου ότι
έχουµε αποφασίσει να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία στις δώδεκα το βράδυ, ζητάω να µειωθεί ο χρόνος των επόµενων οµιλητών στα πέντε λεπτά, αλλιώς δεν θα µιλήσουν σχεδόν οι µισοί.
Θα µιλήσουν πέντε λεπτά και µε την ανοχή θα είναι έξι λεπτά.
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Τον λόγο έχει ο κ. Βολουδάκης που θα µας κάνει την αρχή και
θα τηρήσει το χρόνο των πέντε λεπτών.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δευτεροβάθµια παιδεία στην
πατρίδα µας είχε µετατραπεί τις τελευταίες δεκαετίες σε πολύ
µεγάλο βαθµό σε ένα σύστηµα προετοιµασίας των πανελληνίων
εξετάσεων. Αυτό είναι µια στρέβλωση. Κάθε βαθµίδα της παιδείας έχει αξία και περιεχόµενο καθ’ αυτή. Δεν µπορεί να αποτελεί απλώς ένα τρόπο εισαγωγής στην επόµενη βαθµίδα και το
σύστηµα αυτό όπως λειτούργησε ως σήµερα είχε πολλές παράπλευρες απώλειες.
Πρώτον, µε την υπερβολική έµφαση στα µαθήµατα των πανελληνίων εξετάσεων περιορίστηκε σηµαντικά το εύρος του γνωστικού αντικειµένου, το εύρος των πραγµατικών γνώσεων το οποίο
αποκτούν οι µαθητές στο σχολείο. Και για τον ίδιο λόγο µε την
έµφαση στις εξετάσεις, οι οποίες κατηύθυναν τους µαθητές σε
πολύ µεγάλο βαθµό στην αποστήθιση, περιορίστηκε ουσιαστικά
η ανάπτυξη της κριτικής αντίληψης, της κριτικής σκέψης των µαθητών, που πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της παιδείας.
Δεύτερη από τις µεγάλες παράπλευρες απώλειες, η σχεδόν
εµµονική στόχευση του συστήµατος στις εξετάσεις προκάλεσε
στους µαθητές τέτοια ένταση, που δυσκόλεψε όχι µόνο την ανάπτυξη ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, διατάραξε και αυτή την ίδια την οικογενειακή ζωή των
Ελλήνων πολιτών.
Το νοµοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση περιορίζοντας
τον αριθµό των εξεταζοµένων µαθηµάτων στις πανελλήνιες, ενισχύοντας τα µαθήµατα της γενικής παιδείας µακριά από ακραίες
εξειδικεύσεις, δηµιουργώντας την τράπεζα θεµάτων που θα βοηθήσει στην οικοδόµηση ενός συστήµατος εξετάσεων που δεν θα
βασίζεται στην αποστήθιση, αλλά στην αποτίµηση της πραγµατικής κατανόησης του γνωστικού πεδίου από τον µαθητή.
Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο Υπουργός Παιδείας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επέδειξε όλο το διάστηµα της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου ευελιξία και αποτελεσµατική
συνεργασία µε τους Βουλευτές µε την αποδοχή ουσιαστικών
βελτιώσεων στο αρχικό κείµενο, όπως έγινε για παράδειγµα µε
τα µαθήµατα της Πληροφορικής που θα διδάσκονται, κατόπιν
συνεργασίας µας, σε όλες τις τάξεις του λυκείου.
Δεν µπορώ να µην αναφερθώ στο ζήτηµα των Θρησκευτικών
το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ηµέρες. Είναι κατά την άποψή
µου πολύ παρωχηµένος «εκσυγχρονισµός» η πρόταση για την
κατάργηση των Θρησκευτικών στα σχολεία.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Η συλλογική ταυτότητα των Ελλήνων είναι άρρηκτα δεµένη µε την Ορθοδοξία.
Αυτή την πραγµατικότητα αποτυπώνει το Σύνταγµά µας µε τη
σοφή διατύπωση για την επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα.
Μια διατύπωση φιλελεύθερη η οποία δεν υπαινίσσεται κανενός
είδους καταναγκασµό και χωρά και τη διαφορετική αντίληψη.
Πρόκειται για µια απλή, πλην όµως πλήρη νοήµατος διαπίστωση
για τη συνολική ταυτότητα της πλειοψηφίας. Και το εκπαιδευτικό
σύστηµα δεν µπορεί να αγνοεί τη συλλογική ταυτότητα της κοινωνίας την οποία υπηρετεί.
Η προσαρµογή του θεσµικού µας πλαισίου στις ανάγκες του
σύγχρονου κόσµου δεν πρέπει να αποτελέσει όχηµα για τη δηµιουργία µιας κοινωνίας άχρωµης χωρίς συλλογική ταυτότητα,
χωρίς επίγνωση της ιστορίας της. Και δεν αποτελεί εµπόδιο η
ταυτότητά µας στην πορεία της πατρίδας µας στο σύγχρονο
κόσµο. Στην πραγµατικότητα, η επίγνωση της ιστορίας και της
συλλογικής µας ταυτότητας αποτελεί προϋπόθεση για µια αποτελεσµατική πορεία στην Ενωµένη Ευρώπη, στην οποία όλα τα
συνιστώντα κράτη διατηρούν, µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο,
την ιδιοπροσωπία τους.
Δύο λόγια για την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Είναι
απαραίτητος ο εξορθολογισµός που επέρχεται µε το νοµοσχέδιο
που συζητάµε απόψε. Πρέπει, όµως, να ληφθούν υπόψη ορισµένες κρίσιµες ανάγκες των παιδιών σήµερα, που επιλέγουν την τεχνική παιδεία. Πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησης απογευµατινών µαθηµάτων. Το εσπερινό λύκειο που
προβλέπεται στο νοµοσχέδιο καλύπτει µέρος της ανάγκης αυτής
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και αυτό γιατί είναι τετραετούς φοίτησης.
Ως σήµερα, οι µαθητές που θα ήθελαν µπορούσαν να έχουν
µαθήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε προγράµµατα τριετούς φοίτησης. Τη δυνατότητα αυτή δεν µπορούµε να τη στερήσουµε από παιδιά που οι συνθήκες της ζωής δεν τους
επιτρέπουν είτε τη γενική παιδεία είτε πρωινή φοίτηση στην
επαγγελµατική παιδεία. Θα πρέπει και οι δοµές που προβλέπονται µε το νοµοσχέδιο αυτό να δίνουν τη δυνατότητα αυτή.
Πρέπει ακόµα να διασφαλιστεί ότι το κόστος µεταφοράς των
µαθητών από αποµακρυσµένες περιοχές για τις νέες δοµές που
δηµιουργούνται -το νέο ΕΠΑΛ, το ΣΕΚ, το ΙΕΚ κ.λπ.- θα συνεχίσει
να καλύπτεται από το δηµόσιο για τις περιπτώσεις που και ως
τώρα καλύπτονταν.
Πρέπει ακόµα να εµπλουτιστούν οι ειδικότητες της τεχνικής
παιδείας µε ορισµένες που δεν προβλέπονται, αλλά καλύπτουν
πραγµατικές ανάγκες, όπως είναι αυτές –λέω για παράδειγµα και
έχω δώσει σχετικά στοιχεία- των θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και των σύγχρονων εργαλειοµηχανών.
Γνωρίζω ότι ως αυτήν την ώρα η πολιτική ηγεσία και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου προσαρµόζουν το κείµενο.
Θεωρώ τις παραπάνω προσθήκες απαραίτητες τελευταίες πινελιές, για να ολοκληρωθεί η ουσιαστική µεταρρύθµιση που σήµερα συζητάµε.
Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βολουδάκη διότι τήρησε ακριβώς το χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Κεδίκογλου, αυστηρά για οκτώ
λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ξεκινώντας να ζητήσω την ανοχή
σας διότι δεν µίλησα χθες, δεν θα δευτερολογήσω σήµερα και
είναι αρκετά τα θέµατα στα οποία οφείλω µια απάντηση. Όσο
µπορείτε εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια του δυνατού, ζητώ
µια ανοχή.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η παιδεία, η εκπαίδευση είναι πράγµατι
η βάση για κάθε προσπάθεια µελλοντικής βιώσιµης ανάπτυξης.
Όµως, το γενικό λύκειο σήµερα έχει χάσει την αυτονοµία και την
αυτοτέλειά του. Έχει µετατραπεί σε χώρο φροντιστηριακής προετοιµασίας για τα µαθήµατα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο
ρόλος του εκπαιδευτικού έχει υποβαθµιστεί. Περιορίζεται στην
παρακολούθηση των φροντιστηριακών επιδόσεων και η εκπαιδευτική πράξη έχει αλλοιωθεί. Το επαγγελµατικό λύκειο είναι
απαξιωµένο και πολύ απέχει από ένα σχολείο πρώτης επιλογής,
από ένα ποιοτικό σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θα
έδινε στους νέους άµεση διέξοδο στην αγορά εργασίας.
Χρειάζονται άµεσα θεσµικές αλλαγές, καθώς η επίλυση των
χρόνιων προβληµάτων καθίσταται επιτακτικότερη λόγω της διεθνούς κρίσης. Γι’ αυτό, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο επιχειρεί
την αναβάθµιση της δηµόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και της διά
βίου µάθησης, από την τυπική έως την άτυπη. Επιχειρεί την αναβάθµιση του ρόλου που πρέπει να διαδραµατίζει η µεσαία εκπαιδευτική βαθµίδα, ξαναδίνοντας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
την αξία που της αρµόζει και αναγνωρίζοντας τον πολύ σηµαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού, στο φιλότιµο του οποίου στηρίζεται
εν πολλοίς σήµερα το εκπαιδευτικό µας σύστηµα.
Οι προτεινόµενες αλλαγές είναι προϊόν εθνικού διαλόγου, κοινωνικής συναίνεσης πολλών φορέων, αλλά και πολιτικής συναίνεσης. Στηρίζεται κατά βάση στο πόρισµα της επιτροπής του
εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Είναι µια προσπάθεια που έχει
ξεκινήσει εδώ και πέντε χρόνια περίπου. Είναι ίσως από τα ελάχιστα νοµοσχέδια που φτάνει στη Βουλή τις τελευταίες δεκαετίες
µετά από τόσο εκτενή και ευρεία διαβούλευση. Θυµάµαι ότι
ήµουν νεοεκλεγείς όταν ξεκίνησε η συζήτηση γι’ αυτές εδώ τις
αλλαγές. Και παρ’ όλο που θα µπορούσε κανείς βάσιµα να µας
κατηγορήσει ότι αργήσαµε να παρέµβουµε στα κακώς κείµενα
του λυκείου, αντιθέτως κατηγορούµαστε διότι δεν καθυστερήσαµε και άλλο. «Ο διάλογος ήταν σύντοµος», λέει, µετά από
πέντε ολόκληρα χρόνια. Μεσολάβησε και η διαβούλευση κατά
την οποία συµµετείχαν και ως σχολιαστές δύο χιλιάδες εκατόν
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τριάντα δύο καθηγητές, µαθητές, φοιτητές, φορείς και πολίτες.
Διατυπώθηκαν συνολικά τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα
σχόλια τα οποία και µελετήσαµε. Ο χώρος της παιδείας πρέπει
να είναι κατεξοχήν χώρος συναίνεσης και σύνθεσης, µακριά από
κοµµατικές και συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις.
Δεν κοµίζουµε µια εκ βάθρων µεταρρύθµιση που αλλάζει συθέµελα το εκπαιδευτικό σκηνικό. Με στοχευµένες και κατάλληλες κινήσεις οικοδοµούµε ένα αυτόνοµο λύκειο που αποβλέπει
στην καλλιέργεια και στη µόρφωση των µαθητών και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης µέσα από τρεις πυλώνες:
Πρώτον, την αναδόµηση του γενικού λυκείου µε στόχο την παιδευτική του αυτονοµία και τη µετατροπή του, από εξεταστικό
φροντιστήριο, σε σχολείο γενικής δευτεροβάθµιας παιδείας και
εκπαίδευσης.
Δεύτερον, τη θεµελιώδη µεταρρύθµιση της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης µε την εφαρµογή του τέταρτου έτους µαθητείας,
καθολικής µαθητείας για όλους τους αποφοίτους του επαγγελµατικού λυκείου.
Τρίτον, για την πρώτη φορά ίδρυση δοµών δηµόσιας, δωρεάν,
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης των σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης και των ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης.
Ποιες είναι τώρα οι καινοτοµίες που εισάγει το νοµοσχέδιο;
Πρώτον, το λύκειο, όπως είπαµε, αυτονοµείται, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στο βασικό του στόχο, που είναι να παρέχει γενική παιδεία. Αυτό επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή στο
πρόγραµµα σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, ως εξής: Στην
Α’ και Β’ τάξη του νέου λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας
καταλαµβάνουν ποσοστό 100% και 80% αντίστοιχα, ενώ στην Γ’
τάξη το ποσοστό των µαθηµάτων κατεύθυνσης είναι 80% µε πολλές ώρες διδασκαλίας, ώστε κανείς να µην µπορεί να πει ότι δεν
γίνονται πολλές ώρες τα µαθήµατα κατεύθυνσης. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στην Γ’ λυκείου αυξάνουµε τις ώρες διδασκαλίας
των εξεταζοµένων µαθηµάτων στις πανελλαδικές από δεκατέσσερις σε είκοσι εβδοµαδιαίως. Περιορίζουµε τον αριθµό των µαθηµάτων στην Γ’ λυκείου, από δεκατρία που είναι σήµερα, σε
εννιά και αυξάνουµε τις ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας από
τριάντα µία σε τριάντα τέσσερις.
Δεύτερον, εισάγουµε ως υποχρεωτικό για όλους το µάθηµα
της φιλοσοφίας που γίνεται και σε άλλες χώρες του κόσµου και
δεν υπήρχε εδώ, στη χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία, την Ελλάδα.
Τρίτον, εισάγουµε το µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας που
µπαίνει στην Α’ και Β’ τάξη, επειδή θέλουµε τον ενεργό, δηµοκρατικό πολίτη, µε κριτική σκέψη.
Τέταρτον, αποσυνδέουµε το απολυτήριο λυκείου από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο µαθητής δεν είναι πλέον υποχρεωµένος
να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις για να πάρει το απολυτήριό
του.
Πέµπτον, εισάγουµε το θεσµό της τράπεζας των θεµάτων, ένα
µέτρο που διασφαλίζει ότι ο εκπαιδευτικός θα εξαντλήσει υποχρεωτικά την προβλεπόµενη διδακτέα ύλη, αφού το 50% των
προαγωγικών θεµάτων και απολυτηρίων εξετάσεων λαµβάνονται
µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας
και είναι κοινά πανελλαδικώς, ενώ το 50% διατυπώνεται από τον
ίδιο τον διδάσκοντα. Έτσι αντιµετωπίζουµε την κακή πρακτική
ένας εκπαιδευτικός να προχωρά µε την ύλη και άλλος να µένει
πίσω, σχολείο από σχολείο να διαφέρει, δίνοντας ουσιαστικά άνισες συνθήκες για τους µαθητές.
Έκτον, µειώνουµε σε τέσσερα από έξι τα µαθήµατα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για τα οποία προσµετράται και ο βαθµός προαγωγής και
απόλυσης. Τι πετυχαίνουµε µε αυτό; Τονώνουµε τη γενική παιδεία, δίνοντας κύρος και βάρος σε όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα, αποτρέποντας το µαθητή από πρόωρη επιλογή
κατευθύνσεων και ουσιαστική µελέτη µόνο αυτών µε παράλληλη
απαξίωση των µη εξεταζόµενων πανελλαδικά µαθηµάτων, αναβαθµίζοντας έτσι και το ρόλο του καθηγητή µέσα στο σχολείο.
Έβδοµον, δηµιουργείται Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων.
Έχει ήδη αναφερθεί ο Υπουργός και δεν θα πω περισσότερα.
Όγδοον, προχωρούµε στη θέσπιση πιστοποιητικού ηλεκτρονικού υπολογιστή από το γυµνάσιο.
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Προχωρώ τώρα στην επαγγελµατική εκπαίδευση, όπου τα
πράγµατα είναι πιο σύνθετα. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
η επαγγελµατική εκπαίδευση, ας µην γελιόµαστε, είναι απαξιωµένη. Έχει διαµορφωθεί στις συνειδήσεις γονέων και µαθητών η
εσφαλµένη αντίληψη ότι τα επαγγελµατικά λύκεια είναι για τους
µαθητές µε χαµηλότερες επιδόσεις που θα δυσκολεύονταν στο
γενικό λύκειο. Δυστυχώς, αυτή είναι µία κατάσταση που βρήκαµε
και θα πρέπει να την αλλάξουµε.
Στην Ελλάδα τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
αποδεικνύουν σοβαρή µείωση του σχολικού πληθυσµού στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση, µε τα ποσοστά γενικής
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης να κυµαίνονται αντίστοιχα σε
ποσοστά 70% και 30%, όταν στις ευρωπαϊκές χώρες αυτά τα ποσοστά είναι αντίστροφα.
Εµείς πιστεύουµε ότι η αναµόρφωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα στην αντιµετώπιση της ανεργίας και την ανάπτυξη, µία πολιτική που έχει
προκρίνει το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό και υποστηρίζουµε σήµερα
σε αυτό το νοµοσχέδιο. Βασικός µας στόχος είναι η καταξίωση
του επαγγελµατικού λυκείου ως σχολείου πρώτης επιλογής.
Η µεγάλη καινοτοµία αυτού του νοµοσχεδίου είναι η θέσπιση
της µαθητείας µε το άρθρο 7, όπου η τάξη της µαθητείας αποτελεί το µεταδευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών τυπικής εκπαίδευσης
µετά τις τρεις τάξεις του ΕΠΑΛ και ανταποκρίνεται στο µεγάλο
ζητούµενο, που είναι η σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
µε την αγορά εργασίας. Μετά τα τρία έτη φοίτησης στο επαγγελµατικό λύκειο, που ο µαθητής θα παίρνει απολυτήριο και επαγγελµατικά δικαιώµατα επιπέδου 3, προβλέπεται τέταρτο
προαιρετικό έτος µαθητείας σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τον ΟΑΕΔ. Οι απόφοιτοι θα παίρνουν
πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας επιπέδου 4.
Επίσης, η τάξη µαθητείας εφαρµόζει το δυϊκό σύστηµα εκπαίδευσης και περιλαµβάνει µαθητεία µε εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, αλλά και µαθήµατα πιστοποίησης στη σχολική µονάδα
αντίστοιχα.
Καταργείται ο διαχωρισµός της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και δηµιουργείται ένας ενιαίος
τύπος τεχνολογικού λυκείου. Προσαρµόζουµε τα προγράµµατα
σπουδών στο επαγγελµατικό λύκειο στο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Διασφαλίζουµε την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για όσους µαθητές το επιθυµούν και µε ειδικούς όρους
στα τµήµατα της ειδικότητας που σπουδάζουν στο επαγγελµατικό λύκειο, καθώς και εισαγωγή στην τριτοβάθµια µε τους ίδιους
όρους που ισχύουν για τους µαθητές γενικού λυκείου.
Ιδρύονται τα πειραµατικά τεχνολογικά λύκεια, ενώ υπάρχει
πρόβλεψη για τα εσπερινά επαγγελµατικά λύκεια και τα επαγγελµατικά λύκεια ειδικής αγωγής, ενώ έχουµε και αύξηση ωρών
διδασκαλίας.
Οι παραπάνω αλλαγές στο σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων αρχίζουν από την πρώτη λυκείου του σχολικού έτους 20132014 και συνεπώς, το νέο σύστηµα πανελλαδικών θα ισχύσει από
το 2016. Κανείς δεν αιφνιδιάζεται από τις προτεινόµενες αλλαγές.
Θέλω να κάνω µνεία στα θέµατα της ειδικής αγωγής, γιατί ερχόµαστε να διορθώσουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο αρκετές από
τις στρεβλώσεις και αδικίες που υπήρχαν. Ρυθµίζουµε θέµατα
πιστοποίησης και επάρκειας της νοηµατικής και της γλώσσας
Μπράιγ, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Οµοσπονδίας Κωφών και
Τυφλών, ενώ διευκολύνουµε τη διαδικασία γνωµατεύσεων προς
όφελος των γονέων και των µαθητών, υποχρεώνοντας τα ΚΕΔΔΥ
να γνωµατεύουν εντός σαράντα πέντε ηµερών, για να σταµατήσει η ταλαιπωρία. Σε περίπτωση που για αντικειµενικούς λόγους
υπάρχει παράταση της προθεσµίας, αυτή θα πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογηµένη.
Ποια είναι τα κυριότερα σηµεία κριτικής στο νοµοσχέδιο; Πρώτον, ότι το νέο λύκειο αποτελεί ένα συνεχές πανελλαδικό εξεταστικό κέντρο. Είναι πράγµατι έτσι;
Κατ’ αρχήν, πρέπει να απαντήσουµε στο εξής ερώτηµα. Θέλουµε η εισαγωγή ή µη ενός µαθητή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση να εξαρτάται από µία ενδεχόµενη ατυχία ή θέλουµε να
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επιβραβεύουµε την προσπάθεια και τη συνολική επίδοση και εικόνα του µαθητή; Όµως, εξετάσεις προαγωγικές από τάξη σε
τάξη έχουµε και σήµερα. Αυτό που αλλάζει είναι ότι µετράει ο
βαθµός, καθώς και ότι η επιλογή των θεµάτων γίνεται σε ποσοστό 50% από την τράπεζα θεµάτων, οι εξετάσεις είναι ενδοσχολικές, διεξάγονται στο σχολείο, τα θέµατα ορίζονται σε ποσοστό
50% από τον οικείο καθηγητή και τα γραπτά βαθµολογούνται
από τον ίδιο. Επιπλέον, έχουµε και µείωση των µαθηµάτων που
εξετάζονται, όπως σας είπα, από τα έξι στα τέσσερα.
Άλλο επιχείρηµα που άκουσα είναι πως ενδυναµώνεται, ουσιαστικά, η παραπαιδεία, καθώς οι µαθητές θα ξεκινούν φροντιστήρια νωρίτερα. Μα, πώς ενδυναµώνεται η παραπαιδεία, αφού
στην πρώτη και δεύτερη τάξη του νέου λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας καταλαµβάνουν ποσοστό 100% και 80%, όπως
σας είπα αντίστοιχα, ενώ στην τρίτη τάξη το ποσοστό των µαθηµάτων κατεύθυνσης είναι αντίστροφα 80%, µε πολλές ώρες,
ώστε κανείς να µην µπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν αρκετές
ώρες διδασκαλίας στα µαθήµατα κατεύθυνσης; Αρκεί να σκεφτεί
κανείς ότι στην Γ’ λυκείου αυξάνουµε τις ώρες διδασκαλίας των
εξεταζοµένων µαθηµάτων στις πανελλαδικές από δεκατέσσερις
σε είκοσι εβδοµαδιαίως, τα οποία εξεταζόµενα µαθήµατα, όπως
είπα, είναι και λιγότερα.
Κυρίαρχο επιχείρηµα κριτικής κατά τη διαβούλευση ήταν το
µάθηµα της πληροφορικής και η αύξηση των ωρών διδασκαλίας.
Είναι ένα σηµείο που µε έβρισκε και εµένα εξαρχής σύµφωνο και
πράγµατι στο νοµοσχέδιο που καταθέσαµε έχει περιληφθεί και
στις τρεις τάξεις του λυκείου.
Θέλω να δώσω κάποιες εξηγήσεις εδώ. Το µάθηµα της πληροφορικής στο αρχικό στάδιο αποτελούσε µάθηµα επιλογής
στην Α’ λυκείου δύο ωρών διδασκαλίας την εβδοµάδα. Αυτό ήταν
το αρχικό σχέδιο. Καθώς, όµως, το νοµοσχέδιο διαµορφώθηκε
µέσα από διάλογο και µελετώντας και αξιολογώντας τα σχόλια
της διαβούλευσης, επικράτησε η επιλογή να αποτελεί διδασκόµενο µάθηµα και στις τρεις τάξεις του λυκείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ για µία µικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου εξετάστηκε
και το ενδεχόµενο να είναι πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα,
όπως ανέφερα και δηµόσια, για το οποίο ασκήθηκε κριτική ότι
κάτι άλλο είχαµε πει και άλλο εφαρµόζουµε. Όµως, όταν ένα σχέδιο οριστικοποιείται µέσα από διάλογο µε φορείς και επικοινωνία
και επεξεργασία από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής είναι επιβεβληµένο να τροποποιείται και να βελτιώνεται. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαστε ανακόλουθοι ή ασυνεπείς. Με τη λογική αυτή η
πολιτική ηγεσία θα έπρεπε να απαντά ή να συζητά µόνο όταν ένα
σχέδιο ή ένα µέτρο είναι τελικό και οριστικό µετά την ψήφιση του
νοµοσχεδίου.
Τη δεδοµένη, λοιπόν, στιγµή υπήρχε αυτό το ενδεχόµενο να
είναι πανελλαδικώς εξεταζόµενο το µάθηµα, το οποίο, ωστόσο,
τελικώς δεν προωθήθηκε λόγω δεύτερων σκέψεων που δεν έχω
το χρόνο να σας αναφέρω.
Άκουσα πολλές φράσεις και πραγµατικά δεν είναι δυνατόν να
κυκλοφορούν ιστορικές εφηµερίδες, όπως διάβασα τις προάλλες, µε πρωτοσέλιδο «παιδοκτονία» περιγράφοντας το νέο νοµοσχέδιο. Από προδότες, γίναµε και παιδοκτόνοι! Να δούµε τι άλλο
θα ακούσουµε.
Άκουσα την εισηγήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η οποία
είπε ότι του χρόνου δεν θα υπάρχουν ούτε µαθητές στα σχολεία,
αν ισχύσει αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Καλή είναι η
φαντασία, αλλά να µην φθάνει στη φαντασιοπληξία.
Κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου άκουσα και άλλες βαριές φράσεις. Από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα περιµέναµε
περισσότερες θέσεις και προτάσεις. Πρέπει κάποια στιγµή να
σταµατήσετε το «όχι σε όλα» και να προτείνετε συγκεκριµένα
πράγµατα. Δεν είναι πρόταση το «δεν συµφωνούµε µε την Κυβέρνηση και όταν θα έρθουµε στα πράγµατα, θα τα αλλάξουµε
όλα από την αρχή». Έχετε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, επενδύετε
στην ένταση και την οξύτητα, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Φάνηκαν τα πολιτικά κίνητρα της εξαγγελθείσης από την
ΟΛΜΕ απεργίας, όταν µε τον πιο επίσηµο τρόπο ο εισηγητής σας
χθες κάλεσε τους γονείς να αγκαλιάσουν την απεργία της ΟΛΜΕ.
Την ώρα που σε όλη η Ευρώπη οι µαθητές τρέχουν µε εκατό
προς τη γνώση, εσείς επενδύετε στα κλειστά σχολεία.
Υπάρχει και το γράµµα της ΟΛΜΕ -δεν θέλω να το διαβάσωπου λέει ότι «αυτήν την κρίσιµη µάχη ή θα την κερδίσουν οι πολιτικές της τρόικας και της Κυβέρνησης που την υπηρετεί, επιβάλλοντας την ερήµωση και τη δυστυχία ή θα την κερδίσουµε
εµείς». Αυτό είναι γράµµα της ΟΛΜΕ προς τους µαθητές. Έχουν
τόσους εκπαιδευτικούς, δεν βρήκαν κάποιον που να γράφει µία
καλύτερη έκθεση, εν πάση περιπτώσει; Είναι δυνατόν να µιλάνε
µε τέτοιο τρόπο προς τους µαθητές; Και λέµε µετά ότι δεν υπάρχουν πολιτικά κίνητρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε άλλο χρόνο,
κύριε Υπουργέ.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Θέλω να αναφερθώ και στο Κοµµουνιστικό Κόµµα, επειδή µας
έκανε σκληρή κριτική. Ο λαός δεν µας κρίνει µόνο από τα λόγια
µας, αλλά και από τις πράξεις, από το προσωπικό µας παράδειγµα, και ορθώς πράττει. Δεν µπορείτε, λοιπόν, να διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας και την ίδια ώρα, εφαρµόζοντας τον πλέον
ωµό και κυνικό νεοφιλελευθερισµό, να απολύετε εργαζόµενους
του τηλεοπτικού σταθµού 902, µόνο και µόνο για να µην αναγκαστεί να τους πληρώνει ο νέος ιδιοκτήτης, τον οποίο αναζητούµε στις Παρθένες Νήσους. Δεν είστε πια θύµα, αλλά θύτης
του καπιταλισµού. Εκµεταλλευτήκατε µε τον πιο κυνικό τρόπο
τις «γκρίζες» περιοχές του, τις offshore, και χάσατε το ηθικό σας
πλεονέκτηµα, αν ποτέ το είχατε. Χάσατε την «παρθενία» σας εις
τας Παρθένους Νήσους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ολοκληρώνω.
Εµείς προτείνουµε µε θάρρος µία αλλαγή στη σηµερινή προβληµατική κατάσταση. Η µεταρρύθµιση δεν είναι µία θεωρητική
άσκηση αλλά µια διαρκής πρακτική δοκιµασία. Χωρίς µεγάλα
λόγια, προχωράµε ένα βήµα µπροστά, αναµορφώνουµε το πλαίσιο λειτουργίας του Λυκείου και από την επόµενη µέρα παρακολουθούµε στενά τη διαδικασία µετάβασης στη νέα εποχή στην
οποία δεν περισσεύει κανείς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Χθες, κύριε Πρόεδρε,
είχα κλείσει την οµιλία µου σχετικά µε το τι εστί παιδεία και έλεγα
για το πώς ξεκινάει η παιδεία µέσα από το σχολικό δωµάτιο. Είχα
την τύχη να χαρώ µία γιορτή στο 2ο Νηπιαγωγείο Βέροιας µε την
κ. Ελπίδα Κελεσίδου, την προϊσταµένη, όπου ζήσαµε έναν παλιό
ελληνικό γάµο. Τα παιδιά έζησαν τα έθιµα. Τα παιδιά αυτά ξέρουν τώρα πια πώς έζησαν οι γονείς τους, πώς έζησαν οι παππούδες τους, πώς πρέπει και αυτά να κάνουν τη βιοτή τους σε
αυτήν τη χώρα.
Αυτά τα παιδιά αύριο θα γίνουν λυκειόπαιδα και θα συναντήσουν µπροστά τους ένα απέραντο έλος, ένα έλος το οποίο ήρθε
ξαφνικά πάνω από τη χώρα, γιατί κάποιοι το έφεραν. Δεν δηµιουργήθηκε έτσι από το τίποτα. Ακούσαµε ένα παραλήρηµα αισιοδοξίας εδώ από τον Υπουργό πριν από λίγο. Ήθελα να ήξερα
το εξής: Τα εννοείτε αυτά που λέτε;
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αυτά που λέτε εσείς τα εννοείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ.
Γιατί έξω από τη Βουλή αυτήν τη στιγµή έχουν µαζευτεί άνθρωποι,
οι οποίοι µιλάνε για την παιδεία, µιλάνε για το λύκειο, έχουν την
αγωνία τους και εσείς πιστεύετε ακόµη και τώρα και λέτε τάχα
µου, τάχα µου, ότι κάνετε το σωστό, ότι κάνετε το δίκαιο και ότι
κάνετε και το νόµιµο.
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Εν πάση περιπτώσει, πριν προχωρήσω, θα ήθελα να πω το
εξής: Πρέπει κάποια στιγµή σε αυτή εδώ τη Βουλή και να ακούµε,
όχι µόνο να µιλάµε. Να µη συνεχίζει πια ο ατέρµονος αυτός διάλογος κωφών. Χθες ο κ. Κουρουµπλής µιλώντας, µας εξήγησε
για την αξία τού να απευθυνόµαστε στο λόγο της παιδείας. Ανέτρεξα λοιπόν, καθ’ υπόδειξήν του, όταν τον άκουσα να µιλάει από
το Βήµα της Βουλής, και βρήκα το λόγο του Λουκή Ακρίτα το
1964. Όταν γινόταν τότε µία µεταρρύθµιση, Γενικός Γραµµατέας
του Υπουργείου Παιδείας ήταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Είναι
ένα απίστευτο κείµενο µε σεβασµό απέναντι σε αυτό που πρέπει
να παράξουµε και που πρέπει να δωρίσουµε στα παιδιά µας.
Σε µία αποστροφή του λόγου του ο Λουκής Ακρίτας έλεγε:
«Σέβοµαι τη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, παρ’ ότι είµαι απέναντί τους και παρ’ ότι ήρθαν εναντίον µου στο νοµοσχέδιο και
δεν τη σέβοµαι περισσότερο απ’ ό,τι σέβοµαι τη Φιλοσοφική
Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία υπερασπίζεται το νοµοσχέδιο».
Ακούστε τι λέει ο Υφυπουργός Παιδείας τότε. Και εσείς σήµερα δεν αξιωθήκαµε ούτε να τους δείτε! Ήρθαν οι άνθρωποι να
σας µιλήσουν για την παιδεία, για την αγωνία τους, για τα προβλήµατα, για το σχεδιασµό, για το εθνικό σχέδιο που πρέπει να
κάνουµε και δεν αξιώσατε ούτε να τους ανοίξετε την πόρτα!
Καταθέτω στα Πρακτικά το απόσπασµα µε ηµεροµηνία 27-81964, µε τιµή στο κείµενο που διάβασα και µε ντροπή γι’ αυτό
που συµβαίνει σήµερα το βράδυ στο Κοινοβούλιο.
(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)
Έχει κατατεθεί από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση µία αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας για το σύνολο του σχεδίου νόµου που
έχουµε µπροστά µας. Επαναλαµβάνω ότι η ονοµαστική ψηφοφορία αφορά το σύνολο του νόµου. Τι σηµαίνει αυτό; Παραπέµπω
στο άρθρο 104 παράγραφος 4.
Μοιράζετε στους Βουλευτές το συναρµολογηµένο, το σπλάχνο µε τις τροπολογίες και κατόπιν, πρέπει µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες να έρθει η ονοµαστική ψηφοφορία. Εσείς ονοµαστική
ψηφοφορία θέλετε να κάνετε απόψε και µε έναν βίαιο τρόπο να
παραβιάσετε τον Κανονισµό, να καταλύσετε τη δηµοκρατία και
το νόηµά της. Εσείς που επαγγέλλεστε τώρα αυτά και µας λέτε
ότι είστε νόµιµοι, ότι είστε ηθικοί, ότι διδάσκετε τρόπο και ότι
έχετε σχέδιο, παραβιάζετε κατάφωρα το νόµο, τον Κανονισµό.
Το ξαναδιαβάζω απευθυνόµενος στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης: Θα παρανοµήσετε; Θέλετε αύριο το πρωί –το ξέρω- να
κάνετε αγιασµό και χαράµατα να τυπώσει το ΦΕΚ το Εθνικό Τυπογραφείο, το νόµο που άρον-άρον σε ένα Θερινό Τµήµα φέρατε, λες και κάνετε κάτι για την ελληνική παιδεία. Ο νόµος είναι
καθαρός. Ο Κανονισµός είναι εν ισχύι. Δεν µπορείτε να τα καταπατάτε όλα. Στο Θερινό Τµήµα ήδη έφτασε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως χθες συµφωνήσαµε ότι θα γίνει στις δώδεκα η ώρα η ψηφοφορία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τις συµφωνίες,
κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν µπορούµε να κάνουµε
συµφωνίες, όταν έχουµε έναν Κανονισµό. Αν θέλετε να κάνουµε
συµφωνίες, να το συζητήσουµε σε ένα τραπέζι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Γιοβανόπουλε,
η Βουλή αποφάσισε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, µε συγχωρείτε
πάρα πολύ. Η κατάθεση της αιτήσεως ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί του σχεδίου νόµου είναι µετά από όλες αυτές τις συµφωνίες
που λέτε και δεν ξέρω µε ποιους έγιναν.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τώρα µία αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας στο σύνολο του νοµοσχεδίου. Αυτή απαιτεί είκοσι
τέσσερις ώρες προθεσµία. Οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης θα
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το ανεχθείτε; Θα παραβιάσουµε τον Κανονισµό, γιατί κάποιοι θέλουν αύριο το πρωί πριν τις εννέα, πριν το πρώτο κουδούνι το
ΦΕΚ ηλεκτρονικά να έχει δώσει έναν αριθµό δηµοσιεύσεως; Αυτό
είναι ντροπή. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Στα Θερινά Τµήµατα
φέρατε ένα τόσο µεγάλο και τόσο σοβαρό -το σοβαρότερο ίσωςνοµοσχέδιο. Ανεβαίνοντας πάνω εδώ στα γραφεία, είδα ότι ήρθε
το θέµα της πώλησης ΟΣΕ να συζητηθεί στο Θερινό Τµήµα. Σε
Θερινό Τµήµα, κ. Κόνσολα, η πώληση του ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ! Ήρθε
ένας τόµος, για να περάσει άρον-άρον. Δεν µπορεί να συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα σε αυτή την πατρίδα. Δεν µπορεί να συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα και να τα ανεχόµαστε. Αυτήν τη
συµπεριφορά θέλω να την καταγγείλω. Ως Ανεξάρτητοι Έλληνες
δεν την δεχόµαστε.
Πρέπει, λοιπόν, και η Πληροφορική να βρει την αξία της και τα
Αγγλικά να βρουν την αξία τους. Και να ξέρουµε ότι η κερκόπορτα που ανοίγει τώρα στην ιδιωτική εκπαίδευση, κάποια
στιγµή πρέπει να κλείσει, γιατί η δηµόσια παιδεία είναι καθήκον.
Πράττετε τα εντελώς αντίθετα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ που µε ανέχεστε, κύριε Πρόεδρε. Κλείστε, αν θέλετε, την κόρνα. Κατεβαίνω από το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συµφωνήσαµε στα
πέντε λεπτά. Σας βλέπω πολύ εριστικό και επιθετικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου µία
φράση.
Στον κόσµο και στα νέα παιδιά διδάξατε ότι το νόµιµο -λέειείναι και ηθικό. Όχι, κύριοι!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ηθικό είναι και νόµιµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουρουµπλής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα µιλήσετε στη
σειρά σας, αµέσως µετά.
Το λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μπορώ να µιλήσω πριν από εσάς,
κύριε Κουρουµπλή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μου δίνει τη σειρά του, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ θα ήθελα
τον λόγο. Έχω να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, κύριε
Παφίλη. Ο κύριος Υπουργός θέλει να καταθέσει νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να τις καταθέσει µετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Παφίλη. Καθίστε κάτω.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ενηµερώνω το Τµήµα ότι οι πρώτες δέκα αφορούν στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και οι επόµενες τέσσερις αφορούν τροπολογίες άλλων Υπουργών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Παφίλης για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άκουσα την τοποθέτηση του κ. Κεδίκογλου για το νοµοσχέδιο για την παιδεία. Φοβερή επιχειρηµατολογία!
Μας απάντησε για την σκληρή κριτική που κάνουµε. Πείτε µου:
Ποιος σας το έγραψε το άρθρο; Ο ΔΟΛ ή ο Παπαδηµούλης;
Έχετε το θράσος εσείς να µιλάτε και να µας κατηγορείτε γιατί
πουλήσαµε τον «902»; Σας έπιασε ο πόνος για τον «902»; Εµείς
τον πουλήσαµε νόµιµα για να πληρώσουµε τους εργαζόµενους
και τα ασφαλιστικά ταµεία, όταν εσείς -και προσωπικά- έχετε
υπογράψει και έχετε ψηφίσει τέτοιους νόµους που στέλνουν
στην κόλαση χιλιάδες εργαζόµενους!
Τολµήστε να πάτε στην Εύβοια ή όπου αλλού θέλετε. Και τολµάτε να µας πείτε εµάς γιατί τον πουλήσαµε; Τι µας περάσατε;
Δεν τον θέλαµε τον «902»; Για να πληρώσουµε τους εργαζόµενους το κάναµε. Έχετε ακούσει κανέναν να έχει πουλήσει επιχείρηση και τα λεφτά που παίρνει να τα δίνει στους εργαζόµενους
και στα ασφαλιστικά ταµεία; Γι’ αυτό τον δώσαµε τον «902».
Και βρήκατε εσείς να µιλήσετε για offshore! Τα µισά σας στελέχη θα πάνε φυλακή! Το βασίλειο της διαφθοράς ήταν τόσα
χρόνια το ΠΑΣΟΚ, το κόµµα σας! Εσείς είσαστε οι βασιλιάδες
των offshore και της αδιαφάνειας! Και έχετε το θράσος να βγαίνετε στη Βουλή και να µιλάτε;
Όλα φανερά είναι. Τίποτα κρυφό δεν υπάρχει! Είστε Υπουργός
ή δεν είστε; Έχετε στοιχεία να µιλήσετε; Ή ζηλέψατε τον Πάγκαλο; Και ο Πάγκαλος µας έλεγε για τον «ΓΕΡΜΑΝΟ» και βγήκε
ο δικός σας Υπουργός Επικοινωνιών -να τον ονοµάσω κιόλας- ο
κ. Βερελής και είπε «το ΚΚΕ δεν έχει καµµία σχέση µε τον “ΓΕΡΜΑΝΟ”». Ζηλέψατε τον Πάγκαλο σε αυτήν τη λογική;
Τι νοµίζετε; Ότι βρήκατε ευκαιρία και µας µιλάτε εσείς για
ηθικό κύρος; Το ΠΑΣΟΚ; Εσείς, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και αυτής
της Κυβέρνησης και συνυπεύθυνος όλης της κατάστασης που
βιώνει ο ελληνικός λαός, µιλάτε για το ΚΚΕ; Που τι έκανε; Το λέω
για να το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Έδωσε ένα µέσο -πολύ χρήσιµο για την πάλη του λαού, όχι για να βγάλει λεφτά- για να πληρώσει τους ίδιους τους εργαζόµενους. Ποιοι σας τα είπαν αυτά;
Οι καναλάρχες;
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μπορείτε να µας πείτε ποιος πήρε τον «902»;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σας το είπαν αυτοί που σας χρηµατοδοτούν όλα αυτά τα χρόνια;
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ποιος τον πήρε, κύριε Παφίλη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιοι; Μιλάτε εσείς για offshore; Για
τις βαλίτσες των χρηµάτων που έρχονταν; Για τα σκάνδαλα της
«SIEMENS»; Για ποια µιλάτε; Εσείς δεν τα φτιάξατε;
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν απαντάτε όµως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι νοµίζετε, ότι βρήκατε ευκαιρία την
ώρα που συζητάµε για την εκπαίδευση να απαντήσετε µε συκοφαντική επίθεση κατά του ΚΚΕ; Άµα έχετε στοιχεία, φέρτε τα.
Υπουργός είσαστε. Αλλά δεν έχετε στοιχεία. Είστε ανίκανος και
αισχρός! Και το λέω έτσι. Βγείτε και πείτε αυτά τα στοιχεία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Παφίλη. Οι εκφράσεις αυτές θα διαγραφούν. Να τις ανακαλέσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι «αυριανισµούς» και τέτοια χτυπήµατα κάτω από τη µέση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να ανακαλέσετε τις
φράσεις! Να διαγραφούν, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να µη διαγραφεί τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το «αισχρός Υπουργός».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βεβαίως! Να µη διαγραφεί τίποτα. Αν
έχει στοιχεία, να έρθει εδώ και να µας τα πει. Υπουργός της Κυβέρνησης είναι! Να κινήσει όλες τις νόµιµες διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Άλλο αυτό. Υπάρχουν και άλλες εκφράσεις που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε.
Είστε παλιός, έµπειρος κοινοβουλευτικός. Σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε...
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς κάνουµε πολιτική και ιδεολογική
αντιπαράθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι µε τέτοιες φράσεις. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα τουλάχιστον δεν µας έχει συνηθίσει…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν ανεχόµαστε, όµως, αυτούς που
έχουν συνδέσει µε τη µίζα και τη διαφθορά το όνοµά τους να µας
κατηγορούν άδικα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Παφίλη, ούτε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα ούτε εσείς…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άλλωστε, την απάντηση στον κ. Κεδίκογλου και σε όλους τους υπόλοιπους τη δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι του «902» που οµόφωνα, όχι µόνο αποδέχθηκαν, αλλά
υπερασπίζονται αυτήν τη λύση που έδωσε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως, κύριε Παφίλη, ούτε εσείς ούτε το Κοµµουνιστικό Κόµµα µάς έχει δώσει
διαχρονικά την αφορµή να χρησιµοποιούνται τέτοιες εκφράσεις.
Δεν το έχετε κάνει ποτέ. Γι’ αυτό θα παρακαλέσω να διαγραφούν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν έχετε καταλάβει καλά. Εµείς κάνουµε πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση. Απαντάµε στον καθένα ανάλογα µε τον τρόπο που συµπεριφέρεται. Σε κανέναν
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα δεν έχουµε φερθεί έτσι.
Όταν όµως µας φέρονται µε τέτοιο προκλητικό και αισχρό
τρόπο, φυσικά θα απαντήσουµε ανάλογα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δικές σας οι φράσεις,
δικοί σας κι οι χαρακτηρισµοί. Δεν µπορώ να πω τίποτε άλλο.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο, κύριε Υφυπουργέ, για ένα λεπτό.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν ξέρω ποιους έχει υπόψη του όταν µιλάει για
µίζες και διαφθορά ο κύριος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Εγώ
είπα ένα απλό γεγονός, το οποίο δεν αµφισβητείται: Χρησιµοποιήσατε τις «γκρίζες» ζώνες του καπιταλισµού, τις offshore, για να
πουλήσετε µια δική σας επιχείρηση. Με τον πιο κυνικό τρόπο,
πια, σταµατάτε να είστε το θύµα, αλλά γίνατε ο θύτης του καπιταλισµού. Αυτό λέω.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε δεν ξέρουµε πού –κάπου στις
Παρθένες Νήσους- βρίσκεται ο ιδιοκτήτης που πήρε τον «902».
Αν αυτό είναι ηθικό πλεονέκτηµα για το Κοµµουνιστικό Κόµµα,
βγείτε εσείς και πείτε στους οπαδούς σας αν είναι σύµφωνο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βγείτε και πείτε το. Είναι κατατεθειµένα… Βγείτε, αν έχετε στοιχεία, και πείτε τα. Σας προκαλώ!
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Εσείς πρέπει να απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, δόθηκαν οι εξηγήσεις. Παρακαλώ, καθίστε.…
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Εσείς πρέπει να πείτε στους οπαδούς σας εάν αυτή
η πράξη συνάδει µε την ιστορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος,
µε τους αγώνες που κάποτε πίστεψαν. Δεν έχετε πια το ηθικό
πλεονέκτηµα! Αυτό σας λέω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Είσαι ο τελευταίος που πρέπει να
µιλάει για την ιστορία του κόµµατος.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Σας πονάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Βούλτεψη,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο είναι για την παιδεία και νοµίζω ότι πρέπει να
έχουµε πιο χαµηλούς τόνους, παρά το γεγονός ότι δικαιολογείται
–πιστεύω- η αντιπαράθεση µέσα στην Αίθουσα.
Αυτό που έχω να πω εγώ –γιατί φυσικά δεν έχω το χρόνο και
δεν θέλω να τον καταχρώµαι- όσον αφορά αυτό καθ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι όλες οι αιτιάσεις έχουν λάβει τις απαντήσεις
τους µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Έχουν δοθεί απαντήσεις, τόσο
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από τον παριστάµενο Υπουργό και τους Υφυπουργούς, όσο και
από τους συναδέλφους που υπερασπίστηκαν δυο µέρες τώρα
το νοµοσχέδιο, όπως έγινε και στην επιτροπή.
Η καταστροφολογία, κύριε Πρόεδρε, καταρρίπτεται καθηµερινά από την ίδια τη ζωή. Ακόµη και ως προς τις θέσεις των εκπαιδευτικών που διασφαλίζονται έχει δοθεί απάντηση. Δεν
υπάρχει κάτι στο οποίο να µην έχει δοθεί απάντηση, όσον αφορά
την παιδεία µας, το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, αλλά και το λειτουργικό του µέρος.
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα, όµως, και οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις κρίνονται µέσα στην τάξη, µε ανοιχτά σχολεία. Δεν
υπάρχει περίπτωση να κριθούν σε συζητήσεις όπως αυτές που
κάνουµε τώρα. Στην πράξη θα δούµε πώς θα γίνει. Πάντως, δεν
κρίνονται στο πεζοδρόµιο.
Η κοινωνία µέσα σε αυτήν την πρωτοφανή κρίση θέλει να δει
τα παιδιά της να πάνε στο σχολείο και να µάθουν γράµµατα. Δεν
ενδιαφέρεται ούτε για ενδιαφέροντα ούτε για συµφέροντα οποιουδήποτε. Αυτό περιµένει η κοινωνία αυτήν την ώρα.
Βέβαια, το γεγονός ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ζητάει τη
συµπαράσταση της κοινωνίας σε απεργίες που προετοιµάζονται
αυτή τη στιγµή και έχουν εξαγγελθεί δείχνει ότι τελικά υπάρχει
µια µεγάλη σύνδεση ανάµεσα σε αυτό το οποίο ονοµάζουµε συνδικαλισµό και σε αυτό που ονοµάζουµε κόµµα, δηλαδή στον κοµµατικό συνδικαλισµό.
Η κοινωνία, όµως, κύριε Πρόεδρε, δεν συµφωνεί και δεν ανταποκρίνεται. Και αν κάποιος διαφωνεί, επειδή άκουσα πριν κάτι
για το Σύνταγµα, δεν έχει παρά να βγει τούτη την ώρα µια βόλτα
στο Σύνταγµα, στο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή, το οποίο
υποστήριξε µε ανακοίνωσή της σήµερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και µάλιστα µε µεγαλοστοµίες του τύπου «η χαµένη γενιά
θα γίνει ο εφιάλτης σας». Δεν είναι συλλαλητήριο.
Λυπάµαι που το λέω και λυπάµαι για τον τρόπο µε τον οποίο
αναλώνει τις δυνάµεις του ο συνδικαλισµός στη χώρα. Είναι
όπως ακριβώς στις 17 Ιουνίου, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καλέσει σε µεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγµα και όλοι θυµόµαστε ότι δεν
ήταν συλλαλητήριο Συντάγµατος, όλοι θυµόµαστε ότι ήταν συλλαλητήριο του ενός τρίτου ή του ενός τέταρτου του Συντάγµατος. Με αυτό βέβαια η κοινωνία δίνει κάποια απάντηση. Δίνει την
απάντηση ότι πρέπει κάτι να γίνει µέσα σε αυτή τη χώρα.
Και επίσης θέλω να απαντήσω στο εξής ερώτηµα: «Γιατί δεν
ακολουθεί ο λαός σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, σε όλες
αυτές τις ανακοινώσεις, σε ανοιχτές επιστολές σήµερα της
ΟΛΜΕ προς τους γονείς, σε ανακοινώσεις των νέων και νεανίδων
του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί δεν ακολουθεί ο λαός; Τι έχει πάθει;». Ο λαός,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ακολουθεί σε αυτές τις πρακτικές, διότι δεν πιστεύει πια σε µάγους που έχουν τη λύση στο
τσεπάκι τους και οι οποίοι λένε ότι έχουν έτοιµη τη λύση που µε
βεβαιότητα θα δεχτούν οι δανειστές µετά από διαπραγµάτευση.
Μα, αν χρειάζεται να κάνουµε διαπραγµάτευση, σηµαίνει ότι δεν
είµαστε βέβαιοι για τη λύση. Εάν έχουµε τη λύση και είµαστε σίγουροι ότι θα τη δεχτούν οι δανειστές, γιατί να πάµε σε διαπραγµάτευση;
Θέλω να πω µε τούτο και να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι η
παιδεία δεν είναι το κατάλληλο πεδίο για να κάνουµε συγκρούσεις. Η παιδεία είναι σηµείο συγκλίσεων και όπου διαφωνούµε,
θα αποδειχτεί στην πράξη αν διαφωνούσαµε σωστά ή λάθος. Τα
σχολεία, όµως, πρέπει να είναι ανοιχτά και επ’ αυτού δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία και αυτό θα το δείξουν και οι εκπαιδευτικοί και
οι γονείς την ηµέρα κατά την οποία έχει προαναγγελθεί η έναρξη
των επαναλαµβανόµενων απεργιών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Βούλτεψη και για την τήρηση του χρόνου της.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Δηµήτρης Κρεµαστινός.
Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά, κύριε Κρεµαστινέ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ξεχάσατε τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε
Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουρουµπλή,
εσείς δεν δώσατε τη σειρά σας στον κ. Παφίλη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έδωσα τη σειρά στον κ. Παφίλη στο πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Άρα, λοιπόν,
δεν υπάρχει θέµα. Καλώς κάνατε. Θα µιλήσετε στη σειρά σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θέλω να ακούσω τον κ. Κρεµαστινό και µετά να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τώρα τα ξέρετε
αυτά, κύριε Κουρουµπλή, γιατί είστε παλιός κοινοβουλευτικός,
αλλά εντάξει.
Λοιπόν, κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν το
ατυχές επεισόδιο µεταξύ του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
του ΚΚΕ και του Υφυπουργού κ. Κεδίκογλου αντιλαµβάνεστε ότι
δεν αφορά αυτό το χώρο. Ήταν προσωπική θέση η µία και βέβαια δεν υιοθετούµε σαν χώρος αυτήν την άποψη.
Θα ήθελα, όµως, να πω ότι το ΠΑΣΟΚ µπορεί να είναι υπερήφανο για τους ανθρώπους του, τον Αναστάση Πεπονή, τον Γεννηµατά, τον Χαραλαµπόπουλο, την Μελίνα Μερκούρη, που και
ήθος και διαφάνεια έχουν επιδείξει, αλλά κυρίως και διεθνή ακτινοβολία και µιλώ για την Μελίνα Μερκούρη.
Για το αν υπάρχουν µελανά σηµεία, πρέπει να πω ότι υπάρχουν µελανά σηµεία σε όλα τα κόµµατα και ότι το ΠΑΣΟΚ αυτά
τα µελανά σηµεία δηµόσια τα έχει αποδοκιµάσει. Άλλωστε, η
Κοµµουνιστική Κίνα και η Σοβιετική Ένωση, αυτούς που πραγµατικά είναι κατά κάποιον τρόπο εκµεταλλευτές του λαού -όπως
τους λένε- τους καταδικάζει σε θάνατο. Δεν σταµάτησε, όµως, η
κλοπή και η διαφθορά στην Κίνα σήµερα που έχει κοµµουνιστικό
καθεστώς. Δεν νοµίζω, δηλαδή, ότι οι προσωπικές θέσεις και αντιθέσεις πρέπει να παίρνουν χαρακτήρα κοµµατικό και πολιτικό,
όταν αναφερόµαστε σε αυτά.
Σχετικά µε την αναφορά που έκανε πάλι η κ. Ρεπούση για τα
αρχαία ελληνικά και το ΠΑΣΟΚ, ανέκαθεν –εγώ θυµάµαι από την
εποχή που ήµουν µαθητής- υπάρχει αυτή η συζήτηση περί των
αρχαίων ελληνικών, πόσο είναι χρήσιµα τα αρχαία ελληνικά και
πόσες ώρες πρέπει να διδάσκονται στα γυµνάσια και στα λύκεια.
Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Για µια χώρα άλλη, τη Γερµανία, µία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αµερικής ισχύει
αυτό που λέει η κ. Ρεπούση, αλλά για την Ελλάδα δεν µπορεί να
ισχύει αυτό, διότι τα αρχαία ελληνικά είναι «ζωντανή» γλώσσα.
Εγώ, παραδείγµατος χάριν, κυρία Ρεπούση, έµαθα ότι η λέξη
«διαφθορά» -δεν το ήξερα, διαβάζοντας το έµαθα τώρα τελευταία, όχι στα πανεπιστηµιακά µου έδρανα ή οπουδήποτε αλλούέχει τελείως διαφορετική βάση. Το αρχαίο κείµενο λέει επί λέξει
«διέφθειρε νήας Φοινίκων διακοσίας» και εννοούσε την ολική καταστροφή. Η «διαφθορά» στη σηµερινή –αν θέλετε- νεοελληνική
γλώσσα δεν αφορά αυτό το πράγµα, αλλά σηµαίνει «ολική ηθική
καταστροφή του ατόµου». Εάν, λοιπόν, ένας µπορεί και πρέπει
να ξέρει τη γλώσσα του καλά, πρέπει να ξέρει και τις ρίζες της.
Εγώ θα έθετα το θέµα διαφορετικά. Εάν η κ. Ρεπούση έλεγε
πώς µπορούν τα αρχαία ελληνικά ουσιαστικά να αποδώσουν από
πλευράς διδασκαλίας, δηλαδή ο µαθητής να µαθαίνει τρία, τέσσερα, πέντε πράγµατα που θα τον βοηθούν στην κατανόηση της
σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, γι’ αυτό θα ήµουν διατεθειµένος
να συζητήσω. Όµως, το να δεχθώ την άποψη πως ό,τι κάνει µια
ξένη χώρα ως προς τα αρχαία ελληνικά πρέπει να κάνει και η Ελλάδα, νοµίζω ότι δεν είναι σωστό και εδώ πρέπει κανείς να διαφοροποιηθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Στις ξένες χώρες µαθαίνουν
Αρχαία Ελληνικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Αυτό που λέει ο κ. Κουρουµπλής είναι σωστό, αλλά µπορεί να πει κανένας ότι το ωρολογιακό
πρόγραµµά τους είναι διαφορετικό. Και λογικό είναι να είναι διαφορετικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποιος έχει αρχαίο πολιτισµό;
Έχει η Γερµανία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Δεν θα έχω, βέβαια, την ίδια
άποψη για τα Λατινικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην κάνετε µεταξύ
σας διάλογο. Απευθυνθείτε στο Τµήµα.
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Κύριε Κρεµαστινέ, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Δεν θα έλεγα το ίδιο και για τα
Λατινικά. Τα Λατινικά είναι άλλη γλώσσα, δεν µας αφορούν στο
ίδιο επίπεδο. Εδώ διαφοροποιούµαι.
Όµως, στα Αρχαία Ελληνικά νοµίζω ότι πρέπει κανείς να σεβαστεί και την ιστορία µας και τους προγόνους µας σε όλο τους
το βάθος και το πλάτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Τσούκαλης έχει
τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταντά πλέον ανυπόφορο το να επαναφέρουµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα συνεχώς τη µεγάλη, την τεράστια διαµάχη του γλωσσικού ζητήµατος
αµέσως µετά την απελευθέρωση της χώρας, γιατί ξέρετε ότι το
γλωσσικό, η γλωσσική διαµάχη ξεκινάει ήδη από την Αλεξανδρινή Περίοδο, κύριε Πρόεδρε –και απευθύνοµαι µέσω υµών σε
όλη την Αίθουσα- όταν πλέον τότε όσοι προωθούσαν την Κοινήν
Ελληνική χαρακτήριζαν την Αττική, δηλαδή τους αντίπαλους ως
νεκρούς που χρησιµοποιούν µια «νεκρή» γλώσσα. Επιτέλους, ας
σταµατήσουµε!
Κύριε Κρεµαστινέ, είναι αυτονόητο ότι κάθε λαός αν αποκοπεί
από τις ρίζες του δεν επιβιώνει. Όµως, αυτό το οποίο ουσιαστικά
κατατίθεται και συζητείται εδώ είναι το κατά πόσο, µε ποιο τρόπο
προσεγγίζεις αυτές τις ρίζες. Περί αυτού πρόκειται. Είναι αυτονόητο ότι για να διατηρηθεί η γλώσσα πρέπει να γνωρίζεις τις
απαρχές, πώς δηµιουργήθηκε. Αυτό, όµως, δεν έχει καµµία
σχέση µε τον τρόπο που προσεγγίζεις τα Αρχαία Ελληνικά, παραδείγµατος χάριν µε το να ψιττακίζεις απλώς και µόνο κάποια
τσιτάτα ή να λες κάποια αποσπάσµατα από αρχαίες τραγωδίες
µόνο και µόνο για να επιβεβαιώνεις την καταγωγή σου ή για να
επιδεικνύεις τις γνώσεις σου. Ο πολιτισµός κάθε λαού αποδεικνύεται, επιβεβαιώνεται καθηµερινά.
Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι µε τον τρόπο που συµπεριφερόµαστε ως Έλληνες αυτήν την περίοδο επιβεβαιώνουµε µε ιδιαίτερο και µε τιµητικό τρόπο την καταγωγή µας.
Κύριε Υπουργέ, πήρα το λόγο κυρίως για να αναφερθώ σε µια
σειρά τροπολογιών που καταθέσαµε, σε µια σειρά τροπολογιών
αρκετά στοχευµένων, ούτως ώστε να βελτιώσουµε και το νοµοσχέδιο, αλλά και να άρουµε κάποιες αδικίες από προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Βεβαίως, δεν έχετε απαντήσει επ’ αυτών. Είµαστε υποχρεωµένοι να τις αναφέρουµε, προκειµένου να γραφτούν και στα
Πρακτικά.
Η πρώτη τροπολογία αναφέρεται στο άρθρο 39, όπου προτείνουµε να υπάρχει µία παράγραφος. Για ποιο λόγο, ενώ προβλέπεται η διάρκεια σπουδών των εργαζοµένων φοιτητών σε 2ν,
δηλαδή διπλάσια χρόνια, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για τους
φοιτητές µε σοβαρές ασθένειες; Νοµίζουµε ότι είναι µία στοιχειώδης προσφορά σε αυτούς τους φοιτητές, να ισχύσει το 2ν και
γι’ αυτούς. Ζητάµε δηλαδή αντίστοιχη πρόβλεψη και γι’ αυτήν
την κατηγορία των φοιτητών.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά το άρθρο 5, παράγραφο 2, δηλαδή το όριο ηλικίας εγγραφής στα εσπερινά ΕΠΑΛ, όπου προβλέπεται ως όριο τα δεκαέξι έτη. Πρέπει να έχουν συµπληρώσει
το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους, προκειµένου να εγγραφούν. Εµείς προτείνουµε να οριστεί το δέκατο πέµπτο. Όπως
είναι γνωστό, πολλοί µαθητές τελειώνουν το γυµνάσιο στα δεκατέσσερά τους χρόνια. Ξέρετε, το να περιµένουν µέχρι τα δεκαέξι,
δηλαδή να µεσολαβήσουν δύο χρόνια αποχής από την εκπαιδευτική διαδικασία, ένα τόσο µεγάλο διάστηµα, είναι ιδιαίτερα επώδυνο για τους µαθητές. Ζητάµε, λοιπόν, να µην υπάρχει όριο.
Αµέσως, µε το που τελειώνει το γυµνάσιο, να µπορεί ο µαθητής
να εγγράφεται στα εσπερινά ΕΠΑΛ.
Η τρίτη τροπολογία αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 36.
Προτείνουµε, οι εξετάσεις και στα πρότυπα πειραµατικά σχολεία
να γίνονται από τράπεζα θεµάτων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα της διαδικασίας. Για τους ίδιους λόγους προτείνουµε να συµµετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης
καθηγητές από τη βαθµίδα που προέρχεται ο µαθητής και από
τη βαθµίδα στην οποία κατευθύνεται.
Η τέταρτη τροπολογία αφορά την παράγραφο 16 του άρθρου
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36. Πιστεύουµε πως η αναπλήρωση των εκπαιδευτικών στα πρότυπα πειραµατικά σχολεία δεν πρέπει να γίνεται µόνο από αναπληρωτές, αλλά και από µόνιµους εκπαιδευτικούς υψηλών
προσόντων. Αυτά περιλαµβάνονται σε ερωτήσεις µας. Είναι εύκολο να ανατρέξετε.
Υπάρχει, επίσης, µία πρόταση για τροπολογία που αφορά το
ΔΟΑΤΑΠ. Προτείνουµε προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 39.
Υποστηρίζουµε τη δυνατότητα απόκτησης ισοτιµίας των πτυχίων
που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή µετά από τριετή φοίτηση και
αντιστοίχησή τους µετά από εξετάσεις µε πτυχίο ΑΕΙ και όχι µόνο
ΤΕΙ, όπως ισχύει σήµερα. Η δυνατότητα αυτή υπήρχε στον προηγούµενο νόµο για το ΔΟΑΤΑΠ, στο ν. 3027/2002, αλλά δεν περιλαµβάνεται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, ζητάµε την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στον ΟΑΕΔ και προτείνουµε µία προσθήκη
στην παράγραφο 6 του άρθρου 21.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Λόγω της πολυετούς προαναφερθείσας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των ωροµισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του
ΟΑΕΔ στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση του ΟΑΕΔ, προτείνουµε την αναγνώρισή της γι’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς
που έχουν τουλάχιστον τριαντάµηνη προϋπηρεσία.
Επίσης, ένα τεράστιο θέµα που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς γονείς από αυτούς τους εκπαιδευτικούς που τίθενται σε διαθεσιµότητα. Το έχουµε αναφέρει και άλλη φορά –δεν θυµάµαι εάν
ήταν προς εσάς, κύριε Υπουργέ- ότι πρέπει να συνεννοηθείτε µε
τους νοµικούς συµβούλους γιατί είναι νοµικοί όροι και δεν µπορείτε να τους καταλάβετε.
Έτσι, λοιπόν, µε τη διάταξη του νόµου για τη διαθεσιµότητα
µε τη φράση «κατ’ αποκλειστικότητα γονική µέριµνα», ουσιαστικά
δεν εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην κατηγορία
αυτή και κυρίως είναι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων της τεχνικής
εκπαίδευσης. Η «γονική µέριµνα» είναι κάτι διαφορετικό από την
«επιµέλεια».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό το οποίο ζητάµε, λοιπόν, είναι
να απαλειφθεί η φράση «αποκλειστική γονική µέριµνα» και να
αναφερθούµε στην «επιµέλεια».
Επίσης, όσον αφορά το µισθολογικό όριο των 12.000 ευρώ για
να µην ενταχθεί ο εκπαιδευτικός στη διαθεσιµότητα, ουσιαστικά
ζητάτε από τον εκπαιδευτικό να παραιτηθεί του µισθού του, ο
οποίος µάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 12.000.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Αυτές είναι οι τροπολογίες. Ζητάµε, κύριε Υπουργέ, κάποιες
απ’ αυτές να τις αξιολογήσετε και να τις κάνετε δεκτές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα να ενηµερώσω το Τµήµα ότι στο σχέδιο νόµου που συζητείται σήµερα, από την τροπολογία µε γενικό αριθµό 777 και ειδικό αριθµό κατάθεσης 146/5-9-2013, αποσύρονται οι
παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 και 11. Θα τις καταθέσουµε στο
νοµοσχέδιο για την εµπορία ανθρώπων για να γίνει καλύτερη
επεξεργασία και να υπάρχει περισσότερος χρόνος. Παραµένουν
οι παράγραφοι 7, 9, 12 και 13.
Να σας εξηγήσω τι ρυθµίζουν αυτές οι παράγραφοι. Αφορούν
την επιτάχυνση των δικών. Η παράγραφος 7 αφορά την παράταση του διαγωνισµού των γραµµατέων που έγινε. Έχουµε µεγάλες ελλείψεις. Είναι πενήντα θέσεις γραµµατέων, των οποίων
η κατανοµή πρέπει να γίνει µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από συνεννόηση µε τα ανώτατα δικαστήρια. Να
δουν πού είναι τα κενά για να καλυφθούν άµεσα τα κενά, µέχρι
να λειτουργήσει η κινητικότητα για τις άλλες θέσεις. Είναι τυπικό
το θέµα.
Οι παράγραφοι 12 και 13 έχουν σχέση µε το ζήτηµα αύξησης
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των θέσεων. Αυξάνονται οι θέσεις των δικαστικών λειτουργών
στο δεύτερο βαθµό, γιατί υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση, ειδικά
στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης. Πήραµε την έγκριση
από το Γενικό Λογιστήριο και προχωρούµε σε µια αύξηση σαράντα επτά συνολικά θέσεων στο δεύτερο βαθµό και αυτό γίνεται στα πλαίσια της επιτάχυνσης των δικών.
Η άλλη τροπολογία που ζητώ να ψηφισθεί σήµερα αφορά ένα
επίδοµα της τάξης των 50 ευρώ, που θα δίνεται στους δικαστικούς επιµελητές που θα κάνουν επιδόσεις στα διάφορα µέρη των
µεγάλων δικαστηρίων. Δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνονται στις
αποδοχές τους ούτε οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνουν τα εισιτήριά τους από την τσέπη τους. Και αυτό το λέµε εν όψει της µε-
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γάλης µείωσης των αποδοχών που είχαν και οι γραµµατείς.
Το επίδοµα των 50 ευρώ είναι αίτηµα της Οµοσπονδίας των
Δικαστικών Υπαλλήλων και σας παρακαλώ πολύ τις διατάξεις
αυτές να τις ψηφίσετε. Τις άλλες, που είναι ποινικού χαρακτήρα
και θέλουν περισσότερη επεξεργασία, θα τις επαναφέρουµε σε
άλλο νοµοσχέδιο.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, η επιστολή
που διάβασε ο συνάδελφος κ. Γάκης, επιστολή ενός νέου παιδιού που αναγκάστηκε να πάρει των οµµατιών του και να βρεθεί
στην ξενιτιά, στη Γερµανία, δεν προκάλεσε βούρκωµα στα µάτια
όλων µας πιστεύω, αλλά είναι µια γροθιά στο στοµάχι όλων εκείνων που αντιλαµβανόµαστε τι βιώνει σήµερα η νεολαία του
τόπου. Είναι λυπηµένη, τραυµατισµένη. Βιώνει το µαρτύριο της
παρατεταµένης εφηβείας, αναγκασµένη να ζει στο οικογενειακό
περιβάλλον, χωρίς να της δίνουµε τη δυνατότητα να πετάξει µε
τα δικά της φτερά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κυνική αυταρέσκεια εκπρόσωποι κοµµάτων να ερµηνεύουν, εάν θέλετε, τη σιωπή του κόσµου ως στήριξη στις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης.
Τουλάχιστον, λίγη αιδώς σ’ αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός!
Και αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός δεν είναι µια νοµοτελειακή
εξέλιξη. Έχει αιτίες, έχει πηγές που έχουν παράξει αυτή την τραγική µοίρα που βιώνει ο τόπος.
Επιλέξατε, κύριοι της Κυβέρνησης –γιατί σας έδωσε την επιλογή, ας µου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ο µέντοράς σας κ.
Μπαµπινιώτης αρθρογραφώντας- όχι τη σωστότερη λύση, αλλά
εκείνη που δηµιουργεί τις λιγότερες δαπάνες. Γιατί; Γιατί η οικονοµική κατάσταση της χώρας δεν είναι αποτέλεσµα αντικειµενικών συνθηκών.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται ευθέως είναι αν υπήρχε σε
αυτόν τον τόπο ένα αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, αν είχε εµπεδωθεί µέσα από το φορολογικό σύστηµα ένα αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, αν είχαµε συγκρουστεί µε την ενδηµούσα
κοινωνική αδικία, αν είχαµε όλοι τον πατριωτισµό να συγκρουστούµε µε αυτή την κοινωνική αδικία.
Διότι πατριωτισµός δεν είναι µόνο η υπεράσπιση των συνόρων,
αλλά είναι και η εµπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης σε µία τέτοια συγκυρία, όταν υπάρχουν πάνω από δέκα λίστες και ληστές
που καταδεικνύουν µε ποιον τρόπο αφήσαµε στο απυρόβλητο
το µεγάλο πλούτο: Η λίστα Λαγκάρντ, η λίστα των ακινήτων στην
Αγγλία, η λίστα των πολυτελών σκαφών στην Ολλανδία, οι καταθέσεις, παρακαλώ, στο Λουξεµβούργο -όπου ο κ. Γιούνκερ
έδειξε τη διάθεσή του να συνδράµει κι εµείς δεν έχουµε υποβάλει ακόµα αίτηµα ως ελληνική Κυβέρνηση- το γεγονός ότι δεν
έχουµε λίστες µητρώου offshore εταιρειών και συνδεόµενων εταιρειών.
Όλα αυτά δείχνουν πόσο αδύναµο είναι το πολιτικό σύστηµα
ή το πολιτικό προσωπικό που κυβέρνησε αυτήν τη χώρα, το κλειστό «κλαµπ» εξουσίας των δύο κοµµάτων -εγώ δεν θέλω να χρεώσω την ευθύνη σε όλο τον κόσµο- και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα
Δηµοκρατία που δεν µπόρεσε να εµπεδώσει στο λαό, τουλάχιστον αυτά τα τέσσερα, πέντε χρόνια της κρίσης, το αίσθηµα της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Κι έτσι σήµερα βρισκόµαστε εδώ για να
βιώνουν οι νέοι του τόπου αυτά που βιώνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριοι Υπουργοί, υπάρχει το ζήτηµα των µεταγραφών. Ας επιδείξουµε λοιπόν σε αυτό το ζήτηµα µία κατανόηση όλοι µαζί,
αφού υπάρχει αυτή η οικονοµική κρίση µε οικογένειες που δεν
µπορούν πραγµατικά να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Φοβούµαι
και γι’ αυτό ανέφερα χθες το λόγο του Λουκή Ακρίτα. Γιατί έλεγε
ο αείµνηστος Λουκής Ακρίτας ότι δεν µπορεί το παιδί του αγρότη
να γίνει αγρότης ούτε το παιδί του εργάτη να γίνει µόνο εργάτης.
Έχουν δικαίωµα και τα παιδιά των αγροτών και των λαϊκών τάξεων να σπουδάσουν και να γίνουν επιστήµονες.
Άρα λοιπόν, θα πρέπει τουλάχιστον στα ζητήµατα των µεταγραφών, στις περιπτώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων, των οικογενειών που σηκώνουν το κοινωνικό κόστος της αναπηρίας αλλά
και των οικογενειών που έχουν δύο παιδιά σε διαφορετικά πανεπιστήµια και πόλεις να επιδείξουµε όλοι κατανόηση και να συµβάλει ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι ολόκληρο το
Κοινοβούλιο θα επιδείξει µία τέτοια κατανόηση στην περίπτωση
αυτή.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε δε την περίπτωση, κύριε Υπουργέ, της Ειδικής Αγωγής. Μια θεσµολαγνεία καταλαµβάνει το πολιτικό σύστηµα να
ψηφίζει νόµους που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και η Ειδική Αγωγή
έχει αφεθεί στην τύχη της. Καταντήσαµε σήµερα να λέµε ότι θα
τοποθετούµε διευθυντές στα ειδικά σχολεία τυφλών και κωφών,
χωρίς να ξέρουν ούτε τη νοηµατική ούτε τη γραφή Μπρέιγ. Περί
αυτού πρόκειται. Τοποθετούµε τον διευθυντή της Ειδικής Αγωγής πρόεδρο στο υπηρεσιακό συµβούλιο του Υπουργείου, δηλαδή ελεγκτής και ελεγχόµενος. Αυτές οι φωτογραφικές
διατάξεις περιέχονται µέσα στο νοµοσχέδιο.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε τη µαθητεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία κοινωνία δείχνει το δείκτη του πολιτισµού της µε
τη συµπεριφορά της απέναντι στις αδύναµες οµάδες είτε αυτές
είναι ηλικιακά αδύναµες, όπως η τρίτη ηλικία είτε παιδιά ανήλικα
είτε άτοµα µε αναπηρία. Όταν λοιπόν αυτά τα παιδιά τα σπρώχνουµε να πάνε στη µαθητεία χωρίς αµοιβή, πείτε µου µία χώρα
στην Ευρώπη που έχει τέτοιο σύστηµα, που πάνε τα παιδιά σε
αυτό το πρόγραµµα της µαθητείας και δεν έχουν καµµία αµοιβή.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει και το άρθρο 2 που έχει να κάνει µε
την Πολιτική Αγωγή.
Χθες, σας άκουσα να µιλάτε για πολιτειακή αγωγή. Πιστεύω
να έχετε µείνει σε αυτή τη θέση.
Πρέπει, λοιπόν, µε ουσιαστικό τρόπο να δώσουµε βάρος στα
ζητήµατα της δηµοκρατίας, γιατί βρισκόµαστε σε µια περίεργη
εποχή, µε περίεργες εξελίξεις και πρέπει να εµπεδώσουµε το αίσθηµα της δηµοκρατίας, να καταστήσουµε έναν πολίτη ευσυνείδητα δηµοκράτη, για να υπερασπιστεί τις αξίες της δηµοκρατίας,
για να υπερασπιστεί µια κοινωνία κοινωνιοκεντρική, που θα σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι θα βάλουν µε αυτό το νόµο όσοι θα τον ψηφίσουν την
κοινωνία µέσα σε µια µέγγενη αιµορραγίας που λέγεται φροντιστήριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ, κλείστε. Τα έχουµε πει αυτά πολλές
φορές. Να ’στε καλά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ήλπιζε η κοινωνία ότι κάποια
στιγµή θα ερχόταν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα στη Μέση Εκπαίδευση, που πραγµατικά θα την είχε απαλλάξει από αυτή την αφόρητη γάγγραινα του φροντιστηρίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ήθελα τον λόγο για δύο θέµατα τα οποία
έθιξε ο κ. Κουρουµπλής και τα οποία νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικά. Το πρώτο αφορά τα θέµατα της Ειδικής Αγωγής, τις
ρυθµίσεις που έχουν να κάνουν µε την Ειδική Αγωγή µέσα στο
νοµοσχέδιο και θα ήθελα να πω δύο πράγµατα: Πρώτον, ότι µε
τις διατάξεις για την Ειδική Αγωγή ουσιαστικά διορθώνουµε κάποιες αδυναµίες του ν. 3699 και αναβαθµίζουµε τις σπουδές στα
επαγγελµατικά γυµνάσια, αλλά και τα επαγγελµατικά λύκεια.
Το δεύτερο, που νοµίζω ότι είναι σηµαντικό, είναι ότι αίρουµε
την αγωνία των γονιών που περίµεναν τις γνωµατεύσεις από τα
ΚΕΔΔΥ για εξάµηνα ολόκληρα και τώρα υποχρεώνουµε αυτές οι
γνωµατεύσεις να είναι µέσα στο χρονικό περιθώριο των σαράντα
πέντε ηµερών.
Τέλος, αυτό το οποίο νοµίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και
αυτή τη χρονιά είναι ότι διπλασιάσαµε τις θέσεις εργασίας από
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, εξασφαλίσαµε δύο χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας για παράλληλη στήριξη, πεντακόσιες επι-
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πλέον θέσεις εργασίας για ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, τριακόσιες επιπλέον θέσεις για βοηθητικό προσωπικό και διακόσιες
για εξατοµικευµένη προσέγγιση.
Εγώ δεν διαφωνώ ότι µένουν πάρα πολλά να γίνουν για τη βελτίωση των δοµών της Ειδικής Αγωγής στη χώρα µας, αλλά µέσα
στο πλαίσιο του εφικτού κάνουµε αυτό το οποίο µπορούµε και
πρέπει να κάνουµε ως πολιτεία αυτήν τη στιγµή.
Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω για τις µετεγγραφές. Έχετε
δίκιο για τις µετεγγραφές, αλλά ήδη φέραµε το θέµα την περασµένη χρονιά. Το επεκτείνουµε φέτος, το διευρύνουµε φέτος,
δηλαδή, δίνουµε δικαίωµα και στους εισακτέους των τελευταίων
ετών να µεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους. Αυξήσαµε το όριο
του κατά κεφαλήν εισοδήµατος -και επαναλαµβάνω ότι είναι κατά
κεφαλήν εισόδηµα αυτό- και έτσι οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες θα µπορέσουν να επωφεληθούν από αυτό το µέτρο.
Επίσης, αυξήσαµε το ποσοστό στα πανεπιστήµια από 10% σε
15%, ούτως ώστε περισσότερα παιδιά να έχουν το δικαίωµα στις
µετεγγραφές.
Τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους τους βάλαµε σε αυτές
τις κατηγορίες που να έχουν προτεραιότητα και επίσης, ρυθµίσαµε ότι οι φοιτητές µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που µε το
ποσοστό του 5% εισέρχονται χωρίς εξετάσεις, θα µπορούν να
φοιτούν δίπλα στο σπίτι τους, ελεύθερα και θα µετεγγράφονται,
ανεξάρτητα από το πού περνούν, κοντά στον τόπο κατοικίας
τους.
Νοµίζω ότι µε αυτό τον τρόπο καλύπτουµε σοβαρά προβλήµατα που πράγµατι οι ελληνικές οικογένειες αντιµετωπίζουν σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Επανερχόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον κατάλογο
των εγγεγραµµένων συναδέλφων Βουλευτών.
Ο κ. Δηµήτρης Κοδέλας έχει τον λόγο.
Παρακαλώ, επειδή είναι πλέον πεντάλεπτες οι εισηγήσεις-τοποθετήσεις σας, να είναι από τη θέση σας για να κερδίζουµε
χρόνο.
Καλά κάνατε και ήρθατε τώρα στο Βήµα, κύριε Κοδέλα, αλλά
το λέω για τους επόµενους συναδέλφους. Ας γίνει έτσι για να
κερδίζουµε χρόνο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να µιλάτε χθες για το νοµοσχέδιο για το σχολείο χωρίς να λέτε τίποτα
ή να φαίνεται ότι αντιλαµβάνεστε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι µαθητές, που θα ξεκινήσουν τη φετινή χρονιά, βιώνοντας στο πετσί τους και στο περιβάλλον τους την καταστροφή που
έχει προκαλέσει η Κυβέρνησή σας. Το λέω αυτό, γιατί κανένα εκπαιδευτικό σύστηµα, πόσω µάλλον αυτό που δηµιουργείτε εσείς,
δεν µπορεί να σταθεί, όταν αυτοί τους οποίους αφορά δοκιµάζονται όσον αφορά την επιβίωση, τη διαβίωση, την προοπτική
τους.
Η πλειοψηφία των παιδιών την οποία αφορά και θα πάνε στο
σχολείο θα είναι παιδιά ανέργων γονιών, που όµως τους βάζετε
φόρους, θα είναι παιδιά εµπόρων που, επειδή χρωστούν στον
ΟΑΕΕ, είναι ανασφάλιστοι και θέλετε να κλείσουν τα µαγαζιά
τους και πιθανόν να µπουν και φυλακή, θα είναι παιδιά που ζουν
σε σπίτια που ενδεχοµένως να βγουν σε πλειστηριασµούς, παιδιά
µιας χώρας που ξεπουλιέται, υποθηκεύεται και εξευτελίζεται,
παιδιά µιας χώρας που προορίζονται να εργαστούν µε µισθούς
τριτοκοσµικούς, χωρίς συλλογικές συµβάσεις εργασίας και δικαιώµατα, παιδιά που ενδεχοµένως να στερούνται τροφής, όπως
και πέρυσι, παιδιά που ίσως να µην έχουν ρεύµα, που το χειµώνα
θα δώσουν αγώνα επιβίωσης απέναντι στην παγωνιά, παιδιά µιας
χώρας που από το σχολείο σκέφτονται πώς θα φύγουν από
αυτήν.
Γι’ αυτό το τελευταίο, προκαλεί όταν σε αυτές τις συνθήκες
αναφέρεται στους στόχους των αλλαγών στην επαγγελµατική
εκπαίδευση και το εξής, ότι δηλαδή η προσαρµογή των σπουδών
στο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων -γνωστός σαν στόχος και από τη Μπολόνια- έχει σκοπό να ενισχύσει
τη δυνατότητα κινητικότητας των αποφοίτων του τεχνολογικού
λυκείου και πέραν των εθνικών συνόρων. Θεωρούµε, δηλαδή και
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επίτευγµά µας, να ενθαρρύνουµε το να φύγουν νέοι από αυτόν
τον τόπο.
Εποµένως, η Κυβέρνησή σας είναι υπεύθυνη για το γεγονός
ότι, οι νέες γενιές όχι απλά θα ζήσουν χειρότερα από τις προηγούµενες, αλλά θα στερηθούν και βασικών αγαθών, δικαιωµάτων και φιλοδοξιών, εάν δεν αλλάξουν πολύ σύντοµα τα
πράγµατα.
Σε αυτές τις συνθήκες µιλάµε για το σχολείο. Το σχολείο πράγµατι είχε και έχει σοβαρά προβλήµατα. Το ερώτηµα είναι: εσείς
τι κάνετε; Τα διορθώνετε; Φτιάχνετε ένα σχολείο καλύτερο για
το µαθητή; Αντίθετα, προσαρµόζετε το σχολείο, όχι στις ανάγκες
των µαθητών, των µορφωτικών τους αναγκών και την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων τους, αλλά στην νέα κατάσταση ζούγκλας που
δηµιουργείται έξω από το σχολείο, στις απαιτήσεις µιας όλο και
πιο ασύδοτης και ανεξέλεγκτης αγοράς, στην προσαρµογή στη
µνηµονιακή Ελλάδα µε χαµηλές δαπάνες για την παιδεία, για να
πληρωθούν πρωτίστως κατά τις δικές σας προτεραιότητες τα
χρέη και οι τόκοι των δανειστών.
Φτιάχνετε ένα πιο εντατικοποιηµένο, δύσκολο, διαρκές εξεταστικό κέντρο ως σχολείο, το οποίο δεν φροντίζει για τη στήριξη
ειδικά των αδύναµων, αλλά τους αποθαρρύνει προς την εγκατάλειψη και τη σχολική διαρροή.
Παράλληλα, προωθείτε την εφήµερη κατάρτιση και τη φθηνή
µαθητεία, ώστε να προετοιµαστεί ο νέος της νέας Ελλάδας, της
Κυβέρνησής σας, κυρίως άνεργος µε διαλείµµατα εργασίας και
αυτή µε µισθό έως 417 ευρώ - έτσι δεν είναι πλέον; -διά βίου περιπλανώµενος, φθηνός, ανασφαλής, υποταγµένος, µετανάστης
στο εξωτερικό ή ακόµα και στην ίδια του τη χώρα.
Βασικός σας στόχος είναι και ο χειρισµός. Η κατάρτιση, κύριε
Υπουργέ, δεν δηµιουργεί θέσεις εργασίας, όπως είπατε χθες, σε
µια οικονοµία που πνίγεται από την ύφεση. Επίσης, δεν ήταν η
έλλειψη καταρτισµένων που οδήγησε στην παραγωγική συρρίκνωση της χώρας τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης αναληθώς
αναφέρατε. Μάλιστα, αµφιβάλλουµε πολύ για τις προθέσεις
αυτές, ειδικά όταν κλείνουν ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση
και απορρόφηση, όπως αυτές στα ΕΠΑΛ.
Είναι προφανές, αναφερόµενος στους εκπαιδευτικούς, ότι
στοχεύετε και στη µείωση, µέσω απολύσεων, των εκπαιδευτικών
και την πρόσθεσή τους στο 1,5 εκατοµµύριο ήδη ανέργων. Και
αυτό δεν είναι µόνο πρόβληµα των εκπαιδευτικών, γιατί προαπαιτεί ως µέσο και στόχο τη δραµατική συρρίκνωση και υποβάθµιση
συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι’ αυτό αυξήσατε το
ωράριο και οι εκπαιδευτικοί τρέχουν από σχολείο σε σχολείο για
να συµπληρώσουν ώρες και δεν προλαβαίνουν καν να γνωρίσουν
τα παιδιά. Αυξήσατε τους µαθητές ανά τάξη και σήµερα συν
10%. Κλείσατε σχολεία, καταργήσατε τις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ,
κλείνετε βιβλιοθήκες και προβαίνετε σε µια σειρά από άλλες
ενέργειες.
Έτσι µόνο περισσεύουν καθηγητές, µα περισσεύουν και παιδιά
από την εκπαίδευση που φτιάχνετε και κυρίως περισσεύει η
αναλγησία, η υποκρισία και η πλήρης υποταγή.
Τέλος, για την πολιτική παιδεία που είπατε, το µάθηµα πολιτικής παιδείας ξεκινάει άµεσα.
Επειδή πρέπει να πω κάτι και για το αγροτικό, κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα λίγο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα): Έχετε πέντε
λεπτά, κύριε συνάδελφε. Αποφασίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Πρώτο µάθηµα είναι πώς ενώνεσαι
και ξαναεµπιστεύεσαι τον διπλανό σου, πώς ξανασυγκροτείται η
κοινωνία σε σώµα και κυριαρχεί η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Δεύτερον, πώς διώχνεις µια Κυβέρνηση που έχει καταστρέψει τον τόπο και τρίτον, πώς ξαναχτίζεις µια χώρα µε πραγµατική
δηµοκρατία, µια χώρα που θα παράγει, θα είναι κυρίαρχη, θα έχει
αξιοπρέπεια, θα κρατάει τους νέους στον τόπο της, θα είναι µια
χώρα-γέφυρα ειρήνης και όχι προγεφύρωµα πολεµικών επεµβάσεων.
Το ερώτηµα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που φέρατε, είναι
τι ενώνει την εκπαίδευση µε την κτηνοτροφία. Το µόνο που τα
ενώνει είναι ο παραλογισµός του τρόπου που νοµοθετείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Αναφέροµαι στην τροπολογία πολύ σύντοµα, κυρία Πρόεδρε,
την οποία σας καλούµε και να αποσύρετε. Τίθεται το θέµα της
κατάργησης της ειδικής εισφοράς για το εισαγόµενο γάλα.
Ερωτήµατα: Πρόκειται για το νόµο του 2008. Τι άλλαξε έως
σήµερα; Επηρέασε η αλλαγή στο καθεστώς του ΕΛΟΓΑΚ; Τι κάνατε για να µη φτάσουµε στη σηµερινή εξέλιξη; Ποιοι ευνοούνται; Το ποσό των 50.000 ευρώ που λέει το Λογιστήριο ότι θα
επιβαρυνθεί ο ΕΛΟΓΑΚ, πώς προκύπτει και ποιες ποσότητες
αφορά;
Δεύτερον: Καταργείτε τη δυνατότητα επιχορήγησης Ελλήνων
κτηνοτρόφων για την προµήθεια ζωοτροφών σε περίπτωση
ανάγκης, σε περίοδο κρίσης. Και εδώ τίθεται ένα ερώτηµα. Στην
περίοδο αυτή της µνηµονιακής οµηρείας και παραγωγικής αποδιάρθωσης και κατάρρευσης, γιατί, αντί να απαιτήσουµε την
αξιοποίηση και την απελευθέρωση εργαλείων σε εθνικό επίπεδο,
τα καταργούµε;
Γιατί δεν διεκδικούµε, έως να απαιτήσουµε, ειδικά µέτρα στήριξης παραγωγής, αλλά παραιτούµαστε;
Φυσικά, και οι ενισχύσεις προς τους κτηνοτρόφους δεν είναι
αθέµιτος ανταγωνισµός, κύριε Υπουργέ, για µια χώρα σαν τη
δικιά µας, µε –ήδη- τεράστιες διαφορές στη ρευστότητα και στη
χρηµατοδότηση των κτηνοτρόφων, σε σχέση µε αυτούς του
Βορρά, και µε ανθρωπιστική κρίση, µε παραγωγική κατάρρευση
και µε χρόνια ύφεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Δώστε µου µισό λεπτό. Θέλω να πω
κάτι ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι δεν σας
δίνω άλλο χρόνο. Έχουµε πει για πέντε λεπτά. Σας παρακαλώ
πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Μα, συγγνώµη, έτσι όπως νοµοθετεί
η Κυβέρνηση, πρέπει να αναφερθούµε σε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας δίνω ένα
λεπτό. Θα αποφασίσετε εσείς ποια θα πείτε, όµως, πρέπει να
κλείσετε. Δεν θα βάζω χρόνο τώρα, θα µιλάει ο καθένας όσο
θέλει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Θα ήθελα να πω, καλώντας τον
Υπουργό να πάρει την τροπολογία πίσω, να κάνουµε µια ειδική
συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου για πολύ σηµαντικά θέµατα κτηνοτροφίας, που θα αφορούν συνολικά την
κτηνοτροφία, τους βοσκοτόπους. Τα θέµατα που θέτετε στην
τροπολογία σας σήµερα, αλλά και το θέµα της φέτας -την οποία
φαίνεται να χάνουµε ύστερα από την τελική απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων, όπου και ο Καναδάς µπορεί να χρησιµοποιεί το όνοµα «φέτα», που παράγεται εκεί- ανοίγουν µεγάλα και
κρίσιµα ζητήµατα για τον τοµέα.
Τελικά, υπάρχει κάτι που ενώνει την εκπαίδευση µε την κτηνοτροφία. Τι είναι αυτό; Για να υπάρχει ένα άλλο σχολείο στη χώρα
µας, αλλά και παραγωγική ανασυγκρότηση, σηµαίνει απαλλαγή
από τα µνηµόνια και από την Κυβέρνησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, συζητούµε
για δεύτερη µέρα σήµερα το νοµοσχέδιο που αφορά την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Χρειάζεται µεταρρυθµίσεις η αναδιάρθρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας; Η απάντηση είναι κατηγορηµατικά καταφατική. Εδώ και πολλά χρόνια όλο και περισσότεροι
κύκλοι µιλούν για την αναγκαιότητα σοβαρών θεσµικών µεταρρυθµίσεων, για να αντιµετωπιστούν οι παθογένειες της δευτεροβάθµιας παιδείας της χώρας µας.
Η εκπαίδευση είναι η βάση για κάθε προσπάθεια µελλοντικής
και βιώσιµης ανάπτυξης. Σ’ αυτό δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα υπολείπεται των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εµφανίζοντας ελλείµµατα σ’ ό,τι αφορά
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την άµιλλα, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και µαθητών, τη σύνδεση µε τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, ώστε να µην οδηγεί στην παραγωγή
εκπαιδευµένων ανέργων, αλλά ενεργών παραγωγικών και κυρίως
εύστροφων πολιτών.
Χρειάζονται άµεσα θεσµικές αλλαγές; Ναι, χρειάζονται, καθώς
η επίλυση των χρόνιων προβληµάτων καθίσταται επιτακτικότερη,
λόγω της διεθνούς κρίσης και του σκληρότατου διεθνούς ανταγωνισµού.
Γι’ αυτό, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο υπηρετεί και υπακούει
σε µία ενιαία στρατηγική επιλογή, την αναβάθµιση της δηµόσιας
δωρεάν εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης από το νηπιαγωγείο στο πανεπιστήµιο, από την τυπική έως την άτυπη µάθηση.
Αποτελεί µιας καίριας σηµασίας µεταρρύθµιση, που αφορά τα
παιδιά µας, ολόκληρη την κοινωνία, όλες τις κυβερνήσεις των
επόµενων δεκαετιών. Γι’ αυτό δεν ανατρέπει και δεν αφανίζει την
τελευταία µεταρρύθµιση του 1997-1998 και του 2006, αλλά εκσυγχρονίζει, αναβαθµίζει και προσθέτει νέες δοµές και διαδικασίες-πλαίσιο, αλλά πρωτίστως περιεχόµενο.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο σε γενικές γραµµές αναδοµεί το
γενικό λύκειο, µε στόχο την αυτονόµησή του και την µετατροπή
του, από εξεταστικό φροντιστήριο, σε σχολείο γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και παιδείας. Μεταρρυθµίζει θεµελιωδώς
την επαγγελµατική εκπαίδευση µε την εφαρµογή του τέταρτου
έτους µαθητείας, καθολικά, για όλους τους αποφοίτους του
επαγγελµατικού λυκείου και ιδρύει για πρώτη φορά δοµές δηµόσιας, δωρεάν, αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης.
Στις σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το νοµοσχέδιο
είναι η αυτονόµηση του γενικού λυκείου, ώστε να µπορέσει να
ανταποκριθεί στο µορφωτικό του πρόγραµµα, αλλά και στους
στόχους του. Γι’ αυτό αναδιατάσσεται ο αριθµός των µαθηµάτων
ορθώς και βεβαίως, ανακαθορίζεται το περιεχόµενο και ο τρόπος
διδασκαλίας τους.
Επιπλέον, στη Γ’ λυκείου, µέσω της µείωσης του σηµερινού
αριθµού των διδασκοµένων µαθηµάτων σε εννέα συνολικά, από
δεκατρία που ήταν σήµερα, την αύξηση των εβδοµαδιαίων ωρών
διδασκαλίας από τριάντα µία σε τριάντα τέσσερις ώρες και στα
επιθυµητά γνωστικά αντικείµενα, δίνεται υπερεπαρκής χρόνος
για να αφοµοιωθεί η ύλη και να προετοιµαστεί ο µαθητής, µε
στόχο να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο αλλάζει και ο τρόπος αξιολόγησης
των µαθηµάτων. Σ’ αυτό έχω επισηµάνει ορισµένες λεπτοµέρειες-προτάσεις ουσίας, µε προσωπικές παρεµβάσεις και επιστολές προς τον Υπουργό. Ελπίζω, έως και την δωδέκατη απόψε
τα µεσάνυχτα που θα ψηφίσουµε, να έχουν γίνει αποδεκτές.
Προβλέπεται ορθά η αξιολόγηση να εστιάζεται αφ’ ενός στην
ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεµάτων και εννοιών και αφ’
ετέρου στην κατάκτηση των ανώτερων γνωστικών αντικειµένων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
διεξάγονται, µέσα από την απόλυση του µαθητή από το λύκειο,
σε πανελλαδικό επίπεδο, µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της
τάξης αυτής, που προκύπτουν µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και από την κεντρική επιτροπή
εξετάσεων.
Δηµιουργείται ορθώς Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων µε διοικητική, αλλά και οικονοµική αυτοτέλεια µε κύρια αποστολή τη
διασφάλιση υψηλής ποιότητας και διαφάνειας στις πανελλαδικές, τη διεξαγωγή εξετάσεων και τον καθορισµό της εξεταστέας
ύλης, τη δηµιουργία και λειτουργία της τράπεζας θεµάτων κατά
τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο γενικό,
αλλά και στο επαγγελµατικό λύκειο.
Έχουµε, επίσης, το νέο επαγγελµατικό λύκειο στο οποίο εφαρµόζεται ο θεσµός της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση, κάτι
που καλείται να αποτελέσει και µια εναλλακτική εκπαιδευτική διαδροµή του δευτέρου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και εδώ χρειάζονται µερικές διορθώσεις ακόµα, γιατί µια µεταρρύθµιση δεν θα υφίσταται ως µεταρρύθµιση, αν δεν δούµε και
τις λεπτοµέρειες.
Επί τροχάδην θα αναφερθώ σε µια τροπολογία την οποία έχω
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καταθέσει εµπρόθεσµα, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε την έδρα της
Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης. Δεν νοείται τα τµήµατα και
τα εργαστήρια να βρίσκονται στο Ηράκλειο και η έδρα βάσει του
σχεδίου «Αθηνά» να έχει µεταφερθεί στη Σητεία. θα ήθελα να σηµειώσω ότι αυτή η τροπολογία δεν έχει καµµία σχέση µε τυχόν
κατάργηση ή µεταφορά τµηµάτων. Κάτι τέτοιο δεν µε αφορά και
δεν εµπλέκοµαι σ’ αυτό. Αναφέροµαι και επικεντρώνοµαι καθαρά
και µόνο στην έδρα της Σχολής Γεωπονίας, που δεν µπορεί να
είναι µακρύτερα από εκεί που είναι τα τµήµατα και τα εργαστήρια. Πρόκειται για έναν παραλογισµό και ελπίζω να διορθωθεί τις
επόµενες ώρες.
Κύριε Υπουργέ, κάνατε µία πραγµατική µεταρρύθµιση, µία
τοµή στην παιδεία. Όµως, αυτή η προσπάθεια δεν θα πρέπει να
χαθεί στις λεπτοµέρειες. Και εµείς είµαστε εδώ ως κυβερνητικοί
Βουλευτές όχι για κανέναν άλλο λόγο –βεβαίως στηρίζουµε την
Κυβέρνηση και τις πρωτοβουλίες της- αλλά για να µεταφέρουµε
και προβληµατισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θα ήθελα να πω τρεις λέξεις για την κ. Ρεπούση, µετά
τις αναφορές τις οποίες άκουσα περί κατάργησης του µαθήµατος των Θρησκευτικών από τα σχολεία. Σήµερα µε έκπληξη
άκουσα και µια άλλη άποψή της περί του περιορισµού του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών, αφού τα χαρακτηρίζει ως
«νεκρή γλώσσα». Είµαι βέβαιος ότι οι θέσεις αυτές που αποτελούν, κατά την άποψή µου, επικίνδυνη ιδεοληψία όσον αφορά
την ελληνική ιστορία, τη γλώσσα και την ορθόδοξη παράδοση,
έχουν προβληµατίσει µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας που
αποµακρύνεται όλο και περισσότερο από ένα σενάριο στήριξης
της δηµιουργίας µιας κυβέρνησης της Αριστεράς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αυγενάκη.
Κύριε Χαρακόπουλε, ζητήσατε τον λόγο για τρία λεπτά.
Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινίσεις αναφορικά µε τις
διατάξεις που υπάρχουν στην τροπολογία και αφορούν το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο διατάξεις µε τις οποίες υπάρχει εναρµόνιση για
δύο ζητήµατα σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά ειωθότα.
Δεν υπάρχει κατάργηση της ειδικής εισφοράς που επιβάλλεται, κύριε συνάδελφε, στην τιµή του γάλακτος όσον αφορά στα
εισαγόµενα γάλατα. Υπάρχει εναρµόνιση µε βάση τα όσα επιβάλλονται στα γάλατα ελληνικής παραγωγής. Εκείνο που υπήρχε
µέχρι τώρα ήταν να υπολογίζονται σ’ αυτήν την ειδική εισφορά
και δαπάνες για ποιοτικούς ελέγχους στο εισαγόµενο γάλα οι
οποίοι δεν γίνονταν, γιατί είχαν γίνει στη χώρα παραγωγής του
εισαγόµενου γάλακτος.
Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η εναρµόνιση, η οποία αν δεν γινόταν,
η χώρα θα καταδικάζονταν, γιατί υπήρχε διαδικασία αιτιολογικής
γνώµης η οποία µας είχε σταλεί από τις 24 Ιουνίου. Μέσα σε δύο
µήνες, λοιπόν, θα έπρεπε να εναρµονιστούµε. Διαφορετικά, αν
καταδικαστούµε, το κόστος θα είναι πολύ µεγαλύτερο, αφού θα
πρέπει η χώρα να επιστρέψει όλα αυτά τα χρήµατα που εισέπραττε όλα αυτά τα χρόνια για ελέγχους, σε εκείνους από τους
οποίους τα είχε εισπράξει.
Η δεύτερη εναρµόνιση έχει να κάνει πάλι µε ζητήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού, γιατί η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στην Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν συνεπάγεται µόνο δικαιώµατα, αλλά και υποχρεώσεις. Η χώρα είχε µονοµερώς αποφασίσει τη δυνατότητα επιχορηγήσεως από τον τότε ΕΛΟΓΑΚ σε
κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών σε δίσεκτες περιόδους.
Αυτό θεωρείται αθέµιτος ανταγωνισµός σε σχέση µε τους άλλους ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Θέλω, λοιπόν, να πω στο Τµήµα ότι δεν έγινε ποτέ χρήση αυτής
της δυνατότητας. Αντιθέτως, φέτος που είχαµε υψηλές τιµές διεθνώς στις ζωοτροφές, γνωρίζετε ότι η Κυβέρνηση µε βάση τα
προβλεπόµενα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ζήτησε την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ενεργοποίηση του Κανονισµού De Minimis, έλαβε την έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έδωσε 25 εκατοµµύρια ευρώ
στους κτηνοτρόφους που αντιµετώπιζαν αυτές τις δυσκολίες,
προκειµένου να προµηθευτούν έγκαιρα τις ζωοτροφές στηρίζοντας, στο µέτρο του δυνατού και µε τις δυνατότητες που παρέχονται από το κοινοτικό κεκτηµένο, τους κτηνοτρόφους µας.
Για τα υπόλοιπα που ετέθησαν, κυρία Πρόεδρε, κι άπτονται ευρύτερα ζητηµάτων του πρωτογενούς τοµέα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας που εµείς στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων πιστεύουµε ότι έχει µέλλον, µπορεί να
συµβάλει καθοριστικά στον εθνικό στόχο της ανάπτυξης, θα
έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε ευρύτερη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου -όποτε το ζητήσατε δεν αρνηθήκαµε- και βεβαίως, όποτε θα υπάρξει αίτηµα από την
Αντιπολίτευση θα προσέλθουµε για να κάνουµε αυτή τη συζήτηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα ειλικρινά µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον αυτό το διήµερο όλους τους
συναδέλφους, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής και πιστεύω
ότι ο ιστορικός του µέλλοντος και ιδιαίτερα οι ιστορικοί της εκπαίδευσης έχουν πολλά να αποτυπώσουν στα συγγράµµατα
τους ακούγοντας τις εισηγήσεις όλων των συναδέλφων.
Βέβαια, το ερώτηµα που -επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε- θέλω
να εκφράσω από την αρχή της τοποθέτησής µου, είναι πόσοι από
εµάς έχουµε συνειδητοποιήσει ότι αυτό το νοµοσχέδιο εδράζεται
στην αναδιάρθρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του λυκείου και πόσοι από εµάς έχουµε δει ιστορικοσυστηµατικά αυτή την αναδιάρθρωση ως βασική ανάγκη της ελληνικής
κοινωνίας.
Όλοι ξέρετε πολύ καλά ότι η όποια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση εκπορεύεται από την ίδια την κοινωνία, από τις πραγµατικές
της ανάγκες. Και αυτή, λοιπόν, η µεταρρύθµιση θέλει να δώσει
µια απάντηση στα προβλήµατα που έχει η ελληνική κοινωνία σήµερα.
Θα περίµενα, κυρία Πρόεδρε, ειλικρινά από πολλούς συναδέλφους, από όλες τις πτέρυγες σε κάποια σηµεία να συµφωνήσουµε. Το βασικότερο από αυτά είναι ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση το ελληνικό λύκειο. Και αυτή την αγωνία την εξέφρασαν όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Αντιθέτως όµως, διαπίστωσα
πως για τις αρχές αυτού του νοµοσχεδίου διαφωνούν. Δηλαδή,
όλο αυτό το διάστηµα –πέντε χρόνια τώρα είναι σε ανοιχτή διαβούλευση αυτό το νοµοσχέδιο- δεν υπάρχει ένα σηµείο σύνθεσης,
να συνδέσουν ιδέες και προτάσεις για την αναδιάρθρωση του
νέου λυκείου που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία;
Σηµείο δεύτερο, κυρία Πρόεδρε: Επειδή γίνονται µαθήµατα
πολιτικής φιλοσοφίας και ιδιαίτερα µαθήµατα ιστορίας της εκπαίδευσης, πρέπει να θυµίσω ότι σήµερα συζητάµε για την εκπαίδευση. Η παιδεία είναι κάτι διαφορετικό. Την παιδεία την
υπηρετούν και άλλοι παράγοντες που δεν συνδράµουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Θα έχουµε την ευκαιρία -και εύχοµαι
να µην ξεχάσουµε την χθεσινή και αυτή τη συνεδρίαση, κυρία
Πρόεδρε- όταν φθάσει ο χρόνος, να συζητήσουµε για την παιδεία και ιδιαίτερα για την αναδιάρθρωση που χρειάζεται το Σύνταγµά µας και το άρθρο 16, γιατί η παιδεία εκεί προβλέπεται να
συζητηθεί, οι προτεραιότητες της και οι ανάγκες της, κάτι που
δεν κάνουµε και δεν µπορούµε να κάνουµε σε όλη την έκταση
σήµερα.
Η παιδεία είναι το πρώτο επίπεδο στο θεσµικό πλαίσιο. Το δεύτερο επίπεδο είναι η νοµοθεσία, που εκφράζει την πορεία της εκπαίδευσης. Γι’ αυτήν µιλάµε σήµερα. Ελάτε, λοιπόν, να δούµε
εκείνα τα σηµεία που συνθέτουν τη νοµοθετική µεταρρύθµιση
και ιδιαίτερα την αναδιάρθρωση για το λύκειο.
Συζητήσαµε σήµερα για αναλυτικά προγράµµατα, για ωρολόγια προγράµµατα, για διδακτική µεθοδολογία, για τεχνικές, συζητήσαµε για την αποτελεσµατικότητα του ίδιου του λυκείου.
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Ακούστε συνάδελφοι. Ο ν. 1566/1985 ήταν ένας νόµος που για
την εποχή του ενδεχόµενα ήταν πρωτοποριακός. Πρέπει επιτέλους, µετά από πολλά χρόνια να αλλάξουµε αυτές τις προτεραιότητες για το λύκειο. Και θα περίµενα, λοιπόν, σήµερα να
µιλήσουµε για το σκοπό του λυκείου στο άρθρο 1. Πόσες από
αυτές απόψεις, τις δικές σας, τις καταθέσατε σήµερα; Γιατί είµαι
σίγουρος ότι όλοι έχετε απόψεις, ιδέες, προτάσεις. Γι’ αυτό, λοιπόν, η κριτική που ακούγεται για το λύκειο, πρέπει να µπει σε µια
άλλη βάση. Θα ήθελαν κάποιοι από εµάς ένα λύκειο ήσσονος
προσπάθειας; Φυσικά όχι. Κανείς δεν θέλει.
Μιλάµε, λοιπόν, σήµερα για µια αξιολόγηση που πρέπει να
γίνει στη δοµή του λυκείου. Και αξιολόγηση γίνεται όταν αξιολογήσουµε τους σκοπούς του λυκείου, τα περιεχόµενα µάθησης
του, τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την κατάκτηση αυτών
των περιεχοµένων και την ίδια την αξιολόγηση των προγραµµάτων, του µαθητή, των εκπαιδευτικών, των µέσων. Αυτή είναι η µια
πραγµατικότητα που πρέπει να δούµε. Το έχουµε αποτυπώσει
σήµερα; Το νοµοσχέδιο σε αυτή τη κατεύθυνση κινείται σε πολύ
σηµαντική προοπτική για να µπορέσουµε να αποτιµήσουµε όλες
αυτές τις δοµές που συνθέτουν το λύκειο.
Έχω ακούσει πολλούς συναδέλφους –θα το προσπεράσω- να
µιλούν για τη σηµασία της πολιτικής παιδείας. Ναι, είναι αλήθεια
ότι η κοινωνική νοηµοσύνη των µαθητών καλλιεργείται µε αυτό
το µάθηµα, όπως επίσης καλλιεργείται και µε το µάθηµα της φιλοσοφίας στη Β’ λυκείου, που είναι µια απάντηση σε κάποιες
φωνές που λένε ότι η κλασική παιδεία είναι αποστεωµένη. Όχι.
Ακούστε, πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι. Είναι επιλογή µας,
στρατηγική επιλογή -τουλάχιστον αυτής της παράταξης- να ενδυναµώσουµε και να επενδύσουµε στην κλασική παιδεία. Είναι
αυτή που δίνει ελπίδα και προοπτική. Κανείς δεν το αµφισβητεί.
Πρέπει να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς, γιατί για πρώτη φορά η
συγκεκριµένη διάταξη δείχνει µια άλλη κατεύθυνση στο λύκειο,
σε ένα λύκειο που είναι αποφασισµένο να υπερισχύσει της παραπαιδείας. Αυτήν την κατεύθυνση έχει και η ρύθµιση που
αφορά την ενισχυτική διδασκαλία.
Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς, κυρία Πρόεδρε. Δωρεάν παιδεία
επί της ουσίας δεν υπήρξε ποτέ. Ξέρουµε αυτά τα προβλήµατα
που έχει η ελληνική κοινωνία σήµερα. Είναι µια απάντηση σηµαντική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, µόνο λίγα δευτερόλεπτα θέλω ακόµη. Θέλω
να επισηµάνω τη ρύθµιση που αφορά την επιλογή των µαθητών
του λυκείου για τις κατευθύνσεις που πρέπει να πάρουν και θέλω
να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα σηµείο: Στη µονοεπιλογή για τα παιδαγωγικά τµήµατα.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε πολύ καλά ότι η
Παιδαγωγική είναι µια πολυσχιδής επιστήµη, µια πολυκλαδική,
διεπιστηµονική προσέγγιση. Δεν νοµίζω ότι µπορεί να αποκλειστεί κάποιος που επιλέγει, για παράδειγµα, τις θετικές επιστήµες
από το να µπορεί να πάει και στα παιδαγωγικά τµήµατα. Είναι µία
διάταξη που –νοµίζω- χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Χθες η κ. Μακρή έκανε µία προσέγγιση σχετικά µε την ενίσχυση αυτής της κατεύθυνσης. Θεωρώ, όµως, ότι σε προοπτική
χρόνου πρέπει να επαναξιολογηθεί αυτή η ρύθµιση, κάτι το
οποίο προβλέπει και το ίδιο το νοµοσχέδιο. Επαναξιολόγηση δηλαδή στην εξαετία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ενδεχοµένως πρέπει να µην αποτελέσει ταµπού η συνεχής επαναξιολόγηση όλων των ρυθµίσεων
και νοµίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και το ίδιο το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο
νόµου για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις, αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
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Θρησκευµάτων, αποτελεί µια πολύ σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία. Επιτρέψτε µου να πω ότι υλοποιείται µε πάρα πολύ µεγάλη καθυστέρηση, καθώς η προετοιµασία έχει γίνει. Έχει
πραγµατοποιηθεί εκτενής διάλογος µε όλους τους φορείς. Άρα,
υπήρχε µία συνέχεια και εκτιµώ ότι είναι πολύ µεγάλη η καθυστέρηση µε την οποία έρχεται για συζήτηση.
Δυστυχώς, ενώ είχαµε το χρονικό περιθώριο να κάνουµε αναλυτικότερη συζήτηση όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και
αφού είχαµε έτοιµο και το υλικό, αλλά και το σχετικό σχέδιο που
είχε καταθέσει παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ, καταλήγουµε να συζητάµε το θέµα σε Θερινό Τµήµα και υπό καθεστώς πίεσης, αφού
αύριο ξεκινά η νέα σχολική χρονιά.
Δεν θέλω να επεκταθώ στο σύνολο των θεµάτων, καθώς έχουν
ακουστεί πάρα πολλά και από τον ειδικό αγορητή κ. Κουτσούκο
και από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, αλλά –θα έλεγακαι από όλα τα κόµµατα. Επιτρέψτε µου µόνο να αναφερθώ σε
κάποια συγκεκριµένα θέµατα.
Αύριο ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και είναι απαραίτητο να
ξεκαθαρίσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τι ακριβώς έχει
γίνει µε την κινητικότητα των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης, που είναι περίπου δύο χιλιάδες διακόσιοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι µέσα από την οριζόντια κατάργηση της τεχνικής
εκπαίδευσης συγκεκριµένου κλάδου βρέθηκαν στο περιθώριο.
Δεν ξέρω τι προσέφερε αυτό στην καλύτερη λειτουργία των σχολικών µονάδων και ποιες εκκρεµότητες υπάρχουν.
Οι σχολικοί φύλακες, κύριε Υπουργέ, βγήκαν τελείως στο περιθώριο και δεν ακούγεται τίποτα. Δεν ξέρω γιατί δεν αναλαµβάνετε την πρωτοβουλία να ενταχθούν στο πρόγραµµα της
εργασιακής εµπειρίας, ούτως ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να
βγουν στη σύνταξη.
Θέλω εδώ να σηµειώσω πως έχουµε κυριολεκτικά βοµβαρδιστεί το τελευταίο διάστηµα µε τις περιπτώσεις των αποσπάσεων,
µετακινήσεων, που διαλύουν πραγµατικά τις οικογένειες σε εντελώς διαφορετικές περιοχές, ενώ υπάρχουν µηνύµατα για κενά
και αστοχίες. Πόσο µελετηµένη ήταν τελικά αυτή η διαδικασία
και µε ποιον τρόπο γίνονται οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών;
Αυτό είναι ένα θέµα που απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσµο αυτό
το διάστηµα –και κάθε χρόνο- ειδικότερα τον τελευταίο µήνα και
τις τελευταίες ηµέρες.
Σε σχέση µε την τεχνική εκπαίδευση, είναι προφανές ότι ήταν
αναγκαίο να γίνει µία αναδιάρθρωση για να ξεφύγει από την κατάσταση της υποβάθµισης και παρακµής. Κι εδώ δεν πρέπει να
γελιόµαστε. Το ότι δεν υπάρχει ισοτιµία ακόµη και στο γενικό λύκειο µε το τεχνικό λύκειο αυτό το ξέρουµε όλοι µας και να µην
κρυβόµαστε. Γιατί; Γιατί οι ίδιες πολιτικές που ακολουθήθηκαν,
όλες οι πολιτικές των Υπουργείων οδήγησαν την τεχνική εκπαίδευση στο περιθώριο.
Όµως ξεκινήσαµε ανάποδα, γιατί πρώτα καταργούµε κλάδους
της τεχνικής εκπαίδευσης και µετά πάµε στη χάραξη της πολιτικής και των στόχων. Σήµερα πρέπει πραγµατικά να κάνουµε ένα
βήµα µπροστά και πρέπει να γίνουν περισσότερα, προκειµένου
να µην υπάρξει πρόβληµα στην πορεία των πραγµάτων.
Είναι απαραίτητο να είναι ξεκάθαρο το τοπίο των δικαιωµάτων.
Να µην συνεχίσουµε, όµως, σε ένα καθεστώς πτυχιούχων άνευ
αντικειµένου ή µε αλληλοκαλυπτόµενα αντικείµενα, όπως συµβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Λείπει ο κύριος Υπουργός - είναι
και πανεπιστηµιακός- για να του θυµίσω και να πω ότι σε ΤΕΙ, τα
οποία λειτουργούν εδώ και τριάντα µε τριάντα πέντε χρόνια ως
ανώτερες σχολές, δυστυχώς υπάρχουν τµήµατα τα οποία δεν
έχουν δικαιώµατα. Λειτουργούν µε τα δικαιώµατα του 1952 και
µε δικαιώµατα της χούντας. Και τα προεδρικά διατάγµατα είναι
µέσα στα συρτάρια εδώ και αρκετά χρόνια και δυστυχώς δεν τα
ακουµπά κανένας. Απευθύνοµαι στο σύνολο του πολιτικού κόσµου για το λόγο του ότι υπάρχει µία µεγάλη αδικία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αναληφθεί αυτή η πρωτοβουλία και να ξεκαθαρίσουν κάποια ζητήµατα, για να λέµε πραγµατικά ότι η τεχνική, τεχνολογική εκπαίδευση θα µπορεί να
στηριχθεί και θα είναι ισότιµη απέναντι στο γενικό λύκειο και να
µη φαίνεται ότι εκεί πηγαίνουν και την υπηρετούν «παιδιά ενός
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κατώτερου Θεού», τα φτωχά παιδιά των φτωχών οικογενειών και
των παραµεθόριων περιοχών.
Παρατηρώ µία υποβάθµιση, αν θέλετε, και στον τοµέα που έχει
να κάνει µε τις υποδοµές και πολύ περισσότερο στον τοµέα της
πληροφορικής, θα έλεγα, που ως προς αυτόν έγιναν κάποιες
βελτιώσεις. Δεν µπορούσα να διανοηθώ ότι σε επίπεδο πανεπιστηµίων και ΤΕΙ υπάρχουν περίπου σαράντα εννέα σχολές και το
µάθηµα της Πληροφορικής δεν υπήρχε καθόλου στο γενικό και
στο τεχνικό λύκειο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τα λιµνάζοντα νερά της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν ταρακουνηθεί. Πρέπει να γίνουν, όµως, οι αλλαγές µε βήµατα
ολοκληρωµένα, παρά την πίεση του χρόνου. Το Υπουργείο µπορεί τώρα να προχωρήσει σε αυτές τις βελτιώσεις, ούτως ώστε
να µπορούµε να είµαστε συνεπείς απέναντι και στους εκπαιδευτικούς, αλλά πολύ περισσότερο στο µαθητικό κόσµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Κασσή.
Ο κ. Γεώργιος Στύλιος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο για τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το θέµα είναι υψίστης σηµασίας,
διότι αφορά την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων.
Οτιδήποτε έχει σχέση µε τα νέα παιδιά δεν µπορεί παρά να
είναι σηµαντικό, γιατί η νέα γενιά συµβολίζει την ελπίδα και στις
«γκρίζες» ηµέρες που περνάει η πατρίδα µας, η ελπίδα µάς δίνει
αισιοδοξία.
Προσωπικά, έχω υπηρετήσει την εκπαίδευση απ’ όλες της τις
βαθµίδες, αλλά πάνω απ’ όλα ο ρόλος µου σήµερα είναι ο πιο
σηµαντικός, αυτός του γονιού και του πατέρα που αγωνιά για το
µέλλον των παιδιών του.
Κύριε Υπουργέ, το εκπαιδευτικό σύστηµα µε τις δοµές και τις
λειτουργίες του οφείλει να υποστηρίζει το έργο της παιδείας, να
δίνει στο νέο άνθρωπο τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή του. Τα
εφόδια αυτά τον βοηθούν στην καθηµερινότητά του, τού προσφέρουν την κατάρτιση για την µετέπειτα επαγγελµατική του πορεία, αλλά κυρίως συµβάλλουν στη διάπλαση του χαρακτήρα και
της προσωπικότητάς του.
Κύριε Υπουργέ, οι αλλαγές στην εκπαίδευση, ειδικά στη δευτεροβάθµια, απαιτούν τόλµη και πολιτικό θάρρος. Την τόλµη και
το πολιτικό θάρρος την απαιτούν πρωτίστως οι νέοι µας και χαίροµαι γιατί το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι και τολµηρό και
πολιτικά θαρραλέο και αυτό για τους εξής λόγους: Αναµορφώνεται το γενικό λύκειο και του δίνεται παιδευτική αυτονοµία. Μετατρέπεται σε σχολείο γενικής δευτεροβάθµιας παιδείας και
εκπαίδευσης. Αλλάζει ο αριθµός των µαθηµάτων, το περιεχόµενό
τους και ο τρόπος διδασκαλίας τους. Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των µαθηµάτων. Δηµιουργείται τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας για την αντικειµενική αξιολόγηση των
µαθητών. Δίνεται έµφαση στην προετοιµασία των µαθητών για
τις πανελλαδικές εξετάσεις µέσα στο σχολείο. Αυξάνονται οι
ώρες διδασκαλίας στη Γ’ λυκείου από τριάντα µία σε τριάντα τέσσερις ανά την εβδοµάδα, όµως µειώνεται ο αριθµός των µαθηµάτων στη Γ’ λυκείου από δεκατρία σε εννέα. Τα µαθήµατα για
τις πανελλήνιες µειώνονται από εννέα σε έξι και ταυτόχρονα µειώνεται η εξεταστέα ύλη.
Επίσης, δηµιουργείται ο Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων.
Θέλω εδώ να επισηµάνω ότι µπορεί να λειτουργεί, κύριε
Υπουργέ, ως διαγνωστικός, δηλαδή να βλέπει τα λάθη και τις παραλείψεις ώστε να «θεραπεύουµε» την επόµενη χρονιά τις ελλείψεις που παρουσιάζονται κάθε χρόνο ούτως ώστε να γινόµαστε
καλύτεροι.
Θεσµοθετείται το νέο επαγγελµατικό λύκειο και ξεκινά η πολύ
σηµαντική εφαρµογή του τέταρτου έτους µαθητείας. Ιδρύονται
για πρώτη φορά δοµές δηµόσιας δωρεάν µη τυπικής εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, οι σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης, τα ΣΕΚ, τα ινστιτούτα επαγγελµατικής
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κατάρτισης και αναβαθµίζονται τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σταθώ
σε µία πρόταση την οποία ανέφερα στην τοποθέτησή µου στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Αφορά στη θεσµοθέτηση
του κουπονιού εκπαίδευσης, του voucher ή αλλιώς της επιταγής
ενισχυτικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται στις ευπαθείς οικονοµικά
οµάδες του πληθυσµού µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτός ο θεσµός έχει εφαρµοστεί επιτυχηµένα σε άλλες
χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ζητώ να εξετάσετε, σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, την πρόταση αυτή, να παίρνει
ο µαθητής ένα κουπόνι εκπαίδευσης το οποίο θα µπορεί να δίνει
είτε σε καθηγητή του δηµοσίου σχολείου είτε σε ιδιώτη καθηγητή, να έχει µια ενισχυτική διδασκαλία, ένα φροντιστήριο και να
προετοιµάζεται είτε για τις πανελλήνιες είτε για τις εξετάσεις
από τάξη σε τάξη.
Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριµένη πρόταση θα έχει ιδιαίτερη
χρησιµότητα για τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, γι’ αυτούς
που δεν έχουν οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν τα φροντιστήρια, για τα παιδιά που είναι σε ορεινά σχολεία και σε νησιωτικές περιοχές.
Θα δώσετε, επιπλέον, µία ώθηση στους ανέργους πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα ξέρουν ότι ήδη υπάρχει
ένα συγκεκριµένο εισόδηµα από το κουπόνι εκπαίδευσης ώστε
να ανοίξουν κάποιο φροντιστήριο. Πρόκειται για µία καινοτόµα
πρόταση, την οποία σας ζητώ να εξετάσετε σοβαρά και να την
υιοθετήσετε στο άµεσο µέλλον, αν όχι στο παρόν.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητώ να εξετάσετε και να δώσετε µεγαλύτερη έµφαση στη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων
του λυκείου, ώστε να µην µπορεί ο καθηγητής να διορθώνει τα
γραπτά των µαθητών του σχολείου του.
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. Πρέπει να δίνουν πραγµατική οντότητα στην έννοια του δασκάλου. Ιεραρχώντας τις προτεραιότητές µας, ας βάλουµε στην πρώτη θέση την παιδεία, πριν από όλα τα άλλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ενδιαφέρον µου για την εκπαίδευση είναι αληθινό και εξακολουθεί να παραµένει ζωηρό.
Θέλω να απευθυνθώ στην εκπαιδευτική κοινότητα. Κάνω έκκληση για κοινή συµπόρευση. Η εκπαίδευση δεν είναι χώρος κοµµατικών αντιπαραθέσεων, ξεκαθαρίσµατος λογαριασµών,
µνηµονιακών και αντιµνηµονιακών υποστηρικτών.
Η εκπαίδευση αποτελεί χώρο διαλόγου, διδασκαλίας του πολιτικού πολιτισµού, της συναίνεσης. Ας το κάνουµε πράξη µε την
υποστήριξη των όσων µας ενώνουν στο παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Στύλιο.
Ο κ. Τιµολέων Κοψαχείλης έχει τον λόγο.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οτιδήποτε
αφορά την παιδεία δεν µπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ένα
σηµαντικότατο θέµα. Η οποιαδήποτε αλλαγή στις υπάρχουσες
δοµές και στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και
πολύ περισσότερο µια µεταρρύθµιση επηρεάζει όχι µόνο τους
µαθητές και το µέλλον τους, όχι µόνο τους γονείς και το περίσσιο
άγχος τους, όχι µόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την κοινωνία
όλη και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, το ίδιο το µέλλον
της.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε προχωρά σε τοµές και αλλαγές που συζητούνται εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε, όσα ακούστηκαν περί µη ύπαρξης διαβούλευσης δεν
έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Έγινε πραγµατικός διάλογος για τη φυσιογνωµία του λυκείου
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, γι’ αυτό και φτάνει το
νοµοσχέδιο στη Βουλή λεπτοµερειακό, όπου συµπεριλαµβάνεται
ακόµη και το ωρολόγιο πρόγραµµα. Σε βάθος µελετήθηκε και ο
τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο στόχος, βέβαια, είναι η αυτοτέλεια του λυκείου και όταν πλέον θα είναι ώριµες οι συνθήκες, τα ίδια ιδρύµατα να έχουν την ευθύνη για την
εισαγωγή των εισακτέων, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες.
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Το σηµερινό νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε, σε
αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται, γιατί βάζει –µεταξύ πολλών άλλων- τις βάσεις για ένα λύκειο γνωσιακά αυτοτελές, που
θα προσφέρει επιλογές γνώσεων και επιλογές επαγγελµατικές
και το βασικότερο στοιχείο είναι ότι πλέον, µιλάµε για εθνική
στρατηγική αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας,
για την αξιοποίηση της νέας γενιά!.
Όσον αφορά τις εισαγωγικές εξετάσεις, πολλοί από εµάς, ως
γονείς, αλλά και οι νεότεροι ως µαθητές, ζήσαµε την αγωνία των
εισαγωγικών εξετάσεων και ήρθαµε αντιµέτωποι µε µια σκληρή
αλήθεια: Έπρεπε να βάλουµε το χέρι βαθιά στην τσέπη για να
εφοδιάσουµε τα παιδιά µας µε τις απαραίτητες γνώσεις, γνώσεις
που όµως τις παρείχαν µόνο τα φροντιστήρια.
Με το νοµοσχέδιο αυτό αλλάζει, ο συσχετισµός ανάµεσα στα
µαθήµατα της γενικής παιδείας και του προσανατολισµού σε ποσοστό 35-65%. Βέβαια, από την Αντιπολίτευση ακούσαµε ακόµα
ότι αποκλείονται οι µαθητές από την τριτοβάθµια εκπαίδευση και
ότι το λύκειο µετατρέπεται σε ένα συνεχές εξεταστικό κέντρο. Για
ακόµα µια φορά απαντά µε τη γνωστή πλέον καταστροφολογία.
Για την Αντιπολίτευση ό,τι ψηφίζει η Βουλή, ό,τι κάνει η Κυβέρνηση, κάθε αλλαγή που συντελείται, κάθε τοµή που γίνεται σε
οποιονδήποτε τοµέα και όλες οι µεταρρυθµίσεις -µόνες και συλλογικά- φέρνουν την καταστροφή. Χωρίς να προστίθεται καµµία
επιπλέον εξεταστική, µιλάνε για περισσότερες εξεταστικές ενώ
ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που αλλάζει είναι η τράπεζα θεµάτων.
Όµως, τελικά γιατί ενοχλεί την Αντιπολίτευση η τράπεζα θεµάτων; Μήπως δεν συµφωνούν µε το γεγονός ότι από εδώ και
πέρα όλοι οι καθηγητές θα πρέπει να εξαντλούν την καθορισµένη
ύλη; Αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση όλων των σχολείων; Η εξάντληση της ύλης µέσα στο λύκειο είναι ζητούµενο, γιατί σηµαίνει
ότι οι µαθητές θα εφοδιάζονται µε τις γνώσεις που απαιτούνται
για να δώσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις. Και να µην ξεχνάµε ότι
τα έξι µαθήµατα των εισαγωγικών εξετάσεων γίνονται τέσσερα.
Οπότε, καλά θα κάνει η Αντιπολίτευση να σταµατήσει το παραµύθι ότι το νοµοσχέδιο προωθεί τα φροντιστήρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πραγµατικό σχολείο δευτεροβάθµιας παιδείας και εκπαίδευσης. Προχωρά σε γενναία µεταρρύθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την ίδρυση, για
πρώτη φορά, δηµόσιας δωρεάν αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης.
Το επαγγελµατικό λύκειο ενισχύεται. Προστίθενται περίπου
εννιά νέες ειδικότητες και προστίθεται ένας χρόνος µαθητείας.
Αυτός ο χρόνος µαθητείας ανοίγει ένα νέο δρόµο που θα συνδέει
το ΕΠΑΛ και τους µαθητές του µε τη βιοµηχανία, τη βιοτεχνία,
την αγροτική ανάπτυξη και µε όλους τους τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας.
Για χρόνια ολόκληρα επισηµαίνεται η ανάγκη, το εκπαιδευτικό
µας σύστηµα να συνδεθεί µε τις ανάγκες της παραγωγής, να δηµιουργεί µε την εξειδίκευση, µε τις νέες τεχνολογίες και µε την
καινοτοµία, προοπτικές ανάπτυξης και να πάψει να γεννά ανέργους. Για χρόνια ολόκληρα επισηµαίνουµε τα αρνητικά του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, που δεν προάγει την κριτική σκέψη
και δεν παρέχει πραγµατική µόρφωση.
Με λίγα λόγια, η παιδεία στη χώρα µας δεν είναι αυτή που θα
έπρεπε να είναι -αυτή είναι µία σκληρή αλήθεια- και φτάνει να
αναλογιστούµε την περίσσια αξία της για την κοινωνία, την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας, για να καταλάβουµε το λάθος
και τις επιπτώσεις των λαθών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός µας, κ. Αντώνης Σαµαράς, και η σηµερινή Κυβέρνηση αποδεικνύουν καθηµερινά ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η τόλµη.
Προχωρούν αποφασιστικά σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές και
ρήξεις, µε στόχο να βγούµε το συντοµότερο από την κρίση.
Το Υπουργείο Παιδείας µε αποφασιστικότητα ανοίγει νέους
δρόµους, ξεπερνά εµπόδια και παθογένειες και προχωρά σε µεταρρυθµίσεις που καθορίζουν την πορεία µας στο µέλλον. Το σηµερινό νοµοσχέδιο, όπως και όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει
και θα γίνουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα, το αποδεικνύουν περίτρανα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασικά στοιχεία του νοµοσχεδίου είναι ο εξεταστικός µαραθώνιος στο γενικό λύκειο, ο οποίος αποθεώνει την
«παπαγαλία» και την εντατικοποίηση σε βάρος της ουσιαστικής
µόρφωσης και σπρώχνει τη µαθητική νεολαία στο τεχνικό λύκειο
και τις σχολές κατάρτισης, που µε τη σειρά τους οδηγούν στη
µαθητεία, δηλαδή τη φθηνή και ανασφάλιστη εργασία των νέων
από τα δεκαπέντε τους χρόνια.
Επιδίωξη του νοµοσχεδίου είναι ένα εργατικό δυναµικό που θα
γνωρίζει από την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση τα λεγόµενα «βασικά», δηλαδή, ανάγνωση, γραφή, αριθµητική, ενισχυµένα µε στοιχειώδεις γνώσεις Πληροφορικής και Αγγλικών.
Μία µειοψηφία προορίζεται για το γενικό λύκειο των πολλαπλών εξετάσεων, εξετάσεων που θα θέτουν οικονοµικά και κοινωνικά εµπόδια στο ποιοι θα πετύχουν την πρόσβαση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και θα ελέγχουν ασφυκτικά το περιεχόµενο της παρεχόµενης γνώσης.
Οι πολλοί, κυρίως όσοι έχουν φτωχή οικογενειακή καταγωγή,
ωθούνται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο στο τεχνικό λύκειο µε λίγη
γενική παιδεία και στη µαθητεία, µε το χαρτζιλίκι των 140 ευρώ
το µήνα, αλλά και στα ΣΕΚ, δηλαδή στην αναζήτηση µεροκάµατου από τα δεκαπέντε τους χρόνια.
Αποκλείονται από το σχολείο σας τα στοιχεία που επέτρεπαν
σε έναν βαθµό την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, ενώ µε τη
µαθητεία δεν αντιµετωπίζεται η ανεργία, αλλά γενικεύονται οι
ελαστικές σχέσεις εργασίας. Όταν, για παράδειγµα, ο µαθητής
σπουδάζει όχι αυτοµατισµό αλλά χρήση του συγκεκριµένου υλικού της «SIEMENS», πολύ εύκολα πετιέται στην ανεργία και αντιµετωπίζει µετά την ανάγκη να κάνει επανακατάρτιση, µε
ατοµικό κόστος.
Έτσι, αδυνατίζει η στοιχειώδης διαπραγµατευτική του ικανότητα και υποχωρεί και η συλλογική οργάνωσή του. Παράλληλα,
και ο νέος και η νέα θα µαθαίνουν από τα δεκαπέντε τους χρόνια
τούς κανόνες της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, τον ατοµικισµό και
την υποταγή και όλα όσα φέρνει το περιβάλλον της επιχείρησης
στην εκπαίδευση.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες και κύριοι Υπουργοί,
η πρακτική άσκηση των ΤΕΙ και των ΙΕΚ γίνεται εδώ και δεκαετίες.
Αυτό, όµως, δεν οδήγησε την ανεργία να φτάσει στο 27% και την
ανεργία των νέων κοριτσιών και αγοριών να ξεπεράσει σήµερα
το 65%.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τα µέτρα αυτά τα οποία προωθούνται µε το σηµερινό σας νοµοσχέδιο, όπως είπε και χθες ο
σύντροφος και εισηγητής µας, κ. Κουράκης, έχουν βαθιά τη
σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Νοέµβριο του 2012 περιγράφεται η
ανάγκη για ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης, της µαθητείας, των εταιρικών σχέσεων µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών
φορέων για προγράµµατα σπουδών. Στη δε έκθεσή της για την
Ελλάδα τον Ιούλιο του 2013, υπάρχει η απαίτηση για επέκταση
των υπηρεσιών µαθητείας και επαγγελµατικής κατάρτισης και η
σύνδεσή τους µε τους εργοδότες.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σε όλα αυτά, πρωταγωνιστικό
ρόλο έχει το γερµανικό Υπουργείο Εργασίας και το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο. Από τον περασµένο Νοέµβριο η Ελλάδα
έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µε τη Γερµανία και µε άλλες χώρες,
αλλά επίσης έχει υπογράψει και ειδική εταιρική σχέση µε τη Γερµανία.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η εκπαιδευτική πολιτική της
Κυβέρνησης επιδιώκει να πληρώσει ο κόσµος της εργασίας το
κόστος της καπιταλιστικής κρίσης, που έχετε δηµιουργήσει και
οξύνει.
Για εµάς ως ΣΥΡΙΖΑ, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα νέο πλαίσιο
για την εκπαίδευση από τη σκοπιά της ανατροπής της κοινωνικής
βαρβαρότητας και εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ αυτό υπερασπιζόµαστε.
Αυτό για εµάς σηµαίνει ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση
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ενάντια στους βαθιά ταξικούς φραγµούς των ενδοσχολικών εξετάσεων που στιγµατίζουν σαν αποτυχηµένα και αποκλείουν τα
νέα παιδιά, ενάντια σε κάθε οικονοµικό καταναγκασµό, στην ανυπαρξία υποστηρικτικών δοµών, ενάντια σε κάθε ρατσιστική προκατάληψη.
Επίσης, αυτό σηµαίνει και το περιεχόµενο της γνώσης µε στέρεα βάση γενικής παιδείας, που δεν θα εγκλωβίζεται στην παπαγαλία των εξετάσεων, στις αποσπασµατικές γνώσεις, στις
δεξιότητες και τις καταρτίσεις µιας χρήσης, που θα διαπλάθει
ανθρώπους µε συλλογική κοινωνική συνείδηση, µε δηµοκρατικό
ήθος και αλληλεγγύη, µε δυνατότητα οι νέοι άνθρωποι να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσµο γύρω τους, να τον αλλάξουν, να τον
κάνουν καλύτερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ο χαρακτήρας ενός τέτοιου σχολείου δεν µπορεί παρά να είναι
δηµόσιος και δωρεάν. Όχι µόνο γιατί ο ιδιωτικός τοµέας έχει
αποτύχει ιστορικά στην εκπαίδευση και διόλου τυχαία αναζητά
κύρος στην προβολή του µε τα λεγόµενα «κρατικά αναγνωρισµένα πτυχία», αλλά κυρίως γιατί για εµάς στην Αριστερά η εκπαίδευση είναι δικαίωµα και κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο δεν
µπορεί παρά να παρέχεται δωρεάν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η εκπαίδευση επίσης αναπνέει και δηµιουργεί µόνο σε συνθήκες ελευθερίας και δηµοκρατίας. Όταν από το σχολείο λείπει η
παιδαγωγική και συνδικαλιστική ελευθερία, χάνεται κάθε δηµιουργική δυνατότητα και ακυρώνεται κάθε απελευθερωτική δυνατότητα.
Για εµάς ως ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το σχολείο αντιστοιχούν εκπαιδευτικοί µε µόνιµη και σταθερή εργασία, µε αξιοπρεπείς αποδοχές και ασφάλιση, χωρίς χειραγώγηση, χωρίς µισθολογική
καθήλωση, χωρίς εργασιακή ανασφάλεια. Εµείς σαν ΣΥΡΙΖΑ
αυτό το σχολείο θα υπερασπιστούµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χαραλαµπίδου.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αναδιάρθρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που διατείνεται η Κυβέρνηση ότι θα πετύχει µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι µια ουδέτερη έκφραση
µανδαρίνων γραφειοκρατών. Μια απλή ανάγνωση των προτάσεων του νοµοσχεδίου και ιδιαίτερα της αιτιολογικής του έκθεσης αποκαλύπτει ότι επιχειρείται η πλήρης αποδιάρθρωση και
αποθεµελίωση της παιδείας.
Η παιδεία - ειπώθηκε από διάφορους συναδέλφους εδώ- από
κοινωνικό αγαθό µετατρέπεται σε προνόµιο. Η εκπαίδευση αποκτά στο λύκειο επίσηµα τη µη τυπική της έκφραση, γίνεται µαθητεία, κατάρτιση και αποκλίνει και λεκτικά και θεσµικά σε νέα
πεδία, όπου ο ιδιωτικός τοµέας κυριαρχεί έτοιµος από καιρό και
η παιδεία αφυδατώνεται σε εξειδίκευση.
Το µετέωρο βήµα που µια πενταετία τώρα υποκινούν µεταρρυθµιστικές λογικές και επιτροπές σοφών στρέφεται αποφασιστικά προς τα πίσω, στη συντηρητική άποψη της ανάδειξης
καλών και επιµελών µαθητών, µέσα από αξιολόγηση που στηρίζεται σε συνεχείς εξετάσεις.
Όσοι απορρίπτονται, στιγµατίζονται ως οκνηροί, ότι δεν καταβάλλουν προσπάθειες. Το σχολειό θέλει πειθαρχία και αποδοτικότητα. Με τέτοιο κώδικα αξιολόγησης, όµως, αγνοούνται,
ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία, όλες οι άλλες παράµετροι που
συγκροτούν, αν θέλετε, την προσωπικότητα, τις µαθησιακές δυσκολίες και τις µαθησιακές δυνατότητες του παιδιού.
Οι έφηβοι µαθητές του λυκείου, µε προβλήµατα ταυτότητας
και σηµαντικές εξωσχολικές επιρροές, ανήκουν σήµερα κατά το
30% του πληθυσµού τους σε φτωχές οικογένειες και βιώνουν καθηµερινά τη στέρηση. Το 10% έχει άνεργους και τους δυο γονείς
του. Το 50% έχει ήδη εµπειρία στέρησης και πείνας.
Σε περιβάλλον αξιακής και ανθρωπιστικής κρίσης οι µαθητές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

του λυκείου χωρίς ενδοσχολική ψυχολογική και παράλληλη στήριξη, δίχως ενισχυτική διδασκαλία, εισάγονται πρώιµα στο στίβο
της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας που το νοµοσχέδιο θέλει να βαφτίσει ως στοιχεία µιας αντικειµενικής αξιολόγησης.
Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε προχθές «στην καλή εποχή»
της εκπαίδευσης πριν από τριάντα-σαράντα χρόνια, παραβλέποντας το κέλυφος της ελληνοχριστιανικής αγωγής που είχε επιβληθεί τη δεκαετία περί τη χούντα, την περιοριστική αντίληψη
της µορφωτικής συγκρότησης και της σιδηράς πειθαρχίας που
είχαµε, όταν τότε έλειπαν παντελώς οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, η αισθητική καλλιέργεια από το σχολειό, όταν
για να επικοινωνήσει ο µαθητής µε την τέχνη, τη µουσική, την πολιτική, για να γίνει άνθρωπος και να αναπνεύσει ελεύθερα,
έπρεπε να εισαχθεί στο πανεπιστήµιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς στο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουµε
τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική παιδεία και εκπαίδευση για όλους,
µε ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πιστεύουµε ότι είναι και εφικτός και αναγκαίος κοινωνικός στόχος,
δικαίωµα για όλους το ενιαίο λύκειο θεωρίας και πράξης µε δωρεάν µεταλυκειακή δηµόσια τεχνολογική εκπαίδευση, στο πλαίσιο µιας κοινωνίας δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, µιας κοινωνίας
που κληρονόµησε βασικά στοιχεία των αγώνων των προηγούµενων γενεών του 15% για την παιδεία και του 1-1-4 για τη δηµοκρατία. Αυτή η ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια παιδεία
δίνει και την απάντηση. Θα προσδώσει και την αυτονόµηση του
λυκείου. Μόνο έτσι θα πάψει το λύκειο να είναι βαθµοθηρική µηχανή, ένας ηθµός επιτυχίας και µόνο έτσι θα γίνει σχολειό και όχι
φροντιστήριο για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παιδεία µε δασκάλους «στη
γωνία» δεν θα έχει ψυχή ούτε προοπτική. Το κλείσιµο εκατόν δύο
σχολικών µονάδων, η κινητικότητα δεκαέξι χιλιάδων καθηγητών,
η αποµάκρυνση των αναπληρωτών αποτιµάται σε 341 εκατοµµύρια ευρώ ή -6,5% του τακτικού προϋπολογισµού για το 2014. Στις
22 Ιουλίου δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο καθηγητές που ανήκουν σε πενήντα ειδικότητες µπήκαν σε διαθεσιµότητα και θα
απολυθούν µετά από οκτώ µήνες.
Εµείς έχουµε καταθέσει τροπολογία για ακύρωση του άρθρου
82 του ν.4172/2013 που οδήγησε αυτούς τους εκπαιδευτικούς
στη διαθεσιµότητα, χωρίς καµµιά προοπτική. Το αποκάλυψε
προχθές ο Υπουργός Υγείας µε τις εξαγγελίες του για τις κενές
θέσεις στα νοσοκοµεία και τις δοµές υγείας.
Επί των άρθρων, θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 14 και στο
άρθρο 17 για τη µαθητεία και την πρόβλεψη για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των µαθητών. Δεν υπάρχει ούτε καν πρόβλεψη για τα ατυχήµατα και την κάλυψή τους ούτε καν
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για τα παιδιά που θα φοιτούν σε
ιδιωτικές ΣΕΚ και ΙΕΚ. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί,
καθώς και το σηµείο στο οποίο πρέπει να δίνεται η δυνατότητα
και η πρόσβαση σε µαθητές µε αναπηρία να έχουν τεχνητά βοηθήµατα και να έχουν οποιονδήποτε εξοπλισµό χρειάζεται.
Συγκρίνοντας τα άρθρα 20 και 24 για τις οµάδες προσανατολισµού ειδικοτήτων στις σχολές ΣΕΚ και ΙΕΚ βλέπουµε ένα τεράστιο χάσµα και µια αναντιστοιχία και δεν δίνετε διέξοδο στα
παιδιά των ΣΕΚ να µπορούν να έχουν επαγγελµατική κατάρτιση
ανώτερου επιπέδου στα ΙΕΚ, όπως είναι για παράδειγµα η αργυροχρυσοχοΐα µε λαµπρή παράδοση και βάθος.
Θα τελειώσω µε το άρθρο 28 για τα θέµατα ειδικής αγωγής.
Στις παραγράφους 14 και 18 αναφέρονται τα παιδιά µε αυτιστικό
φάσµα και η ενισχυτική τους διδασκαλία, η παράλληλη διδασκαλία µε δυνατότητα ιδιωτικής βοήθειας, πράγµα που διαφοροποιεί
αµέσως και κατατάσσει σε διαφορετική βαθµίδα τα παιδιά, που
πρέπει όλα να έχουν τη δηµόσια στήριξη. Και θα ήθελα να πω ότι
θα πρέπει να µην προχωρήσουµε στην παράγραφο 18 όπου προβλέπονται πολύ περιοριστικές διατάξεις για τα παιδιά του αυτιστικού φάσµατος. Να παραµείνει ως είχε ο ν. 3699/2008, ο
οποίος τα κατέτασσε ανάλογα µε τις δυσκολίες και τις δυνατότητές τους, ανάλογα µε το βαθµό προσαρµογής τους στο δηµόσιο σχολειό.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι χρειάζεται να συσπειρωθούν παιδιά, εργαζόµενοι στην παιδεία, γονείς
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που σπρώχνονται στο περιθώριο σήµερα και να µετατραπεί όλο
αυτό το ευρύ λαϊκό µέτωπο σε ένα µέτωπο ανατροπής της σηµερινής Κυβέρνησης που ωθεί όλη την κοινωνία στο περιθώριο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ζαχαριά.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου,
πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο που συζητάµε, να καταγγείλω
ενώπιον του Σώµατος την επίθεση του συναδέλφου της Χρυσής
Αυγής Παναγιώταρου εναντίον µου σε εκδήλωση στην περιοχή
του νοµού µου.
Ενεργώντας ως κοινός τραµπούκος και επικεφαλής αφιονισµένων ταγµάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, µε εξύβρισε, µε προπηλάκισε και µετά, γεµάτος ενθουσιασµό, εξέδωσε ανακοίνωση
γεµάτη µισογυνισµό, η οποία µιλούσε για τακούνια. Θέλω και
ενώπιόν σας να πω ότι δεν τους φοβάµαι. Σε ό,τι µε αφορά δε,
έκαναν µάλλον λάθος στον παραλήπτη, στην ανακοίνωσή τους.
Αν νοµίζουν ότι θα δειλιάσουµε µπροστά σε χούλιγκανς που
φοράνε την προβιά του δήθεν ιδεολόγου και εθνικιστή, κοπιάζουν άδικα. Επενδύουν στην αγανάκτηση, µόνο και µόνο για ψηφοθηρικούς λόγους. Και επειδή τον άκουσα να µιλάει για
προδότες πολιτικούς, για οικογενειοκρατία και δολοπλοκίες, καλύτερα να κοιτάξει στο κόµµα του. Εκεί θα βρει εύκολα τέτοια
παραδείγµατα. Όλοι γνωρίζουµε πόσοι είναι οι Βουλευτές από
την οικογένεια του κ. Μιχαλολιάκου.
Για να επιστρέψω στο νοµοσχέδιο που συζητάµε, είναι λογικό
να το καταψηφίζει η Χρυσή Αυγή, αφού λόγω ιδεών και συµπεριφοράς θα κόβονταν όλοι στο µάθηµα της Δηµοκρατικής Αγωγής
που εισάγεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του νέου λυκείου µε το
παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ταυτόχρονα, δεν είναι τυχαίο που καταψηφίζει το νοµοσχέδιο
ο άλλος πόλος του διδύµου της σύγχρονης ελληνικής παρακµής,
ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι ψήφοι της
Χρυσής Αυγής και του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στην ίδια κάλπη.
Για να περάσω στην ουσία του σχεδίου νόµου που συζητάµε,
θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα λύκειο που να µην είναι χώρος
προπαρασκευής για το πανεπιστήµιο, να αποκτήσει επιτέλους το
λύκειο έναν αυτοτελή εκπαιδευτικό χαρακτήρα, να αποδεσµευτεί
από τις εξετάσεις για την είσοδο στα ΑΕΙ και βέβαια, µειώνοντας
τον αριθµό των εξεταζοµένων µαθηµάτων, να σταµατήσει το λύκειο να είναι εξεταστικό κέντρο.
Ταυτόχρονα µε το ότι θα προσµετράται ο βαθµός των ενδοσχολικών εξετάσεων, αναβαθµίζεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ενώ µε ρυθµίσεις, όπως η τράπεζα θεµάτων, διασφαλίζεται
η ενιαία αντιµετώπιση των µαθητών σε όλη τη χώρα.
Τι ακούσαµε από την άλλη πλευρά; Ακούσαµε ότι το νοµοσχέδιο είναι ταξικό και ενισχύει τους πλούσιους και τα ιδιωτικά σχολεία. Λέτε τα ίδια εδώ και σαράντα χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια
αυτοί που εισάγονται στα ΑΕΙ προέρχονται, στην πολύ µεγάλη
πλειοψηφία τους,από τα δηµόσια σχολεία και από τα φτωχότερα
οικονοµικά στρώµατα. Η θεωρία σας έχει καταρρεύσει προ πολλού. Επιτέλους, µέχρι πότε θα βλέπετε το δάχτυλο; Εκτός αν κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια.
Βέβαια, ακούσαµε και την κλασική πλέον κορώνα περί κατάργησης του σχετικού νόµου, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έλθει στην κυβέρνηση.
Επιτέλους δεν έχετε βαρεθεί να καταργείτε; Φτάνει πια, το εµπεδώσαµε. Είστε µάστορες στη διάλυση, το καταλάβαµε. Έχετε
να συνεισφέρετε κάποια θετική πρόταση; Σας άκουσα να µιλάτε
για ένα άλλο µοντέλο, το οποίο όµως το κρατάτε πεισµατικά
κρυφό. Γιατί άραγε; Για να µην το µατιάσουµε; Θα σας πω εγώ
το γιατί. Γιατί δεν έχετε. Γιατί ακόµα λειτουργείτε µε ακτιβιστικές
λογικές και ιδεοληψίες.
Δεν υποστήριξα ότι η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση δεν µπορεί
να έχει παραλείψεις ή και λάθη που όταν φανούν, στην εφαρµογή
τους θα διορθωθούν. Εξάλλου, έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες και έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υπουργό.
Εδώ είστε όµως. Βοηθήστε να αλλάξουν, αν µπορείτε. Αλλά
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δεν το µπορείτε ούτε το θέλετε και γιατί δεν έχετε πρόταση, αλλά
και γιατί είστε δέσµιοι της καταστροφολογίας σας. Έχετε επενδύσει στα κλειστά σχολεία. Μόλις προχθές ο εισηγητής σας, πριν
ακόµα αποφασίσει η ΟΛΜΕ, καλούσε τους µαθητές και τους φοιτητές να αγκαλιάσουν τις κινητοποιήσεις των καθηγητών, οι
οποίες ακόµα δεν είχαν αποφασιστεί.
Δεν διστάζετε να βάζετε µπροστά στα επικοινωνιακά σας παιχνίδια τους µικρούς µαθητές και τους φοιτητές, για τους οποίους
υποτίθεται ότι ενδιαφέρεστε. Μπροστά στο πρόσκαιρο επικοινωνιακό όφελος θυσιάζετε αυτό που δήθεν επικαλείστε, την παιδεία
και τη µόρφωση. Αλλά, ποια παιδεία και ποια µόρφωση µε κλειστά σχολεία και πανεπιστήµια;
Συµπεριφέρεστε ως χοµπίστες µπαχαλάκηδες. Ονειρεύεστε
ένα καυτό φθινόπωρο, βάζοντας µπουρλότο στην εκπαιδευτική
οµαλότητα, ζητώντας, εδώ και τώρα, κλειστά σχολεία και πανεπιστήµια. Αλλά, επειδή είστε δέσµιοι της καταστροφολογίας, το
πιο πιθανό είναι ότι θα καταλήξετε τα θύµατά της. Γιατί, ενώ µιλάτε για το λύκειο, αγνοείτε ένα από τα πιο απλά µαθήµατα της
λαϊκής σοφίας: Όποιος σκάβει το λάκκο του αλλουνού, πέφτει ο
ίδιος µέσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Αντωνίου.
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μια ερώτηση στην κ. Αντωνίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αφορά το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τι µε παρακαλείτε; Αφορά και την ίδια,
διότι ετέθη θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων για την παρουσία
της…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μπορώ να την ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν µπορείτε.
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ιδιαιτέρως να τη ρωτήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, ιδιαιτέρως. Δεν είναι της ώρας αυτά. Μπορεί η ίδια να ήταν θιγόµενη.
Είχε τη διάκριση να κάνει αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μια ερώτηση θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα µπούµε
στη συζήτηση αυτή. Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: …εάν εκπροσώπησε το ελληνικό Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με ποιο δικαίωµα ζητάτε τον λόγο; Να πείτε τι; Επί προσωπικού όχι, πάντως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πάντως, είναι σοβαρό το θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πολύ σοβαρό
είναι το θέµα έτσι και αλλιώς, αλλά δεν είναι της παρούσης, κύριε
συνάδελφε.
Ελάτε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτό είναι µια τυπική διαδικασία. Να
τη ρωτήσω ιδιαιτέρως;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ιδιαιτέρως
κάντε όσες ερωτήσεις θέλετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να το ξέρουµε εάν επισήµως εκπροσώπησε το ελληνικό Κοινοβούλιο πριν από δεκαπέντε χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε να αναλωθούµε σε αυτήν τη συζήτηση; Είναι της παρούσης να µπούµε
και σε αυτήν τη συζήτηση, όταν έχουµε αυτό το σοβαρό θέµα
της παιδείας; Γιατί τώρα θέλετε να αλλάξουµε κατεύθυνση στη
συζήτηση;
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, νοµίζω
ότι, όταν τίθενται σοβαρά ζητήµατα από οποιοδήποτε µέλος του
Κοινοβουλίου και αφού ζήτησε τον λόγο ο Γραµµατέας της Κοι-
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νοβουλευτικής µας Οµάδας, δεν βλάπτεται η κοινοβουλευτική
διαδικασία.
Αυτό το οποίο ήθελε να ρωτήσει την προηγουµένως τοποθετηθείσα συνάδελφο είναι εάν εκπροσώπησε το Κοινοβούλιο σε
γιορτή µίσους. Διότι, αυτό είναι ένα µείζον ζήτηµα που πρέπει…
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Για εσάς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για εµάς βεβαίως και για τη δηµοκρατία είναι ένα µείζον ζήτηµα. Εάν, λοιπόν, υπάρχει εκπροσώπηση του ελληνικού Κοινοβουλίου σε τέτοιου είδους
εκδηλώσεις, αυτό είναι κάτι που αφορά τη Βουλή, αφορά το Κοινοβούλιο και πρέπει να ακουστεί. Και θα σας παρακαλούσα,
κυρία Πρόεδρε, µετά από εµένα να δώσετε τον λόγο σε όποιον
το ζητήσει, προκειµένου να διασαφηνιστεί αυτό το θέµα.
Δεν θα ακολουθήσω το ύφος µε το οποίο επέλεξαν να τοποθετηθούν εκπρόσωποι, ιδίως της Νέας Δηµοκρατίας. Διότι, όταν
µιλάµε για την παιδεία, πρέπει όλοι να έχουµε συνείδηση και συναίσθηση ότι µιλάµε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι µιλάµε για
εκείνους οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται καν γιατί δεν ψηφίζουν
και ότι χαράσσουµε και αναλαµβάνουµε την ευθύνη για τη χάραξη του µέλλοντος των εποµένων γενεών και των νέων γενεών.
Και έτσι, θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν συνάδει µε αυτήν
την αποστολή η κατάθεση τέτοιου είδους νοµοσχεδίων, µε µία
διαδικασία κατ’ ουσίαν κατεπείγουσα µέσα στα Θερινά Τµήµατα
της Βουλής. Αυτό δεν υποδηλώνει ούτε τη σοβαρότητα ούτε την
αξία ούτε το σεβασµό που πρέπει να αποδίδει κανείς στις νέες
γενιές και στους µαθητές και σε εκείνους που θα είναι µαθητές.
Διότι όλοι γνωρίζουµε ότι, ακριβώς επειδή σε αυτήν κρίσιµη περίοδο διαµορφώνονται συνειδήσεις, αλλά και συγκροτούνται
υποστάσεις, είναι τεράστια η ευθύνη µας όταν συζητούµε εκπαιδευτικά νοµοσχέδια.
Υπό αυτήν την έννοια και µε δεδοµένο ότι το Σύνταγµά µας
στο άρθρο 16 µιλά για την παιδεία ως βασική αποστολή του κράτους και αναφέρεται στο σκοπό της να διαπλάθει ανθρώπους σε
ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, θα ήθελα να πω, µε όλη την
έµφαση που αρµόζει, ότι έχετε προ πολλού εγκαταλείψει αυτόν
το σκοπό της παιδείας. Έχετε, µάλιστα, εγκαταλείψει και υπονοµεύσει τις επόµενες γενεές. Οι τελευταίες κυβερνήσεις έχετε ψηφίσει, για την ακρίβεια έχετε υπογράψει, κυρώσει και
εφαρµόζετε µνηµόνια τα οποία διαρκούν κατά τη ρητή διατύπωσή τους µέχρι το 2060. Τους ρωτήσατε αυτούς που είναι σήµερα ανήλικοι και µαθητές, για να υπονοµεύσετε τις ζωές τους;
Για ποια παιδεία µπορούµε να συζητούµε και µάλιστα µε
αυτόν τον κατεπείγοντα τρόπο, παραµονή ανοίγµατος των σχολείων, όταν αυτή µόνο τη χρονιά, το 2013, έχασαν τη ζωή τους
σπουδαστές είκοσι και είκοσι ενός ετών στη Λάρισα, προσπαθώντας να ζεσταθούν; Έχασε τη ζωή του µετέφηβος, επειδή δεν
είχε να πληρώσει το εισιτήριο στο λεωφορείο, την ώρα που ξεκινούσατε τη φοβερή καµπάνια της Κυβέρνησης κατά της εισιτηριοδιαφυγής, όπως τη βαφτίσατε.
Για ποια παιδεία µπορούµε να µιλάµε, όταν τα παιδιά παρακολουθούν το µάθηµα σε σχολεία χωρίς θέρµανση ή -απ’ ό,τι
έµαθα- ετοιµάζονται να ανοίξουν αίθουσες σε κοντέινερ για ορισµένα σχολεία; Για ποια παιδεία µπορούµε να µιλάµε και να κουνάτε το δάκτυλο µε αυτόν τον τρόπο –ειλικρινά εκπλήσσοµαιόταν υπάρχουν πλείστοι µαθητές σε αποµακρυσµένες περιοχές,
οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο; Όταν οι εκπαιδευτικοί καταεξευτελίζονται από τις περικοπές των µισθών τους αλλά
και από τα ακραία και αντισυνταγµατικά, χουντικής εµπνεύσεως,
µέτρα της επιστράτευσης; Όταν καλούνται να διδάξουν τι; Να
διδάξουν φρόνηµα πάνω απ’ όλα υπό καθεστώς απειλής και υπό
καθεστώς εκβιασµού.
Υπό αυτήν την έννοια εκπλήσσοµαι ή και δεν εκπλήσσοµαι µε
εκείνους τους εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας που επιχαίρουν θεωρώντας ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σκυφτό το κεφάλι.
Αν αυτό πραγµατικά θέλει η Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή εκπαιδευτικούς µε σκυφτό το κεφάλι, που δεν έχουν φρόνηµα για να το
µεταδώσουν, για να το µεταλαµπαδεύσουν, ειλικρινά είναι και
αυτό ένα δηλωτικό σηµείο της αντιµετώπισής σας για την παιδεία.
Όµως, το κύριο που έχει να δώσει ο εκπαιδευτικός στο µαθητή
είναι το φρόνηµα. Το κύριο που έχει να κληροδοτήσει ο γονιός
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στο παιδί είναι το παράδειγµά του. Υπό αυτήν την έννοια, παρά
το γεγονός ότι έχετε αναγάγει σε ύψιστη αξία την υπακοή και την
πειθαρχία και αυτό θέλετε να αναπαραγάγετε και στους µαθητές, θα επικρατήσει εκείνο που ήταν πάντοτε η ροπή και του φοιτητικού και του µαθητικού και του εκπαιδευτικού κινήµατος.
Ήταν η αµφισβήτηση, ήταν η διεκδίκηση, ήταν η σύγκρουση µε
την εξουσία.
Λέγοντας αυτά θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για το
σχέδιο νόµου. Τα πιο πολλά, ούτως ή άλλως, τα έχει καλύψει ο
εισηγητής µας και οι προλαλήσαντες.
Μου κάνει όµως ιδιαίτερη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, το εξής:
Πολιτική Παιδεία τριών ωρών µε διδακτέα αντικείµενα Οικονοµία,
πρώτα απ’ όλα, Πολιτικοί Θεσµοί, Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία. Κατ’ αρχάς ελπίζω να µην έχετε ιεραρχήσει την Οικονοµία
πριν από τους Πολιτικούς Θεσµούς και πριν από τις Αρχές του
Δικαίου. Αυτό δείχνει βέβαια η πολιτική σας, αλλά τουλάχιστον
µην το βάζετε τόσο ρητά και εξόφθαλµα. Έπειτα, δεν είναι πολιτική αυτή η παιδεία, αλλά είναι πολιτειακή.
Αλγεινή εντύπωση µου προξενεί, επίσης, το γεγονός ότι σε µία
διαρκώς παγκοσµιοποιούµενη κοινωνία εσείς αφαιρείτε τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Για ποιο λόγο; Το µεγαλύτερο, το σπουδαιότερο εργαλείο για τα παιδιά είναι η επιπλέον γνώση την οποία
αποκτούν και δη οι γνώσεις ξένης γλώσσας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω λέγοντας δυο
λόγια -αν µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε- για την τροπολογία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης που απεσύρθη ως προς τα περισσότερα άρθρα της, αλλά διατηρείται ως προς ορισµένα.
Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξής: Το είπαµε και στον κύριο
Υπουργό στην επιτροπή και δεν είναι καθόλου σωστό να έρχονται τροπολογίες άλλων Υπουργείων σε άσχετα νοµοσχέδια και
µάλιστα την ίδια ώρα που συνεδριάζει η αρµόδια επιτροπή για
άλλα νοµοσχέδια.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ως προς τα άρθρα τα οποία διατηρούνται. Εν πολλοίς, η τροπολογία περιείχε και σωστές διατάξεις για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε µιλήσει πριν από ένα χρόνο.
Τότε όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και
της ΔΗΜΑΡ µε το ύφος µε το οποίο µιλήσατε ορισµένοι προηγουµένως, έλεγαν τα αντίθετα. Άρα, έχει µια σηµασία το µέτρο.
Για τις διατηρούµενες διατάξεις θα ήθελα να πω το εξής:
Υπάρχει σαφής ανάγκη στελέχωσης της δικαιοσύνης. Οι διατηρούµενες διατάξεις εν µέρει καλύπτουν την ανάγκη αυτή όµως,
µε ανισοµερή –αν θέλετε- προσέγγιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κλείνω µε αυτό.
Θα ήθελα να επισηµάνω προς το Υπουργείο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανισοκατανοµή και τέτοια πληµµελής
πλήρωση θέσεων και στο διοικητικό προσωπικό και στο δικαστικό
προσωπικό, αλλά και στους εισαγγελικούς λειτουργούς. Ξέρουµε ότι οι εισαγγελίες ερευνούν σήµερα πάρα πολύ σοβαρά
αδικήµατα σε βάρος του δηµοσίου που αφορούν δηµόσιο χρήµα
και το να µη λαµβάνεται µέριµνα να στελεχωθούν καταλλήλως,
σηµαίνει ουσιαστικά ότι άγονται στην ατιµωρησία οι υπαίτιοι των
αδικηµάτων αυτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Για άλλη µια φορά υπερβήκατε
πολύ τον χρόνο σας.
Η κ. Άννα Μάνη-Παπαδηµητρίου έχει τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκπαίδευσή
µας βρίσκεται σήµερα σε οριακό σηµείο και όλοι συµφωνούν
πως χρειάζεται επειγόντως αναµόρφωση, ώστε τα παιδιά µας να
λαµβάνουν τις ουσιαστικές γνώσεις τόσο για τη µετέπειτα ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική τους πορεία, κυρίως όµως για την ίδια
τους τη ζωή.
Αυτή ακριβώς είναι η µεγάλη πρόκληση σήµερα µε την εκπαι-
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δευτική τοµή για το νέο λύκειο στις διατάξεις της οποίας τίθενται
τέσσερις σηµαντικότατοι στόχοι: Επιδιώκεται ο εξορθολογισµός
του γενικού λυκείου. Δηµιουργείται ένα νέο αξιόπιστο σύστηµα
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ενθαρρύνεται η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των µαθητών στο αντικείµενο που επιθυµούν, ενώ κορωνίδα της όλης προσπάθειας
αποτελεί η διαµόρφωση ενεργών πολιτών.
Κατ’ αρχάς, ιδιαίτερα όσον αφορά το χαρακτήρα του νέου λυκείου ενισχύεται ο αυτοτελής µορφωτικός του σκοπός. Τα σχολεία µας -κατά κοινή οµολογία- είχαν µετατραπεί σε
προσχηµατικά, καθώς η προετοιµασία των µαθητών για την εισαγωγή τους σε ανώτατα ιδρύµατα, κατά µεγάλο µέρος στηριζόταν στα φροντιστήρια.
Παράλληλα, η ουσιαστική καλλιέργεια των νέων, η αρµονική
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και η ανάδειξη της κριτικής
τους ικανότητας είχαν αντικατασταθεί από το συναγωνισµό στην
αποµνηµόνευση και τη λήψη κατακερµατισµένων γνώσεων. Σήµερα, όµως, δοµείται ένα νέο σχολείο στο οποίο θα σφυρηλατείται η προσωπικότητα των νέων.
Σε καµµία περίπτωση δεν παύει το λύκειο να ανταποκρίνεται
στην ανάγκη προετοιµασίας του µαθητή για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με τις αυξηµένες ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων
προσανατολισµού στην Γ’ τάξη παρέχονται στα παιδιά µας τα
αναγκαία εφόδια για τη συµµετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ συνάµα βελτιώνεται και το σύστηµα εισαγωγής στα
πανεπιστήµια. Η σηµασία πλέον των απολυτηρίων εξετάσεων σε
κάθε τάξη του λυκείου, η προσαρµογή των προφορικών βαθµών
στους γραπτούς, όπως και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης των θεµάτων µε επιχειρήµατα έναντι της στείρας αποµνηµόνευσης έγκειται σε ένα αξιοκρατικό σύστηµα εισαγωγής.
Επίσης δηµιουργείται ένα φιλικότερο περιβάλλον για τους µαθητές που για χρόνια βρίσκονταν υπό την πίεση και το άγχος των
πανελληνίων εξετάσεων, καθώς το σχολείο γίνεται ελκυστικό και
ευχάριστο, καλλιεργώντας τη γνώση, τη σκέψη και το λόγο, όχι
για να γίνουν οπωσδήποτε επιστήµονες µε τη γνώση, φιλόσοφοι
µε τη σκέψη και λογοτέχνες µε το λόγο, αλλά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι άνθρωποι στη ζωή τους.
Από την άλλη, µέσω του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων, της
τράπεζας θεµάτων, αλλά και του καθορισµού του συντελεστή
βαρύτητας των εξεταζοµένων µαθηµάτων από τα ίδια τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα επιτυγχάνεται και η θωράκιση µε το αδιάβλητο της διαδικασίας εισαγωγής στο πανεπιστήµιο.
Στο σηµείο αυτό θέλω να αναφερθώ στη διδασκαλία των αρχαίων Ελληνικών και των Θρησκευτικών. Είναι δυνατόν, κύριοι
συνάδελφοι, να επιθυµεί κανείς την έξωση των Αρχαίων από τις
τάξεις των σχολείων µας, την ώρα που το συγκεκριµένο µάθηµα
διδάσκεται σε έδρες κορυφαίων πανεπιστηµίων διεθνώς;
Σε καµµία περίπτωση δεν είναι αντίθετη µε την πρόοδο η διαιώνιση της πολιτιστικής µας κουλτούρας και κληρονοµιάς µέσω
της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και των Θρησκευτικών.
Άλλωστε, και στη θρησκεία µας στηρίζεται εδώ και αιώνες η παράδοση του ελληνισµού και αν θέλουµε να διασώσουµε τη συνέχεια και την ταυτότητά µας, το στίγµα που οριοθετεί την
ελληνική και ευρωπαϊκή µας συνείδηση, οφείλουµε να διαφυλάξουµε και την ιστορική και τη θρησκευτική µας κληρονοµιά.
Εξάλλου, η διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών δεν
επικεντρώνεται στην κατήχηση, αλλά στο γνωστικό αντικείµενο
και άλλων θρησκειών, κάτι που είναι σε συµφωνία µε τη συνταγµατική διάταξη περί προστασίας του δικαιώµατος θρησκευτικής
ελευθερίας.
Επανέρχοµαι στις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Στον τοµέα της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης παρέχονται στους µαθητές πλείστες δυνατότητες κατάρτισης και εξειδίκευσης, συµβάλλοντας
έτσι στην αξιοποίηση των γνωστικών τους δεξιοτήτων απαραιτήτων και για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας. Η σηµαντικότατη καινοτοµία της τάξεως µαθητείας, της πρακτικής
άσκησης των µαθητών έπειτα από την ολοκλήρωση του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών τους, συνδέει άµεσα το γνωστικό
αντικείµενο µε την επαγγελµατική εξάσκηση, ενώ ανοίγει τις πόρτες για την άµεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Εκείνο δε που κάνει τη διαφορά στο παρόν σχέδιο νόµου,
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χάριν της ανθρωποκεντρικής του διαστάσεως, είναι η επικέντρωσή του όχι µόνο στην εκπαίδευση των µαθητών, αλλά και
στην καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή τους καλλιέργεια. Εισάγονται τα µαθήµατα της φιλοσοφίας και της πολιτειακής παιδείας σε µια εξαιρετικά κρίσιµη εποχή, κατά την οποία τα παιδιά
µας χαρακτηρίζει η πλήρης απαξίωση της πολιτικής, διαµορφώνοντας έτσι ενεργούς και συµµετοχικούς πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, κύριε Υπουργέ, όπως δείξατε την ίδια ευαισθησία και
εξαγγείλατε τη θέσπιση οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς, θα ήθελα να θίξω ένα άλλο κρίσιµο ζήτηµα, το ζήτηµα των
αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, στο οποίο (κάνατε ήδη αναφορά στη χθεσινή σας εισήγηση) αφού καθηµερινά όλοι µας γινόµαστε µάρτυρες της αγωνίας των εκπαιδευτικών, κυρίως των
γονέων, που επιθυµούν να αποσπαστούν σε σχολεία του τόπου
κατοικίας τους. Και εγώ ως µητέρα θεωρώ ότι είναι βάναυσο να
αποµακρύνονται τα παιδιά από τις µητέρες τους. Για την αντιµετώπιση αυτής της τραγικής κατάστασης απαιτείται από την ηγεσία του Υπουργείου η επίδειξη της πολιτικής βούλησης, ώστε µε
αντικειµενικά, κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια και µε την εκπόνηση µιας χωροταξικής µελέτης επί του θέµατος να εξυπηρετηθούν, χωρίς την επιβάρυνση άλλων συναδέλφων, όσο το
δυνατόν περισσότεροι συµπολίτες µας εκπαιδευτικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία Μάνη.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη µεταρρυθµιστική αυτή προσπάθεια του Υπουργείου οφείλουµε όλοι µας, πολιτεία, εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές, να παραθέσουµε τις δυνάµεις µας
και να συνεργαστούµε για την επιτυχή της έκβαση, που αποτελεί
και προσωπικό µας χρέος απέναντι στα παιδιά µας. Η παιδεία,
άλλωστε, είναι εκείνη που απελευθερώνει τον άνθρωπο από τις
προλήψεις και τις ψυχώσεις, καλλιεργεί την ευαισθησία και τονώνει την επιθυµία για µια καλύτερη ζωή. Ας µην ξεχνάµε και την
απάντηση του φιλοσόφου Ρισελιέ, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το
πρώτο κεφάλαιο της πολιτικής και απάντησε «η παιδεία, η παιδεία, η παιδεία».
Για όλους αυτούς τους λόγους καλώ όλους σας να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Μάνη.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Γκιουλέκας για έξι λεπτά και
παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ετέθη το θέµα, θέλω να
πω, πρώτον, ότι η φετινή παράταση της ΕΠΑΘ είναι καταληκτική.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω για τον τοµέα της µειονοτικής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης είναι
ότι γίνεται δεκτή η πρόταση του πανεπιστηµίου και θα λειτουργήσει κανονικά.
Θα ήθελα τώρα πολύ γρήγορα να πω το εξής: Είµαστε στη
δεύτερη µέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου και ήδη ακούστηκαν
πολλά και σηµαντικά. Βέβαια θα ήθελα να παρατηρήσω ότι παράλληλα µε τις προτάσεις που ακούστηκαν -πάρα πολλές από
τις οποίες συµπεριελήφθησαν στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο µε
προσθήκες, µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις- υπήρξαν και κάποιες
παρατηρήσεις από κάποιους συναδέλφους που -επιτρέψτε µου
να το πω, µε όλο το σεβασµό προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής- προσήλθαν στο Βήµα ως «αυτόκλητοι τιµητές», µονοπωλώντας την κοινωνική ευαισθησία, µονοπωλώντας την ευαισθησία
για την παιδεία και περίπου κουνώντας το δάχτυλο, προσπάθησαν να µαλώσουν όλη την πτέρυγα της κυβερνώσας παράταξης
δηλαδή την Κυβέρνηση, διότι ετόλµησε να φέρει νοµοσχέδιο
τώρα. Αν είναι δυνατόν!
Όλοι φωνάζουµε γι’ αυτό. Όλοι λέµε: «κάντε κάτι για την παιδεία», γιατί όλοι συµφωνούµε ότι πράγµατι, υπάρχουν πολλά ση-
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µαντικά κενά που πρέπει να συµπληρωθούν στον χώρο της παιδείας. Τελικά, όµως, όταν έρχεται η Κυβέρνηση να νοµοθετήσει,
έρχονται κάποιοι -όπως είπα- «αυτόκλητοι τιµητές» να µας παρατηρήσουν γιατί το φέρνουµε τώρα!
Από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, επειδή εδώ ακούστηκε κατά κόρον, «εµείς οι προοδευτικοί, εσείς οι συντηρητικοί», «εµείς οι υπερασπιστές των
λαϊκών φτωχών οικογενειών και εσείς οι υπηρέτες της πλουτοκρατίας», να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Όταν ήµουν µαθητής στις
πρώτες τάξεις του γυµνασίου, µετά τη Μεταπολίτευση –αναγκαστήκαµε να µεγαλώσουµε απότοµα, διότι µεγαλώναµε σε ανώµαλες πολιτικές περιόδους πριν από την Μεταπολίτευσηµαθαίναµε πολιτική ορολογία. Και µου κάνει εντύπωση που
τριάντα τόσα χρόνια µετά, ακούµε την ίδια ορολογία, την ίδια επιχειρηµατολογία, λες και δεν συνέβη τίποτα όλα αυτά τα χρόνια!
Και επιτρέψτε µου να πω και κάτι άλλο. Επειδή κάποιοι, όπως
είπα, µονοπωλούν την ευαισθησία, τουλάχιστον εγώ, όπως και
πάρα πολλοί συνάδελφοι στις πτέρυγες της Βουλής, απ’ όλες τις
πλευρές των κοµµάτων και στην Κυβέρνηση, προερχόµαστε από
λαϊκές οικογένειες. Είµαστε παιδιά του δηµοσίου σχολείου και
είµαστε πολύ περήφανοι για αυτό. Δεν νοµίζω, όµως, ότι αυτό
αποτελεί ούτε προνόµιο ούτε εξαίρεση για κανέναν. Είναι ένας
κανόνας. Και το να επικαλείται κανείς ότι εµείς προασπίζουµε τα
συµφέροντα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, ενώ εσείς ρίχνετε αυτά τα παιδιά στο «πυρ το εξώτερον» και εξυπηρετείτε
δεν ξέρω τι -ειπώθηκαν πάρα πολλά- θεωρώ ότι απέχουν πόρρω
από την πραγµατικότητα.
Βέβαια, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή συζητήθηκε
πολύ έντονα το θέµα της τεχνικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης.
Αυτό που δεν κατάλαβα είναι το εξής: Γιατί δεν σταθήκατε σε
ορισµένες καινοτοµίες του νοµοσχεδίου; Ακούσαµε τις παρατηρήσεις σας. Βεβαίως είναι θεµιτό να υπάρχουν και διαφωνίες και
συµφωνίες. Αλίµονο. Δεν µπορούµε να συµφωνούµε σε µία δηµοκρατία όλοι σε όλα. Δεν άκουσα, όµως, τίποτα ουσιαστικό για
κάποιες καινοτοµίες.
Είναι κακό δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, που ενώ έως τώρα τα νέα παιδιά στην Ελλάδα είχαν
δύο επιλογές µετά την υποχρεωτική, τυπική, εννιαετή εκπαίδευση -δηλαδή το γενικό λύκειο και το επαγγελµατικό λύκειο µε
τις επαγγελµατικές σχολές- τώρα µαζί µε το γενικό και το επαγγελµατικό λύκειο τους δίνουµε και µία τρίτη επιλογή, που είναι
αυτή των «µετα-γυµνασιακών» ΙΕΚ -το λέω έτσι για να µπορούµε
να συνεννοηθούµε- ή αλλιώς των σχολών τεχνικής εκπαίδευσης;
Μιλάω για τις ΣΕΚ, τις σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης.
Είναι κακό το γεγονός ότι δίνουµε ακόµη µία επιλογή στο
παιδί, το οποίο µπορεί πράγµατι, διδασκόµενο και κάποια πολύ
βασικά µαθήµατα όπως είναι η Γλώσσα και τα Μαθηµατικά, παράλληλα να αποκτήσει και κάποιες δεξιότητες, εάν εκείνο και η
οικογένειά του το επιλέξουν;
Είναι κακό που όλα αυτά για πρώτη φορά στην πατρίδα µας
δίνονται εντελώς δωρεάν και εποµένως, οποιοσδήποτε θέλει να
τα επιλέξει µπορεί πράγµατι να τα επιλέξει; Αυτά δεν είναι καινοτοµίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Δεν είχατε -κάποιοι τουλάχιστον- την ευαισθησία να σταθείτε
στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλα αυτά παρέχονται εντελώς -µα εντελώς- δωρεάν! Ακούσαµε να µας κατηγορείτε ότι εµείς σπρώχνουµε τα παιδιά στην ιδιωτική παιδεία και
δεν είπε ούτε ένας ότι για πρώτη φορά, εντελώς δωρεάν, προσφέρονται όλες αυτές οι υπηρεσίες.
Σχετικά µε το αν υπάρχει παράλληλα η ιδιωτική παιδεία κάτω
από όρους και κανόνες, ναι, βεβαίως υπάρχει. Δεν έχουµε καµµία
ιδεοληψία. Μέσα στο νόµιµο πλαίσιο το οποίο τάσσει η πολιτεία,
αν κανείς θέλει να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες, υπό έλεγχο
πάντοτε, βεβαίως µπορεί να τις προσφέρει.
Εµείς, όµως, είµαστε σταθερά προσανατολισµένοι στο να στηρίξουµε τη δηµόσια δωρεάν παιδεία στον τόπο µας. Αυτό κάνουµε και το κάνουµε πολύ περισσότερο µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ στις διατάξεις, γιατί αναφέρθηκαν και ακούστηκαν αρκετά. Νοµίζω θα
ήταν βερµπαλισµός από την πλευρά µου να επαναλάβω πράγµατα, τα οποία ειπώθηκαν από προλαλήσαντες, σχετικά µε τα ζη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τήµατα της κατάρτισης στον τόπο µας και για τις δοµές αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Όπως σας είπα, πέρα από το ΣΕΚ, το αναµορφούµενο ΙΕΚ, τα
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι
πραγµατικά δοµές. Λυπάµαι γιατί άκουσα από κάποιους –επιτρέψετε µου να το πω- εντελώς ανεύθυνα να λένε «σπρώχνετε τα
παιδιά προς την κατάρτιση». Είναι σαν να έρχονται από αυτό το
Βήµα δηµόσια και να λένε «ξέρετε, όλα αυτά τα παιδιά που επιλέγουν την κατάρτιση, είναι παιδιά δευτέρας κατηγορίας».
Κάθε άλλο. Εµείς αναβαθµίζουµε την κατάρτιση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θέλοντας να προσφέρουµε πραγµατικά ίσες ευκαιρίες σε όλα τα νέα παιδιά στην Ελλάδα. Αν κάποιοι από εσάς
αφορίζετε εκ προοιµίου την κατάρτιση, τότε λυπάµαι. Αν αυτό
δεν είναι βαθύτατος συντηρητισµός –και απευθύνοµαι σε κάποιους, οι οποίοι θέλουν να έχουν τη ρετσέτα του προοδευτικού- τι
άλλο είναι;
Κλείνοντας, επειδή ακούστηκαν πολλά µέσα σε αυτήν την Αίθουσα για τα Θρησκευτικά, για τη διδαχή της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας, την οποία αποκαλέσαµε «νεκρή γλώσσα», την αποκαλέσαµε «προγονοπληξία», θα πω µόνο µια κουβέντα ενθυµούµενος αυτό, το οποίο είπε ένας σύγχρονος µας φιλόσοφος, που
τον ζήσαµε όλοι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει: «Ο σύγχρονος κόσµος βασίζεται πάνω σε τρεις λόφους: στο Γολγοθά,
στον Παρθενώνα και στο Καπιτώλιο».
Ας µην απεµπολήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Τουλάχιστον, εµείς σε αυτήν την Κυβέρνηση είµαστε αποφασισµένοι και να διαφυλάξουµε αυτές τις
αξίες και να τις κρατήσουµε πραγµατικά ψηλά και να τις διδάξουµε στις νέες γενιές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Ασπασία Μανδρέκα.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριε Υφυπουργέ, έχουµε σχεδόν όλοι καταλήξει
ότι το λύκειο όπως λειτουργεί µέχρι σήµερα δεν προάγει ούτε
τη γνώση ούτε τις δεξιότητες αλλά ούτε και την κριτική ικανότητα
των παιδιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, είµαστε µακριά από
τη γενική παιδεία µε την έννοια που αυτή έχει λάβει στην Ελληνική Φιλοσοφία και κουλτούρα και έχει υιοθετηθεί από το σύνολο
του πολιτισµένου κόσµου. Άραγε, αυτό δεν είναι µια µεγάλη ειρωνεία;
Δεν φτάσαµε, όµως, µέχρι εδώ τυχαία, ούτε βέβαια φταίνε τα
παιδιά. Ευθύνεται το σύστηµα εκπαίδευσης που διαµορφώθηκε
τα τελευταία τριάντα χρόνια. Κι αυτό καθόλου δεν ήταν αποκοµµένο, αλλά ήταν άµεσα συναρτώµενο µε τις συνθήκες ζωής των
Ελλήνων και τις εξ αυτών διαµορφωθείσες επιδιώξεις τους.
Είναι γνωστό ότι για πολλές δεκαετίες το όνειρο κάθε οικογένειας ήταν να εισαχθούν τα παιδιά της στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ώστε να γίνουν επιστήµονες. Γιατροί, δικηγόροι,
µηχανικοί βρίσκονταν στην πρώτη θέση των επιλογών κάθε οικογένειας, η οποία µε τον τρόπο αυτό επεδίωκε –φυσιολογικά, κατά
την άποψή µου- µια καλύτερη τύχη για τα παιδιά της, αλλά συγχρόνως επιδίωκε και την κοινωνική καταξίωση όλων των µελών
της οικογένειας.
Για άλλους πάλι, ένα πτυχίο θα εξασφάλιζε ευκολότερη εργασιακή προσβασιµότητα στο δηµόσιο τοµέα, αλλά και εφόδιο για
υπηρεσιακή ανέλιξη εντός αυτού.
Έτσι έγινε απαρέγκλιτος στόχος της εκπαίδευσής µας –ή µάλλον αυτοσκοπός- η εισαγωγή των µαθηµάτων στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση µε τη µηχανιστική στείρα αποµνηµόνευση πολλών
και εξειδικευµένων γνώσεων.
Όπως, όµως, ήταν αναµενόµενο, το σύστηµα αυτό δηµιούργησε πλήθος δυσλειτουργιών εντός του σχολείου. Το χειρότερο
κατά την άποψή µου είναι ότι δηµιούργησε πολίτες µε ουσιαστικές ελλείψεις στις γενικές γνώσεις τους, αλλά και στην εν γένει
προσωπικότητά τους.
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Οι νέοι Έλληνες θα µπορούσε και θα έπρεπε να είναι καλύτεροι σήµερα. Θα έπρεπε να είναι πιο συνειδητοποιηµένοι, ακόµα
και για να αντιµετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες της σηµερινής
κρίσης που περνάει η πατρίδα µας. Με λύπη, όµως, διαπιστώνω
ότι αυτό δεν συµβαίνει. Κι αυτό είναι αποτέλεσµα µιας ελλειµµατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Είναι αδήριτη, λοιπόν, η ανάγκη η διαδικασία αυτή να αλλάξει
και κυρίως να αλλάξει προσανατολισµό. Είναι ανάγκη η παιδεία
µας να τοποθετήσει στο κέντρο της τον άνθρωπο. Όλα εξάλλου
ξεκινούν και καταλήγουν στον άνθρωπο µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µοναδικότητάς του, βέβαια.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, ένα σχολείο που θα µαθαίνει στους µαθητές πρωτίστως να σκέφτονται, να εµβαθύνουν και να συνειδητοποιούν, ένα σχολείο µε υψηλό επίπεδο γνώσεων, που θα
κινητοποιεί και θα διεγείρει κάθε ικανότητα των παιδιών, που θα
τα µαθαίνει να προσπαθούν δηµιουργικά.
Πρέπει να πω στο σηµείο αυτό ότι προσωπικά είµαι πολύ ικανοποιηµένη για την προβλεπόµενη από το νοµοσχέδιο καθιέρωση του µαθήµατος της Πολιτειακής Παιδείας στην Α’ και Β’
λυκείου και θέλω πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, να σας συγχαρώ
ειδικότερα γι’ αυτό, αλλά και για το µάθηµα της Φιλοσοφίας.
Έχω την πεποίθηση ότι της οικονοµικής κρίσης προηγήθηκε η
ηθική και πολιτική κρίση στην ελληνική κοινωνία. Χωρίς να θέλω
να αναπτύξω περισσότερο το θέµα αυτό, θα ήθελα να πω ότι
αυτή τη δύσκολη στιγµή, όπου αξίες και αρχές έχουν καταρρεύσει, οι ίδιες οι οικογένειες που αποτελούν τον πρώτο παιδευτικό
φορέα, αλλά και τον πρώτο φορέα κοινωνικοποίησης, αδυνατούν
να εκπληρώσουν το ρόλο τους. Έτσι, λοιπόν, είναι αναγκαίο το
ρόλο αυτό να αναλάβει η πολιτεία και εν προκειµένω το σχολείο.
Δεν είναι δυνατόν να αναµένουµε έξοδο από την κρίση της κοινωνίας µας όταν οι νέοι συνεχίζουν να απαξιώνουν τους θεσµούς, όταν αποστρέφονται την πολιτική και την ιδέα της
ανάµειξής τους µε τα κοινά και κυρίως όταν έχουν χάσει την
πίστη τους σε οτιδήποτε στηρίζει µια υγιή κοινωνία.
Θεωρώ, λοιπόν, εξαιρετικά αναγκαία την καθιέρωση αυτού του
µαθήµατος. Προσοχή, όµως, στο ποιοι καθηγητές, ποιας ειδικότητας θα διδάξουν αυτό το µάθηµα για να µην παρατηρήσουµε
φαινόµενα να το διδάξουν φυσικοί ή βιολόγοι, όπως παλαιότερα,
το µάθηµα της Πολιτικής Αγωγής.
Προς την κατεύθυνση τη σωστή είναι και πολλές άλλες ρυθµίσεις, µεταξύ των οποίων η αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ο θεσµός της µαθητείας, µε τις οποίες πιστεύουµε
ότι στοχευµένα δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθεί πολύπλευρα
το εργατικό δυναµικό µε ό,τι αυτό συνεπάγεται περαιτέρω για
την ανάπτυξη και την οικονοµία της χώρας.
Για την ειδική αγωγή µε πρόλαβε ο κύριος Υπουργός και προανήγγειλε νέες θέσεις εργασίας για την ενίσχυση αυτής.
Κι εγώ, όµως, θέλω να επιµείνω για τις µετεγγραφές. Θα πρέπει να διευκολυνθούν οι πολυτεκνικές οικογένειες, οι τρίτεκνες,
ακόµη και οι οικογένειες που έχουν δύο παιδιά. Είναι νοµίζω
σωστά να σπουδάσουν µαζί τα παιδιά µιας οικογένειας και κοντά
στην οικογενειακή τους εστία. Αυτό δεν δηµιουργεί επιβάρυνση
για την πολιτεία, αν η κατανοµή του αριθµού των φοιτητών γίνει
ακόµη πιο ορθολογικά και µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και
όχι το συµφέρον άλλων ειδικότερων οµάδων.
Όσον αφορά αυτούς που σε αυτήν την Αίθουσα, δυστυχώς,
διαφωνούν πάντα, θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα. Ισχυρίστηκαν κάποιοι συνάδελφοι ότι µε το εισηγούµενο σύστηµα εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται η ίση προσβασιµότητα σε όλους τους
µαθητές και ότι δήθεν ευνοούνται οι οικονοµικά ισχυρότεροι.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν το αντιλαµβάνοµαι. Η δυνατότητα της ίσης προσβασιµότητας, κατά την ταπεινή
µου άποψη, πάντα επιτυγχανόταν ακόµη και στο παρελθόν, πολύ
περισσότερο βέβαια µε το προτεινόµενο σχέδιο του Υπουργείου,
όπου λαµβάνονται µέτρα τα οποία αποτρέπουν το να αυξηθεί ο
αριθµός των απορριπτοµένων µαθητών αλλά και µέτρα για τους
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Τα εξεταζόµενα µαθήµατα
εξάλλου από έξι γίνονται τέσσερα µε αντίστοιχη αύξηση των
ωρών διδασκαλίας τους από δεκατέσσερις σε είκοσι ώρες εβδοµαδιαίως.
Προγραµµατίζει το Υπουργείο, αξιοποιώντας εκπαιδευτικό
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προσωπικό και ευρωπαϊκούς πόρους, την ενισχυτική και προσθετική διδασκαλία, ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές. Τι έχει να φοβηθεί, λοιπόν, ο µαθητής ο οποίος είναι επιµελής, παρακολουθεί
τη διδασκαλία στο σχολείο του και διαβάζει τα µαθήµατά του;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι. Σας παρακαλώ να κλείσετε µε τη σκέψη σας αυτή.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Ναι, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι νοµίζω ότι είχαν αυτήν την ευχέρεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας κλείνουµε,
όµως, σιγά-σιγά.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Η ίδια η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, σας διαψεύδει. Να θυµίσω µόνο
το φετινό παράδειγµα µιας αξιέπαινης κοπέλας η οποία συγκαταλέγεται ανάµεσα στους πρώτους των πρώτων και της οποίας
οι γονείς και οι δύο, δυστυχώς, είναι άνεργοι και πρώτευσε, παρότι δεν είχε κάνει ούτε µία ώρα φροντιστήριο.
Θα ήθελα και άλλα να πω, αλλά δυστυχώς δεν έχω το χρόνο.
Πιστεύουµε ότι το νέο λύκειο προάγει ένα δηµοκρατικότερο,
µαθησιακά αποδοτικότερο και ανθρώπινο σύστηµα.
Κύριε Υπουργέ, µετά από αυτά έχετε την εµπιστοσύνη µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Αναγνωρίζει το Προεδρείο ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν πολλά
να πουν και ότι είναι σηµαντικά τα θέµατα. Ωστόσο, πρέπει να είµαστε στο χρόνο µας όσο γίνεται πιο συνεπείς.
Ο κ. Μιχελάκης ζήτησε τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µιλήσω για δύο τροπολογίες που έχουµε καταθέσει.
Η µία αφορά τη διευθέτηση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την
ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Με την προτεινόµενη τροπολογία ρυθµίζεται η διευθέτηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του δηµοσίου και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και
ΕΥΑΘ.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα προβλέπεται ότι οι οφειλές τους προς την ΕΥΔΑΠ και την
ΕΥΑΘ, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά την 31η Ιουλίου 2013, εξοφλούνται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισµό µε µεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η εξόφληση αναφέρεται στην
κύρια οφειλή και όχι σε τυχόν προσαυξήσεις, πρόστιµα ή άλλες
επιβαρύνσεις που ενδεχοµένως έχουν υποβληθεί λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής.
Επίσης οφείλω να επισηµάνω ότι τα ποσά που θα καταβληθούν
από τον κρατικό προϋπολογισµό για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 1-12012 έως 31-7-2013 θα παρακρατηθούν µεν από τους
αποδιδόµενους προς την τοπική αυτοδιοίκηση πόρους, αλλά κατανεµηµένα σε βάθος χρόνου και πιο συγκεκριµένα κατά τα έτη
2015 έως 2020, προκειµένου να µη διακυβευθεί η οµαλή χρηµατοδότηση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το σηµαντικό είναι ότι µετά την εξόφληση των παραπάνω ληξιπρόθεσµων οφειλών τόσο η κύρια οφειλή όσο και οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις, δηλαδή, το σύνολο των απαιτήσεων της
ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ απέναντι στους ΟΤΑ, αποσβέννυται και δεν
µπορεί να αναζητηθεί. Είναι προφανές ότι µε τον τρόπο αυτό διευκολύνουµε σε µεγάλο βαθµό τους ΟΤΑ, απαλλάσσοντάς τους
από ένα δυσβάσταχτο οικονοµικό βάρος, ενώ παράλληλα κάνουµε
ένα ακόµα ουσιαστικό και αποφασιστικό βήµα προς την κατεύθυνση εξυγίανσης των οικονοµικών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τον καθαρισµό των σχολικών
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µονάδων. Η τροπολογία για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων προβλέπει ότι µεταβατικά και για τα επόµενα δύο σχολικά
έτη η κατάρτιση των συµβάσεων µίσθωσης έργου για το σκοπό
αυτό θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Από το σχολικό έτος 2015-2016 η εκτίµηση της ανάγκης πρόσληψης µε συµβάσεις έργου για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων περνά αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι
παραπάνω συµβάσεις θα καταρτίζονται από τους οικείους δήµους.
Σε ό,τι αφορά τους απαιτούµενους πόρους για το σκοπό αυτό,
η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από ειδική πίστωση η οποία θα
εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η εν λόγω ρύθµιση κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η έγκαιρη και απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών καθαρισµού
των σχολικών µονάδων και να αποφευχθούν ενδεχόµενες καθυστερήσεις εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας κατάρτισης των
συµβάσεων από τους δήµους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Πάντως, ήδη τα σχολεία καθαρίζονται από τις καθαρίστριες
χωρίς µεροκάµατο, µόνο µε την καλή τους διάθεση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Έχει γίνει,
κυρία Πρόεδρε, συνεννόηση µε τους δήµους. Επειδή ακριβώς
γνωρίζουν την παράταση, τα ίδια πρόσωπα που καθάριζαν τα
σχολεία θα συνεχίσουν να το κάνουν και τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τουλάχιστον
αυτό είναι κάτι καλό.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου -το
οποίο επισηµαίνω και εγώ ότι απαραδέκτως εν όψει της σοβαρότητάς του εισάγεται σε Θερινό Τµήµα- δεν εξασφαλίζει σε
καµµία περίπτωση την αυτοτέλεια του νέου λυκείου. Αντίθετα,
συνεχίζεται η συνάρτηση της λειτουργίας του µε τη διαδικασία
της εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Αποτέλεσµα αυτού είναι οι µαθητές να εξετάζονται ουσιαστικά
τέσσερις φορές πανελλαδικά κατά τη µαραθώνια προσπάθειά
τους να µπορέσουν να ενταχθούν σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Τα παραπάνω θα οδηγήσουν αναµφισβήτητα στην ενίσχυση
του θεσµού των ιδιωτικών φροντιστηρίων, αφού από τη στιγµή
που προσµετράται ο βαθµός προαγωγής και των τριών τάξεων
του λυκείου, είναι φυσικό ότι αυξάνεται κατακόρυφα ο ανταγωνισµός µεταξύ των µαθητών και οι γονείς αναγκάζονται να καταφύγουν στην εξωσχολική ενίσχυση των παιδιών.
Έτσι, λοιπόν, θα µεγαλώσει το ήδη υπάρχον τεράστιο και επικίνδυνο για την κοινωνική συνοχή εκπαιδευτικό χάσµα µεταξύ οικονοµικά δυνατών και αδυνάµων οικογενειών.
Επίσης εντείνεται η βαθµοθηρική συµπεριφορά των παιδιών
σε βάρος της οµαλής εκπαιδευτικής ανάπτυξής τους και θα διασαλευτεί το ήπιο παιδαγωγικό κλίµα στις σχέσεις δασκάλων και
µαθητών.
Στόχος σας, δυστυχώς, παραµένει η µηχανική συσσώρευση
και επεξεργασία συγκεκριµένων πληροφοριών εκ µέρους των µαθητών. Έτσι όµως συνεχίζετε να αφήνετε στην άκρη θεµελιώδεις
παιδευτικούς στόχους, όπως είναι η προσωπική καλλιέργεια, η
συνθετική σκέψη, µα πάνω απ’ όλα να µάθουν οι νέοι νέους τρόπους να µαθαίνουν.
Με αφορµή την εξαγγελλόµενη αξιολόγηση των ανώτατων
ιδρυµάτων, που αναµένεται τον Οκτώβριο, και τον σάλο που έχει
ξεσπάσει µε τις αναµενόµενες διαθεσιµότητες χιλίων πεντακοσίων διοικητικών υπαλλήλων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ επισηµαίνω
τα εξής:
Το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα να αυτο-διαρθρωθούν, να µειώσουν τον αριθµό των
υπαλλήλων τους, απειλώντας πως, εάν δεν το πράξουν από µόνα
τους, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει µόνη της σε οριζόντιες περικοπές προσωπικού.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δηλώνουµε ότι δεν θα αποδεχθούµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ποτέ αυθαίρετες διαθεσιµότητες, χωρίς πραγµατικές αξιολογήσεις δοµών και πάνω απ’ όλα χωρίς την εφαρµογή της αρχής της
αξιοκρατίας για κάθε υπάλληλο ξεχωριστά.
Τα οριζόντια µέτρα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και
οι αυθαιρεσίες που είδαµε µέχρι τώρα, µε τη συνεχή επέκταση
του µέτρου της διαθεσιµότητας στο δηµόσιο, θα τα εµποδίσουµε
µε κάθε τρόπο, παραµένοντας δίπλα στους εργαζόµενους, µαζί
µε την ελληνική κοινωνία.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία των
Υπουργών κυρίων Κ. Μητσοτάκη και Βρούτση για τις διαθεσιµότητες και τα εργασιακά δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία. Ξεκινώ µε το άρθρο 3, που αφορά στις λεγόµενες εξαιρέσεις από
τη διαθεσιµότητα. Εκεί γίνονται κάποιες επιλογές απολύτως αυτονόητες θα έλεγα. Ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε όµως να επιδείξει πραγµατική γενναιότητα και να µην περιορίζεται σε τόσο
λίγες αποκαταστάσεις αδικιών. Θα έπρεπε, δηλαδή, να µην µείνει
στο προφανές.
Σας έχουµε επισηµάνει σχετικές υπουργικές αποφάσεις που
εκδώσατε πρόσφατα, µε στόχο την εφαρµογή του µέτρου της
διαθεσιµότητας, οι οποίες όµως είναι νοµικά διάτρητες. Παρ’ όλα
αυτά ο κύριος Υπουργός «επιµένει στο λάθος», που έλεγε κάποτε
και ο κ. Σαµαράς. Δεν είναι λύση και θεωρώ ότι δεν σώζουν πλέον
µέθοδοι µε επικοινωνιακούς όρους του τύπου «κινητικότητα» αντί
«διαθεσιµότητα» και άλλα παρόµοια ηχηρά λόγια.
Συνεχίζω λέγοντας δύο λόγια για το άρθρο 6 της συγκεκριµένης τροπολογίας στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως.
Θεωρώ ότι αποτελεί το απόγειο του εµπαιγµού των ΑΜΕΑ. Λέτε,
λοιπόν, ότι έρχεστε να διασώσετε τους ανάπηρους εργαζόµενους
στον ιδιωτικό αλλά και στον δηµόσιο τοµέα. Σύµφωνα, όµως, µε
εκτίµηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ό,τι αφορά το
δηµόσιο το κόστος της δήθεν σωτηρίας ανέρχεται περίπου σε µισθούς τριών µε τεσσάρων ατόµων. Αυτή, λοιπόν, είναι όλη η ιστορία. Σώζετε, δηλαδή, τρία - τέσσερα άτοµα, των οποίων τις
συµβάσεις µε το δηµόσιο µετατρέπετε σε οιονεί αορίστου χρόνου. Και όλα αυτά ενώ πρόσφατα απολύσατε πάνω από εκατό
αναπήρους και άλλους προστατευόµενους εργαζόµενους µόνο
από την ΕΡΤ, και την ώρα που βάζετε σε διαθεσιµότητα ΑΜΕΑ µε
ποσοστά αναπηρίας που υπολείπονται ελάχιστα του 67%, όριο το
οποίο µόνοι σας, τελείως αυθαίρετα, καθορίσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξέρω: πού είναι, κύριοι της συγκυβέρνησης, η
εξασφάλιση την οποίαν θα έπρεπε να προσφέρει ο ν. 2643/1998;
Σας ερωτώ. Πού είναι άραγε η συνταγµατική προστασία των
ΑΜΕΑ; Νοµίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η διάταξη αυτή αποτελεί
απίστευτη και µέγιστη κοροϊδία, έξω από κάθε όριο ανοχής και
πέραν πάσης λογικής, αποτελεί ευτελισµό της Βουλής και απόλυτη προσβολή της νοηµοσύνης των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά έναν από τους πιο σηµαντικούς τοµείς της κοινωνίας µας, που είναι ο τοµέας της
παιδείας.
Και λέω ότι είναι πολύ σπουδαίος, καθώς αφορά το πιο σηµαντικό κοµµάτι της ζωής µας που είναι τα παιδιά µας, αυτά για τα
οποία δουλεύουµε, πασχίζουµε, αγωνιούµε, αυτά για τα οποία
στεναχωριόµαστε ή αντίθετα χαιρόµαστε, αυτά που µας κάνουν
περήφανους και µας χαρίζουν τις πιο δυνατές στιγµές ευτυχίας
από την πρώτη µέρα που παρουσιάζονται στη ζωή µας.
Το παρόν νοµοσχέδιο δροµολογεί αλλαγές και µεταρρυθµίσεις µε στόχο τη δηµιουργία ενός λυκείου φιλικού προς το µαθητή, ευέλικτου, αποτελεσµατικού, που αποβλέπει στην
καλλιέργεια, στη µόρφωση, στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και φυσικά στην εκπαίδευση των παιδιών µας, ένα λύκειο
που θα τους προσδώσει τα απαραίτητα εφόδια και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους
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είναι αναγκαίες στη µετέπειτα ζωή τους.
Με το παρόν νοµοσχέδιο το λύκειο αποκτά ουσιαστικό παιδευτικό ρόλο, ανακτά το κύρος του και προσφέρει παιδεία υψηλών
προδιαγραφών, προάγοντας το δηµιουργικό άνθρωπο, δηµιουργικό και στο σχολείο και µετέπειτα στη ζωή του.
Θα ήθελα, όµως, να ξεκαθαρίσω κάτι σε αυτό το σηµείο, κάτι
που οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης επιµελώς αποσιωπούν, επιµόνως αποκρύπτουν και παθιασµένα αντιδρούν και στο πιο ανεπαίσθητο άκουσµά του. Αυτό αφορά την κριτική για τη
συµµετοχή ή αν θέλετε τη συµβολή του ανθρώπινου παράγοντα
στην επιτυχία ή µη του οποιουδήποτε εγχειρήµατος, γιατί είναι
ξεκάθαρο ότι το καλύτερο νοµοσχέδιο, το πιο καλά σχεδιασµένο,
το πιο προσεκτικά δουλεµένο είναι καταδικασµένο να φέρει τα
χειρότερα αποτελέσµατα αν αυτοί που θα κληθούν να το εφαρµόσουν –στη δική µας περίπτωση οι εκπαιδευτικοί- δεν το αγκαλιάσουν και δεν το πιστέψουν.
Άκουσα λοιπόν από πολλούς της Αντιπολίτευσης µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα να διατυµπανίζουν ότι ο Υπουργός µε το
παρόν νοµοσχέδιο βοηθάει την παραπαιδεία, στηρίζει τα φροντιστήρια, σπρώχνει τα παιδιά στα ιδιαίτερα και άλλες τέτοιες
ανεύθυνες ανοησίες.
Όλοι όµως απέκρυψαν ή απέφυγαν να αναφέρουν το αυτονόητο, για ποιο λόγο φτάνουν τα παιδιά στα φροντιστήρια και
για ποιο λόγο αναγκάζονται οι γονείς για δεκαετίες να ξοδεύουν
δισεκατοµµύρια στην παραπαιδεία, στηρίζοντας την υποτιθέµενη
δηµόσια δωρεάν παιδεία.
Δεν ανέφερε για παράδειγµα κανείς γιατί κάποιος καθηγητής
που το πρωί στη σχολική τάξη του δηµόσιου σχολείου είναι ανίκανος ή δεν µπορεί να µορφώσει ή να εκπαιδεύσει ένα µαθητή,
το βράδυ να χρεώνει από 10 έως 40 ευρώ τον ίδιο µαθητή και
ταυτόχρονα να θεωρείται πολύ καλός καθηγητής στα ιδιαίτερα.
Πραγµατικά εκπλήσσοµαι που κανένας συνάδελφος της Αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι αγωνιά για το µέλλον των παιδιών
µας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, δεν
αναφέρθηκε στο πώς θα διασφαλίσουµε την επάρκεια και την
ικανότητα των εκπαιδευτικών, πώς θα τους αξιολογούµε έτσι
ώστε οι ικανοί και οι εργατικοί, αυτοί που πραγµατικά ενδιαφέρονται για τα παιδιά µας να επιβραβεύονται, ενώ οι ακατάλληλοι,
αυτοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους θα αποµακρύνονται
από τις αίθουσες για να πάνε σε άλλες υπηρεσίες, διοικητικές
για παράδειγµα.
Επίσης δεν είναι κατανοητό πως ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι
ενδιαφέρεται και πασχίζει για την επαγγελµατική εκπαίδευση,
που εν τω µεταξύ είναι αποδεδειγµένο ότι στις χώρες που εφαρµόζεται σωστά, µειώνει σηµαντικά τα επίπεδα ανεργίας των νέων,
αντιδρά µε κάθε τρόπο στο παρόν νοµοσχέδιο που ενισχύει την
επαγγελµατική εκπαίδευση, εισάγοντας εννέα νέες ειδικότητες,
ώστε τα εξειδικευµένα στελέχη να αποτελέσουν τη βάση για τον
επανασχεδιασµό και τη στήριξη της νέας παραγωγικής πραγµατικότητας.
Επιτέλους, µε µία ευφυέστατη και καινοτόµα ρύθµιση ο
Υπουργός συνδέει την εκπαίδευση µε την παραγωγή, εισάγοντας
το θεσµό της τάξης µαθητείας, δηλαδή, µε την υποχρεωτική ετήσια µαθητεία του εκπαιδευόµενου στην παραγωγική διαδικασία.
Είναι αναγκαία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θεµελίωση
ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ανοικτού
και προσβάσιµου σε όλους, το οποίο θα καλλιεργεί δεξιότητες,
θα δίνει επαγγελµατικά εφόδια και θα προάγει την αριστεία, δηµιουργώντας ταυτόχρονα συνειδητοποιηµένους πολίτες που θα
µετέχουν του ελληνικού πολιτισµού.
Για να γίνει όµως αυτό το όραµα χειροπιαστή πραγµατικότητα
υπάρχει η ανάγκη να απαλλαγούµε κατ’ αρχάς από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Οφείλουµε επιτέλους όλοι εµείς, οι πολιτικοί, από όλους τους χώρους και τις αποχρώσεις, να
παραµερίσουµε τις όποιες διαφορές µας και να συµφωνήσουµε
ότι πρέπει να φτιάξουµε επιτέλους ένα περιβάλλον καλύτερο από
αυτό που βιώνουµε σήµερα, ένα περιβάλλον που θα διασφαλίζει
συνθήκες ευηµερίας, µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Νταβρής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
κατάγοµαι από την Άρτα από όπου είναι και ο κ. Στύλιος. Είχα
την τιµή και την ευτυχία να φοιτώ σε ένα σχολείο «µε µεγάλα παράθυρα απ’ όπου έµπαινε φως» που έλεγε και ο Παλαµάς. Κάθε
µέρα, πριν µπω στην τάξη, πριν την προσευχή για την έπαρση
της σηµαίας, κοιτάγαµε την προµετωπίδα του σχολείου που
έλεγε: «Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς
κάθε είδους µεγαλείο». Διονύσιος Σολωµός.
Το δεύτερο που µε έµαθε ο καθηγητής µου στο κλασικό σχολείο ήταν η άλλη ρήση του Διονυσίου Σολωµού, ότι: «Το πραγµατικό συµφέρον για τη χώρα είναι η αλήθεια».
Γιατί αναφέρθηκα σε αυτά; Διότι µε οδηγό και εργαλείο την
αλήθεια θα προσπαθήσω πρώτα να αναφερθώ σε µία σωστή επισήµανση που έκανε ο κ. Κόνσολας της Νέας Δηµοκρατίας, ο
οποίος είπε ότι σήµερα συζητάµε για το θέµα της εκπαίδευσης
και όχι για την παιδεία. Η παιδεία είναι παραπάνω. Όµως εδώ, σε
αυτό το Κοινοβούλιο είθισται να προηγείται η τακτική της στρατηγικής. Είναι µοναδικό αυτό. Έτσι συµβαίνει και στις άλλες επιτροπές. Δεν συζητάµε για στρατηγική και για το ποια είναι η
σκόπευση, ενώ συζητάµε συνέχεια για τα παρακάτω, τα οποία
µπορεί τελείως να αποκλίνουν στρατηγικής σκόπευσης.
Ας δούµε λοιπόν την παιδεία. Ποια είναι η στρατηγική σκόπευση της παιδείας; Το επεσήµανε πολύ σωστά η κ. Κωνσταντοπούλου. Θέλουµε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Αλήθεια,
στο σύστηµα αυτό της παιδείας, που τόσα χρόνια µετά τη Μεταπολίτευση ήρθε εδώ η αλλαγή του, η κ. Διαµαντοπούλου του
ΠΑΣΟΚ –που έχουµε κι έναν Υπουργό του απόψε εδώ- ζήτησε να
είναι κύρια γλώσσα τα αγγλικά. Η κ. Διαµαντοπούλου, η Υπουργός, δεν κατάλαβε ότι τα ελληνικά είναι κοσµοϊστορική γλώσσα,
ότι είναι η ταυτότητα του ελληνικού έθνους. Τα ακούει και ο συντοπίτης µου, ο συνάδελφος από την ΔΗΜΑΡ που τα «έχει» µε τη
γλώσσα. Η γλώσσα είναι ενιαία. Είναι η ταυτότητα. Είναι κοσµοϊστορική γλώσσα η ελληνική.
Ο Ελληνισµός, λοιπόν, είναι η στρατηγική σκόπευση και ο στόχος. Και αυτό πρέπει να µπει στο Σύνταγµα. Ας είµαστε κοµµουνιστές, πρώτα πρέπει να µάθουµε το µέτρο, να µάθουµε τη
γλώσσα. Ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος στη Μαγούλα της Σπάρτης στο συµπόσιο που έκανε, ως προϊστάµενος της Ακαδηµίας
Αθηνών, στη διάλεξη «Γλώσσα και Έθνος» είπε ότι το 60% των
λέξεων έχουν αρχαιοελληνικές ρίζες. Στην κόρη µου αν δώσω να
διαβάσει ένα αρχαίο κείµενο θα το καταλάβει.
Υπάρχουν λόγοι που η Αριστερά το κάνει αυτό. Αισθάνονται
πολίτες του κόσµου. Εµείς αισθανόµαστε πρώτα Έλληνες. Και
να µείνει αυτή η στρατηγική σκόπευση από τους συναδέλφους
της Νέας Δηµοκρατίας. Αν χάσουµε τη γλώσσα, τα χάνουµε όλα.
Και η γλώσσα σηµαίνει πολλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µε ανεχθείτε δυο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Πέρασε λοιπόν η κ. Διαµαντοπούλου από το Υπουργείο και
µας είπε να µιλάµε Αγγλικά. Κι ερχόµαστε σήµερα µετά από ένα
πρόγραµµα εκπαίδευσης και µετά από δεύτερο πρόγραµµα εκπαίδευσης, κι ενώ δεν ξέρουµε στρατηγικά πού πάµε, να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο, έτσι στο «άρπα-κόλλα», για να µας
καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές.
Θέλω να πω στον κύριο Υπουργό που λείπει, γιατί είναι η κόρη
µου στο γυµνάσιο, να πάει στο γυµνάσιο του Τεµπονέρα και να
δει πού προαυλίζονται οι µαθητές. Είναι σαν φυλακή.
Οι καθηγητές στο 2ο της Πάτρας δεν έχουν γραφεία, γιατί µάλλον µπορεί και να µην το θέλουν, γιατί έτσι τους έµαθε ο κοµµατισµός. Οι καθηγητές, όπως σωστά επεσήµανε πριν ο κ. Σκρέκας,
µπορεί να είναι πολύ καλοί ως φροντιστές, αλλά δεν είναι ως καθηγητές και η κόρη µου µπορεί να έπαιρνε «18» στα Μαθηµατικά
στη Β’ λυκείου και δεν ήξερε ποια είναι η διακρίνουσα.
Ακούστε, κύριοι: Δεν µπορούµε να πάµε πουθενά χωρίς παιδεία. Η χώρα έφτασε εδώ και έχουµε αυτήν την κρίση, που είναι
κρίση αξιών, γιατί δεν υπάρχει παιδεία.
Κλείνω. Ήρθε στο άρπα-κόλλα ή γίνονται τροποποιήσεις -και
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αυτό βλέπει ο πολίτης, αυτό βλέπει ο µαθητής του λυκείου«άντε, να τελειώνουµε». Σωστά είπε ο κ. Κόνσολας ότι η παιδεία
δεν είναι µόνο στο σχολείο, αλλά είναι στην οικογένεια, είναι στο
Κοινοβούλιο, είναι παντού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η παιδεία πρέπει να είναι η βάση -και
θα τη συζητήσουµε και πρέπει να τη συζητήσουµε διεξοδικά- για
να πηδήξει η χώρα προς τα πάνω και να εκπληρώσει το ρόλο της.
Ο καθηγητής µου -και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- µου έλεγε: «Ο
σκοπός του σχολείου είναι σαν µαθητής να καταλάβεις την ιστορική σου ταυτότητα και διαδροµή και να δεις ποια είναι η πορεία
σου µπροστά». Αυτό θα µας δείξει τι ρόλο πρέπει να έχουµε στην
Ευρώπη, τι πρέπει να έχουµε στο παγκόσµιο γίγνεσθαι και τι πρέπει να κάνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Νταβρή.
Ο κ. Δηµήτρης Κουκούτσης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Νταβρή, είπατε ως προς το σχολείο σας έπαρση σηµαίας και προσευχή. Très banal! Έχετε µείνει πολύ πίσω, δυστυχώς.
Οι χαρές και τα πανηγύρια των προηγούµενων ετών, µετά την
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των πανελλαδικών ή των πανελληνίων ή όπως αλλιώς λέγονται, ήταν πάντα µε διθυράµβους, µε
χαρές, εφηµερίδες, πάνελ. Φέτος, κατήφεια, όλα γκρίζα, έτσι
µαζί µε το γενικό σκηνικό. Όσο για την πρώτη των πρώτων που
µας είπε η κυρία συνάδελφος, αυτή αναχωρεί για τη Γερµανία.
Δεν κάθεται στα ελληνικά πανεπιστήµια. Η µία στις τρεις σχολές
των ΤΕΙ και των ΑΕΙ έχει βάση κάτω από το «10» και πάµε λέγοντας.
Αλήθεια, αυτή η βάση γιατί καταργήθηκε; Όµως, τώρα θα µιλάµε για τα αυτονόητα; Ψύλλους στ’ άχυρα!
Η παιδεία µας εξακολουθεί να στέκεται ετοιµόρροπη, σε
σαθρά θεµέλια, µε πήλινα πόδια εξαιτίας αυτών των επαναστάσεων, αυτών των µεταρρυθµίσεων, αυτών των µεγαλεπήβολων
σχεδίων, των εκσυγχρονισµών που εξήγγειλαν οι Υπουργοί τα τελευταία σαράντα χρόνια. Όχι µόνο κάθε φορά που εναλλάσσονταν τα κόµµατα στην εξουσία, αλλά ακόµη και την επαύριον
ανασχηµατισµών αυτό γινόταν. Ο νέος Υπουργός ζύµωνε το
ρόλο του µεταρρυθµιστή και πάντα, βέβαια, το ενδιαφέρον ήταν
στραµµένο στις εισαγωγικές εξετάσεις. Ξέρετε γιατί. Είναι το
ευαίσθητο σηµείο της ελληνικής οικογένειας: Το παιδί να είναι
καλά, να πάρει ένα χαρτί, να πάει στο δηµόσιο.
Τις γενικές εξετάσεις τις κάναµε πανελλαδικές, έπειτα έγιναν
πανελλήνιες, τις ξανακάναµε πανελλαδικές -αυτό ήταν το µεγάλο
πρόβληµα- χωρίς στην πραγµατικότητα, όµως, να αλλάζει τίποτα.
Να µπαίνουν πιο πολλά παιδιά στα πανεπιστήµια, να µένουν ευχαριστηµένες οι οικογένειες και να ψηφίζουν: Αυτό ήταν το σηµαντικότερο. Κάπως έτσι φθάσαµε να έχουµε εισακτέους εκατόν
εξήντα χιλιάδες παιδιά, φοιτητές σε ιδρύµατα που µπορούν να
φιλοξενήσουν σαράντα χιλιάδες. Υπέροχα!
Δηµιουργήσαµε µε την κοµµατική ιδιοτέλεια το πρωτοφανές
φαινόµενο παγκοσµίως των «αιωνίων» αριστερών φοιτητών, το
δηµοκρατικό «πέντε» στις βαθµολογίες των πανεπιστηµίων και
των πανεπιστηµιακών που εξελίσσονταν, λέει, µε την ψήφο των
φοιτητών. Ποιων φοιτητών; Τα κοµµατόσκυλα, οι νεολαίες κάνουν κουµάντο µέσα στα πανεπιστήµια.
Φτιάξαµε, λοιπόν, µία κοινωνία τυπικών πτυχιούχων, όταν από
την πραγµατική έλειπαν οι εξειδικευµένοι τεχνίτες. Σκέφτηκε κανένας µήπως και η επανάσταση στην παιδεία πρέπει να ξεκινήσει
µάλλον από το δηµοτικό ή το νηπιαγωγείο; Από κάπως ψηλά αρχίσαµε εµείς!
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βιώνουµε αφιλοπατρία και
αγραµµατοσύνη. Όµως, την εθνική παιδεία φρόντισαν οι «προοδευτικοί θολοκουλτουριάρηδες» και οι «εθνοαποδοµητές» να
την προσαρµόσουν στη νέα εποχή, ώστε να πετύχουν τον αφελληνισµό της.
Ας ξεφυλλίσουµε τα βιβλία λογοτεχνίας του δηµοτικού. Πού
είναι τα λογοτεχνικά κείµενα; Πού είναι οι στίχοι των δηµοτικών
τραγουδιών;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Στα βιβλία του Παπα-
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δόπουλου!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Τι είπατε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Στα βιβλία του Παπαδόπουλου!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Του µουσικοσυνθέτη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Τα ξέρετε καλά εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπορείτε να µη
διακόπτετε, κύριε συνάδελφε; Κύριε Κουκούτση, προχωρήστε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι
όλα εντάξει, δεν θα κάνουµε κριτική.
Τι έχουµε τώρα; Μικρές αγγελίες, κόµικς, άρθρα από εφηµερίδες, περιοδικά ποικίλης ύλης, διαφηµίσεις, µέχρι και οδηγίες
χρήσεως οικιακών συσκευών.
Έχουν καταργηθεί όλα. Στα λογοτεχνικά κείµενα του γυµνασίου τι κυριαρχεί; Η πρόωρη σεξουαλικότητα, η αντιρατσιστική
ιδεολογία, το ιδεολόγηµα της πολύ-πολιτισµικότητας, κείµενα
χωρίς αξίες και ιδανικά που προβάλλουν την ατοµικότητα και
βάλλουν ευθέως εναντίον της πατρίδας και της πίστης.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο Πλάτων έλεγε: «Η παιδεία δεν
είναι γέµισµα δοχείου, αλλά άγγιγµα ψυχής». Καλό σχολείο δεν
είναι το σχολείο που έχει ωραία κτήρια και ωραίο εξοπλισµό. Το
καλό σχολείο το κάνει ο καλός δάσκαλος. Όµως, σήµερα καταστρέψαµε αυτό το δάσκαλο που είχαµε, τον µεταβάλαµε σε συνδικαλιστή και φροντιστή, σε πρότυπο ιδιοτέλειας και παντελούς
αδιαφορίας.
Τα σχολεία µας δεν είναι χώρος πειραµάτων, ούτε ο πρωτεύοντας ρόλος είναι η εξουδετέρωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η ενσωµάτωση µεταναστών. Το σχολείο πρέπει να
διαφυλάττει ό,τι παρέδωσε η πείρα των προγόνων µας και να το
παραδίδει παραπέρα. Αυτό σηµαίνει παράδοση στους νεότερους. Αυτό σηµαίνει εθνική παιδεία.
Οι φετινές πανελλαδικές βεβαιώνουν του λόγου το αληθές.
Καταβαράθρωση, όχι µόνο στα γλωσσικά µαθήµατα, αλλά και
στη Φυσική και στα Μαθηµατικά. Γιατί; Γιατί, για να µάθεις Φυσική και Μαθηµατικά, πρέπει να γνωρίζεις τη γλώσσα σου.
Δυστυχώς, η παιδεία µας είναι της ευκολίας, της παιδοκολακείας και της µικρότερης προσπάθειας. Είναι αυτή που θέλει
βατά θέµατα. Αυτά διακηρύσσουν οι φωστήρες. Η παιδεία µας
είναι της υψηλής βαθµολογίας. Η παιδεία του «όλοι µέσα» και
των καταλήψεων, που έχουν γίνει εθιµικές κάθε χρόνο. Είναι κατ’
ουσίαν παιδεία εγκατάλειψης των πλέον στοιχειωδών γνώσεων.
Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι, αν ζούσε σήµερα ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, µάλλον θα απογοητευόταν πάρα πολύ
όπως κατάντησαν τη γλώσσα µας οι σηµερινοί Έλληνες.
Από την άλλη, έχουµε την Αριστερά τόσα χρόνια, που κατακρεούργησε τη γλώσσα µας. Ακούστε κείµενα εκπαιδευτικών: «Στις
συνθήκες του ιµπεριαλισµού, η σχετική καπιταλιστική καθυστέρηση µπορεί να τροφοδοτήσει απότοµη όξυνση των αντιθέσεων,
ο βαθµός όµως της κοινωνικοοικονοµικής καθυστέρησης δυσκολεύει ανάλογα τη µελλοντική σοσιαλιστική οικοδόµηση, την πάλη
του νέου µε το παλιό. Η ταχύτητα της σοσιαλιστικής οικοδόµησης
επηρεάζεται από αυτό που κληρονοµεί». Ο «Ιούλης», η «µάζωξη»,
τα «χαράτσια», αυτά µας µείνανε.Συνδικαλιστές. Μάλιστα!
«Δεν δύναται να αγνοηθεί ότι η µέση παιδεία, η οποία διδάσκει
τα ιδανικά και τας αξίας εις τον άνθρωπον, στηρίζεται κυρίως εις
την κλασσική παιδείαν. Είναι ανακριβές ότι τούτο σηµαίνει
στροφή προς τα οπίσω. Διότι, η σπουδή της αρχαιότητος είναι
εν αγαθόν, εν συστατικόν στοιχείον του σηµερινού πολιτισµού,
εν τω συνόλω αυτού και ακριβώς της συνολικότητας ταύτης εικόνα ολοένα ευρυνοµένη, παρέχει η εγκύκλιος, η µέση παιδεία
εις τον τρόφιµον αυτής». εισηγητική έκθεση για τη µεταρρύθµιση
του 1964, από τον κ. Παπανούτσο.
Έχουµε και άλλους σταθµούς και άλλους σταθµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Βέβαια, δε µας παίρνει ο χρόνος, θα ήθελα να αναφέρω όµως κάτι. Ξεκίνησε µια µικρή µεταρρύθµιση πραγµατική σε αυτήν τη χώρα. Και τι έλεγε; Μείωση των
αργιών, κατάργηση των αδικαιολογήτων απουσιών. Γραπτές εξετάσεις και επιστροφή της αριθµητικής βαθµολογίας στο δηµοτικό. Σύστηµα πόντων για τον έλεγχο της συµπεριφοράς των
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µαθητών ακόµη και εξωσχολικά. Κατάργηση των µαθητικών γενικών συνελεύσεων του σχολείου. Τι χρειάζονται τα κοµµατόσκυλα µέσα στο σχολείο; Επιβολή οµοιόµορφης εµφάνισης,
έπαρση σηµαίας, υποχρεωτικό εκκλησιασµό, πρόσληψη εκπαιδευτικών κατόπιν συνέντευξης. Περικοπή φοιτητικής συµµετοχής
στα όργανα συνδιοίκησης των ΑΕΙ. Κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Μήπως θυµόσαστε ποιος τα είχε εξαγγείλει αυτά; Ο κ. Κοντογιαννόπουλος. Δεν πειράζει. Θα τα κάνουµε εµείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αχ, κυρία Πρόεδρε! «Γιατί χαίρεται ο
κόσµος και χαµογελά πατέρα;».
Πρέπει να συνέλθω λίγο. Συµπαθάτε µε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν παλέψαµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι. Όποιος έχει ζήσει ή όποιος ξέρει
και έχει βιώσει την µεγαλειώδη ιστορία του νεοελληνικού έθνους,
ξέρει καλά ότι οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις αποτέλεσαν µία
από τις πιο σηµαντικές στιγµές µεγαλείου αυτής της κοινωνίας
και αυτού του λαού.
Από την εποχή του Γληνού και του Δελµούζου και ακόµα πιο
πριν δεν υπήρξε ποτέ εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που να άφησε
πραγµατικά χνάρια προοδευτικής πορείας για τον τόπο, εάν δεν
είχε έµπνευση, συµµετοχή, φασαρία, αντιθέσεις και ζωντάνια.
Δεν είναι δυνατόν να επαγγέλλεται η Κυβέρνηση -και ειλικρινά
λυπούµαι διότι ο Υπουργός Παιδείας είναι άνθρωπος του πνεύµατος, της επιστήµης και ακαδηµαϊκός- και να ισχυρίζεται ότι
µπορεί να κάνει µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στο λύκειο, να
την ψηφίσει σήµερα το βράδυ και να την εφαρµόσει αύριο το
πρωί.
Οι µαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία έχουν ψυχή.
Δεν είναι πιόνια, δεν είναι µηχανήµατα, να πατήσεις κουµπιά διά
της δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Τι είδους µεταρρύθµιση είναι αυτή που σήµερα το βράδυ η
πλειοψηφία της Βουλής θα επιδιώξει να ψηφίσει; Τι µπορεί να
υποσχεθεί, τι µπορεί να αναδείξει, τι µπορεί να αφουγκραστεί
από τις ανάγκες και τις αγωνίες χιλιάδων ανθρώπων; Τίποτα.
Κυρία Πρόεδρε, ναι, µπορούµε να πούµε πάρα πολλά για κάθε
εκπαιδευτικό σύστηµα και για κάθε µέτρο σχετικά µε την εκπαίδευση και την παιδεία. Και προφανώς απαιτείται ένα σύστηµα
που να παρέχει γνώσεις. Προφανώς απαιτείται ένα σύστηµα που
να διαπλάθει χαρακτήρες. Προφανώς απαιτείται ένα σύστηµα
που σ’ όλα τα στάδια της ενηλικίωσης του ανθρώπου να βοηθάει
την κοινωνικοποίησή του.
Όµως, το σχολείο έχει ένα βασικό µυστικό να υπηρετήσει. Εκεί
κρίνονται όλα και από εκεί δικαιώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, όταν καλλιεργεί την έφεση για µάθηση και όταν µαθαίνει
τους µαθητές και τις µαθήτριες να µαθαίνουν. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα και το µεγάλο ζήτηµα. Αυτό είναι ο πυρήνας.
Μπορείς να κάνεις το σχολείο χαρά; Μπορείς να κάνεις το σχολείο ζωντανό; Το αν η οικονοµία και το αν οι δείκτες και το αν το
ένα ή το άλλο, προφανώς λαµβάνονται υπ’ όψιν. Μέσα σε µια
πραγµατικότητα ζούµε. Αλλά ο πυρήνας ποιος είναι;
Όταν, λοιπόν, κανείς έρχεται να επαγγελθεί τόσο µεγάλες αλλαγές όσο διατείνεται η Κυβέρνηση ότι φέρνει, ας έχει ένα µέτρο
και ένα σεβασµό στην ιστορία του εκπαιδευτικού κινήµατος και
της πνευµατικής πορείας αυτού του λαού.
Αντί γι’ αυτό, αυτό που φέρνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, είναι
ένα σχολείο της πειθαρχίας. Ποιάς πειθαρχίας; Της πειθαρχίας
δια του εξαναγκασµού µέσω των πολλαπλών εξετάσεων. Χρησιµοποιείτε τις εξετάσεις ως εργαλείο. Μα, οι εξετάσεις είναι και
αυτές διαδικασία µάθησης, είναι διαδικασία δοκιµασίας του µαθητή µε τον εαυτό του.
Τότε οι εξετάσεις είναι παιδευτικό εργαλείο και δεν είναι ο
µπαµπούλας που ελέγχει. Πού θα το πετύχετε αυτό µε τις διατάξεις αυτού του σχεδίου νόµου; Πώς θα το παρουσιάσετε αύριο
το πρωί στο υποτιθέµενο νέο λύκειο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Και έχετε την απαίτηση να εµπνεύσετε καθηγητές, µαθητές και
γονείς, να τους συνεγείρετε, όπως έχει πράγµατι ανάγκη η ελληνική κοινωνία να εγερθεί; Αδιέξοδο! Τουλάχιστον, ας µη θελήσετε να πείτε κάτι παραπάνω από το ότι ρυθµίσατε ορισµένα
πράγµατα, σύµφωνα µε τις επιταγές της στενόκαρδης πολιτικής
που υπηρετείτε. Μέχρι εκεί, προκειµένου να έχουµε όλοι και την
αξιοπρέπειά µας. Τα υπόλοιπα δεν έχουν νόηµα.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα µόνο δύο λεπτά µόνο για να µιλήσω
για δύο από τις παραγράφους αυτής της τροπολογίας που είναι
και αυτή ένα πρόβληµα. Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 802 και ειδικό 171 µε έξι ασύνδετα µεταξύ τους θέµατα
διαφορετικών Υπουργείων. Τι να ψηφίσει η Βουλή; Ένα θέµα
µπορεί να το ψηφίζει η πλειοψηφία των Βουλευτών και να διαφωνεί µε ένα άλλο. Πώς θα διαλέξει η Βουλή από µια τέτοια τροπολογία; Είναι νοµοθετικό έργο αυτό; Είναι αυτός ρόλος του
Κοινοβουλίου; Πώς µπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγµα και
µετά να µιλάµε για παιδεία;
Σ’ αυτήν την τροπολογία, λοιπόν, υπάρχουν δύο ζητήµατα. Το
ένα αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό των στρατιωτικών σχολών. Ρυθµίζεται, λοιπόν, επιτέλους µια εκκρεµότητα που αφορούσε τους καθηγητές των στρατιωτικών σχολών οι οποίοι ήταν
στον αέρα. Ρυθµίζεται αυτό το θέµα τουλάχιστον για τη φετινή
χρονιά, για τη χρονιά που αρχίζει.
Επιπλέον, επαναφέρει κάτι που έχει καταργηθεί από χρόνια
και είναι το εξής: Ενώ η επιλογή των καθηγητών για τις στρατιωτικές σχολές γίνεται από εκπαιδευτικό συµβούλιο και διαδικασία
στην οποία συµµετέχουν καθηγητές πανεπιστηµίων -Έλληνες και
ξένοι- και προβλέπεται από τη διαδικασία αυτή, τελικά επιστρέφει ξανά µια παλιά ρύθµιση ότι η απόφαση επιλογής των καθηγητών προσεπικυρώνεται από το διοικητή της σχολής, ο οποίος
δεν είναι ούτε εκπαιδευτικός αλλά ούτε έχει και τις προϋποθέσεις για να κρίνει ή να µην κρίνει. Προς τι αυτό και όταν µάλιστα
αυτές οι σχολές είναι επιπέδου ανώτατης σχολής, είναι πανεπιστηµιακά ιδρύµατα; Γιατί να γίνει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
Δρίτσα, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το δεύτερο είναι η παράγραφος 3 αυτού του άρθρου µε την
τροπολογία που αναφέρεται στην περίπτωση των εργαζοµένων
στο FOB του Ακτίου.
Αυτή η τροπολογία, κυρία Πρόεδρε, εξαιρεί από τις διαδικασίες της κινητικότητας και της διαθεσιµότητας κατηγορίες εργαζοµένων σ’ αυτήν τη στρατιωτική µονάδα, ενώ πρόκειται για
ανθρώπους ίδιων ειδικοτήτων, ίδιων προσόντων και ίδιας εργασίας, απλώς µε κριτήριο ότι αυτοί δεν πληρώνονται από τον ελληνικό προϋπολογισµό, αλλά από το ΝΑΤΟ.
Και δεν θα το σχολίαζα όλο αυτό, κυρία Πρόεδρε, αλλά εδώ
καταρρέει όλος ο µύθος ότι αυτή η περίφηµη κινητικότητα και
διαθεσιµότητα των υπαλλήλων -και επί του προκειµένου των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας- εντάσσεται
σε µια στρατηγική εκσυγχρονισµού, όπως λέει, της Δηµόσιας Διοίκησης και διάφορα τέτοια. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο σοβαρό και καµµία πραγµατικότητα.
Και δεν θέλω να µπω σε περισσότερες λεπτοµέρειες για την
ιστορική διαδροµή διαµόρφωσης αυτού του φαινοµένου. Όµως,
πρέπει να το αναδείξουµε, γιατί είναι µια ρύθµιση η οποία είναι
κόλαφος σε όλα τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη και όλων των
Υπουργών που ασχολούνται και προωθούν αυτήν τη στιγµή τα
ζητήµατα της διαθεσιµότητας και της κινητικότητας σε όλο το
δηµόσιο τοµέα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο, για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με αφορµή την παρέµβαση του συναδέλφου κ. Δρίτσα ήθελα
κατ’ αρχάς να εκφράσω τη χαρά µου γιατί και ο ίδιος αποδέχεται
την αναγκαιότητα της παρέµβασης στην οποία προβήκαµε µε τη
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ρύθµιση σχετικά µε το προσωπικό των στρατιωτικών σχολών.
Όπως θα ξέρετε πολύ καλά, κύριε Δρίτσα -γιατί και εσείς
ασχολείστε αρκετό καιρό µε τα θέµατα του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και ευρύτερα του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσα στο
χώρο της Εθνικής Άµυνας- σε δεκαπέντε µέρες που ανοίγουν οι
στρατιωτικές σχολές, χωρίς αυτές τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν, µε αποτέλεσµα να είχαµε σοβαρότατα προβλήµατα. Έτσι, µε τη ρύθµιση αυτή,
επιλύεται ένα σοβαρό πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µετά την
κατάργηση του π.δ 407 του ’80 και έτσι το προσωπικό αυτό, το
οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την απρόσκοπτη διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολών, θα µπορεί να
προχωρήσει στα έργα του.
Επίσης, µε την παράγραφο 3 διευρύνεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών επιστηµόνων εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας χωρίς να είναι αυτοί απαραίτητα κάτοχοι διδακτορικού
διπλώµατος- σε εκείνους που δεν έχουν µεν ακαδηµαϊκά προσόντα ανωτάτου επιπέδου, διαθέτουν όµως ιδιαίτερες τεχνικές
δεξιότητες.
Και τέλος, σχετικά µε το θέµα της επικύρωσης των αποφάσεων της ακαδηµαϊκής κοινότητας των σχολών, θα ήθελα να πω
ότι αυτή η προσθήκη της διάταξης για την προσεπικύρωση του
διοικητή που αναφερθήκατε µε έναν κριτικό τρόπο, είναι αποφάσεις οργάνων που αφορούν την εκλογή, την επιλογή, εξέλιξη και
µονιµοποίηση του διδακτικού προσωπικού και έχει σαν στόχο –
αυτό είναι το νόηµα δηλαδή της παρέµβασης- την αναβάθµιση
του ρόλου του διοικητή της σχολής στα εκπαιδευτικά πράγµατα
της κάθε σχολής, αποδίδοντας σε αυτόν λόγο σχετικά µε ζητήµατα στα οποία σύµφωνα µε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο ήταν
πλήρως αποκλεισµένος.
Τα ανώτατα εκπαιδευτικά στρατιωτικά ιδρύµατα εκτός από τη
φύση τους ως σχολών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων θέλω να πιστεύω ότι και εσείς συµφωνείτε- είναι και σχολές οι
οποίες προορίζονται να βγάλουν ηγήτορες, να βγάλουν στρατιωτικούς, να βγάλουν στρατιώτες, στων οποίων τις πλάτες, στων
οποίων τα χέρια θα βρίσκεται το ύψιστο αξίωµα αυτήν τη στιγµή
-και πάντοτε- για τη χώρα, που είναι η άµυνά της, η ακεραιότητά
της, η ασφάλειά της.
Και κατά τούτο, µε αυτήν τη νοµοθετική παρέµβαση και την
πολιτική επιλογή –αν θέλετε- πιστεύουµε ότι επέρχεται η ισορροπία µεταξύ της διοίκησης της σχολής και του ακαδηµαϊκού
στελεχιακού της δυναµικού.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επελέγη αυτή η συγκεκριµένη παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ, για τις διευκρινίσεις.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι,
εµείς που είµαστε τελευταίοι στις οµιλίες είναι επόµενο ότι δεν
µπορούµε να ξεκινήσουµε από την αρχή την όλη τοποθέτησή
µας, καθόσον έγκριτοι συνάδελφοι έχουν τοποθετηθεί επί των
βασικών άρθρων του νόµου και εποµένως παρέλκει για εµένα η
θεωρητική τοποθέτηση επί του θέµατος.
Πρέπει, όµως, να πω ότι όλοι γνωρίζουµε τη σηµερινή κατάσταση της παιδείας: Εκατόν ενενήντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί διδάσκουν στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
εξήντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί στα φροντιστήρια. Διακόσιες πενήντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί απασχολούνται µε τα παιδιά µας.
Πόσο κοστίζει αυτή η παιδεία στους Έλληνες και στις ελληνικές
οικογένειες και µάλιστα σε µία εποχή κρίσης; Πάρα πολλά χρήµατα, πολύ περισσότερα απ’ ό,τι κοστίζει στο µέσο Ευρωπαίο, ο
οποίος έχει οργανώσει παλαιότερα µία εκπαίδευση προσαρµοσµένη στην οικονοµία της κάθε χώρας, η οποία παράγει όσους
επιστήµονες χρειάζεται προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της
χώρας και δεν έχει αυτήν τη σπατάλη των πόρων που παρατηρείται στην Ελλάδα.
Τι παρατηρούµε στην Ελλάδα, αγαπητοί συνάδελφοι; Ότι παράγουµε περισσότερους γιατρούς απ’ όσους χρειαζόµαστε, οι
οποίοι, επειδή δεν βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα, πηγαίνουν
στη Γερµανία ή στο εξωτερικό. Ότι παράγουµε περισσότερους
αποφοίτους των πολυτεχνείων, οι οποίοι, επειδή δεν βρίσκουν
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δουλειά στην Ελλάδα, πηγαίνουν στην Αµερική, στη ΝΑΣΑ. Άρα,
ενώ κάθε ελληνική οικογένεια επενδύει στην εκπαίδευση, τελικά
αυτή η επένδυση αποβαίνει εις βάρος της εθνικής οικονοµίας.
Τι πρέπει να κάνουµε, λοιπόν; Πρέπει να προσαρµόσουµε το
υπάρχον καθεστώς εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων στις σηµερινές συνθήκες. Θα πρέπει να οµολογήσετε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι συνθήκες του 2013 δεν συµπίπτουν µε τις
συνθήκες του 2000 και πριν από το 2000, όπου θεσπίστηκε και
διαρθρώθηκε το σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα. Γιατί το σύστηµα που µέχρι χθες είχαµε για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων ήταν σχεδιασµένο τη δεκαετία του ενενήντα. Πάντως πριν
από το 2000. Εποµένως, είναι δυνατόν σήµερα, που η εξέλιξη
έχει προχωρήσει τόσο πολύ, να στεκόµαστε και να λέµε αρνητικά
θέµατα σε κάθε επιχειρούµενη αναβάθµιση και τροποποίηση των
όρων της σηµερινής παρεχόµενης εκπαίδευσης;
Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τεράστια. Είναι αλµατώδης.
Ένα παράδειγµα θα πω. Τα βιβλία της Πληροφορικής που διδάσκονται στα σχολεία τα έχει διαβάσει κανείς που ξέρει Πληροφορική; Τι σχέση έχουν µε την τεχνολογία που τώρα τα παιδιά
του δηµοτικού, που είναι µε ένα κινητό στο χέρι, µπορούν να χειριστούν; Είναι δυνατόν να πιστεύουµε ότι θα µάθουµε excel στην
Γ’ λυκείου κάποιον τελειόφοιτο του λυκείου, κάτι που έχει µάθει
το παιδάκι του δηµοτικού σήµερα; Δεν πρέπει, λοιπόν, να µετακινηθεί η εκπαίδευση στην Πληροφορική στο δηµοτικό και στο
γυµνάσιο;
Επίσης, δεν πρέπει να αλλάξει η εκµάθηση των ξένων γλωσσών; Πρέπει δηλαδή να µάθει στην Γ’ λυκείου Αγγλικά ένα παιδί;
Δεν πρέπει να τα µάθει στο δηµοτικό και στις πρώτες τάξεις του
γυµνασίου;
Άρα, πρέπει να καταλάβουµε ότι η προσαρµογή που επιχειρείται τώρα είναι αναγκαία. Μπορεί µεν να υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για τις λεπτοµέρειες, πλην όµως πρέπει όλοι να δούµε ότι
προς τα εκεί πρέπει να πάµε και να εξετάσουµε µετά τις λεπτοµέρειες, δηλαδή να δούµε αν θα είναι µια ώρα παραπάνω η Χηµεία, µια ώρα παρακάτω η Πληροφορική, η Πολιτική Οικονοµία
ή η Πολιτική Παιδεία. Εποµένως, πρέπει να είµαστε θετικοί στις
αλλαγές.
Τέλος, η αδήριτη και αδυσώπητη –µπορώ να πω- πραγµατικότητα λέει ότι τα επαγγέλµατα που σχεδιάζαµε εδώ και κάποια
χρόνια δεν έχουν πλέον αντικείµενο. Δεν µπορεί δηλαδή σήµερα,
την εποχή της τεχνολογίας, να υπάρξουν επαγγέλµατα που
παλιά επισκεύαζαν τη µηχανή στα αυτοκίνητα, τη στιγµή που σήµερα είναι όλα compact και οι εταιρείες έχουν αλλάξει την πολιτική τους. Άρα, πρέπει να αλλάξουµε.
Όµως, λέω -και ενώνω τη φωνή µου µε όλους τους Βουλευτές
απ’ όλα τα κόµµατα που µίλησαν- ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν
πρέπει να πληρώσει αυτήν την αλλαγή. Κανένας εκπαιδευτικός
δεν πρέπει να απολυθεί. Παράλληλα, όµως, πρέπει να βελτιωθούν, κύριε Υπουργέ, και οι διαδικασίες των µετακινήσεων των
εκπαιδευτικών.
Με την επιχειρούµενη αυτή µεταρρύθµιση βρίσκονται ξαφνικά
–ας το πούµε- σε δυσµενή θέση πολλοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αποµακρυσµένα σηµεία, οι οποίοι µέχρι τώρα έπαιρναν αποσπάσεις και εξυπηρετούνταν οικογενειακά. Τώρα πρέπει
να υπηρετούν πολύ µακριά από τις πατρίδες τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι πρέπει να αλλάξει και αυτό το σύστηµα, για να µπορέσουµε να φέρουµε το ιδανικό αποτέλεσµα, δηλαδή κάποια
στιγµή οι εκπαιδευτικοί να είναι κάπου κοντά στην περιοχή τους.
Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση στις µικρές τάξεις του δηµοτικού και του γυµνασίου πρέπει να έχει πιο ενεργό ρόλο στην παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου µε την τοπική ιστορία και µε
όλες τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Τέλος, κάνω µια έκκληση, αν µπορούµε, στο άρθρο 34 να αυξήσουµε κατάτι το εισόδηµα των 9.000 ευρώ ανά άτοµο στις
10.000 ευρώ ανά άτοµο.
Επίσης, θέλω, κύριε Υπουργέ, να επαναφέρετε τη διαδικασία
της αµοιβαίας µετεγγραφής φοιτητών στα ίδια τµήµατα. Ένα
παιδί δηλαδή από τα Τρίκαλα που πέρασε στο ΤΕΙ Πολιτικών Μη-
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χανικών Σερρών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Μην το επεξηγείτε. Το καταλάβαµε. Ολοκληρώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Εποµένως νοµίζω ότι κάποιες αλλαγές
µπορούν να γίνουν.
Τέλος, θέλω να πω ότι είµαι πολύ ικανοποιηµένος που µε το
άρθρο 39 αποκαθίσταται πάλι η αυτονοµία του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων,
το οποίο για ανεξήγητους λόγους είχε ενσωµατωθεί στη Σχολή
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Έτσι είναι πάλι αυτόνοµο και νοµίζω ότι έτσι εξασφαλίζεται η
πορεία των ΤΕΕΦΑ τα επόµενα χρόνια.
Με όλα αυτά θέλω να πω ότι στηρίζω την προσπάθεια της Κυβέρνησης. Οπωσδήποτε θα χρειαστούν κι άλλες τροπολογίες και
τροποποιήσεις στο µέλλον. Όµως, πρέπει όλοι να σταθούµε από
την πλευρά της θετικής αντιµετώπισης κι όχι από της στείρας άρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Ταµήλο.
Ο κ. Παναγιώτης Ρήγας έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ολοκληρώνεται µία συζήτηση, η οποία ήταν αναµενόµενο να
είναι και έντονη και γόνιµη. Πάντως, για µια ακόµη φορά για ένα
κρίσιµο ζήτηµα, όπως αυτό της παιδείας, σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε έλλειψη µέτρου, αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει
το δηµόσιο διάλογο όταν συζητάµε για τόσο κρίσιµα ζητήµατα.
Από τη µία πλευρά, ίσως κάποιοι εξωραϊσµοί οι οποίοι δεν
χρειάζονται -δεν είναι ανάγκη να προσπαθούµε σώνει και καλά
να βαφτίσουµε ως µεγάλες µεταρρυθµίσεις απαραίτητους εξορθολογισµούς- και από την άλλη, ένας µηδενισµός, µία ισοπέδωση, ένας αρνητισµός σε οτιδήποτε, έστω και µικρό, ελάχιστο,
εξορθολογίζει µία κατάσταση, η οποία δεν µπορεί να παραµένει
ως έχει.
Βεβαίως, οι αλλαγές αυτές διαφοροποιούν σηµαντικά τη λειτουργία του λυκείου. Όµως και πάλι είναι αποσπασµατική η προσέγγιση που κάνουµε και πολύ απέχουµε από το να επιχειρούµε
µία σοβαρή µεταρρύθµιση στην παιδεία.
Το µεγαλύτερο έλλειµµα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα,
πάνω κι από το οικονοµικό έλλειµµα, είναι το έλλειµµα πολιτισµού
και παιδείας. Κι αυτό το έλλειµµα δεν πρόκειται να καλυφθεί εάν
δεν συµφωνήσουµε, τουλάχιστον εδώ µέσα, για το τι είδους παιδεία θέλουµε, ποια πιστεύουµε ότι πρέπει να είναι η θέση του εκπαιδευτικού σήµερα, πώς πρέπει να αξιολογούνται οι δοµές της
εκπαίδευσης, πώς πρέπει να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί,
πότε αλλάζει ένα εξεταστικό σύστηµα, πώς αν δεν αξιολογήσεις
το προηγούµενο σύστηµα δεν προχωρείς στο επόµενο. Όλα
αυτά τα ζητήµατα τα οποία είναι απλά, αυτονόητα, εµείς δυστυχώς, εδώ στη χώρα µας, δεν τα έχουµε κατακτήσει.
Κι όπως από την εποχή των Ευαγγελικών κάθε αλλαγή είχε σαν
αποτέλεσµα να καταρρέει το σύµπαν στη χώρα, έτσι και σήµερα
για ζητήµατα που θα έπρεπε να συνεννοηθούµε, για ζητήµατα
στα οποία έπρεπε να συµφωνήσουµε, έχουµε φτάσει στο σηµείο
να ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά µε αµφίβολη για τους γονείς
και τα παιδιά την ουσιαστική έναρξη του σχολικού έτους.
Πολλά έπρεπε να αλλάξουν. Πολλά στο παρελθόν άλλαξαν
προς το θετικότερο, αλλά και πολλές αλλαγές και στον τοµέα
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οδηγήθηκαν πραγµατικά,
λόγω του λαϊκισµού που επικράτησε, λόγω των ακροτήτων, της
έλλειψης αξιολόγησης, της έλλειψης αξιοκρατίας, της επικρότησης της αρχής της ήσσονος προσπάθειας στο σηµείο ώστε η
ποιότητα της εκπαίδευσής µας να αµφισβητείται. Αυτό θα πρέπει
να το διορθώσουµε.
Κι αυτό δεν διορθώνεται µε σχολεία κλειστά, δεν διορθώνεται
µε συγκρούσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, δεν διορθώνεται µε
αγώνες χαρακωµάτων, από τη µια πλευρά η µνηµονιακή κυβέρνηση κι από την άλλη πλευρά οι «επαναστάτες» «µεταρρυθµιστές» αντιµνηµονιακοί, δεν διορθώνεται µε θύµατα τα παιδιά και
το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Θα πρέπει, λοιπόν, από την κουβέντα την οποία κάναµε σήµερα να βγουν κάποια θετικά συµπεράσµατα. Οι ισχυρισµοί ότι
οι αλλαγές που έγιναν οδηγούν σε ένα σύστηµα συνεχών εξετά-
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σεων και αυξάνουν την παραπαιδεία, είναι µία λάθος προσέγγιση. Γιατί τα φροντιστήρια υπάρχουν και τώρα. Μην τρελαθούµε! Από την Α’ δηµοτικού το παιδί οδηγείται στα
φροντιστήρια. Και γιατί; Γιατί υπάρχουν συγκεκριµένα κοινωνικά
πρότυπα που τα καλύπτουµε όλοι µας και τα εκθειάζουµε όλοι
µας.
Ποιος είναι ο στόχος; Σώνει και καλά είναι επιτυχηµένος εκείνος ο νέος που µπαίνει στο πανεπιστήµιο. Αυτό το καλλιεργούµε
συνεχώς. Είναι το όνειρο της µέσης ελληνικής οικογένειας. Αυτό,
λοιπόν, εκτρέφει την παραπαιδεία, αυτό κάνει ως µοναδικό
στόχο την είσοδο στο πανεπιστήµιο, αυτό δεν κάνει κανέναν να
σκέφτεται ότι τελικά δεν µπορεί να συνεχίζει το εκπαιδευτικό σύστηµα να αγνοεί τις ανάγκες της αγοράς και της οικονοµίας και
να βγάζει άνεργους επιστήµονες.
Άρα, λοιπόν, αν θέλουµε να είµαστε σοβαροί, θα πρέπει πράγµατι να αποδεχθούµε ότι η εξοµάλυνση που γίνεται µε τις προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ και στη Β’ λυκείου και η άθροιση σε
µικρό βαθµό και µε µικρό επηρεασµό των αποτελεσµάτων των
εξετάσεων στην Α’ και Β’ λυκείου δεν βλάπτει, αλλά αντίθετα
ωφελεί και παύει να εξαρτά από τη ψυχολογία της µιας στιγµής,
την επιτυχία ενός παιδιού στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης,
πιστεύουµε ότι και πολλές άλλες αλλαγές οι οποίες έγιναν σ’
αυτήν την περίοδο της κρίσης, οδηγούν σε βελτίωση τη λειτουργία του γενικού και του τεχνικού λυκείου.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να παρακολουθήσουµε και
να ενισχύσουµε το ξεκίνηµα που γίνεται τώρα για την αναβάθµιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Έχει ειπωθεί πολλές φορές
ότι η χώρα µας στον τοµέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης βρίσκεται πάρα πολύ πίσω. Ας µη µείνει αυτό το ξεκίνηµα «στα χαρτιά», ας ενισχύσουµε τον τοµέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης
ουσιαστικά, σπρώχνοντας προς τα εκεί αξιόλογο εκπαιδευτικό
δυναµικό, ενισχύοντας την ποιότητα στην τεχνολογική εκπαίδευση, έτσι ώστε ένας τοµέας που στη χώρα µας είναι υποβαθµισµένος να συµβάλει στην προσπάθεια της χώρας για ανάταξη,
στο νέο αναπτυξιακό µοντέλο το οποίο επιλέγουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Είµαι υπέρ της αλλαγής η οποία γίνεται. Δεν αποτελεί κοσµογονία. Αποτελεί προσαρµογή στα σύγχρονα δεδοµένα και στις σύγχρονες ανάγκες και θεωρώ ότι είναι
ένα πρώτο θετικό βήµα στον πολύ µακρύ δρόµο που έχουµε
ακόµα να κάνουµε και τον οποίο πρέπει να πορευτούµε µε συνέπεια για να φθάσουµε µέχρι το τέλος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ρήγα.
Ο κ. Πάρις Μουτσινάς έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να τονίσω ότι υπάρχει µία αρνητική και
πολύ άσχηµη εξέλιξη για τη χώρα. Την Παρασκευή το Κολλέγιο
των Επιτρόπων επέτρεψε στον Καναδά να εισάγει λευκό τυρί µε
το όνοµα «φέτα» και αυτό αποτελεί µεγάλο πλήγµα για την κτηνοτροφία και την ελληνική µας οικονοµία. Σ’ αυτό έχει συµβάλει
πολύ η προσήλωση της Κυβέρνησης στις µνηµονιακές υποχρεώσεις και σε µία αδιέξοδη δηµοσιονοµική πολιτική, ενώ δεν είχε
ουδεµία παρέµβαση σε αυτό το κρίσιµο θέµα.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο που αφορά στην αναδιάρθρωση
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι
είναι «κουµπωµένο» πάνω στη λογική του µνηµονίου γιατί έρχεται
µετά τις διαθεσιµότητες χιλιάδων καθηγητών, µετά τις καταργήσεις µονάδων και ειδικοτήτων της τεχνικής εκπαίδευσης -που τις
πραγµατεύεστε καλά µέσα στο νοµοσχέδιο αλλά στην ουσία
έχετε καταργήσει σοβαρές µονάδες και ειδικότητες- , µετά την
έναρξη της σχολικής περιόδου.
Το νοµοσχέδιο έρχεται να ψηφιστεί πραγµατικά σε µία κρίσιµη
περίοδο, φέρνοντας µεγάλη αναταραχή. Αυτό σηµαίνει πως τελικά η Κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για ένα µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της παιδείας και αυτό άλλωστε το οµολογούν όλοι όσοι
λένε ότι είναι ένας εξορθολογισµός. Σε αντίθεση µε την αιτιολο-
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γική έκθεση που πραγµατικά είναι µία έκθεση σε άλλο τόνο και
σε άλλο πολιτικό επίπεδο, αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει καµµία
σχέση µε µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα.
Κατά τη γνώµη µου πρόκειται για µια ακόµα επιδερµική προσπάθεια καθιέρωσης ενός συστήµατος εισαγωγής στα ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σε καµµία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί ριζοσπαστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αντίστοιχη των
σηµερινών αναγκών της κοινωνίας.
Αποτελεί απλά ένα συνονθύλευµα προηγούµενων επιτυχηµένων τότε, ξεπερασµένων σήµερα, εκπαιδευτικών συστηµάτων,
που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της νοσούσης δηµόσιας παιδείας.
Ευσεβής πόθος του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργού
–το κατανοώ- είναι το χτύπηµα της παραπαιδείας. Αλλά πότε,
κύριε Υπουργέ, δεν ήταν αυτός ο στόχος και των άλλων νοµοσχεδίων του 1980, του 1983, του 1997; Τα ίδια έλεγαν και τότε
αυτοί οι Υπουργοί, αλλά βλέπουµε ότι η παραπαιδεία συνεχώς
προχωράει και σε κατώτερες βαθµίδες της σχολικής δοµής.
Σήµερα, σε µια δύσκολη περίοδο, όπου η ελληνική οικογένεια
που έχει µαθητές για την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο έχει θηλιά
στο λαιµό της, σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα µας,
χρειαζόµαστε µια βαθειά µεταρρύθµιση και στην παιδεία, η οποία
εκτός των άλλων θα βοηθήσει πολύ στο ξεπέρασµα της κρίσης,
τη βιωσιµότητα της ανάπτυξης µε όπλο τη µόρφωση, τις δεξιότητες, την έµπνευση, την αισιοδοξία και το µεράκι των νέων ανθρώπων.
Αυτά δεν τα συζητάµε. Αυτό είναι, όµως, η άλλη οπτική γωνία
και θέλει κυβερνητική τόλµη, η οποία όµως περισσεύει µόνο στις
µονόπλευρες µνηµονιακές, αντιλαϊκές πολιτικές.
Έχουµε δυστυχώς την πιο ακριβή δηµόσια εκπαίδευση, κύριε
Υπουργέ, στην Ευρώπη, αφού η παραπαιδεία αποµυζά τον οικονοµικό προϋπολογισµό και -όπως είπα προηγουµένως- επεκτείνεται σε όλες τις βαθµίδες του σχολείου. Βέβαια, δεν έχουµε
δικαίωµα να µεµφόµαστε των φορέων των ιδιωτικών φροντιστηρίων, αφού αυτοί προφανώς εκµεταλλεύονται το αυξανόµενο θεσµικό έλλειµµα της δηµόσιας παιδείας.
Έχω την αίσθηση, κύριε Υπουργέ και εύχοµαι να διαψευστώ
ότι το νέο λύκειο που φτιάχνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο θα µετατραπεί σε διαρκές εξεταστικό κέντρο αυξανόµενης δυσκολίας
και θα τροφοδοτεί τα φροντιστήρια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο που έρχεται στο
Θερινό Τµήµα της Βουλής –και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
και υποβαθµίζεται- χάνεται µια ιστορική ευκαιρία να δηµιουργήσουµε ένα αυτοτελές, αυτοδύναµο Λύκειο και να καθιερώσουµε
το εθνικό απολυτήριο αντίστοιχο του «BACCALAUREATE», που
θα είναι το πιστοποιητικό της ολοκληρωµένης µόρφωσης, το
κλειδί για την ακώλυτη εισαγωγή στο πανεπιστήµιο, την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη.
Σε αυτό θα πρέπει όλοι να συµβάλουµε, µαζί µε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν και τις δικές τους διακριτές ευθύνες
για τη µέχρι τώρα συντήρηση ενός συστήµατος που έχει ξεπεραστεί από τη ζωή.
Θεωρώ, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο απαξιώνεται η δηµόσια παιδεία και ενισχύεται ο ταξικός της χαραχτήρας. Αποµακρυνόµαστε από ένα λύκειο που το έχει ανάγκη η χώρα, που θα
δηµιουργεί ελεύθερους, σκεπτόµενους και χωρίς άγχος µαθητές, υπεύθυνους πλαστουργούς µιας νέας ζωής. Θα έπρεπε να
µιλάµε σήµερα για ένα ποιοτικό έστω σύστηµα αυτοαξιολόγησης, ένα σχολείο ελεύθερο, το οποίο θα είναι στη βάση ενός αντιαυταρχικού συστήµατος εκπαίδευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω.
Ένα εγχείρηµα το οποίο πραγµατικά θα έχει µια τέτοια κατεύθυνση, θα πρέπει να στηρίζεται στους φορείς και κυρίως στους
εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι όµως είναι απέναντι αυτήν τη
στιγµή. Δεν τους έχετε πείσει και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
έλλειµµα. Βλέπουµε ότι η Ένωση Χηµικών δικαιολογηµένα διαµαρτύρεται, γιατί το πραγµατικά χρήσιµο και βασικό µάθηµα της
Χηµείας είναι απαραίτητο, αλλά διαζευκτικά µε την Πληροφορική. Αυτό είναι πολύ κακό και για τα δύο µαθήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Κύριε Υπουργέ, δεν κατανοούµε επίσης µε αυτόν τον τρόπο
πώς γίνεστε θιασώτης ενός ιδιόµορφου, σύγχρονου αναλφαβητισµού. Και αναφέροµαι και στα άλλα µαθήµατα, όπως η υποβάθµιση των ξένων γλωσσών, της Φυσικής Αγωγής, το µάθηµα
της Οικονοµίας κ.λπ..
Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω µόνο ότι είναι ανάγκη να υπάρξει και να αυξηθεί σηµαντικά το εισοδηµατικό κριτήριο για τις µετεγγραφές.
Επίσης ένα άλλο ευαίσθητο θέµα αφορά τα παιδιά που έχουν
σοβαρές ασθένειες, όπως καρκίνο και για τα οποία θα πρέπει να
προβλέπεται µε την επιτυχία τους σε µια σχολή να έχουν το δικαίωµα της µετεγγραφής για να µην κινδυνεύει η υγεία τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, το µέλλον ενός λαού µπορεί να αποφασίζεται στις αίθουσες του Κοινοβουλίου και των Υπουργείων, αλλά τελικά θα κριθεί στις τάξεις
των σχολείων, για να µην έχουµε τους νέους ανθρώπους να οδηγούνται σε αλλότριες παρατάξεις έξω από το κοινοβουλευτικό
µας πολίτευµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να είναι εποικοδοµητικός
ένας διάλογος και γι’ αυτούς που είναι θετικοί και γι’ αυτούς που
είναι αρνητικοί για ένα σχέδιο νόµου, πρέπει να ξέρουµε καλά
πώς εκπορεύτηκε αυτό το σχέδιο νόµου.
Άκουσα πολλούς συναδέλφους -µε σεβασµό το λέω- να θεωρούν ότι αυτό το σχέδιο νόµου, αυτή η µεταρρύθµιση, είναι αποτέλεσµα µιας οµάδας Υπουργών ή µιας πολιτικής ηγεσίας. Αυτό
είναι λάθος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι ένας πενταετής
διάλογος πάνω σε µία πρόταση µιας επιτροπής που ξεκίνησε το
2009, στον οποίο συµµετείχαν φορείς, κόµµατα και διαφορετικές
πολιτικές ηγεσίες.
Άρα, λοιπόν, δεν µπορούµε να στήνουµε απέναντι κάποιους
συγκεκριµένους ανθρώπους πολιτικούς ή κάποια συγκεκριµένα
κόµµατα. Όσοι το κάνουν αυτό ή δεν γνωρίζουν –να το µάθουνή δεν τους έχουν ενηµερώσει τα κόµµατά τους. Εκεί ξεκινάει το
δεύτερο κακό αυτής της συζήτησης.
Επανελήφθη, για µία ακόµα φορά, σε ένα σηµαντικό σχέδιο
νόµου για την παιδεία, αυτό που χρόνια ολόκληρα από τη Μεταπολίτευση και µετά επαναλαµβάνεται σαν καρµπόν: Η Αντιπολίτευση να είναι απορριπτική σε όλα αγνοώντας το δηµοκρατικό
διάλογο σε ένα επίπεδο εθνικής επιτροπής κι εθνικού διαλόγου
για την παιδεία, αγνοώντας τη διαβούλευση και κυνηγώντας στην
πραγµατικότητα το πολιτικό παζάρι µε την κοινωνία ή την πολιτική αντιπαράθεση µε µία κυβέρνηση.
Επίσης, ακούσαµε -ακόµα περισσότερο για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- να δηλώνει, για µία ακόµα φορά, που το έχουµε
ακούσει πολλές φορές σε αυτήν την Αίθουσα ή όταν δεν είµαστε
σε αυτήν την Αίθουσα, το έχουµε ακούσει έξω από την Αίθουσα
και το διαβάζαµε χρόνια ολόκληρα, ότι θα το απορρίψει όταν και
όποτε και αν γίνει κυβέρνηση και θα φέρει ένα άλλο.
Αν σε αυτά τα έδρανα επάνω, στα θεωρεία, είχαµε σήµερα µαθητές του λυκείου, εσείς τι πιστεύατε ότι θα έλεγαν για την αξιοπιστία αυτού του πολιτικού συστήµατος; Πόσο µπορούµε να
πείσουµε αυτούς τους µαθητές, οι οποίοι αποτελούν όχι το µέλλον του τόπου -για να µην χρησιµοποιούµε τώρα εκφράσεις στις
οποίες συµφωνούµε- αλλά το αντικείµενο και τον πυρήνα της συζήτησης την οποία κάνουµε; Πώς µπορούµε να τους πείσουµε
ότι µπορούµε να έχουµε ένα σύστηµα για την παιδεία στο οποίο
να µοντάρουµε πάνω αλλαγές στα επόµενα χρόνια, ανάλογα µε
αυτά που επικρατούν αλλά να κρατήσουµε έναν κορµό;
Ποιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είναι
ο κορµός τον οποίο εσείς θέλετε ουσιαστικά; Όχι βερµπαλιστικά,
όχι θεωρητικολογίες εδώ. Εδώ µιλάµε στην ουσία των πραγµάτων.
Εγώ, λοιπόν, σας λέω την άποψή µου, ότι αν είχαµε σήµερα
µαθητές, τα θεωρεία θα είχαν αδειάσει. Το πολιτικό σύστηµα,
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όταν δεν µπορεί να συµφωνήσει στα ελάχιστα, για το πώς θα
σπουδάσουµε τα παιδιά µας και χωρίς να τιµά την παιδεία την
οποία όλοι περάσαµε και βρισκόµαστε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, αφού µας αξιολόγησαν οι πολίτες, τότε δεν µπορούµε να
συζητάµε σε αυτήν την Αίθουσα ούτε για την παιδεία ούτε για
άλλα ζητήµατα.
Άρα, λοιπόν, είναι λάθος η συζήτηση αυτή και λάθος επένδυση
πολιτική, αν το θέλετε. Οι πολιτικές δυνάµεις αναδεικνύονται,
όταν µπορούν στα ελάχιστα να συµφωνούν, για να αισθάνονται
οι πολίτες ότι αυτό το κράτος έχει µία συνέχεια και ότι δεν ξεκινάει κάθε φορά από την αρχή κουτρουβαλώντας και σκοντάφτοντας, όπως έχει γίνει από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Αύριο ξεκινάει η σχολική περίοδος, µε τους µαθητές –καρµπόν
και αυτό- οµήρους κάποιων επιδιώξεων συνδικαλιστικών, που τις
σέβοµαι, γιατί ο συνδικαλισµός είναι θεµέλιο της δηµοκρατίας
και µάλιστα σοβαρό. Ο συνδικαλισµός, όµως, για να έχει αποτέλεσµα και για να αγκαλιάζεται από την κοινωνία, πρέπει πρώτα
να υπηρετεί την κοινωνία όλη και όχι ένα κοµµάτι της µόνο -ειδικά
όταν αφορά την παιδεία- πρέπει να έχει όρια, όπου δεν έχει γιατί
πυροδοτείται από τα κόµµατα. Γιατί η συζήτηση για την παιδεία
έγινε –κατά πώς λέγεται- για να ανατραπεί ή να µην ανατραπεί
από τους συνδικαλιστές µια κυβέρνηση. «Οποία αστειότης» θα
έλεγα, για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα. Αυτή είναι η δυστυχής
πλευρά αυτής της συζήτησης που εγώ παρακολούθησα και αυτή
είναι η προσωπική µου άποψη.
Υπάρχει, όµως, και µία καλή πλευρά: Το ζητούµενο για το λύκειο στην περίοδο που περνάµε και θα περάσουµε τα επόµενα
χρόνια, µία περίοδο µιας πιο φτωχής Ελλάδας, είναι ότι δεν πρέπει να χάσει ούτε την αυτοπεποίθησή της ούτε τον εθνικό κορµό
της εκπαίδευσης την οποία πρέπει να παραδώσει στους µαθητές
ούτε –αν το θέλετε- να ξεχάσει ότι σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή
πρέπει όλοι οι µαθητές να έχουν, τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο, τις ίδιες ευκαιρίες.
Κάνω λοιπόν το ρητορικό ερώτηµα: Αυτό το σύστηµα για το
λύκειο και για τα όνειρα των παιδιών να µπουν στο πανεπιστήµιο
-που δεν είναι ψεύτικο όραµα για τα παιδιά, αλλά πραγµατικός
στόχος- τα ικανοποιεί; Εγώ λέω ναι.
Πρώτα απ’ όλα, ενώ εντατικοποιεί την προσπάθειά τους -τη
στιγµή που δεν µπορεί να υπάρξει παραπαιδεία, αφού οι οικογένειες δεν έχουν χρήµατα- µειώνει τα µαθήµατα.
Δεύτερον, ενώ προσπαθεί να κρατήσει τον κορµό της εθνικής
παιδείας µε τη Φιλοσοφία και µε την Πολιτειακή Αγωγή, για να
µάθουν τα παιδιά τα καλά της δηµοκρατίας, τα κακά του λαϊκισµού, τα τραγικά του ναζισµού και των άκρων, την ίδια στιγµή κάτι που δεν γινόταν έως τώρα και που δεν άκουσα να το
χειροκροτούν και πάρα πολλοί, εκτός από αυτούς που στηρίζουν
βέβαια την Κυβέρνηση- µειώνει τα µαθήµατα για την εισαγωγή,
για να µειώσει την ένταση της αγωνίας. Κατά την εκτίµησή µου,
το κάνει αυτό για να αυξήσει την άµιλλα και να σπρώξει τους πετυχηµένους πιο µπροστά, χωρίς να «αφυδατώσει» τις οικογένειες.
Εγώ δεν φοβάµαι για την παραπαιδεία. Φοβάµαι για τη σύγκρουση στην παιδεία, η οποία θα µειώσει την απόδοση αυτών
που διδάσκουν, που ασκούν µια αποστολή πάνω στα δικά µας τα
παιδιά.
Καλώ, λοιπόν, αυτούς που στηρίζουν την αυριανή παρατεταµένη, όπως λέγεται, και οµηρική για τους µαθητές και τις οικογένειές τους σε µια δύσκολη περίοδο απεργία, να τους
συµβουλεύσουν να κάνουν την απεργία τους, αφού είναι δικαίωµά τους, αλλά σε πεπερασµένα όρια. Να δείξουν την αντίθεσή τους αυτοί που αντιτίθενται, αλλά να µην βάζουν όµηρους
τις οικογένειες και τα παιδιά.
Τέλος, εκτιµώ ένα πράγµα στο νοµοσχέδιο, ότι βγάζει µια παιδεία που δεν είναι αντιθρησκευτική. Διότι ναι µεν το Σύνταγµά
µας προφανώς και στηρίζει την ανεξιθρησκία, αλλά όπως και
κάθε άλλο Σύνταγµα στην Ευρώπη, παρότι στηρίζει την ανεξιθρησκία δεν ξεχνάει την θρησκευτική παράδοση, που είναι κοµµάτι του πολιτισµού αυτού του τόπου. Δεν είναι ανιστόρητη. Διότι
κοµµάτι της ιστορίας µας είναι αυτό που θαυµάζουν όλοι σε όλο
τον κόσµο και που προέρχεται από τον πολιτισµό της αρχαιότητας µε ό,τι κουβαλάει µαζί.
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Επιπλέον, η παιδεία αυτή δεν είναι αποϊδεολογικοποιηµένη.
Διότι για πρώτη φορά µπαίνουν µαθήµατα που θα στηρίξουν τη
δηµοκρατία και θα αποδιώξουν στη δύσκολη αυτή εποχή αυτό
που αναφύεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και που για να αντιµετωπιστεί πρέπει να επανεξοπλιστούν οι νέοι άνθρωποι µε ένα ιδεολόγηµα για τη δηµοκρατία και µε πίστη για να µπορέσει να
αντέξει αυτός ο τόπος.
Για όλους αυτούς τους λόγους, στηρίζω αυτό το σχέδιο
νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον κρίσιµο
τοµέα της παιδείας, από την ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης επισηµάναµε την ανάγκη σχεδιασµού
της µάθησης του µέλλοντος. Δεσµευτήκαµε για τη συνολική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, την απλούστευση των λειτουργιών του
και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του, µε στόχο την
ποιότητα στην εκπαίδευση, αλλά και το δηµοσιονοµικό νοικοκύρεµα.
Πορευτήκαµε µε την πίστη ότι χρειάζονται άµεσα θεσµικές αλλαγές σήµερα, εδώ και τώρα, γιατί η µεταµνηµονιακή Ελλάδα
χτίζεται µέσα από την αναγέννηση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, γιατί η παιδεία οδηγεί, στηρίζει και προεξοφλεί τη βιώσιµη
και µακροχρόνια ανάπτυξη, αφού στοχεύει στην ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναµικού, που αποτελεί τον πραγµατικό πλούτο
της χώρας, δηλαδή τους ανθρώπους της.
Δεσµευτήκαµε για αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που θεραπεύουν παθογένειες ετών, αλλά πρωτίστως δεν δηµιουργούν την
ανάγκη για νέες µεταρρυθµίσεις µέσα σε λίγο καιρό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στρατηγική µας επιλογή είναι
η δηµόσια δωρεάν παροχή παιδείας στους νέους µας, στα παιδιά
µας, από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήµιο, από την τυπική
έως τη µη τυπική µάθηση. Και δηµόσια δωρεάν παιδεία σηµαίνει
ελεύθερη, ανεµπόδιστη, καθολική προσφορά γνώσης, δεξιότητας και ευκαιριών σε όλους τους Έλληνες.
Σηµαίνει µια εθνική παιδεία που οδηγεί στην αγωγή, οδηγεί
στην αρετή και µια εκπαίδευση που παρέχει γνώση και µάθηση.
Γιατί δηµόσια παιδεία σηµαίνει γνώση, σηµαίνει µάθηση, σηµαίνει ίσες ευκαιρίες αλλά δεν σηµαίνει ατάκτως ερριµµένα και στην
τύχη τους καθηγητές, ωρολόγια προγράµµατα, δεξιότητες, προγράµµατα σπουδών, τµήµατα ΤΕΙ, τµήµατα πανεπιστηµίων. Δηµόσια δωρεάν παιδεία δεν σηµαίνει ηµιµαθείς µαθητές µε
πληµµελή παιδεία, ελλιπή τεχνική µόρφωση ή αποφοίτους µε
πτυχία χωρίς αντίκρισµα στην αγορά εργασίας. Δηµόσια δωρεάν
παιδεία δεν σηµαίνει «διασφαλίζω σε όλους δωρεάν φοίτηση
αλλά χωρίς πρόγραµµα, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς προσανατολισµό, χωρίς στόχους, που είναι µεν βραχυπρόθεσµα δωρεάν,
αλλά στοιχίζει χαµένα όνειρα, χαµένα χρόνια στην ανεργία που
οδηγούν σε χαµένες γενιές Ελλήνων».
Γιατί στην πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ταξικό σχολείο είναι το σχολείο που αναπαράγει ανισότητες, είναι
το σχολείο που στερεί ευκαιρίες, είναι το υποβαθµισµένο σχολείο, είναι το σχολείο της ήσσονος προσπάθειας, είναι το σχολείο των χαµηλών απαιτήσεων, ώστε ευκαιρίες στη γνώση,
ευκαιρίες για πρόσβαση στο πανεπιστήµιο να έχουν µόνο οι
«έχοντες και κατέχοντες», αυτοί που µπορούν να διαθέτουν για
ακριβοπληρωµένα ιδιαίτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµόσια δωρεάν παιδεία δεν
είναι µια τυπική υποχρέωση της πολιτείας που είναι προσανατολισµένη στο να εξυπηρετεί αυτούς που την παρέχουν, αλλά αυτούς που έχει σκοπό να ωφελήσει. Είναι ένα ουσιαστικό
αναφαίρετο δικαίωµα του πολίτη που οφείλουµε να παρέχουµε
εκπληρώνοντας τις δικές του προσδοκίες, τις δικές του ανάγκες,
τις δικές του απαιτήσεις και φιλοδοξίες, δίνοντας ισότιµα ευκαιρία σε καθέναν να διασφαλίσει την προσωπική του ευηµερία συνεισφέροντας ταυτόχρονα στον εθνικό πλούτο. Γι’ αυτό στόχος
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µας και µέληµά µας είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα να προσδίδει
σε κάθε γενιά τις ικανότητες και τις δεξιότητες που της αξίζουν
για την αξιοποίηση των εθνικών µας πλεονεκτηµάτων µε στόχο
την εθνική ευηµερία και την εθνική πρόοδο και ανάταση.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίες δεκατέσσερις µήνες έγιναν δεκατέσσερα βήµατα πιο µπροστά που
διατρέχουν το εκπαιδευτικό σύστηµα στο σύνολό του και οδηγούν στην επίτευξη των στρατηγικών µας επιλογών. Ενδεικτικά
υπενθυµίζω την ολοκλήρωση του θεσµικού εκσυγχρονισµού της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, θεραπεύοντας τις δυσλειτουργίες
που καθιστούσαν ανεφάρµοστο το ν. 4009, την αναβάθµιση, την
αναµόρφωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το σχέδιο
«Αθηνά», τη θεσµοθέτηση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας
στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ)
και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που δεν είχε γίνει τα τελευταία
τριάντα χρόνια και αρχίζει µετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που βρίσκεται στο Συµβούλιο της Επικρατείας, την
επέκταση του ψηφιακού σχολείου, την κατοχύρωση του θεσµού
των δηµόσιων προτύπων πειραµατικών σχολείων, την αναµόρφωση του ωρολόγιου προγράµµατος του γυµνασίου και την επέκταση του θεσµού των ολοήµερων δηµοτικών σχολείων µε
ενιαίο, αναµορφωµένο πρόγραµµα σπουδών.
Αυτά έγιναν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είχαµε δεσµευθεί στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Κάναµε, όµως και κάτι παραπάνω. Μέσα σ’ αυτήν τη δηµοσιονοµική
κρίση, στο πλαίσιο του εφικτού προσπαθήσαµε να εφαρµόσουµε
πολιτικές µε κοινωνικό αντίκρισµα, πολιτικές που κάνουν ευκολότερη τη ζωή της ελληνικής οικογένειας. Διπλασιάσαµε τους δικαιούχους φοιτητικής µέριµνας από πενήντα επτά χιλιάδες σε
εκατόν δέκα χιλιάδες εν µέσω αυτής της δηµοσιονοµικής κρίσης.
Ο στόχος µας ήταν η υποστήριξη των ασθενέστερων οικογενειών.
Δώσαµε τη δυνατότητα σίτισης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ζουν µακριά από το σπίτι τους µε στόχο την έµµεση,
µερική αναπλήρωση της µείωσης των αποδοχών τους.
Φυσικά, κανένας σε αυτήn την Αίθουσα δεν πρέπει να λησµονεί την απαίτηση να θυσιάσουµε επτάµισι χιλιάδες ή εννιά χιλιάδες εκπαιδευτικούς, την οποία και αποφύγαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διάρκεια της µεταπολιτευτικής περιόδου έγιναν σοβαρές µεταρρυθµιστικές δράσεις, µε
πιο πρόσφατες αυτές του 1997 και του 2006 στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και του 2011 στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, από όλες τις µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις.
Σήµερα τι έχουµε; Σήµερα, µετά από έναν πενταετή διάλογο
καταγραφής παθογενειών, στρεβλώσεων, καταγραφής πρωτίστως προτάσεων, µπορούµε να καταθέσουµε –το έχετε µπροστά
σας, το συζητήσαµε όλες αυτές τις ηµέρες και στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων και στο Τµήµα της Βουλής- ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µάθησης στη δευτεροβάθµια και στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση για τα παιδιά µας.
Ο στόχος του είναι η άµιλλα, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των µαθητών, η σύνδεσή τους µε τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και ο
φραγµός στην παραγωγή ηµιµαθών ανέργων.
Το σχέδιο νόµου που καταθέσαµε για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση,
πρώτον, αναδοµεί το γενικό λύκειο, το αναµορφώνει, µε στόχο
την παιδευτική του αυτονοµία και αυτοτέλεια και τη µετατροπή
του από εξεταστικό φροντιστήριο σε σχολείο γενικής δευτεροβάθµιας παιδείας και εκπαίδευσης.
Δεύτερον, µεταρρυθµίζει θεµελιωδώς την επαγγελµατική εκπαίδευση, µε την εφαρµογή του τέταρτου χρόνου µαθητείας για
όλους τους απόφοιτους του επαγγελµατικού λυκείου.
Τρίτον, ιδρύει για πρώτη φορά δοµές δηµόσιας, δωρεάν, αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, τις σχολές επαγγελµατικής
κατάρτισης και τα ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης.
Στις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και τις συζητήσεις του νοµοσχεδίου, των προηγουµένων ηµερών αλλά και σήµερα, ξεδιπλώθηκαν οι λεπτοµέρειες αλλά και το συνολικό σχέδιο µε όλες
τις επιµέρους αναφορές του. Πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν
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προτάσεις που ενσωµατώθηκαν, διορθώθηκαν σηµεία του νοµοσχεδίου, νοµοτεχνήθηκαν επιµέρους ρυθµίσεις.
Νοµίζω ότι απ’ όλη αυτήν τη συζήτηση γίνεται φανερό ότι οικοδοµούµε λεωφόρους της γνώσεις σε τρία επίπεδα, µετά την
υποχρεωτική εκπαίδευση, διακριτές, αλλά που συνάµα τέµνονται
και ευνοούν την κινητικότητα των µαθητών, που οδηγούν στην
ικανοποίηση των φιλοδοξιών της νέας γενιάς, στην αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της, στη διάχυση των ευκαιριών.
Θέλω να επισηµάνω ότι παρέχουµε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο ευνοεί τα παιδιά
των ασθενέστερων οικονοµικά οικογενειών, γιατί αν και έχουµε
αυξηµένες απαιτήσεις, τους παρέχουµε τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτές µέσα από το δηµόσιο σχολείο. Ιδιαίτερα οι
µαθητές του γενικού λυκείου µπορούν πλέον µέσα στο σχολειό
να προετοιµάζονται για τις απαιτήσεις των πανελλαδικώς εξεταζοµένων µαθηµάτων.
Παράλληλα, εξορθολογίζουµε τοµείς και ειδικότητες του
επαγγελµατικού λυκείου -µε είκοσι έξι ειδικότητες ενώ µέχρι
χθες ήταν µόλις δεκαεννέα- ώστε τα πτυχία τους να έχουν αντίκρισµα στην αγορά εργασίας. Αυτό, όπως αντιλαµβανόµαστε
όλοι, λειτουργεί υπέρ των νέων, όπως και ο θεσµός της µαθητείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόµενος σε όλους τους
γονείς, θέλω να τους καλέσω µέσα από αυτήν την κρίση να εµπιστευτούν το δηµόσιο σχολείο, να εµπιστευτούν τους εκπαιδευτικούς µας, να ανατρέψουµε µαζί πεποιθήσεις και νοοτροπίες
χρόνων, να προστατεύσουµε όλοι µαζί τη συνεισφορά µας στα
δηµόσια έσοδα, να υποστηρίξουµε στην πράξη ότι δεν µας αρκεί
το παιδί µας να έχει πτυχία και τίτλους χωρίς αντίκρισµα, ότι δεν
είναι κακό από την άλλη πλευρά να γίνει κάποιος τεχνίτης ή τεχνικός, επαγγελµατίας και δεξιοτέχνης, ότι τα παιδιά µας δεν
πρέπει να συλλέγουν βαθµούς χωρίς αντίκρισµα αλλά γνώσεις
και δεξιότητες, που θα φανούν χρήσιµα για να αριστεύσουν
αύριο ως άνθρωποι, ως πολίτες.
Εµείς θέλουµε να ανατρέψουµε τη νοοτροπία που δηµιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, τη νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας, τα αποτελέσµατα της οποίας βιώνουµε σήµερα. Διότι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας γονιός, κανένας από εµάς
δεν θέλει να «παρκάρει» τα παιδιά του σε ένα λύκειο, να περνάνε
τις τάξεις µε ένα µέσο όρο «9», να περνάνε στο πανεπιστήµιο µε
µέσο όρο «8» και στο τέλος να έχουν πτυχία χωρίς αντίκρισµα
και να παραµένουν άνεργα, γιατί δεν έχουν ούτε γνώσεις ούτε
δεξιότητες.
Και αντίθετα µε όλη αυτήν την παραπληροφόρηση που ακούσαµε από διάφορες πτέρυγες της Βουλής τις τελευταίες µέρες,
θέλω για άλλη µια φορά να επισηµάνω ότι δεν αλλάζει τίποτα σε
αυτό που ισχύει µέχρι σήµερα για τον τρόπο που εξετάζονται οι
µαθητές. Εξετάζονται µέσα στο σχολειό τους για να περάσουν
την τάξη τους και τα γραπτά τους βαθµολογούνται από τον δάσκαλό τους.
Το µόνο που αλλάζει είναι ότι το 50% των θεµάτων θα λαµβάνεται µέσα από µια τράπεζα θεµάτων και το κάθε σχολειό στη
µέρα που ορίζει την εξέταση του µαθήµατος θα παίρνει τα θέµατα αυτά µέσα από την ηλεκτρονική τράπεζα θεµάτων. Αυτό τι
σηµαίνει; Σηµαίνει ότι όλοι οι δάσκαλοι, όλοι οι καθηγητές θα
εξαντλούν τη διδακτέα ύλη και έτσι τα παιδιά δεν θα αναγκάζονται να πηγαίνουν σε φροντιστήρια και να κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα.
Εποµένως δεν µιλάµε για πανελλαδικές εξετάσεις ούτε για µετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο. Αυτό είναι µια παραπληροφόρηση η οποία εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιµότητες,
αλλά είναι µακράν της αληθείας.
Και παράλληλα αντιλαµβάνεστε ότι η µείωση των εξεταζοµένων µαθηµάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις από έξι σε τέσσερα
µαθήµατα και η αύξηση των ωρών διδασκαλίας από δεκατέσσερις σε είκοσι ώρες εβδοµαδιαίως για τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα µέσα στο σχολείο, µηδενίζει το κόστος που
επιβαρύνει τους γονείς. Προετοιµάζει τα παιδιά µέσα στο σχολειό. Αρκεί, δηλαδή, ένας µαθητής να διαβάζει και να παρακολουθεί τη διδασκαλία του καθηγητή του µέσα στο σχολείο.
Ελάτε, λοιπόν, να γκρεµίσουµε µαζί µια γενικευµένη αντίληψη
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που έχει οδηγήσει πολλούς συµπολίτες µας να σέβονται περισσότερο τα 300 ευρώ το µήνα που καταβάλλουν στα φροντιστήρια από τα πολλαπλάσια που καταβάλλουµε όλοι µας µέσω των
φόρων µας για να υπάρχει δηµόσια δωρεάν παιδεία.
Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει και πρέπει να την αλλάξουµε αυτήν τη νοοτροπία µέσα από αλλαγές στη λειτουργία του
δηµόσιου σχολείου, δηλαδή, αναβαθµίζοντας την ποιότητα της
παρεχόµενης εκπαίδευσης. Αυτό κάνουµε µε τα µέτρα που παίρνουµε και θα πάρουµε.
Όλοι, όµως, πρέπει να συµβάλλουµε στην αλλαγή αυτής της
νοοτροπίας. Γιατί εµείς που επιτρέπουµε τα παιδιά µας να κάνουν ιδιαίτερα µε τον καθηγητή του σχολείου, αυτό πρέπει να το
αλλάξουµε. Αυτό δεν είναι θέµα νόµου, είναι θέµα νοοτροπίας,
είναι θέµα αντίληψης που πρέπει όλοι µαζί να την αλλάξουµε. Και
εµείς διαµορφώνουµε τους όρους για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία µε τη βελτίωση του δηµόσιου σχολειού. Εµείς κάνουµε το
χρέος µας, για να ενισχύσουµε τη γνώση, την προσπάθεια για να
πάψουµε να αναζητούµε συνεχώς εύκολες λύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω σήµερα µία ηµέρα πριν
από την ηµέρα του αγιασµού, πριν από την έναρξη του σχολικού
έτους να απευθυνθώ στην Ελληνίδα και στον Έλληνα εκπαιδευτικό, γιατί γνωρίζω ότι έχουν υποστεί ένα µεγάλο τίµηµα από την
κρίση που στοιχειώνει την πατρίδα µας και ξέρω ότι υποβάλλονται σε µεγάλες θυσίες, λειτουργώντας κάτω από πολύ δύσκολες
συνθήκες για να επιτελέσουν το λειτούργηµά τους, που αφορά
το µέλλον της πατρίδας, που αφορά το µέλλον των παιδιών µας.
Αντιλαµβάνονται, όµως, και οι ίδιοι ότι η κρίση είναι αποτέλεσµα παθογενειών και στρεβλώσεων, που πρέπει να αλλάξουµε,
πολλές από τις οποίες συναντάµε στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Αυτές πρέπει να αλλάξουν και τις αλλάζουµε.
Θέλω από το Βήµα της Βουλής να τους ευχαριστήσω, γιατί
έχουν συνεργαστεί όλες αυτές τις ηµέρες για να µπορέσουµε να
λειτουργήσουµε τα σχολειά, να ανοίξουµε τα σχολειά µε δεκαοκτώ χιλιάδες λιγότερους εκπαιδευτικούς φέτος, εξορθολογίζοντας αυτό το αδιαφανές, αυτό το δαιδαλώδες σύστηµα
τοποθετήσεων εκπαιδευτικών των τελευταίων δεκαετιών.
Ξέρετε γιατί συνεργάστηκαν; Διότι ο στόχος µας είναι κοινός:
Καµµία τάξη χωρίς δάσκαλο, κανένα σχολειό κλειστό. Διότι όλοι
έχουµε παιδιά και είναι ιερό µας καθήκον να προστατεύσουµε το
σχολείο και τα σχολεία να µείνουν ανοικτά.
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επαναλάβω σήµερα
αυτό το οποίο δήλωσα στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Εµείς θέλουµε ένα συµβόλαιο εµπιστοσύνης µε τους
Έλληνες εκπαιδευτικούς -διότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απέναντί µας, αλλά είναι µαζί µας- ένα συµβόλαιο εµπιστοσύνης µε
τον λειτουργό εκπαιδευτικό, τον παιδαγωγό –και πιστέψτε µε ότι
σε αυτήν τη συντριπτική πλειοψηφία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί
µας, είναι δηλαδή παιδαγωγοί-ένα συµβόλαιο εµπιστοσύνης µε
το δάσκαλο, τη δασκάλα των παιδιών µας, τον καθηγητή, την καθηγήτρια, τον νηπιαγωγό, ένα συµβόλαιο εµπιστοσύνης που ως
πρώτο όρο έχει την ποιοτική κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης
των παιδιών µας σε ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας, σεβασµού και κύρους του εκπαιδευτικού, ένα συµβόλαιο εµπιστοσύνης βασισµένο σε τρία δικαιώµατα και µία υποχρέωση.
Πρώτον, κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει. Κανένας εκπαιδευτικός δεν κινδυνεύει από τη διαθεσιµότητα ή την απόλυση.
Εµείς αποσοβήσαµε την απειλή της διαθεσιµότητας για επτάµισι
µε εννιά χιλιάδες υπαλλήλους, δηµόσιους λειτουργούς-εκπαιδευτικούς, όπως έλεγα, διότι µε τεκµηρίωση και επίγνωση των
πραγµατικών µεγεθών και αναγκών του εκπαιδευτικού συστήµατος αποδείξαµε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει. Το
Υπουργείο Παιδείας που διαθέτει το ένα τρίτο των δηµόσιων λειτουργών ολοκλήρωσε νωρίτερα και τεκµηριωµένα την αξιολόγηση των δοµών και τη στελέχωση των υπηρεσιών του,
υπηρεσιών εκατόν πενήντα χιλιάδων εκπαιδευτικών. Εκατόν πενήντα χιλιάδες, λοιπόν, εκπαιδευτικοί σήµερα είναι σε περιβάλλον ασφάλειας αλλά έχουµε και δύο χιλιάδες συναδέλφους σε
διαθεσιµότητα. Αντίθετα µε την εκµετάλλευση της δυσχερούς
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θέσης αυτών των ανθρώπων που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, που
έγινε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εµείς σήµερα µε αυτό
το νοµοσχέδιο διασφαλίζουµε την επανατοποθέτηση εννιακοσίων είκοσι πέντε σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ και
τις ΣΕΚ και τριακοσίων είκοσι πέντε σε θέσεις διοικητικών.
Σας καλούµε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, που κόπτεστε για
τους συναδέλφους µας, να ψηφίσετε αυτό το άρθρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παράλληλα, τοποθετούµε όλους τους υπόλοιπους σε δήµους,
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, αλλά και σε υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι για εµένα πρώτη
προτεραιότητα και προσωπική µου δέσµευση: Δεν θα µείνει κανένας εκπαιδευτικός άνεργος.
Δεύτερον, αποκαθιστούµε την εργασιακή ασφάλεια µετά από
πενήντα χρόνια στους εκπαιδευτικούς. Το νοµοσχέδιο που καταθέτουµε αυτήν την εβδοµάδα συµπεριλαµβάνει µία ρύθµιση η
οποία δίνει οργανική θέση στο σχολείο, σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Διαγράφουµε την αβεβαιότητα της τοποθέτησης µε
όρους γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας. Απελευθερώνουµε µετά
από δεκαετίες τον εκπαιδευτικό από την οµηρία των ολίγων, των
συνδικαλιστών, αλλά και της υπηρεσιακής ανεπάρκειας. Δίνουµε
τέλος στην εργασιακή ανασφάλεια και σε όλες αυτές τις διοικητικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που επί χρόνια δηµιουργούσαν πλέγµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Κάθε
εκπαιδευτικός θα έχει την οργανική του θέση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τρίτον, αναγνωρίζουµε τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να λειτουργήσουν σε δύσκολες συνθήκες µε τη µείωση των αποδοχών
τους. Γι’ αυτό και εισηγήθηκα στον Πρωθυπουργό ότι η κοινότητα των εκπαιδευτικών, και κυρίως οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, πρέπει να είναι η πρώτη οµάδα των συµπολιτών µας, από
τους πρώτους που θα πρέπει να τους επιστραφεί από το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα ό,τι τους αφαιρέθηκε, ώστε σε συνθήκες
αξιοπρέπειας να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Εάν αυτή η πατρίδα επιβίωσε από δύσκολους καιρούς, είναι
λόγω της παιδείας αλλά και των εκπαιδευτικών που µεταλαµπάδευσαν την παιδεία µας από γενιά σε γενιά. Αυτό πρέπει να το
προασπίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέριµνα όλων µας είναι η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήµιά µας θα
είναι ανοικτά, οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις τάξεις τους, τα βιβλία
θα είναι στις θέσεις τους µέσα σε ένα πλαίσιο νέας λειτουργίας.
Δηµόσια δωρεάν παιδεία σηµαίνει ότι κάθε µαθητής θα έχει µε
την έναρξη του σχολικού έτους τα βιβλία του, κάθε τάξη θα έχει
το δάσκαλό της, τον καθηγητή της, κάθε ώρα µαθήµατος θα πιάνει τόπο, θα δίνει γνώσεις, εφόδια και προοπτικές, θα καλλιεργεί
τις δεξιότητες. Έτσι, κάθε τίτλος σπουδών, κάθε πτυχίο θα έχει
αντίκρισµα, θα αθροίζει τα προσόντα στην αγορά εργασίας, δεν
θα επικαλύπτει, δεν θα στρεβλώνει τα χαρακτηριστικά της, γιατί
αλλιώς θα οδηγεί είτε στην ανεργία είτε στην ετεροαπασχόληση
είτε στην υποαπασχόληση.
Πιστεύω και αναµένω ότι όλοι, δηλαδή πολιτικά κόµµατα, συνδικαλιστικές ηγεσίες, δάσκαλοι, καθηγητές και µαθητές θα συµβάλουν στη διασφάλιση της οµαλότητας στα σχολεία, ώστε να
µη χαθεί ούτε µια ώρα µαθήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην κάνετε λάθος. Η ελληνική
οικογένεια σηκώνει αρκετά βάρη και το τελευταίο που χρειάζεται
είναι να προστεθούν επιπλέον βάρη, αγωνίες και ανασφάλεια,
όσον αφορά τη µόρφωση των παιδιών της.
Και εάν µου επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θέλω να σας πω ότι έχετε εισέλθει
σε µια πολύ ολισθηρά ατραπό. Έχετε επιλέξει το χώρο της παιδείας ως ένα πεδίο σύγκρουσης για µικροκοµµατικά και µικροπολιτικά οφέλη, κρατώντας ως µοχλό και όµηρο ταυτόχρονα τα
παιδιά, τις ελληνικές οικογένειες και τη συντριπτική πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών µας.
Είναι επιλογή σας. Εµείς δεν θα σας ακολουθήσουµε. Εµείς
θεωρούµε ότι η παιδεία είναι χώρος συναίνεσης, συγκλίσεων, συζήτησης για ένα καλύτερο αύριο. Είναι δικαίωµά σας. Ο ελληνι-
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κός λαός θα αποφασίσει.
Θέλω να πω και κάτι τελευταίο, γιατί δεν µπορώ να αφήσω
ασχολίαστη την επιστολή της ΟΛΜΕ προς τους µαθητές. Δεν θα
τη σχολιάσω ως πολιτικός, απλώς θα πω ότι ως παιδαγωγός ουδέποτε θα απέστελλα τέτοια επιστολή. Αφήνω, όµως, τους πάντες στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αυτοί γνωρίζουν, αυτοί
κατανοούν και αυτοί θα αποφασίσουν.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνουµε πολιτικές αποφάσεις που τις υπαγορεύει το καθήκον, για παροχή δηµόσιας
δωρεάν εθνικής παιδείας και ίσων ευκαιριών για τη νέα γενιά των
Ελλήνων. Οικοδοµούµε ένα δηµόσιο σχολειό που προσφέρει καθολικά εφόδια και αριστεία στη ζωή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο σε δύο συναδέλφους προτασσόµενους που θα µιλήσουν για δύο λεπτά ο καθένας και µετά
θα ολοκληρώσουµε τη συζήτηση και θα µπούµε στην ονοµαστική
ψηφοφορία.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ.
Μετά απ’ όλα όσα ακούστηκαν από τον κύριο Υπουργό, παρέλκει η οποιαδήποτε τοποθέτηση στο νοµοθέτηµα. Θα ήθελα,
απλώς, να πω ότι καλό είναι να µην εισάγουµε τέτοιους καινούργιους θεσµούς στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι δεν είναι χρήσιµοι, δηλαδή µε τον καθιερωµένο αγιασµό να έχουµε και την
απεργία.
Τέλος θέλω να ευχηθώ από το Βήµα αυτό καλή δύναµη στην
αυριανή έναρξη της µεγάλης προσπάθειας. Η ελληνική κοινωνία
και η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµοστεί στις καινούργιες
ανάγκες. Αυτήν την επιλογή εµείς όλοι στηρίζουµε µε την ψήφο
µας στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Υψηλάντη.
Ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης έχει τον λόγο για δυο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις ευχές µου στα όσα ωραία
είπε ο κύριος Υπουργός, ότι το παράδειγµα της θυσιαστικής προσφοράς που ζητάµε από όλους τους Έλληνες να το δώσουµε
πρώτα εµείς µέσα από το ελληνικό Κοινοβούλιο για να µπορέσουµε να πείσουµε και να εµπνεύσουµε τους πολίτες και δη τους
νέους Έλληνες πολίτες ότι έχει ηγέτες αυτή η χώρα και έχει και
µέλλον.
Θα ήθελα να αναφερθώ, κυρία Πρόεδρε, σε ένα φλέγον ζήτηµα που αφορά την ελληνική οικονοµία, την οικονοµία της ελληνικής υπαίθρου. Από την Παρασκευή που ελήφθη µια
απόφαση στο Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραχώρηση του ονόµατος της φέτας στον Καναδά
στο πλαίσιο των διµερών διαπραγµατεύσεων της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως µε τη µεγάλη αυτή αµερικανική χώρα πλήττονται ευθέως τα συµφέροντα τριακοσίων χιλιάδων εργαζόµενων πρωτογενώς στην κτηνοτροφία, άλλων εκατό χιλιάδων Ελλήνων
γεωργών και όλων των άλλων εµπλεκοµένων στην περιφερειακή
οικονοµία.
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην Κυβέρνηση και σε
όλους τους συναδέλφους ότι είναι ένα βαρύτατο πλήγµα στο αεροπλανοφόρο της ελληνικής οικονοµίας που διασφαλίζει τόσες
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εάν αξιοποιήσουµε την
προοπτική ώστε η χώρα να κατακτήσει την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εκατόν είκοσι χιλιάδων και πλέον τόνων φέτας
που σήµερα καλύπτονται από λευκό τυρί, µπορούµε να δηµιουργήσουµε στην περίοδο της κρίσης άλλες τριακόσιες χιλιάδες
νέες µόνιµες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Θέλω να πιστεύω ότι σήµερα στο άτυπο συµβούλιο των
Υπουργών Γεωργίας στη Λιθουανία ο Έλληνας Υπουργός Γεωρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

γίας έθεσε το θέµα του βέτο στην απόφαση αυτή του Κολλεγίου
των Επιτρόπων και θέλω να ζητήσω και τη συνδροµή όλων,
στους αρµόδιους Υπουργούς και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό να
αναλάβει την πρωτοβουλία και να ασκήσει βέτο στο συµβούλιο
των Αρχηγών ώστε να µην περάσει αυτή η καταστροφική για το
µέλλον και την προοπτική της ελληνικής υπαίθρου απόφαση του
Κολλεγίου των Επιτρόπων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς, το άρθρο
45 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
47 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 741 και ειδικό αριθµό 110 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 741 και ειδικό αριθµό 110 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 777 και ειδικό αριθµό 146 όπως τροποποιήθηκε από τον
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κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 777 και ειδικό αριθµό 146 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 801 και ειδικό αριθµό 170 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό αριθµό 170 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 802 και ειδικό αριθµό 171 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 802 και ειδικό αριθµό 171 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 805 και ειδικό αριθµό 174 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 805 και ειδικό αριθµό 174 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Για την ψήφισή του στο σύνολο έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Αναστάσιος Κουράκης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης. Παρών.
Ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής. Παρών.
Η κ. Χαρούλα Καφαντάρη. Παρούσα.
Η κ. Ευγενία Βαµβακά. Παρούσα.
Ο κ. Χρήστος Μαντάς. Παρών.
Η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου. Παρούσα.
Η κ. Ηρώ Διώτη. Παρούσα. κ.λπ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων».
Οι αποδεχόµενοι το σύνολο του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
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Οι µη αποδεχόµενοι το σύνολο του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιωάννης Πασχαλίδης από
τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑΕνωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 98 Βουλευτές.
Υπέρ του συνόλου του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν
52 Βουλευτές.
Κατά του συνόλου του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν
45 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)
Άρθρο 1
Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου
1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ηµερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική µονάδα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παροχής γενικής
παιδείας και βαθµιαίας εµβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα.
2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συµβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηµατική, πνευµατική και
σωµατική ανάπτυξη όλων των µαθητών.
β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της
δηµιουργικότητας και των ικανοτήτων των µαθητών.
γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής
µας κληρονοµιάς αλλά και η προετοιµασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
δ) Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισµικής ετερότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας.
ε) Η ενδυνάµωση των αξιών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας,
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαµόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως
ώστε οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη
γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δηµιουργία και τη δυνατότητα
να συµµετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία µετέχουν.
ζ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρµογής της γνώσης και επίλυσης προβληµάτων.
η) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόµου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των µαθητών στην αγορά εργασίας.
3. Στην Α’ Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου. Στη Β’ Τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από την Α’ Τάξη του Γενικού ή του
Επαγγελµατικού Λυκείου. Στη Γ’ Τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β’ Τάξη του Γενικού Λυκείου.
Άρθρο 2
Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
Γενικού Λυκείου
1. Η Α’ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα
µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρµόζεται εκπαιδευτικό πρόγραµµα τριάντα τριών
(33) ωρών εβδοµαδιαίως, µε εννέα (9) µαθήµατα, που είναι κοινό
για όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραµµα δύο (2)
ωρών εβδοµαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) µάθηµα επιλογής το οποίο επιλέγεται µεταξύ τεσσάρων µαθηµάτων.
Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:
α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, µε διακριτά
διδακτέα αντικείµενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραµµατεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα
οποία διατίθενται πέντε (5), δύο (2) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
β) Μαθηµατικά, πέντε (5) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικεί-
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µενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωµετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) ώρες και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
γ) Φυσικές Επιστήµες, έξι (6) ωρών, µε διακριτά ανά δύο ώρες
διδακτέα αντικείµενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χηµεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείµενο δύο (2) ώρες.
δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, µε διδακτέα αντικείµενα
Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), δύο (2)
ωρών.
η) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερµανικά).
θ) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.
Τα µαθήµατα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι
τα εξής:
α) Εφαρµογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών.
β) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, δύο (2) ωρών.
γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός δύο (2) ωρών και
δ) Καλλιτεχνική Παιδεία, δύο (2) ωρών.
2. Στη Β’ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως και
δύο (2) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού, Ανθρωπιστικών
και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως έκαστη οµάδα, όπου οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν τη µία.
Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:
α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραµµατεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα
οποία διατίθενται ανά αντικείµενο δύο (2) ώρες.
β) Μαθηµατικά, πέντε (5) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωµετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
γ) Φυσικές Επιστήµες, έξι (6) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χηµεία και τη Βιολογία για τα
οποία διατίθενται ανά αντικείµενο δύο (2) ώρες.
δ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ, µία (1) ώρα.
ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
στ) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.
ζ) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, µε διδακτέα αντικείµενα Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
η) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), µία (1)
ώρα.
ι ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά).
ια) Φυσική Αγωγή, µίας (1) ώρας.
Τα µαθήµατα προσανατολισµού των Ανθρωπιστικών Σπουδών
είναι τα εξής:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τριών (3) ωρών
και
β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών (Κοινωνιολογία, Οικονοµική Επιστήµη και Πολιτική Επιστήµη), δύο (2) ωρών.
Τα µαθήµατα προσανατολισµού των Θετικών Σπουδών είναι:
α) Φυσική, τριών (3) ωρών και
β) Μαθηµατικά, δύο (2) ωρών.
3. Στη Γ’ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τεσσάρων (34) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατεσσάρων (14) συνολικά
διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως και τρεις (3) Οµάδες Μαθηµάτων
Προσανατολισµού: την Οµάδα Ανθρωπιστικών, την Οµάδα των
Θετικών και την Οµάδα των Οικονοµικών-Πολιτικών-Κοινωνικών
και Παιδαγωγικών Σπουδών µεταξύ των οποίων οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίµησής τους. Εκάστη από
τις οµάδες αυτές περιλαµβάνει είκοσι (20) συνολικά διδακτικές
ώρες εβδοµαδιαίως.
Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:
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α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, έξι (6) διδακτικών
ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα τέσσερις (4) ώρες και Λογοτεχνία δύο (2) ώρες.
β) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ , δύο (2)
ωρών.
γ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
δ) Θρησκευτικά, µίας (1) ώρας.
ε) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά) και
στ) Φυσική Αγωγή, µιας (1) ώρας.
Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, δέκα (10) ωρών
και
β) Λατινικά, τεσσάρων (4) ωρών και
γ) Ιστορία έξι (6) ωρών.
Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των Θετικών
Σπουδών είναι:
α) Φυσική, έξι (6) ωρών.
β) Μαθηµατικά, οκτώ (8) ωρών ή Βιολογία οκτώ (8) ωρών (για
τις Επιστήµες Υγείας).
γ) Χηµεία, έξι (6) ωρών.
Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των Οικονοµικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών είναι:
α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, οκτώ (8) ωρών.
β) Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης έξι (6) ωρών, όσοι επιλέγουν
Παιδαγωγικά Τµήµατα: Αρχές Φυσικών Επιστηµών έξι (6) ωρών.
γ) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών έξι (6) ωρών,
όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τµήµατα: Ιστορία έξι (6) ωρών.
Έκαστος µαθητής Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει µία (1)
από τις Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού και Επιστηµονικό
Πεδίο Εξειδίκευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο τέσσερα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η κατανοµή των µαθηµάτων και το ωρολόγιο πρόγραµµα ανά
τάξη στα Γενικά Εσπερινά Λύκεια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά
µαθήµατα» δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε.
και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τµήµατα ενίσχυσης» στο ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο, στα ισπανικά και
στα ιταλικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα, θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των «Τµηµάτων ενίσχυσης», καθώς
και κάθε αναγκαία ρύθµιση εφαρµογής.
Άρθρο 3
Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών
Γενικού Λυκείου
1. Η αξιολόγηση στα µαθήµατα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεµάτων και
θεµελιωδών εννοιών κάθε γνωστικού αντικειµένου και ταυτόχρονα στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αυτοαξιολόγηση, η αξιοποίηση δεδοµένων για την παραγωγή τεκµηριωµένων επιχειρηµάτων, η επινοητικότητα και η πρωτοτυπία
κατά την επίλυση προβληµάτων.
Η αξιολόγηση πρωτίστως αποσκοπεί στην παροχή χρήσιµων
πληροφοριών για τη βελτίωση της παρεχόµενης παιδείας, είτε
σε εθνικό επίπεδο (µε τη βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών,
των σχολικών βιβλίων κ.ά.) είτε στο επίπεδο της καθηµερινής διδακτικής πράξης, προκειµένου ο εκπαιδευτικός να αναπροσαρµόσει διδακτικές µεθόδους και προσεγγίσεις προς όφελος των
µαθητών του.
2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:
α) στον προσδιορισµό της ανά µάθηµα εξεταστέας ύλης µε
βάση τις θεµατικές ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων που προ-

έρχονται από ευρύτερα τµήµατα της ύλης του µαθήµατος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του
κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρηµάτων και τεκµηρίωσης για θέµατα συναφή µε την
ύλη.
3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ τάξη του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α’ και Β’ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα
µαθήµατα εκτός των µαθηµάτων της Ερευνητικής Εργασίας και
της Φυσικής Αγωγής, µε κοινά θέµατα για όλα τα τµήµατα του
ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, µε
κλήρωση, από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και
β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθµολογίας των τετραµήνων και της
γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθµό
προαγωγής από την Α’ Τάξη Ηµερησίου και Α’ και Β’ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια
του συνόλου των διδασκοµένων µαθηµάτων του αθροίσµατος
του µέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του δέκα
(10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθµολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείµενο των µαθηµάτων: Ελληνικής γλώσσας,
Μαθηµατικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8)
σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα. Όταν µαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ του προηγούµενου εδαφίου επαναλαµβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β’
του προηγούµενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά
αντικείµενα µαθηµάτων ή στα υπόλοιπα µαθήµατα, παραπέµπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω.
4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β’ τάξη του Ηµερήσιου και Γ’ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα εκτός
της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής µε κοινά θέµατα για όλα τα τµήµατα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως
εξής: α) κατά ποσοστό 50% µε ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β)
κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα
γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθµολογίας των τετραµήνων και της
γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθµό
προαγωγής από την Β’ Τάξη Ηµερησίου και Γ’ Τάξη Εσπερινού
Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκοµένων µαθηµάτων του αθροίσµατος του
µέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο.
προφορικής και γραπτής βαθµολογίας κατά διακριτό γνωστικό
αντικείµενο των µαθηµάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηµατικών
και των µαθηµάτων οµάδας προσανατολισµού τουλάχιστον δέκα
(10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα. Όταν µαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ του
προηγούµενου εδαφίου επαναλαµβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν
δεν πληροί την προϋπόθεση β’ του προηγούµενου εδαφίου κατά
διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείµενα µαθηµάτων ή µαθήµατα προσανατολισµού ή υπόλοιπα µαθήµατα παραπέµπεται σε
επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαµβάνει τη
φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω.
5. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ Τάξη του Γενικού
Λυκείου και Δ’ Τάξη του Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν τα µαθήµατα της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης
Γλώσσας (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια περιλαµβάνουν µόνο
το µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) και
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τρία (3) από τα µαθήµατα της επιλεχθείσας Οµάδας Προσανατολισµού, σε θέµατα που είναι κοινά για όλα τα τµήµατα του
ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, µε
κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και
β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Το µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα
και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείµενο µε
αναλογία θεµάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθµολογίας των τετραµήνων και της
γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις Γενικό βαθµό
απόλυσης από τη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον
της διαιρέσεως, δια του συνόλου των διδασκοµένων στην τάξη
µαθηµάτων, του αθροίσµατος του µέσου όρου προφορικής ή και
γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου
ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής
βαθµολογίας των µαθηµάτων: Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και καθενός από τα µαθήµατα της επιλεγείσας Οµάδας Προσανατολισµού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον
οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα. Όταν µαθητής
δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ του προηγούµενου εδαφίου επαναλαµβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β’ του προηγούµενου εδαφίου, κατά µάθηµα,
παραπέµπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και απολύεται ή
επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω.
Άρθρο 4
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού
Λυκείου
1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
διεξάγονται, µετά την απόλυση του µαθητή από το Λύκειο, σε
πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της
τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β)
κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
2. Οι µαθητές της Γ’ Τάξης Ηµερησίου και Δ’ Τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεµβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Οµάδας Μαθηµάτων Προσανατολισµού, που έχουν
υποβάλει στη σχολική τους µονάδα προ της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους.
Έκαστος µαθητής επιλέγει µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού και Επιστηµονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά
που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία Σχολών και
Τµηµάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυµούν την εισαγωγή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθµός, η ονοµασία των επιστηµονικών
πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τµηµάτων και των
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ής
Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόµενο διδακτικό έτος.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθµός των εισακτέων και τα ειδικά µαθήµατα ανά
Σχολή, Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε µαθήµατος ανά
Σχολή, Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.
Ο καθορισµός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) µάθηµα,
από τα Πανελλαδικώς εξεταζόµενα, ανά Σχολή ή Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από πρόταση του
αρµόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τµήµατος, η
οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους
και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των
µαθητών της Α’ Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.
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3. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόµενα µαθήµατα ανά Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού και Επιστηµονικό Πεδίο Εξειδίκευσης
είναι τα εξής:
α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νοµικές:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία.
III. Ιστορία και
IV. Λατινικά.
β) Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Μαθηµατικά.
III. Φυσική και
IV. Χηµεία.
γ) Ε.Π.Ε. - Επιστήµες Υγείας:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Φυσική.
III. Χηµεία και
IV. Βιολογία.
δ) Ε.Π.Ε. - Επιστήµες Οικονοµίας, Κοινωνικές και Πολιτικές
Επιστήµες:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής.
III. Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης και
IV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.
ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Επιστηµών:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής.
III. Ιστορία και
IV. Αρχές Φυσικών Επιστηµών.
4. Για τον υπολογισµό του Βαθµού Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση προσµετράται και ο «Βαθµός Προαγωγής και
Απόλυσης» (Β.Π.Α.).
Για την προσµέτρηση αυτή ο γενικός βαθµός προαγωγής της
Α’ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου, ο Μ.Ο. των γενικών βαθµών
προαγωγής των Α’και Β’ τάξεων Εσπερινού Λυκείου, της Β’ τάξης
Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου, ο
γενικός βαθµός απόλυσης της Γ’ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι
µεγαλύτερος της µίας µονάδας σε σχέση µε τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Οµάδα Προσανατολισµού µαθηµάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρµόζεται ώστε να µην
απέχει περισσότερο από µία µονάδα από τον βαθµό του Μ.Ο. και
στη συνέχεια ο αναπροσαρµοσµένος «προαγωγικός» βαθµός της
Α’ λυκείου πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 0,4, της Β’ µε συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ’ τάξης µε συντελεστή 0,9.
Το άθροισµα των τριών διαιρούµενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α..
Το εν λόγω πηλίκο (και µέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως
πέµπτος βαθµός για την εισαγωγή του µαθητή στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που ο βαθµός προαγωγής ή απόλυσης είναι µεγαλύτερος µέχρι και µία µονάδα σε σχέση µε τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Οµάδα Προσανατολισµού µαθηµάτων που
εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθµός αυτός δεν αναπροσαρµόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει µε τον προβλεπόµενο ανά τάξη συντελεστή.
Σε περίπτωση που ο βαθµός προαγωγής ή απόλυσης είναι µικρότερος σε σχέση µε το Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Οµάδα Προσανατολισµού µαθηµάτων, ο βαθµός αυτός αναπροσαρµόζεται
προς τα άνω κατά µία το πολύ µονάδα (και µέχρι του ορίου του
Μ.Ο.) κατά τον υπολογισµό µε τον ανά τάξη προβλεπόµενο συντελεστή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 5
Έννοια και Ίδρυση
1. Η επαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) (Ηµερήσιο και Εσπερινό).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

2. Επαγγελµατικά Λύκεια (Δηµόσια ή Ιδιωτικά, σύµφωνα µε το
πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων - ν. 682/1977)
ιδρύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και διακρίνονται σε Ηµερήσια και Εσπερινά. Ελάχιστο
όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια είναι τα δεκαέξι (16) έτη.
3. Επαγγελµατικά Πρότυπα - Πειραµατικά Λύκεια και Επαγγελµατικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής ιδρύονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω
σχολείων. Επαγγελµατικά Πρότυπα - Πειραµατικά Λύκεια Μαθητείας ιδρύονται και από τον Ο.Α.Ε.Δ. µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.
4. Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια ιδρύονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά είναι τετραετής, συνολικά 2.730 διδακτικών ωρών, επιµερισµένων σε τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν
δε σε αυτά είτε εργαζόµενοι, είτε άνεργοι µε κάρτα ανεργίας του
Ο.Α.Ε.Δ., είτε άλλες κατηγορίες µαθητών οι οποίοι αδυνατούν να
φοιτήσουν στο Ηµερήσιο Επαγγελµατικό Λύκειο. Οι απόφοιτοι
των Εσπερινών Επαγγελµατικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση διαµέσου των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

α. το «Δευτεροβάθµιο Κύκλο Σπουδών» και
β. το «Μεταδευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».
2. Στο «Δευτεροβάθµιο Κύκλο Σπουδών» στα Ηµερήσια ΕΠΑ.Λ.
λειτουργούν οι Α’, Β’ και Γ’ τάξεις. Στην Α’ τάξη εγγράφονται
χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου. Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από την
Α’ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελµατικού Λυκείου. Στη Γ’ τάξη
εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β’ τάξη του Επαγγελµατικού
Λυκείου. Οι προαγόµενοι από την Α’ Τάξη του Επαγγελµατικού
Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β’ Τάξη του Γενικού Λυκείου.
3. Στην «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η
οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου
και πτυχίου του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ..
Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρµόζει το δυϊκό σύστηµα εκπαίδευσης (µαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και
περιλαµβάνει Μαθητεία µε εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθηµα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήµατα Πιστοποίησης στη σχολική µονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης
της τάξης µαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των
φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά µε αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ.
και ο Ο.Α.Ε.Δ.. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού
έργου.

Άρθρο 6
Σκοπός

Οι Οµάδες Προσανατολισµού µε τους αντίστοιχους Τοµείς και
τις αντίστοιχες Ειδικότητες του Επαγγελµατικού Λυκείου είναι οι
εξής:
Οµάδα Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών
Τοµέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού
Τοµέας Μηχανολογίας
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισµού και κλιµατισµού
4. Τεχνικός Οχηµάτων
5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
Τοµέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
3. Τεχνικός Αυτοµατισµού
Τοµέας Δοµικών Έργων
1. Σχεδιαστής Δοµικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τοµέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
2. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
Οµάδα Προσανατολισµού Διοίκησης και Οικονοµίας
Τοµέας Διοίκησης και Οικονοµίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστηµάτων Εφοδιασµού
3. Υπάλληλος Εµπορίας και Διαφήµισης
4. Υπάλληλος Οικονοµίας και Διοίκησης στον
Τουρισµό
Οµάδα Προσανατολισµού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων
και Διατροφής
Τοµέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
4. Τεχνικός Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίµων και Ποτών

Οι σκοποί του Επαγγελµατικού Λυκείου είναι ιδίως οι εξής:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συµβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηµατική, πνευµατική και
σωµατική ανάπτυξη όλων των µαθητών.
β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της
δηµιουργικότητας και των ικανοτήτων των µαθητών.
γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής
µας κληρονοµιάς αλλά και η προετοιµασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
δ) Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισµικής ετερότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας.
ε) Η ενδυνάµωση των αξιών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας,
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαµόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως
ώστε οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη
γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δηµιουργία και τη συµµετοχή.
ζ) Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι
αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη.
η) Η παροχή ολοκληρωµένων επαγγελµατικών γνώσεων και
δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
θ) Η ενδυνάµωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και
αφοµοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελµατικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
ι) Η δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης µέσω σπουδών σε
ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα και
ια) Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της
τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 7
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελµατικού Λυκείου
και Τάξεις Μαθητείας
1. Το Επαγγελµατικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα:

Άρθρο 8
Οµάδες Προσανατολισµού, Τοµείς και Ειδικότητες
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6. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος
Οµάδα Προσανατολισµού Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
Τοµέας Πλοιάρχων
1. Πλοίαρχος Εµπορικού Ναυτικού
Τοµέας Μηχανικών
1. Μηχανικός Εµπορικού Ναυτικού
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα
δηµόσια Επαγγελµατικά Λύκεια παρέχουν ειδικότητες, οργανώνουν τµήµατα, σύµφωνα µε τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονοµίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών
Επιτροπών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της
Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιµελητηρίων και των Επιστηµονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας ,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Ο.Α.Ε.Δ., του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελµατικής Κατάρτισης που προβλέπεται
στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010 µετονοµάζεται σε Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης
α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010, ύστερα από τη
φράση: «Στην Επιτροπή αυτή συµµετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών και
των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς τοµείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης
Περιφερειακής Ένωσης Δήµων» τίθεται κόµµα και προστίθεται
η φράση «ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης».
Άρθρο 9
Πρόγραµµα Σπουδών Ηµερήσιου
Επαγγελµατικού Λυκείου
1. Στην Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων
τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως. Ειδικότερα,
εφαρµόζεται εκπαιδευτικό πρόγραµµα είκοσι δύο (22) ωρών
εβδοµαδιαίως, µε δέκα (10) µαθήµατα Γενικής Παιδείας, που
είναι κοινό για όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραµµα
δεκατριών (13) ωρών εβδοµαδιαίως, που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) µαθήµατα Ειδικοτήτων ανά Οµάδα Προσανατολισµού.
α. Τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα
3 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηµατικά (Άλγεβρα 3 ώρες και
Γεωµετρία 1 ώρα),
3. Φυσική (2 ώρες),
4. Χηµεία (2 ώρες),
5. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), µε διακριτά
διδακτέα αντικείµενα Οικονοµία, Πολιτικοί
Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,
6. Ιστορία (1 ώρα),
7. Θρησκευτικά (1 ώρα),
8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),
10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες).
β .Τα µαθήµατα ανά Οµάδα Προσανατολισµού στην Α’ ΕΠΑ.Λ.
είναι τα εξής:
1. Οµάδα Προσανατολισµού Τεχνολογικών
Εφαρµογών:
1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες),
2. Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας
(3 ώρες),
3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες),
4. Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
- Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες),
5. Εφαρµογές Πληροφορικής (2 ώρες).
2. Οµάδα Προσανατολισµού Διοίκησης και Οικονοµίας:
1. Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες),

1305

2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες),
3. Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
- Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες),
4. Εφαρµογές Πληροφορικής (4 ώρες).
3. Οµάδα Προσανατολισµού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής:
1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες),
2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίµων (3 ώρες),
3. Αρχές Επιστήµης της Διατροφής (3 ώρες)
4. Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
- Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και
Υγιεινή (2 ώρες),
5. Εφαρµογές Πληροφορικής (2 ώρες).
4. Οµάδα Προσανατολισµού Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων:
1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες),
2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες),
3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες),
4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα),
5. Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
– Περιβάλλον Εργασίας- Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες),
6. Εφαρµογές Πληροφορικής (4 ώρες).
2. Στη Β’ και Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρµόζεται εκπαιδευτικό πρόγραµµα δώδεκα (12) ωρών
εβδοµαδιαίως, µε έξι (6) µαθήµατα Γενικής Παιδείας, που είναι
κοινό για όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραµµα είκοσι τριών (23) ωρών εβδοµαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) µαθήµατα Ειδικότητας. Τα µαθήµατα
ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό µέρος και 50% εργαστηριακό.
α. Τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας της Β’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. είναι τα
εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηµατικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωµετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήµες (Φυσική 1 ώρα και Χηµεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).
Τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας της Γ’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. είναι τα
εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηµατικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωµετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήµες (Φυσική 2 ώρες και Χηµεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).
β. Τα µαθήµατα ανά Ειδικότητα Τοµέα Οµάδας Προσανατολισµού στη Β’ και Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες
αυτών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αντιστοιχία των διδασκόµενων µαθηµάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων
εκπαιδευτικών σε α’ και β’ ανάθεση και των τεσσάρων τάξεων
του ΕΠΑ.Λ..
γ. Προαχθέντες µαθητές της Α’ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη
Β’ µπορούν να ενταχθούν µε αίτησή τους σε ειδικότητα που επιθυµούν, ανεξαρτήτως των µαθηµάτων προσανατολισµού που παρακολούθησαν στην Α’ Τάξη.
3. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρµόζεται πρόγραµµα του εργαστηριακού µαθήµατος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση
της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιµερισµένο σε δύο
ηµέρες εβδοµαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική µονάδα
του ΕΠΑ.Λ., καθώς και τις σχολικές µονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από
εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι
από την 1η Σεπτεµβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου
έτους.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρµόζεται «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι
οκτώ (28) ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο σε πέντε (5) ηµέρες
για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία
σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύµβαση, που συνάπτεται µεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου), µε επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόµενου µετά το πέρας της µαθητείας. Το εργαστηριακό µάθηµα πραγµατοποιείται σε Εργαστήρια του
Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρµόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και τη µαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο
όριο 25 µαθητών.
Ετησίως, από την 1η Σεπτεµβρίου έως τη 15η Σεπτεµβρίου, οι
απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό
Πρόγραµµα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για
την αρτιότερη προετοιµασία τους για τη συµµετοχή τους στις
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης.
Άρθρο 10
Αναλυτικά προγράµµατα σπουδών
1. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Επαγγελµατικού
Λυκείου καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π. και περιλαµβάνουν:
α) Σαφώς διατυπωµένα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
κατά µάθηµα, τοµέα και ειδικότητα.
β) Διδακτέα ύλη διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα
µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος. Η διδακτέα ύλη των
µαθηµάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτηµα, που περιγράφει τον απαιτούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό για την υλοποίησή τους.
γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διδακτικών τεχνικών, των µεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγµένων εποπτικών µέσων.
2. Τα κατά την προηγούµενη παράγραφο αναλυτικά προγράµµατα σπουδών διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις
του ευρωπαϊκού συστήµατος πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (European Credit System
for Vocational and Education and Training – ECVET), που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009).
3. Για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών κάθε
τοµέα και ειδικότητας λαµβάνονται υπόψη, εφόσον υπάρχουν,
και τα σχετικά επαγγελµατικά περιγράµµατα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α’171).
4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών επανεκτιµώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιµο, ανανεώνονται
κάθε έξι (6) τουλάχιστον, έτη.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11
Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση Μαθητών
1. Η αξιολόγηση στα µαθήµατα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεµάτων και

θεµελιωδών εννοιών, καθώς και στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική
σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηµατολογία, η επίλυση προβληµάτων και η πρωτοτυπία.
2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:
α) στον προσδιορισµό της ανά µάθηµα εξεταστέας ύλης µε
βάση τις θεµατικές ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από ευρύτερα τµήµατα της ύλης του µαθήµατος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του
κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρηµάτων και τεκµηρίωσης για θέµατα συναφή µε την
ύλη.
3. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες
τις Τάξεις του ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα, γενικής παιδείας και τα µαθήµατα των Οµάδων Προσανατολισµού, εκτός των µαθηµάτων
της Ερευνητικής Εργασίας, της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού-Περιβάλλον ΕργασίαςΑσφάλεια και Υγιεινή σε θέµατα που είναι κοινά για όλα τα
τµήµατα του ίδιου σχολείου.
Στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας τα θέµατα ορίζονται ως εξής:
α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόµενα
µαθήµατα τα θέµατα τίθενται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Σε κάθε περίπτωση τα γραπτά διορθώνονται από τον
οικείο διδάσκοντα.
Γενικό βαθµό προαγωγής σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκοµένων µαθηµάτων του αθροίσµατος του µέσου όρου
προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς,
επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα. Ο Μ.Ο. της προφορικής
βαθµολογίας των τετραµήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις
ισχύουσες διατάξεις. Όταν ο µαθητής δεν επιτυγχάνει το βασικό
µέσο όρο και έχει βαθµολογία µέχρι και σε δύο µαθήµατα κάτω
του δέκα παραπέµπεται σε εξέταση το Σεπτέµβριο οπότε και
αναλόγως µε τα αποτελέσµατα προάγεται ή απολύεται.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).
Όταν µαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση του ανωτέρου εδαφίου επαναλαµβάνει τη φοίτηση.
Ο βαθµός του απολυτηρίου και πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου προκύπτει από το µέσο όρο της γενικής βαθµολογίας των
γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθµολογίας της Φυσικής
Αγωγής του µαθητή.
Άρθρο 12
Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελµατικά Δικαιώµατα
1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθµιου Κύκλου Σπουδών»
χορηγείται:
α. Απολυτήριο Λυκείου (ισότιµο µε το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) µετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και
β. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑ.Λ..
2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαµβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, µετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του παρόντος.
3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελµατικών Λυκείων δεν
έχουν υποχρέωση πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για την
προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων,
εφόσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 600 ηµεροµίσθια στην
ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ’ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου.
4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά µόνας ή και σε συνεργασία µε τον
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Ο.Α.Ε.Δ. και τη διατύπωση γνώµης από τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις Επιστηµονικές Ενώσεις αποτελεί τον φορέα
που εφαρµόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για τη
χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας, στους αποφοίτους της «Τάξης
Μαθητείας». Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή
των εξετάσεων πιστοποίησης, συµµετέχουν και Υπουργεία που
χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος, για όσες
ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες
στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα µε το προβλεπόµενο
πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος, που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για
το συγκεκριµένο επίπεδο προσόντων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραµµατικών συµφωνιών του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις επιστηµονικές ενώσεις και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το σύστηµα πιστοποίησης του Μεταδευτεροβάθµιου Κύκλου Σπουδών (Τάξης Μαθητείας) των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η διαδικασία των
εξετάσεων, η οργανωτική δοµή, ο τύπος των χορηγούµενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής
των εξέταστρων πιστοποίησης. Με την ίδια απόφαση συνιστάται
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Ε.), µε συµµετοχή µελών
του διοικητικού συµβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής, εκπροσώπων υπουργείων,
επαγγελµατικών επιµελητηρίων, επαγγελµατικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστηµονικών ενώσεων για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεµάτων, που
εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του και αφορούν πιστοποίηση του
Μεταδευτεροβάθµιου Κύκλου Σπουδών (Τάξης Μαθητείας) των
ΕΠΑ.Λ., συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των
εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισµός γίνεται µε
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από εισήγηση της
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Ε. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία
αποζηµίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, θέµα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Ε..
5. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Επαγγελµατικού Λυκείου καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα, τα
οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.
Άρθρο 13
Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
1. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ.,
καθώς και όσοι έχουν ισότιµο τίτλο επαγγελµατικού λυκείου
έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις
για εισαγωγή σε σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τµηµάτων των Α.Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες
του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα µαθήµατα της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ,
δύο µαθήµατα γενικής παιδείας µε συντελεστή βαρύτητας 1,5
και δύο µαθήµατα ειδικότητας µε συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα
οποία καθορίζονται µε υπουργική απόφαση που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, µετά την απόλυση του µαθητή από το Επαγγελµατικό Λύκειο, σε πανελλαδικό
επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που
προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση από τράπεζα
θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%,
από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι ειδικές πανελλαδικές εξε-
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τάσεις µπορούν να επαναλαµβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος,
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν
ειδικά αιτιολογηµένης γνώµης του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων.
2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών, καθώς
και όσοι έχουν ισότιµο τίτλο επαγγελµατικού λυκείου έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα
Πανεπιστήµια και στα Τ.Ε.Ι., µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
3. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που ρυθµίζουν την εισαγωγή των
αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Άρθρο 14
Ειδικά θέµατα Μαθητείας
1. Η «Τάξη Μαθητείας» εφαρµόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ., εξαιρουµένης της
Οµάδας Προσανατολισµού Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων που
εφαρµόζεται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά µε αυτή έχουν
τα Ε.Π.Α.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης
Μαθητείας». Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης
Μαθητείας» της Οµάδας Προσανατολισµού Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων.
2. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις
που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον
οι µαθητές δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, γίνονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από ιατρούς συµβεβληµένους
µε το Δηµόσιο ή µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρµακευτικής
και νοσοκοµειακής περίθαλψης των µαθητών, που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των Επαγγελµατικών Λυκείων,
στα Εργαστηριακά Κέντρα, στα εργαστήρια Γυµνασίων και Γενικών Λυκείων, στα Ε.Κ.Φ.Ε. ή στους χώρους εργασίας, κατά το
µέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλιση.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ρυθµίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών
καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέµατα που αφορούν την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια
απόφαση ρυθµίζεται η συµµετοχή του Δηµοσίου στις εισφορές
και τις αποζηµιώσεις των µαθητών και των εργοδοτών κατά τη
διάρκεια της Μαθητείας.
5. Η «Τάξη Μαθητείας» είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από
εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 15
Υποτροφίες
Στους µαθητές των Επαγγελµατικών Λυκείων µπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2158/1993 (Α’109),
όπως ισχύουν κάθε φορά. Για τη σύνταξη των σχετικών προγραµµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2158/ 1993 λαµβάνονται υπόψη εκπαιδευτικά,
κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια, όπως είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδηµα και οι επαγγελµατικοί τοµείς, ειδικότητες και εξειδικεύσεις, που χαρακτηρίζονται
από το Συµβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
3879/2010 (Α’ 163) ως ιδιαιτέρως σηµαντικοί για την ανάπτυξη
της εθνικής οικονοµίας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ε.Ο.Ε.)
Άρθρο 16
Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων
1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία
«Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων » (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονοµασία
«National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα,
έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστηµονικό φορέα αρµόδιο για
ζητήµατα που αφορούν στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό και στο Επαγγελµατικό Λύκειο, στις
εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στη δηµιουργία και λειτουργία της Τράπεζας Θεµάτων Εξετάσεων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας, σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π..
2. Αποστολή του Οργανισµού είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και διαφάνειας των Εξετάσεων των Μαθητών του Γενικού
και του Επαγγελµατικού Λυκείου. Στο πλαίσιο της αποστολής
του, ο Οργανισµός είναι αρµόδιος ιδίως για:
α) τον προσδιορισµό της εξεταστέας ύλης µε θεµατικό προσδιορισµό,
β) τη διατύπωση πρότασης για τη συγκρότηση των περιφερειακών επιτροπών και της κεντρικής επιτροπής, για τη διεξαγωγή
των Εξετάσεων,
γ) τη διατύπωση πρότασης για τον ορισµό βαθµολογητών, για
τη βαθµολόγηση των γραπτών στις εξετάσεις για την εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που αξιολογούνται και επιµορφώνονται διαρκώς,
δ) τη διοργάνωση των εξετάσεων σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο και τον ορισµό κάθε σχετικού θέµατος, όπως είναι
οι επιτηρήσεις, η διάρκεια, η διαδικασία βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης,
ε) τη συνεργασία µε τις υπηρεσιακές υποστηρικτικές αρµόδιες
Διευθύνσεις και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη διοργάνωση των Εξετάσεων,
στ) τη γνωµοδότηση ή εισήγηση, ύστερα από ερώτηµα του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά µε θέµατα που άπτονται των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και της
αποστολής του,
ζ) την αξιολόγηση των διαδικασιών των εξετάσεων ετησίως και
τη σύνταξη και υποβολή θεσµικών προτάσεων βελτίωσης της
ποιότητας των διαδικασιών των Εξετάσεων,
η) τη δηµιουργία και τη λειτουργία της Τράπεζας Θεµάτων
Εξετάσεων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας,
θ) τη συνεργασία ή και τη συµµετοχή ως µέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισµούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες
συναφείς µε την αποστολή του,
ι) την παροχή σύµφωνης γνώµης προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων για τον ορισµό ετησίως των µελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων που έχει ως αρµοδιότητα τον καθορισµό των θεµάτων των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην
Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποτελείται εκτός από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον εκάστοτε Γενικό
Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τον εκάστοτε
Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξετάσεων, που συµµετέχουν αυτοδίκαια, και έναν Καθηγητή Πανεπιστηµίου της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Οµάδα Προσανατολισµού Επιστηµών, έναν Σχολικό
Σύµβουλο ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού Κλάδου και Κατηγορίας,
τέσσερις εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού Κλάδου και Κατηγορίας διδασκόντων των
εξεταζόµενων µαθηµάτων. Η απόφαση ορισµού των µελών της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων είναι µη δηµοσιευτέα.
3. Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισµού είναι το Συµβούλιο. Τα µέλη του Συµβουλίου απολαµβάνουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το Συµβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήµονας µε υψηλού επιπέδου επιστηµονικό έργο και αποδεδειγµένη εµπειρία, σε θέ-

µατα εξετάσεων και εν γένει του εκπαιδευτικού έργου της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης και γνώµη της αρµόδιας κατά τον Κανονισµό
της Βουλής επιτροπής.
β) Τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π..
γ) Τέσσερις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
µε βαθµό τουλάχιστον Β’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού διπλώµατος σε αντικείµενο συναφές
µε την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.
δ) Έναν Καθηγητή Πανεπιστηµίου της χώρας ή της αλλοδαπής
ανά Οµάδα Προσανατολισµού Επιστηµών.
ε) Έναν Σχολικό Σύµβουλο ανά Κλάδο κατ’ αντιστοιχία µε τα
πανελληνίως εξεταζόµενα µαθήµατα.
στ) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
ζ) Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξετάσεων.
4. α) Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα µέλη των περιπτώσεων γ’ και δ’. Ο πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να προτείνει αυτόν, που έχει
καταταγεί πρώτος στον οικείο αξιολογικό πίνακα.
β) Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Αρχής ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Ι.Ε.Π..
γ) Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών µελών του Συµβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός των µελών για
περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή µη.
δ) Σε περίπτωση έλλειψης µέλους του Συµβουλίου της Αρχής
διορίζεται νέο µέλος µε θητεία που διαρκεί έως τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών
µελών του Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό νέων, µε τη διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων, και
πάντως όχι για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών
από τη λήξη της θητείας τους.
ε) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Οργανισµού είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει αποδοχές
ενώ τα λοιπά µέλη του Συµβουλίου της Αρχής λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και δεν µπορεί δε να υπερβαίνει το µισθό Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου, όπως αυτός διαµορφώθηκε µε το ν. 3833/ 2010,
άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και µε το εδάφιο 8 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου ν. 4093/ 2012. Το ύψος της
αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών µελών καθορίζεται
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων
του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
στ) Δεν µπορεί να οριστεί µέλος του Συµβουλίου όποιος έχει
κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Από την ιδιότητα του µέλους του Συµβουλίου εκπίπτει
εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις
έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη των µελών
του Συµβουλίου υπό την ιδιότητα τους αυτή ρυθµίζεται από τον
Οργανισµό της Αρχής.
ζ) Τα µέλη του Συµβουλίου µπορεί να αναλαµβάνουν και συγκεκριµένες αρµοδιότητες που τους ανατίθενται µε απόφαση του
Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Αρχής.
5.α) Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει τη γενική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Αρχής και ασκεί, ιδίως,
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως.
αβ) Συγκαλεί το Συµβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις
του.
αγ) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ύστερα από εισήγηση
του Διευθυντή.
αδ) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων του
Συµβουλίου και του συνολικού έργου της Αρχής.
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αε) Διορίζει τον Διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της Αρχής.
β) Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισµό νέου Προέδρου.
6.α) Για τη διοικητική και επιστηµονική λειτουργία της Αρχής
συνιστάται διεύθυνση διοικητικής και επιστηµονικής υποστήριξης στην οποία προΐσταται Διευθυντής.
β) Ο Διευθυντής της Αρχής διορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης και
αξιολόγηση των υποψηφίων από τριµελή επιτροπή που ορίζει το
Συµβούλιο µεταξύ των µελών του, ύστερα από εισήγηση του
Προέδρου για τριετή θητεία. Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή µπορούν να είναι µόνο εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δηµόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και διαθέτουν αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοίκησης
της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πρόσθετα
και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής ορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής.
γ) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας
των υπηρεσιών διοικητικής και επιστηµονικής υποστήριξης της
Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Συντονίζει και κατευθύνει την επιστηµονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις µονάδες τους.
γβ) Εισηγείται στον Πρόεδρο τη σύγκληση του Συµβουλίου και
την ηµερήσια διάταξη και συµµετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς
δικαίωµα ψήφου.
γγ) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Αρχής.
γδ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος του ειδικού επιστηµονικού και του διοικητικού προσωπικού.
γε) Μπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής και να
εξουσιοδοτεί µέλη του προσωπικού της Αρχής να υπογράφουν
έγγραφα ή άλλες πράξεις «µε εντολή Διευθυντή».
γστ) Είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και
γζ) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Προέδρου.
Πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες µπορεί να ορίζονται
στον Οργανισµό της Αρχής.
δ) Η διεύθυνση διοικητικής και επιστηµονικής υποστήριξης
διαρθρώνεται στα ακόλουθα τµήµατα:
δα) Τµήµα επιστηµονικής υποστήριξης.
δβ) Τµήµα οικονοµικής και διοικητικής υποστήριξης.
ε) Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των τµηµάτων, η κατανοµή των
αρµοδιοτήτων στα γραφεία, η ακριβής ονοµασία της διεύθυνσης, των τµηµάτων και των γραφείων, καθώς και οι κατηγορίες,
οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταµένων τους καθορίζονται
στον Οργανισµό της Αρχής.
7. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής καλύπτονται αποκλειστικά µε αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε
απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, περιλαµβανοµένων και εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον
πρόκειται για την κάλυψη αναγκών σε ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 (Α’ 210) µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον
Πρόεδρο της Αρχής, επικουρούµενο από τον Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριµελή
επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον πρόεδρο της
Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο µέλη του Συµβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα ενώπιον του Συµβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς
απόσπαση προσωπικό. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση
του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του προέδρου της
Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για
την υποβολή της πρότασης του προέδρου απαιτείται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της Αρχής, που δια-
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µορφώνεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς
επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, µπορεί
να παρατείνεται µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.
Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Συµβουλίου και αξιολόγηση των υπαλλήλων, να αποφασίζει
την παράταση της απόσπασής τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό που αποσπάται
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011.
8. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό
ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό
Οικονοµικών ο Πρόεδρος της Αρχής.
9. Η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων και απολογισµού.
10. α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, κυρώνεται ο Οργανισµός της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από την
ίδια µέσα σε έξι (6) µήνες από τη συγκρότηση του Συµβουλίου
της και ρυθµίζει τα θέµατα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής, τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των
µελών και του προσωπικού της, τα θέµατα διοικητικής υποστήριξης των Ε.Α.Ε.Ε., καθώς και κάθε θέµα που σχετίζεται µε την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
β) Το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, ορίζεται ο πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.. Το αργότερο
µέσα σε τρεις (3) µήνες από τον ορισµό του προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των µελών του Συµβουλίου της Αρχής και του Διευθυντή της διεύθυνσης διοικητικής και
επιστηµονικής υποστήριξης. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για την επιλογή του Διευθυντή το
Συµβούλιο της Αρχής ορίζει µε τη δηµόσια προκήρυξη της θέσης
τη διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει και στάδιο συνέντευξης των
υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα
του διευθυντή. Η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που
καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας. Έως την ανάδειξη του διευθυντή, τις αρµοδιότητές του
ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής.
γ) Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, για τον ορισµό των µελών των επιτροπών αξιολόγησης
των υποψήφιων µελών του Συµβουλίου δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου.
δ) Έως την έκδοση του Οργανισµού του Ε.Ο.Ε., τα θέµατα που
ρυθµίζονται σε αυτόν ρυθµίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου
της Αρχής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 17
Φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης
1. Στο πλαίσιο της µη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο
εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και µπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισµένων σε εθνικό
επίπεδο, φορείς παροχής υπηρεσιών είναι:
α) η Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) η οποία παρέχει αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στους απόφοιτους της
υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης,
β) το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το οποίο
παρέχει αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στους απόφοιτους της
τυπικής µη υποχρεωτικής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ.
και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Σ.Ε.Κ.,
γ) το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο παρέχει συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων,
επαγγελµατικό προσανατολισµό και δια βίου συµβουλευτική και
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δ) το Κολλέγιο, το οποίο παρέχει µη τυπική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, στους αποφοίτους της τυπικής µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Οι ανωτέρω φορείς µπορεί να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι
ιδιωτικοί φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Η εποπτεία των φορέων, δηµόσιων και
ιδιωτικών και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού
πλαισίου ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ενώ η πιστοποίηση των
«εισροών» τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των «εκροών» τους
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Ο Κανονισµός Λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, δηµόσιων
και ιδιωτικών, καταρτίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
και ρυθµίζει θέµατα όπως:
α) θέµατα που αφορούν στην οργάνωση της σπουδαστικής
ζωής, θέµατα που αφορούν στον καθορισµό των διακοπών και
αργιών, καθώς και κάθε θέµα που αφορά στη φοίτηση και στην
πρακτική άσκηση ή µαθητεία τους, στα πειθαρχικά παραπτώµατα
και στις ποινές που επιβάλλονται στους σπουδαστές, καθώς και
στα αρµόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους,
β) τα αρµόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη
διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση,
γ) τη διαφάνεια όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται,
δ) τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, επαναξιολόγησης των
δοµών και αξιολόγησης των σπουδαστών, καθώς και τη διαµορφωτική αξιολόγηση – έρευνες αλλά και την εξωτερική αξιολόγηση,
ε) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών φορέων, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησής τους,
στ) τα θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του
προσωπικού των ιδιωτικών φορέων, τη διαδικασία έκδοσης των
τίτλων κατάρτισης των ιδιωτικών φορέων, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε την οργάνωση και λειτουργία,
ζ) τα υπηρεσιακά έντυπα που οφείλουν να τηρούν οι ιδιωτικοί
φορείς,
η) τα λοιπά θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν
στην οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων φορέων.
4. Οι δηµόσιοι φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων,
προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες της
Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων µπορεί να ιδρύονται, να µετατρέπονται, να
συγχωνεύονται και να καταργούνται. Για τη στέγασή τους χρησιµοποιούνται κτίρια σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων οι
δηµόσιοι φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων παρέχουν ειδικότητες, οργανώνουν
τµήµατα, σύµφωνα µε τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της
εθνικής οικονοµίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε.
και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιµελητηρίων και των Επιστηµονικών
Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Ναυτιλία και Αιγαίου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
µπορεί να ιδρύονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δηµόσιοι φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
το Υπουργείο Τουρισµού, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητι-
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σµού και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) , σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012. Η
αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων αυτών
ανήκει στο Υπουργείο ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
που τα συστήνει και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και εποπτείας
του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής µη τυπικής εκπαίδευσης είναι δυνατόν να παρέχουν προγράµµατα σπουδών εξ
αποστάσεως κατάρτισης. Στην αρµοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ανήκει η µέριµνα για τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προώθηση
του ψηφιακού περιβάλλοντος στα προγράµµατα Δια Βίου Μάθησης, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εγκεκριµένων
προγραµµάτων σπουδών και η έγκριση εκπαιδευτικού υλικού εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης εγκεκριµένων προγραµµάτων σπουδών ή µέρους αυτού ή ενοτήτων αυτών, από τρίτους, δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα
εξ αποστάσεως κατάρτισης εφόσον αφορούν το σύνολο µιας ειδικότητας στους αποφοίτους τους απονέµεται Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης και τους παρέχεται δικαίωµα
συµµετοχής στις διαδικασίες Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή και λειτουργία της παροχής προγραµµάτων σπουδών εξ αποστάσεως
κατάρτισης.
8. Για τους σπουδαστές των δηµόσιων φορέων η έκδοση των
πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται
για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι µαθητές δεν
είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, γίνονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από ιατρούς συµβεβληµένους µε το Δηµόσιο
ή µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης
των µαθητών, που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση στα Σ.Ε.
των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ.
ή στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια Γυµνασίων και Γενικών Λυκείων ή στα Ε.Κ.Φ.Ε. ή στους χώρους εργασίας, κατά το µέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται
από άµεση ή έµµεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική
Άσκηση τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του Δηµοσίου είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Υγείας, ρυθµίζονται ο τρόπος κάλυψης
των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέµατα που
αφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται η συµµετοχή του Δηµοσίου στις
εισφορές και τις αποζηµιώσεις των µαθητών και των εργοδοτών
κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.
Άρθρο 18
Επαγγελµατικά περιγράµµατα και
προγράµµατα σπουδών
1. Για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών κάθε ειδικότητας λαµβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελµατικά περιγράµµατα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 3369/2005 (Α’171), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του
ν. 3879/2010 (Α’163) και την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.
4115/2013 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν, ή µε βάση τα απαιτούµενα
επαγγελµατικά προσόντα. Αξιολογούνται δε και επανεκτιµώνται
και, εάν κριθεί σκόπιµο, ανανεώνονται κάθε έξι, τουλάχιστον, έτη.
2. Τα προγράµµατα σπουδών της αρχικής κατάρτισης αποτυπώνονται στους αντίστοιχους ανά οµάδα προσανατολισµού
επαγγελµάτων, τοµέα ή ειδικότητα οδηγούς σπουδών. Ο οδηγός
σπουδών κάθε ειδικότητας περιλαµβάνει σαφώς επαγγελµατικό
προφίλ, µαθησιακά αποτελέσµατα, που αναλύονται σε γνώσεις,
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δεξιότητες και ικανότητες, κατά µάθηµα και ειδικότητα, πιστωτικές µονάδες, αντιστοιχίσεις ειδικότητας και κατάταξης υποψηφίων, ωρολόγιο πρόγραµµα µε διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή
εργαστηριακής ενότητας, διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος, προσόντα
εκπαιδευτών, µεθόδους διδασκαλίας και εξοπλισµό, όπως και
µέσα διδασκαλίας. Τα προγράµµατα σπουδών ανά ειδικότητα
της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης διαµορφώνονται και
εποπτεύονται ως προς την εφαρµογή τους από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Η
πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών γίνεται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Τα προγράµµατα σπουδών της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης δύνανται να συνδέουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα µε
Πιστωτικές Μονάδες, σε εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου
2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009), η απόδοση των οποίων επιτρέπει τόσο την αντιστοίχιση των αποκτούµενων προσόντων και
την ισοτιµία των τίτλων σπουδών όσο και την κινητικότητα µεταξύ
διαφόρων εκπαιδευτικών συστηµάτων και των διαφόρων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 19
Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
Έννοια
1. Σκοπός της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, διάρκειας
τριών ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ..
2. Η φοίτηση στις δηµόσιες Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
3. Δύναται να ιδρύονται Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Εσπερινές, δηµόσιες και ιδιωτικές, καθώς και Πειραµατικές και
Ειδικής Αγωγής, οι οποίες είναι αποκλειστικά δηµόσιες. Στην
απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη λειτουργία των ανωτέρω Σ.Ε.Κ.. Οι Εσπερινές Σχολές
Επαγγελµατικής Κατάρτισης µπορεί να είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές. Στην απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Σχολών. Η διάρκεια
φοίτησης σε αυτές είναι τετραετής, συνολικά όχι λιγότερο από
1.618 διδακτικές ώρες ειδικότητας, επιµερισµένες σε τέσσερα
(4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόµενοι είτε άλλες
κατηγορίες µαθητών. Στους σπουδαστές των Εσπερινών Σ.Ε.Κ.
που προάγονται στην Τάξη Μαθητείας απονέµεται η Βεβαίωση
Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς την υποχρέωση φοίτησης
στην Τάξη Μαθητείας για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες
πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 600 ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη
Β’ Τάξη της Σ.Ε.Κ..
4. Για την αδειοδότηση των ιδιωτικών Σ.Ε.Κ. εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου Θ’ του ν. 4093/2012 σχετικά µε την
αδειοδότηση των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..
Άρθρο 20
Οµάδες Προσανατολισµού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.
1. Οι Οµάδες Προσανατολισµού µε τις αντίστοιχες Ειδικότητες
της Σχολής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης είναι οι εξής:
α) Οµάδα Προσανατολισµού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής:
1. Τεχνίτης Ζωϊκής Παραγωγής.
2. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής
3. Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας.
4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας.
5. Τεχνίτης Αµπελουργίας - Οινοτεχνίας - Ποτοποιίας.
6. Τεχνίτης Αρδεύσεων.
7. Τεχνίτης Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών.
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8. Τεχνίτης Ανθοκοµίας - Φυτοτεχνίας.
9. Τεχνίτης Μελισσοκοµίας.
10. Τεχνίτης Γαλακτοκοµίας-Τυροκοµίας.
11. Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανηµάτων.
β) Οµάδα Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών:
1. Τεχνίτης Οικοδοµικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδοµών γύψου- επιχρίσµατος – µονώσεων - σκυροδέµατος).
2. Τεχνίτης Ελαιοχρωµατιστής.
3. Τεχνίτης Λιθοξόος - Μαρµαράς και Λιθοχαράκτης.
4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωµάτων.
5. Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων.
6. Τεχνίτης Επιµεταλλώσεων.
7. Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής.
8. Τεχνίτης Δερµάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας.
9. Τεχνίτης Υποδηµατοποιίας.
10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων.
11. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχηµάτων.
12. Τεχνίτης Ναυπηγείου.
13. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών.
14. Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων µοτοσυκλετών και µηχανών θαλάσσης.
15. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανηµάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και γεωτρύπανων).
16. Τεχνίτης εργαλειοµηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων.
17. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
18. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων.
19. Τεχνίτης Δοµής και Συστηµάτων Ισχύος Αεροσκαφών.
20. Τεχνίτης Εργαλειοµηχανών CNC.
γ) Οµάδα προσανατολισµού εφαρµοσµένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών:
1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας.
2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας.
3. Τεχνίτης Κοσµήµατος και Μεταλλοτεχνίας.
4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.
5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας.
6. Τεχνίτης Κεραµικής -Αγγειοπλαστικής τέχνης.
7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών.
8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών.
9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής.
10. Τεχνίτης Υαλουργίας - Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας
(βιτρό).
11. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων µουσικών οργάνων.
12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών.
13. Τεχνίτης Διακοσµητικών Εφαρµογών.
14. Τεχνίτης Χαρακτικής.
15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων.
16. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού.
δ) Οµάδα προσανατολισµού επαγγελµάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
1. Τεχνίτης Τουριστικών µονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας
(Υπηρεσία υποδοχής- Υπηρεσία ορόφων -Εµπορευµατογνωσία).
2. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας).
3. Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισµού (Σερβιτόρος).
4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας.
5. Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης.
ε) Επιµέρους τοµείς και επαγγέλµατα:
1. Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.
2. Τεχνίτης Κοµµωτικής τέχνης.
3. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισµού νυχιών και
Ονυχοπλαστικής.
4. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής
πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα όρασης.
Άρθρο 21
Πρόγραµµα Σπουδών Σ.Ε.Κ.
1. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α’, Β’ και η Τάξη Μαθητείας. Στην
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Α’ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου
Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου, στη Β’ τάξη εγγράφονται οι
προαγόµενοι από την Α’ τάξη και στην Τάξη Μαθητείας εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β’ τάξη της Σ.Ε.Κ..
2. Στην Α’ και Β’ τάξη Σ.Ε.Κ. εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα (30) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως. Ειδικότερα,
εφαρµόζεται εκπαιδευτικό πρόγραµµα τεσσάρων (4) ωρών εβδοµαδιαίως, µε δύο (2) µαθήµατα Γενικής Παιδείας, Ελληνική
Γλώσσα και Μαθηµατικά, που είναι κοινό για όλους τους µαθητές
και εκπαιδευτικό πρόγραµµα είκοσι έξι (26) ωρών εβδοµαδιαίως,
που αποτελείται από µαθήµατα Ειδικότητας. Τα µαθήµατα Ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό
µέρος και 50% εργαστηριακό.
3. Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρµόζεται πρόγραµµα του εργαστηριακού µαθήµατος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση
της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιµερισµένο σε δύο
(2) ηµέρες εβδοµαδιαίως. Στις Σ.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, το πρόγραµµα διδάσκεται
στις σχολικές µονάδες των Σ.Ε.Κ. και τις σχολικές µονάδες του
Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού
έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεµβρίου έως και την 30ή Αυγούστου
εκάστου έτους.
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρµόζεται «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι
οκτώ (28) ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο σε πέντε (5) ηµέρες
για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία
σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύµβαση, που συνάπτεται µεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου), µε επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόµενου µετά το πέρας της µαθητείας. Το εργαστηριακό µάθηµα πραγµατοποιείται σε Εργαστήρια του
Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Ετησίως, από τη 1η Σεπτεµβρίου έως τη 15η Σεπτεµβρίου, οι
απόφοιτοι του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, της Τάξης Μαθητείας, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό
Πρόγραµµα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδοµήντα (70)
ωρών, για την αρτιότερη προετοιµασία τους για τη συµµετοχή
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του Προπαρασκευαστικού
Προγράµµατος Πιστοποίησης.
4. Τα µαθήµατα ανά Ειδικότητα Οµάδας Προσανατολισµού
στην Α’ και Β’ Τάξη Σ.Ε.Κ., καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της Τάξης Μαθητείας.
Άρθρο 22
Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών
1. Η αξιολόγηση στα µαθήµατα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεµάτων και
θεµελιωδών εννοιών, καθώς και στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική
σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηµατολογία, η επίλυση προβληµάτων και η πρωτοτυπία.
2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:
α) Στον προσδιορισµό της ανά µάθηµα εξεταστέας ύλης µε
βάση θεµατικές ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από ευρύτερα τµήµατα της ύλης του µαθήµατος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του
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κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρηµάτων και τεκµηρίωσης για θέµατα συναφή µε την
ύλη.
3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α’, Β’ Τάξη της
Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης διεξάγονται ενδοσχολικά
και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα, γενικής παιδείας και ειδικότητας µε κοινά θέµατα για όλα τα τµήµατα του
ίδιου σχολείου, που καθορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθµός της Α’ Τάξης και της Β’ Τάξης προκύπτει
από το µέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον
αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).
Στους προαγόµενους από τη Β’ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωµα συµµετοχής στην Τάξη Μαθητείας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται
στο µαθητή Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου 3.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του µαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις
εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το
Πτυχίο Ειδικότητας.
4. Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωµα πρόσβασης
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Άρθρο 23
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Έννοια και Ίδρυση
1. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι
η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης σε
αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αποφοίτους
Σ.Ε.Κ..
2. Η φοίτηση στα δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
3. Δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ.. Πειραµατικά αποκλειστικά δηµόσια και Ειδικής Αγωγής δηµόσια και ιδιωτικά. Στην απόφαση
ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ..
4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 150 ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυµούν, µε υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του
εξαµήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέµεται η Βεβαίωση
Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την ολοκλήρωση των τεσσάρων
εξαµήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
5. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση ή τη
Μαθητεία µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών
των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειάς της, µε ευθύνη εφαρµογής του
ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την πραγµατοποιήσουν σε φυσικά
πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η περίοδος πρακτικής άσκησης
πρέπει να είναι συνεχόµενη ή και τµηµατική χωρίς να υπερβαίνει
χρονικά ένα (1) ηµερολογιακό έτος.
6. Η εποπτεία, ο συντονισµός, η διασφάλιση της ποιότητας και
η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγµατοποιείται µε ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόµενου από αυτόν
προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, αρµοδιότητα του
οποίου αποτελεί η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζοµένου, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούµενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση και
η τήρηση ατοµικού φακέλου πρακτικής άσκησης µε τις σχετικές
µηνιαίες εκθέσεις προόδου.
7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαµήνων, επιµερισµένη σε τέσσερα (4) εξάµηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες
ειδικότητας, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών και σε ένα εξάµηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνο-
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λικής διάρκειας 1.050 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά
το χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθµιας
µη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθµίδας. Το πέµπτο εξάµηνο Πρακτικής Άσκησης
δύναται να λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου, του
τρίτου και του τέταρτου εξαµήνου φοίτησης. Ο µέγιστος αριθµός
ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόµενους, σε
εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και µεικτά µαθήµατα.
8. Οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222), αδειοδοτούνται αυτόµατα χωρίς καµία πρόσθετη προϋπόθεση και για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευµάτων
ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα και κάθε λεπτοµέρεια του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 24
Οµάδες Προσανατολισµού, Τοµείς
και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
1. Οι Οµάδες Προσανατολισµού µε τους αντίστοιχους Τοµείς
και µε τις αντίστοιχες Ειδικότητες του Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι οι εξής:
α) Οµάδα Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών:
Τοµέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Η/Υ
3. Τεχνικός Λογισµικού Η/Υ
4. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα/ Web designer - Developer/ Video games).
Τοµέας Χηµικών Εφαρµογών
1. Τεχνικός Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών.
2. Τεχνικός Φαρµάκων, Καλλυντικών και Παρεµφερών Προϊόντων.
Τοµέας Ένδυσης και Υπόδησης
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύµατος και Υποδήµατος - Σχεδιαστής Μόδας.
Τοµέας Δοµικών Έργων
1. Σχεδιαστής Δοµικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τοµέας Μηχανολογίας.
1. Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισµού και κλιµατισµού
3. Τεχνικός Μηχανοτρονικής
4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
Τοµέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού
1. Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
2. Τεχνικός Αυτοµατισµών
β) Οµάδα Προσανατολισµού Διοίκησης και Οικονοµίας:
Τοµέας Διοίκησης και Οικονοµίας
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας
2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα του Αθλητισµού
3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα της Ναυτιλίας
4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα του Τουρισµού
5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα του Πολιτισµού
6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα της Υγείας
7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα των Μεταφορών
8. Στέλεχος Εµπορίας, Διαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων
(Μarketing)
9. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(Logistics)
10. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
11. Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δηµοσκοπήσεων
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12. Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
13. Στέλεχος Χρηµατοοικονοµικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
14. Στέλεχος Κοστολόγησης
15. Γραµµατέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών.
γ) Οµάδα Προσανατολισµού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής:
Τοµέας Γεωπονίας
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα της Αγροτικής Οικονοµίας.
2. Τεχνικός Αγροτουρισµού
3. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρµογών και εγκαταστάσεων σε
έργα τοπίου και περιβάλλοντος
Τοµέας Διατροφής και Διαιτολογίας
1. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας.
Τοµέας Τεχνολογίας Τροφίµων και Ποτών
1. Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίµων και Ποτών.
δ) Οµάδα Προσανατολισµού Εφαρµοσµένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών:
Τοµέας Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρµοσµένων Τεχνών
1. Τέχνη φωτογραφίας
2. Ζωγραφική τέχνη
3. Μεταλλοτεχνία
4. Χαρακτική τέχνη
5. Τέχνη τοιχογραφίας
6. Κεραµική τέχνη
7. Τέχνη ψηφιδωτού
8. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσµηση και Σχεδιασµός αντικειµένων
9. Μουσική τεχνολογία
10. Εικονοληψία
11. Ηχοληψία
12. Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρµοσης εικόνας (monter)
13. Λογοτεχνική µετάφραση κειµένων και Διόρθωση, Επιµέλεια
κειµένων
14. Τέχνη δηµιουργικής γραφής
15. Τέχνη σκίτσου - Εικονογραφίας - Γραφικών
16. Τεχνικός κινούµενης εικόνας - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης
Γραφήµατος
17. Υποκριτική τέχνη θεάτρου - κινηµατογράφου
18. Τέχνη σεναριογραφίας
19. Τέχνη σκηνοθεσίας
20. Τέχνη σκηνογραφίας - ενδυµατολογίας
21. Εφαρµοσµένες τέχνες χορού
22. Μουσική -Τραγούδι
23. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων.
24. Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων.
ε) Οµάδα επαγγελµάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης:
1. Δηµοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
2. Αθλητική δηµοσιογραφία
3. Ραδιοφωνικός παραγωγός
4. Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής
5. Τηλεοπτικός παραγωγός.
στ) Οµάδα Προσανατολισµού Επαγγελµάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
1. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εµπορευµατογνωσία)
2. Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής
3. Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιµάγειρας (chef)
ζ) Οµάδα προσανατολισµού Υγείας και Πρόνοιας:
1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Βοηθός Φαρµακείου
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
4. Βοηθός Εργοθεραπείας
5. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
6. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
8. Βοηθός Οπτικής και Οπτικοµετρίας
9. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων
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10. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
11. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας
12. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
13. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων
14. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
15. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ειδικές παθήσεις
16. Διασώστης - Πλήρωµα ασθενοφόρου.
η) Επιµέρους τοµείς και επαγγέλµατα:
1. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ
2. Τεχνικός Κοµµωτικής τέχνης
3. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισµού Νυχιών και
Ονυχοπλαστικής
4. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών
5. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών
6. Επιµελητής Πτήσεων
7. Στέλεχος Υπηρεσιών Αεροµεταφοράς
8. Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας – spa
9. Προπονητής Αθληµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 25
Τίτλοι επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και επαγγελµατικά δικαιώµατα
1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
α. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται
στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
β. Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ Τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
γ. Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δ. Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας,
ε. Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ..
2. Για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
κατόχων τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
επιπέδου 3, ειδικότητας Πλοιάρχων και Μηχανικών Εµπορικού
Ναυτικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261).
3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισµένων επαγγελµάτων και
καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελµατικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελµα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, µε τις
οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελµατικής κατάρτισης για
τους αποφοίτους παλαιού τύπου επαγγελµατικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, µέσες σχολές εργοδηγών κ.λπ.). Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζονται οι όροι και η διαδικασία, µε τους
οποίους πιστοποιείται η επαγγελµατική κατάρτιση επαγγελµατιών, που δεν διαθέτουν αναγνωρισµένο επαγγελµατικό τίτλο και
η αντιστοίχιση της πιστοποίησης της επαγγελµατικής κατάρτισης
επαγγελµατιών µε τους τίτλους επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης του παρόντος άρθρου.
5. Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου
17, εκτός του Κολλεγίου, λαµβάνουν Βεβαίωση Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και είναι δυνατόν, εφόσον το επιθυµούν και εφόσον
πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συµµετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια, το τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους, από τον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά µόνας ή και σε συνερ-
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γασία µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις Επιστηµονικές
Ενώσεις αποτελεί το φορέα, που εφαρµόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας.
Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων
πιστοποίησης, συµµετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος, για όσες ειδικότητες
υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις
πιστοποίησης, παράλληλα µε το προβλεπόµενο πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για το
συγκεκριµένο επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των
προγραµµατικών συµφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις επιστηµονικές ενώσεις και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το
σύστηµα πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Σχολών Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η
οργανωτική δοµή, ο τύπος των χορηγούµενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης. Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), µε συµµετοχή µελών
του διοικητικού συµβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και
στελεχών, επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων του δηµόσιου ή
ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελµατικών επιµελητηρίων, επαγγελµατικών φορέων, κοινωνικών
εταίρων, επιστηµονικών ενώσεων για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεµάτων, που
εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση
της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ.
και Ι.Ε.Κ., συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των
εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισµός γίνεται µε
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από εισήγηση της
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία
αποζηµίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, θέµα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..
6. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των Φορέων
µη τυπικής εκπαίδευσης καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα,
τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα εφαρµογής αυτού του άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ
ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 26
Περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων - Διεύθυνση Δια Βίου
Μάθησης (ΔΔΒΜ)
1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που προβλέπεται στο άρθρο
3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), συνιστάται και εδρεύει µία Διεύθυνση
Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ), µε κατά τόπο αρµοδιότητα αυτή της
περιφερειακής ενότητας και µε έδρα την έδρα της οικείας περιφερειακής ενότητας. Οι ΔΔΒΜ συνιστούν περιφερειακές υπηρε-
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σίες, που αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Περιφερειακές υπηρεσίες κάθε ΔΔΒΜ, που αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες της, είναι οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ),
τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) που βρίσκονται εντός της κατά τόπο αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
2. Ειδικά, στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συνιστώνται οι ακόλουθες ΔΔΒΜ:
α) Στο Νοµό Αττικής:
αα) Α’ ΔΔΒΜ: µε κατά τόπο αρµοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια του Δήµου Αθηναίων και των Δήµων Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα,
Ηλιούπολης και Δάφνης – Υµηττού, Πεντέλης, Κηφισίας, Ηρακλείου, Μεταµορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης και Αµαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας,
Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου,
ββ) Β’ ΔΔΒΜ: µε κατά τόπο αρµοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήµων Γλυφάδας, Ελληνικού, Αλίµου, Παλαιού Φαλήρου και Αργυρούπολης, Αγίου Δηµητρίου, Νέας Σµύρνης,
Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου, Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας, Πετρούπολης, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καµατερού,
γγ) Γ’ ΔΔΒΜ: µε κατά τόπο αρµοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήµων Πειραιώς, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου,
Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Αίγινας, Κορυδαλλού, Νίκαιας –
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάµατος
και Σαλαµίνας,
δδ) Δ’ ΔΔΒΜ: µε κατά τόπο αρµοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια όλων των Δήµων της τέως Νοµαρχίας Δυτικής Αττικής
και
εε) Ε’ ΔΔΒΜ: µε κατά τόπο αρµοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήµων Ωρωπού, Μαραθώνος, Διονύσου και Αχαρνών, Ραφήνας - Πικερµίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων Αρτέµιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Κρωπίας, Μαρκόπουλου,
Μεσογαίας, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης.
β) Στο Νοµό Θεσσαλονίκης:
αα) Α’ ΔΔΒΜ Θεσσαλονίκης: µε κατά τόπο αρµοδιότητα στην
εδαφική περιφέρεια του ίδιου Δήµου και των Δήµων Καλαµαριάς,
Θερµαϊκού, Θέρµης και Πυλαίας - Χορτιάτη και
ββ) Β’ ΔΔΒΜ Θεσσαλονίκης: µε κατά τόπο αρµοδιότητα στην
εδαφική περιφέρεια των Δήµων Κορδελιού - Ευόσµου, Νεάπολης
- Συκεών και Αµπελοκήπων - Μενεµένης, Δέλτα, Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Παύλου Μελά.
3. Σε κάθε ΔΔΒΜ προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται
και παύεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης. Ο Διευθυντής είναι αποσπασµένος εκπαιδευτικός της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης ή ισότιµο τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία
και σηµαντικά διοικητικά και επιστηµονικά προσόντα στη µη τυπική εκπαίδευση. Η διάρκεια της θητείας του στη θέση του Διευθυντή είναι τετραετής.
4. Για την επιλογή των διευθυντών ΔΔΒΜ εκδίδεται πρόσκληση
ενδιαφέροντος από τον Γενικό Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης, η
οποία δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και µε την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλουν οι υποψήφιοι µε τις αιτήσεις τους και οι
προθεσµίες υποβολής. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων για
τη θέση του διευθυντή ΔΔΒΜ συνεκτιµώνται η εµπειρία και οι
σπουδές σε θέµατα διοίκησης της εκπαίδευσης, µη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, οι µεταπτυχιακές σπουδές, η επιµόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η
οργάνωση και η συµµετοχή σε επιστηµονικά και εκπαιδευτικά σεµινάρια ή άλλες επιστηµονικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις,
η ικανότητα εφαρµογής προγραµµάτων και καινοτοµιών, η
γνώση και η ικανότητα αντιµετώπισης των εκπαιδευτικών προβληµάτων, η ικανότητα συνεργασίας µε τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό
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έργο, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, η οργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των
υποψηφίων. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Διευθυντής ΔΔΒΜ που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται πλήρως στα καθήκοντά του από τον προϊστάµενο
του τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων. Διευθυντής
ΔΔΒΜ που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από τη δηµόσια εκπαίδευση, εκπίπτει, αυτοδικαίως, από τη θέση του. Η αναπλήρωση του Διευθυντή ΔΔΒΜ που ελλείπει διαρκεί έως την
τοποθέτηση νέου.
6. Ο διευθυντής της ΔΔΒΜ ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Εξειδικεύει την εφαρµογή της εθνικής πολιτικής της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης στο επίπεδο της κατά τόπον και
καθ’ ύλην αρµοδιότητάς του και
β) ασκεί στο πλαίσιο της κατά τόπο αρµοδιότητάς του τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία:
αα) των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των
Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ) και
ββ) των στελεχών της επαγγελµατικής κατάρτισης και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη
ΔΔΒΜ και στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων,
γ) ευθύνεται για την οικονοµική διαχείριση της ΔΔΒΜ,
δ) ευθύνεται για την τήρηση των νόµων, των εγκυκλίων και των
αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρµόδια όργανα της διοίκησης,
ε) ενηµερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, εντύπως
ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται µε την Κεντρική και τις αρµόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων για τη ρύθµιση κάθε λειτουργικού θέµατος αρµοδιότητάς του και
στ) είναι πειθαρχικός προϊστάµενος της ΔΔΒΜ. Η πειθαρχική
εξουσία του προηγούµενου εδαφίου ασκείται, για µεν τους εκπαιδευτικούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 47/2006 (Α’ 48),
για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), ως ισχύουν.
7. Κάθε ΔΔΒΜ διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:
α) Τµήµα διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων, το οποίο στελεχώνεται από έξι (6) έως και δεκατέσσερις (14) αποσπασµένους
ή µεταταχθέντες διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή των εποπτευόµενων φορέων του ή
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανάλογα µε
τον αριθµό των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στην
οικεία ΔΔΒΜ και διαρθρώνεται περαιτέρω στα Γραφεία:
αα) διοικητικών υποθέσεων, µε αρµοδιότητα σε θέµατα διοικητικής φύσης, όπως είναι η τήρηση πρωτοκόλλου και η διακίνηση εγγράφων, η σύνταξη και η προώθηση σχεδίων διοικητικών
πράξεων, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού, καθώς και σε θέµατα διαχείρισης της υλικοτεχνικής
υποδοµής και συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδοµένων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της ΔΔΒΜ και των υπηρεσιακών µονάδων που υπάγονται σε αυτή και
ββ) οικονοµικών υποθέσεων, µε αρµοδιότητα σε θέµατα οικονοµικής φύσης, όπως είναι η µισθοδοσία του προσωπικού και η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών εξόφλησης των τίτλων πληρωµής δηµόσιων δαπανών, η συγκέντρωση και επεξεργασία των
απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισµού και
η παρακολούθηση της εκτέλεσής του.
β) Τµήµα νοµικής υποστήριξης, µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη για θέµατα λειτουργίας και άσκησης αρµοδιοτήτων της
ΔΔΒΜ και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται
σε αυτή, το οποίο στελεχώνεται από τρεις (3) έως και επτά (7)
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αποσπασµένους ή µεταταχθέντες διοικητικούς υπαλλήλους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή των εποπτευόµενων
φορέων του ή εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανάλογα µε τον αριθµό των περιφερειακών
υπηρεσιών που υπάγονται στην οικεία ΔΔΒΜ.
8. Στο Τµήµα διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων προΐσταται
διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ. Στο Γραφείο διοικητικών υποθέσεων και στο Γραφείο οικονοµικών
υποθέσεων προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και ΠΕ Οικονοµικού ή
ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ. Οι
προϊστάµενοι του Τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων και των Γραφείων της επιλέγονται και τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Στο
Τµήµα νοµικής υποστήριξης προΐσταται, διοικητικά, αποσπασµένος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών, πτυχιούχος νοµικού τµήµατος, µε απόφαση του διευθυντή ΔΔΒΜ.
9. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών
θεµάτων και ο προϊστάµενος του Τµήµατος νοµικής υποστήριξης
που ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται πλήρως στα καθήκοντά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
87 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η αναπλήρωση των προϊσταµένων που ελλείπουν διαρκεί έως την τοποθέτηση νέων.
10. Οι κενές οργανικές θέσεις στις ΔΔΒΜ, κατά την 23η Ιουλίου 2013 είναι τριακόσιες είκοσι πέντε (325) και καλύπτονται
από µετατασσόµενους διοικητικούς υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
των υπηρεσιών των εποπτευόµενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε πράξη µετάταξης, η
οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σύµφωνα µε τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω µετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή µη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, µε το βαθµό και το
Μ.Κ. που κατέχουν, µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από
τις οποίες προέρχονται. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων το ανωτέρω προσωπικό κατατάσσεται ανά
ΔΔΒΜ σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες.
11. Για τη θητεία και την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή
από την άσκηση των καθηκόντων και τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις µετά τη λήξη της θητείας των Διευθυντών ΔΔΒΜ και των
προϊσταµένων ΔΔΒΜ, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των
άρθρων 25 έως και 27 του ν. 3848/2010.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται οποιοδήποτε λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή και εξειδίκευση
των ανωτέρω παραγράφων.
Άρθρο 27
Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
1. Η διοίκηση κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ασκείται:
α) από τον διευθυντή,
β) τον υποδιευθυντή και
γ) τη συνέλευση των διδασκόντων.
Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν θητεία δύο
(2) ετών. Η επιλογή του διευθυντή και υποδιευθυντή των ΣΕΚ,
ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Δια Βίου Μάθησης. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Υποδιευθυντής τοποθετείται σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ
που φοιτούν περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ µε περισσότερους από τετρακόσιους (400) σπουδαστές τοποθετείται και δεύτερος
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υποδιευθυντής.
2. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του
υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.
3. Ο διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των ΣΕΚ,
ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ είναι επιστηµονικός-παιδαγωγικός και οικονοµικός υπεύθυνος των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, είναι αρµόδιος
για τα θέµατα που αφορούν στην εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία αυτών. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµο τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και
σηµαντικά διοικητικά και επιστηµονικά προσόντα στη µη τυπική
εκπαίδευση, να γνωρίζει πολύ καλά τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες εργασίας της περιοχής του, να διαθέτει
σχετική τεχνογνωσία από τη συµµετοχή στην παιδαγωγική - παραγωγική - επιχειρηµατική δραστηριότητα του τόπου του.
4. Ο διευθυντής των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ασκεί, ιδίως, τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) ευθύνεται για την οικονοµική διαχείριση των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ
και ΚΔΒΜ,
β) ευθύνεται για την τήρηση των νόµων, των εγκυκλίων και των
αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρµόδια όργανα της διοίκησης,
γ) ενηµερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης και της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και
συνεργάζεται µε την Κεντρική και τις αρµόδιες Περιφερειακές
Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη
ρύθµιση κάθε λειτουργικού θέµατος αρµοδιότητάς του,
δ) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε τα στοιχεία της οικονοµικής λειτουργίας των
ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, καθώς και για την ηλεκτρονική ενηµέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού τους,
ε) ευθύνεται για την εφαρµογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που αφορούν σπουδαστές µε αναπηρίες ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες,
στ) αναθέτει στους εκπαιδευτικούς των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και
ΚΔΒΜ συγκεκριµένες αρµοδιότητες που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως είναι αυτές που σχετίζονται µε
τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την υλοποίηση των καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση και την Πρακτική Άσκηση και τη Μαθητεία των
σπουδαστών, την εφαρµογή προγραµµάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και τη λειτουργία του ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.
5. Ο διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάµενος των ΣΕΚ, ΙΕΚ,
ΣΔΕ και ΚΔΒΜ. Η πειθαρχική εξουσία του προηγούµενου εδαφίου ασκείται, για µεν τους εκπαιδευτικούς σύµφωνα τις διατάξεις του π.δ. 47/2006 (Α’ 48), για δε τους διοικητικούς
υπαλλήλους σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/
2007 (Α’ 26), ως ισχύουν.
6. Ο διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ
και ΚΔΒΜ της οποίας προΐσταται τις νόµιµες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο διευθυντής ενηµερώνει, αυθηµερόν, την οικεία ΔΔΒΜ.
7. Ο διευθυντής της Σ.Ε.Κ. και του Ι.Ε.Κ. δεν ασκεί διδακτικά
καθήκοντα.
8. Ο διευθυντής της Σ.Ε.Κ. και του Ι.Ε.Κ., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο
διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στα
ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ και ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του
διευθυντή. Αν στα ΣΕΚ, ΙΕΚ,ΣΔΕ και ΚΔΒΜ έχουν τοποθετηθεί
δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή που ορίζεται µε απόφασή του και σε περίπτωση που
και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος
υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, στο
οποίο δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώ-
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νεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στα ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και
ΚΔΒΜ, ο οποίος ορίζεται µε απόφασή του. Αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται
από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.
9. Ο υποδιευθυντής των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ συνεπικουρεί
τον διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει. Ο υποδιευθυντής πρέπει να έχει γνώση και εµπειρία σε διδακτικές µεθόδους της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης,
στην επιµόρφωση εκπαιδευτών, να µπορεί να παρακολουθήσει
και να εποπτεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να συντονίσει τη διαδικασία αξιολόγησής της. Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) µεριµνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και της συνέλευσης
των διδασκόντων που αφορούν σε θέµατα φοίτησης των σπουδαστών και
γ) όσες άλλες αρµοδιότητες του αναθέτει ο διευθυντής.
10. Στα ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ που έχουν τοποθετηθεί δύο
υποδιευθυντές, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους γίνεται µε απόφαση του διευθυντή. Ο υποδιευθυντής ασκεί διδακτικά καθήκοντα, που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του
υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού, του ίδιου κλάδου και χρόνου υπηρεσίας.
11. Σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λειτουργεί συνέλευση
των διδασκόντων, στην οποία συµµετέχουν οι εκπαιδευτικοί που
υπηρετούν στη µονάδα µε οποιονδήποτε σχέση εργασίας.
12. Στο σύλλογο των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής
των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ. Η συνέλευση των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της. Τακτικές συνελεύσεις πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε
εξαµήνου ή τριµήνου. Η συνέλευση των διδασκόντων συγκαλείται
έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών της µε έγγραφη αίτησή του, στην
οποία προσδιορίζει τα θέµατα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και
15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
13. Η συνέλευση των διδασκόντων ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) συµβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρµογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και
ΚΔΒΜ, στην οµαλή λειτουργία τους, καθώς και στην παιδαγωγική
διευθέτηση των σπουδαστικών ζητηµάτων,
β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και
αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάµεσα στο προσωπικό,
τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,
γ) αποφασίζει για θέµατα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής
των σπουδαστών και
δ) εισηγείται στο διευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ το
είδος και τη µορφή της εκπαιδευτικής κατάρτισης και επιµόρφωσης και συµβάλλει στην υλοποίησή της.
14. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνανται να ανήκουν:
α) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας και της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης σε θέσεις που συνιστώνται µε πράξη µετάταξης, η
οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι ανωτέρω µετατάσσονται σε θέσεις συναφούς κλάδου της ίδιας
κατηγορίας, µε το βαθµό και το Μ.Κ. που κατέχουν, µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει. Οι κενές οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της κατηγορίας αυτής, κατά την 23η Ιουλίου 2013, είναι
εννιακόσιες είκοσι πέντε (925). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων το ανωτέρω προσωπικό κατατάσσεται
ανά ΔΔΒΜ σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες.
β) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας και της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, µόνιµοι, αποσπασµένοι ή µε ανάθεση υπερωριακής
διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι, κατά τις κείµενες δια-
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τάξεις.
γ) Εκπαιδευτές ενηλίκων, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
ορισµένου χρόνου ή σύµβαση έργου.
δ) Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται
στα άρθρα 17 και 18, αντίστοιχα, του ν. 3699/2008 (Α’ 199), ως
ισχύουν.
Το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και
ΚΔΒΜ δύναται να αποσπάται, για ένα έτος, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν
εισήγησης του αρµόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε σχολικές µονάδες
ΕΠΑ.Λ., οι οποίες βρίσκονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που χωρικά ταυτίζεται µε τη ΔΔΒΜ στην οποία υπηρετούν,
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.
15. α) Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελµατίας, ο
οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την
άσκηση του επαγγέλµατός του και την απαιτούµενη πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια, για τη γενική εκπαίδευση και την
επαγγελµατική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,
όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιηµένο Επαγγελµατικό Περίγραµµα Εκπαιδευτή.
β) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των
προσόντων των εκπαιδευτών όπως και η χρήση των κατάλληλων
εκπαιδευτικών µεθόδων και εργαλείων, συµπεριλαµβανοµένων
των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόµενης κατάρτισης. Για το λόγο αυτόν τα προγράµµατα
σπουδών περιλαµβάνουν σαφείς κατευθύνσεις, αναφορικά µε τα
προσόντα των εκπαιδευτών ανά Θ.Ε. και µε τα απαιτούµενα εκπαιδευτικά µέσα, µεθοδολογίες και εργαλεία. Οι θέσεις εκπαιδευτών των δηµόσιων ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ προκηρύσσονται
από τη ΓΓΔΒΜ ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ, που µε απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων του έχει αναθέσει. Οι προκηρύξεις αναφέρουν: τη διάρκεια κατάρτισης, τις
ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν, τις Θ.Ε. ανά
ειδικότητα µε αναφορά στο είδος τους (θεωρητικές – εργαστηριακές– µικτές) και στις προβλεπόµενες από το πρόγραµµα
σπουδών ώρες διδασκαλίας ανά Θ.Ε., τους δικαιούχους συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τη
σχέση εργασίας, τον τρόπο και την ανώτατη ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτών, τη διαδικασία υποβολής και
διαχείρισης τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια επιλογής.
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς
και οι µε οποιανδήποτε σχέση εργασίας ασχολούµενοι στο δηµόσιο τοµέα, που έχουν τα νόµιµα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται
στα εγκεκριµένα και δηµοσιοποιηµένα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών των ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εγγραφή του
υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό-Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ., το
οποίο τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την τήρηση του Υπό-Μητρώου Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ.. Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τον
Διευθυντή της οικείας ΔΔΒΜ, τον Διευθυντή των οικείων ΣΕΚ,
ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ και ένα µέλος οριζόµενο από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ..
δ) Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιµώνται τα ακόλουθα σε σχέση µε την αντίστοιχη Θ.Ε.: η εργασιακή εµπειρία, η
διδακτική εµπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο που
επιθυµούν να διδάξουν, οι συναφείς µε το αντικείµενο µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας στην περίπτωση προηγούµενης συνεργασίας µε το
ΙΕΚ και κοινωνικά κριτήρια.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δια
Βίου Μάθησης, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών
στα ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.
στ) Οι σχετικές αµοιβές των Εκπαιδευτών Ενηλίκων µπορούν
να καλύπτονται και από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
ΕΣΠΑ.
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16. α) Σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, για την υποστήριξη
του έργου αυτού, λειτουργεί Γραφείο Γραµµατείας. Στο γραφείο
αυτό υπάγονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την τήρηση
πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την
αρχειοθέτηση αυτών και την επιµέλεια της αλληλογραφίας του
Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού. Οι θέσεις των υπηρετούντων στο Γραφείο
Γραµµατείας καλύπτονται από διοικητικούς υπαλλήλους µε απόσπαση από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή µε διάθεση από
τις οικείες ΔΔΒΜ. Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να καλύπτονται
και µε µετατασσόµενους υπαλλήλους, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων ή τις υπηρεσίες των εποπτευόµενων φορέων
του, που συνιστώνται µε την πράξη µετάταξης, η οποία εκδίδεται
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τη
διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει. Οι ανωτέρω µετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή µη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, µε το βαθµό και το Μ.Κ. που κατέχουν,
µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται.
β) Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ που φοιτούν έως εκατόν
ογδόντα (180) σπουδαστές το Γραφείο Γραµµατείας στελεχώνεται από δύο (2) άτοµα. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ έως τετρακόσιους (400) σπουδαστές το Γραφείο Γραµµατείας στελεχώνεται
από τρία (3) άτοµα. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ που φοιτούν άνω
των τετρακοσίων (400) σπουδαστών το Γραφείο Γραµµατείας
στελεχώνεται από τέσσερα (4) άτοµα.
17. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται οποιοδήποτε λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή και εξειδίκευση
του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Θέµατα Ειδικής Αγωγής
1. Η υποπαράγραφος γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής:
«γ) οι δοµές της δευτεροβάθµιας ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:
α) Τα Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση περιλαµβάνει πέντε τάξεις. Στα
γυµνάσια αυτά εφαρµόζεται πρόγραµµα για την ολοκλήρωση
της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή
επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιµα µε τα Ειδικά Γυµνάσια, χορηγούν δε στο πέρας της Δ’ τάξης
τίτλο Απολυτηρίου Γυµνασίου και στην Ε’ τάξη, πτυχίο µε Επαγγελµατικά δικαιώµατα επιπέδου 2β.
Στην Ε’ τάξη θεσµοθετείται η πρακτική άσκηση, µε την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισµών µε στόχο τον εµπλουτισµό
των δεξιοτήτων των µαθητών και την απόκτηση επαγγελµατικής
εµπειρίας.
Όταν ο µαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη
Β’ τάξη του Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου και του Επαγγελµατικού Λυκείου (ηµερήσιου ή Εσπερινού), κατόπιν εισήγησης
του ΚΕΔΔΥ, σε ειδικότητα αντίστοιχης οµάδας προσανατολισµού.
Σε περίπτωση που ο µαθητής επιθυµεί να φοιτήσει σε ειδικότητα διαφορετικής οµάδας προσανατολισµού, ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο, θα
εγγραφεί στην Α’ τάξη του Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
του Γενικού Επαγγελµατικού Λυκείου.
β) Τα Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελµατικού Γυµνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυµνασίων και Λυκείων. Στα λύκεια αυτά η
φοίτηση περιλαµβάνει τέσσερις τάξεις κατ’ αντιστοιχία µε το

Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο. Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο µε επαγγελµατικά δικαιώµατα επιπέδου 3.
βα) Στη δευτεροβάθµια Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, δύναται να λειτουργεί το ΕΕΓ µε τάξεις ΕΕΛ, που περιλαµβάνει τις
δοµές των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου
υπό ενιαία διεύθυνση ως ενιαία σχολική µονάδα σε περιπτώσεις
όπου στο νοµό δεν λειτουργεί αντίστοιχη σχολική δοµή. Οι συστεγαζόµενες και συλλειτουργούσες σχολικές µονάδες ΕΕΓ και
ΕΕΛ τελούν επίσης, υπό ενιαία διεύθυνση.
ββ) Για την επάρκεια της φοίτησης των µαθητών που φοιτούν
σε ΕΕΓ και ΕΕΛ εφαρµόζεται το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3699/2008.
βγ) Για τους µαθητές που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, η διαδικασία της
αξιολόγησής τους σε όλα τα επίπεδα θα γίνεται µετά από εισήγηση της ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΑΕ και µε σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου διδασκόντων. Η Επιτροπή διενέργειας της εξέτασης ορίζεται
µε απόφαση του Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ. Οι ήδη φοιτούντες στα
ΤΕΕ Α’ και Β’ βαθµίδας, κατατάσσονται στη νέα σχολική δοµή
στην αντίστοιχη τάξη. Στους ήδη αποφοιτήσαντες µαθητές των
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των ΤΕΕ ειδικής αγωγής α’ και β’ βαθµίδας, χορηγείται από τους Διευθυντές των σχολείων, βεβαίωση ότι ο προηγούµενος τίτλος επέχει θέση πτυχίου επιπέδου 2 α, 2 β και 3
αντιστοίχως και σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια.
Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δηµοτικών σχολείων γενικής ή
ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι σχολικές µονάδες
διαβαθµισµένες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και χορηγούν
στους αποφοίτους τους πτυχίο επιπέδου 2α µε επαγγελµατικά
δικαιώµατα και δικαίωµα εγγραφής στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ. Στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
θεσµοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριµήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών µαθηµάτων η οποία προσδιορίζεται µε απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Το ωρολόγιο
πρόγραµµα της ΣΤ’ τάξης συµπληρώνεται από µαθήµατα των
προηγούµενων τάξεων, ανάλογα µε τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες των µαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ’ τάξη λειτουργεί ως τάξη
τεχνικής/επαγγελµατικής εξειδίκευσης µε σκοπό τον εµπλουτισµό των δεξιοτήτων των µαθητών και την εξοικείωσή τους στο
εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
πρακτική άσκηση των µαθητών, τότε γίνεται µε την υποστήριξη
του σχολικού συνεταιρισµού.
Για τους µαθητές που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., η φοίτησή τους
χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο
οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον
αριθµό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των
διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή και την εισήγηση της ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί. Οι µαθητές των
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που είναι εγγεγραµµένοι και επρόκειτο να φοιτήσουν
κατά το σχολικό έτος 2013-2014 για έκτη, έβδοµη ή όγδοη χρονιά, εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον τις 4
πρώτες τάξεις, κατατάσσονται στην Πέµπτη τάξη της νέας σχολικής δοµής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική
άσκηση των µαθητών, τότε αυτή γίνεται µε την υποστήριξη του
σχολικού συνεταιρισµού σε όλες τις ΣΜΕΑΕ όπου αυτός έχει
συσταθεί.
Από την εφαρµογή του νόµου όλα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α’
βαθµίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ βαθµίδας, µετατρέπονται
σε Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια αντίστοιχα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό
προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό αυτών των σχολικών
µονάδων που υπηρετεί σε αυτές οργανικά, συνεχίζει να υπηρετεί
οργανικά και στις νέες σχολικές µονάδες. Η µη υπηρετούµενες
κενές οργανικές θέσεις µεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες σχολικές µονάδες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον οργανικά τοποθετηµένο εργαζόµενο στις ανωτέρω δοµές.
Οι Διευθυντές και το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στα σχολεία κωφών και τυφλών µαθητών, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση η όχι της
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νοηµατικής γλώσσας και της γραφής Braille. Για τη σχολική χρονιά 2013-2014, οι µαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., των ΕΕΓ, ΕΕΛ, µπορούν να αλλάξουν εργαστήριο κατόπιν απόφασης του Συλλόγου
διδασκόντων και έγκρισης του Σχολικού Συµβούλου ΕΑΕ.
2.α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις,
τους διορισµούς, τις µεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τοµείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους
τις αναθέσεις µαθηµάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την
πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισµούς, τα προγράµµατα σπουδών και τα ωρολόγια προγράµµατα στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, ισχύουν από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου και για την Ειδική Αγωγή. Επιµέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται µε υπουργικές αποφάσεις
που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Κεντρικό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ
αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου, β)
από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου, γ) από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης
αναπληρούµενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίµηση µε σπουδές ή εµπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) από δύο
αιρετά µέλη του ΕΕΠ αναπληρούµενα από τα αναπληρωµατικά
αιρετά µέλη ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος και γραµµατέας διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός της
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
γ. Για τους µόνιµους διορισµούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για
την επιλογή Προϊσταµένων µε θητεία των
ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ
συνεδριάζει υπό την προεδρία ενός περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης κατά προτίµηση µε σπουδές ή εµπειρία στην ειδική
αγωγή, αναπληρούµενο από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τη συµµετοχή ενός σχολικού συµβούλου ΕΑΕ µε τον
αναπληρωτή του, επίσης, σύµβουλο ΕΑΕ, τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, αναπληρούµενο από τον αναπληρωτή Προϊστάµενο της Διεύθυνσης και τα δύο αιρετά µέλη ΕΕΠ
αναπληρούµενα από τα αναπληρωµατικά αιρετά µέλη ΕΕΠ. Στην
υπουργική απόφαση της προηγούµενης παραγράφου θα καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταµένων των ΚΕΔΔΥ µε θητεία µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Ειδικής Αγωγής.
3. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται
το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταµελές και αποτελείται από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά προτίµηση µε σπουδές ή εµπειρία στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή
εκπαίδευσης κατά προτίµηση µε σπουδές ή εµπειρία στην ειδική
αγωγή, έναν σχολικό Σύµβουλο ΕΑΕ και δύο αιρετά µέλη ΕΕΠ
αναπληρούµενα από αναπληρωµατικά µέλη ΕΕΠ. Γραµµατέας
και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέµατα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή µέλος που ορίζεται από τον
πρόεδρο. Όταν εξετάζονται θέµατα που αφορούν το ΕΒΠ στις
συνεδριάσεις συµµετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ ο
οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των µελών της
παρούσας παραγράφου.
3.α. Για τους Διευθυντές όλων των ΣΜΕΑΕ προβλέπονται αποζηµιώσεις (επίδοµα θέσης ευθύνης), αντίστοιχες µε αυτές των
διευθυντών ΕΕΕΕΚ όπως αυτές προβλέπονται από την παρ. δ’
του άρθρου 18 του ν. 4024/2011.
4. Οι συστεγαζόµενες στο ίδιο συγκρότηµα ΣΜΕΑΕ ή αυτές
που έχουν κοινή µεταφορά µαθητών εναρµονίζουν το ωρολόγιο
πρόγραµµά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης του σχολικού συµβούλου ειδικής αγωγής.
5. Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της
παιδαγωγικής επάρκειας του ΕΕΠ, αυτό καλύπτεται και µε πτυχίο
παιδαγωγικού τµήµατος Δηµοσίου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής
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ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τους αρµόδιους φορείς.
6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3848/2010 (Α’ 71) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των περιπτώσεων ιζ’,
ιη’, ιθ’ , κ’, κα’, κβ’ και κη’, συµµετέχει ισότιµα µε τους ίδιους
όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως προβλέπεται στα άρθρα
11 επ. το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ που
υπηρετεί µε οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.»
7. Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. παρακολουθούν επιµορφωτικά προγράµµατα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)
και άλλους φορείς. Για θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και
πραγµατοποίηση των προγραµµάτων αυτών, την πρόσκληση, τη
φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιµορφούµενων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που ισχύουν για την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
µε µέριµνα, όπου είναι δυνατόν, για τις ιδιαιτερότητες της θεµατολογίας και τους διδάσκοντες για κάθε κλάδο.
8. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.
3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η λέξη
«περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:
«Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά µόνο, εάν γνωµατεύσει σχετικά το οικείο
ΚΕΔΔΥ.»
9. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/ 2008
αντικαθίστανται τα εδάφια 3 ως εξής:
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για
την τοποθέτηση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών – Τυφλών, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας
(Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση
δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών, εκπαιδευτικοί µε λιγότερα προσόντα.»
10. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Αρµόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηµατικής
Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται
µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον
αντιπροσωπευτικούς φορείς σε θέµατα Κωφών και Τυφλών, την
Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος (Ο.Μ.Κ.Ε.) και την Εθνική Οµοσπονδία τυφλών (Ε.Ο.Τ.), και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Την οργάνωση της επιµόρφωσης στην Ελληνική Νοηµατική
Γλώσσα και τη γραφή Braille.
β) Την πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής
Γλώσσας και της γραφής Braille στους ήδη χρήστες. Μέχρι τη
συγκρότηση της Επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις επάρκειας
της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας που χορηγούνται από την
Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης µονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστηµίου Πατρών, εφόσον εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οι οποίες θα εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την συγκρότηση αυτής για τους
ήδη κατόχους ως ισότιµες βεβαιώσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Οµοίως, και
για τις πιστοποιήσεις της γραφής Braille. Στις συνεδριάσεις και
συνελεύσεις των συλλόγων διδασκόντων µπορεί να παρίσταται
διερµηνέας ΕΝΓ όταν σε αυτές παρευρίσκεται κωφός-βαρύκοος
εκπαιδευτικός, ΕΕΠ, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Στο ΙΕΠ µεταφέρονται οι παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται µε την Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα και τη γραφή Braille,
πριν την ενσωµάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
β) Η συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς και οργανώσεις
του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε εξειδικευµένους επιστήµονες σε εκπαιδευτικά θέµατα των Κωφών και Τυφλών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, και Οικονοµικών που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται το σύστηµα πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής,
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η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δοµή, ο τύπος των
χορηγούµενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο
τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης. Με την ίδια
απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιτροπή πιστοποίησης
της επάρκειας της Ε.Ν.Γ. και της γραφής Braille, στην οποία
συµµετέχει υποχρεωτικά από ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών, της
Εθνικής Οµοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως
και Αποκαταστάσεως Τυφλών, καθώς και µέλη του διοικητικού
συµβουλίου, στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελέχη, επιστήµονες και εµπειρογνώµονες του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της
ηµεδαπής για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεµάτων, που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), συνιστώνται όργανα και επιτροπές
πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο
ορισµός γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από
εισήγηση της επιτροπής πιστοποίησης και καθορίζεται το ύψος,
ο τρόπος και η διαδικασία αποζηµίωσης όλων των ανωτέρω, ο
τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα
ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, θέµα
που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας
(Ε.Ν.Γ.). Για την εκµάθηση της νοηµατικής γλώσσας, καθώς και
της γραφής Braille, οι αρµόδιοι φορείς πιστοποιούνται µε διαδικασία που ορίζει µε απόφασή του το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Μέχρι τη συγκρότηση της επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις
επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, που χορηγούνται από την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης µονάδας Αγωγής Κωφών
του Πανεπιστηµίου Πατρών.»
11. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστηµονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των µεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην
ΕΑΕ. Η σύνθεση και η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί µε υπουργική απόφαση.
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3848/2010 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την επιλογή προϊσταµένων ΚΕΔΔΥ προσµετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταµένων ΚΕΔΔΥ.»
13. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άτοµα άνω των 18 ετών που έχουν µέχρι τότε αξιολογηθεί ως
άτοµα µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.»
14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα αναφορικά
µε την κατάταξη, εγγραφή, µετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική µονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο
υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία µε
τους γονείς ή κηδεµόνες του µαθητή είτε προσωπική είτε διότι
υπάρχει διάσταση µεταξύ της γνωµάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχοµένως οι γονείς ή οι
κηδεµόνες του µαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
στο οποίο δεν µετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η γνωµάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεµόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθµια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση
είναι οριστική.
15. Στην υποπερίπτωση ββ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής: «Στα τµήµατα
που φοιτούν µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, και στα οποία έχει συµπληρωθεί ο µέγιστος αριθµός
µαθητών, ο αριθµός αυτός µειώνεται σε αναλογία, για κάθε
µαθητή µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς
µαθητές λιγότερους και οι µαθητές κατανέµονται εξίσου στα
τµήµατα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας και έγκρισης του αρµόδιου
Σχολικού Συµβούλου.»
16. Στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3699/2008 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

«Η δυνατότητα στήριξης µαθητών του προηγούµενου εδαφίου
µπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωµάτευσης δηµόσιου νοσοκοµείου.»
17. Όλες οι γνωµατεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν µόνιµη ισχύ. Κατ’
εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ’ οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισµό εξατοµικευµένου
προγράµµατος, καθώς και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθµίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήµατα,
που θα προκύπτουν υποχρεωτικά µε τη γνωµάτευση του ΚΕΔΔΥ.
18. Οι περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.
3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η φοίτηση των αυτιστικών µαθητών στις κατάλληλες δοµές
ΕΑΕ ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική αρµοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση
διαφωνίας µε τους γονείς ή τους κηδεµόνες του µαθητή, αποφασίζει η Δευτεροβάθµια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Οι παράλληλες στηρίξεις των αυτιστικών µαθητών, καθώς
και κάθε άλλης αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, ανανεώνονται αυτόµατα κατόπιν σχετικής εισήγησης του οικείου
ΚΕΔΔΥ και της σύµφωνης γνώµης των γονιών του µαθητή. Η
υποστήριξη του µαθητή µπορεί να υλοποιείται και από ειδικό
βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του µαθητή κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωµάτευσης δηµόσιου νοσοκοµείου.»
19. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Το Τµήµα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µετονοµάζεται σε
Τµήµα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τµήµα Προσωπικού, του οποίου
προΐσταται διοικητικός ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων διορισµού, µεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών µεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ,
καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών
αυτοκινήτων και των συνοδών των µαθητών των ΣΜΕΑΕ, καθώς
και για την εισήγηση θεµάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ. Οι
προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ µέχρι τη δηµιουργία ενιαίου πίνακα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων γίνονται
από τους υπάρχοντες πίνακες των περιφερειακών Διευθύνσεων.
20. Δαπάνες που εκτελέστηκαν από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων οι οποίες αφορούσαν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αντιστοίχως που προσλήφθηκαν
από τους ενιαίους πίνακες Ειδικής και Γενικής Αγωγής καθ’ υπέρβαση των εγκεκριµένων ανθρωποµηνών απασχόλησης της απόφασης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
33/2006, (άρθρο 2 παρ. 1) χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων, είναι
νόµιµες και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
21. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
3699/2008, τροποποιείται ως εξής:
«Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισµένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωµατεύσεις τους ισχύουν
ακόµη και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συµµετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ.»
22. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 προστίθεται
πέµπτο εδάφιο ως εξής:
«Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωµατεύουν εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υποβολή
σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειµενικούς λόγους
υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσµίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογηµένη.»
23. Η τοποθέτηση διευθυντών σχολικών µονάδων µε τη διαδικασία των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 24 του ν.
3848/2010, γίνεται ως προς τις ΣΜΕΑΕ µε τις δεσµεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ίδιου νόµου.
24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ που προσλαµβάνονται, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου ωρα-
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ρίου ή ωροµίσθιοι σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δύνανται εφόσον συναινούν να συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους έργο σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
εκτός των διοικητικών ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, χωρίς να αλλάζει η περιοχή πρόσληψής τους.
Άρθρο 29
Θέµατα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
1. α) Η παρ. 1.α του άρθρου 4 του ν. 3027/ 2002 τροποποιείται
ως εξής:
«1. α) Ιδρύεται στην Αθήνα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία είναι νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο, σύµφωνα
µε το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγµατος, τις διατάξεις του νόµου
αυτού και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
Η Σχολή αποτελείται από τα Τµήµατα:
αα) Παιδαγωγικό Τµήµα.
αβ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανών µε εισαγωγικές κατευθύνσεις :
i) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. ii) Εκπαιδευτικών
Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
αγ)Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών.
αδ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών.
β) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της παραγράφου
2.α του άρθρου 4 του ν. 3027/2002, η φράση «δεν λειτουργεί»
αντικαθίσταται από τη φράση «καταργείται».
γ) Η υποπερίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3027/2002, τροποποιείται ως εξής:
«Το πτυχίο που χορηγούν τα Τµήµατα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει
δικαίωµα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας
το οποίο ως προς τα επαγγελµατικά δικαιώµατα είναι ισότιµο και
αντίστοιχο µε αυτά των Τ.Ε.Ι.. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και της επαγγελµατικής ειδικότητας, µε ενιαίο βαθµό. Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από
σπουδές δέκα ακαδηµαϊκών εξαµήνων στα οποία περιλαµβάνεται
το εξάµηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Για τους ήδη φοιτούντες υπάρχει η δυνατότητα, όχι αργότερα από την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014, να δηλώσουν µε υπεύθυνη δήλωσή τους όσοι επιθυµούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
στα οκτώ εξάµηνα και όχι αργότερα από τις 31.10.2018 και να
λάβουν µόνο το πρώτο πτυχίο του εκπαιδευτικού χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για άλλα δύο εξάµηνα. Για
τους υπολοίπους εφαρµόζονται οι διατάξεις για το ενιαίο πτυχίο
των δέκα εξαµήνων.»
δ) Η υποπερίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3027/2002, τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε. ορίζεται ως γραµµατέας
της Δ.Ε. µαζί µε τον αναπληρωτή του διοικητικός υπάλληλος της
Σχολής είτε υπάλληλος άλλης κατηγορίας. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της γραµµατείας
της Δ.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των µελών και του γραµµατέα της
Δ.Ε..»
ε) Η υποπερίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.
3027/2002 τροποποιείται ως εξής:
« α) Η Σχολή, µε απόφαση του Συµβουλίου, οργανώνει και λειτουργεί, συµπληρωµατικά προς τις ειδικότητες των Τµηµάτων της,
συγχρηµατοδοτούµενα ή αυτοχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
διάρκειας έως δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων: αα) παιδαγωγικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και
ββ) επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης, εκπαιδευτικών ή µη. Το κόστος
λειτουργίας των προγραµµάτων αυτών θα καλύπτεται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από τα προερχόµενα από τα προγράµµατα αυτά, έσοδα, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του
Ειδικού Λογαριασµού (Ε.Λ.Κ.Ε.). Η υποπερίπτωση β’της παρ. 5 του
άρθρου 4 του ν. 3027/2002 καταργείται.
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στ) Η υποπερίπτωση β’ θθ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.
3027/2002, τροποποιείται ως εξής:
«Μέχρι να καταρτιστούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
τα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καταρτίζονται προγράµµατα σπουδών µε απόφαση της Δ.Ε., η
οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτόν πενταµελείς κατά Τµήµα
γνωµοδοτικές επιτροπές από µέλη Ε.Π.. Οι επιτροπές εισηγούνται στη Δ.Ε. η οποία και λαµβάνει την τελική απόφαση.»
Άρθρο 30
Θέµατα Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων
1. Οι διορισµοί σε θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού
της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. γίνονται εφεξής µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Σχολής, όπως προβλέπεται αντίστοιχα και για την πρόσληψη των
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την παρ. 8 του
άρθρου 5 του ν. 3848/ 2010, σύµφωνα µε τη διαδικασία έγκρισης
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Οι µετατάξεις –
µεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς
τη Δευτεροβάθµια Δηµόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά πραγµατοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο µε
αυτές της Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων και καλύπτονται µε απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά
από γνωµοδότηση των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων και
σύµφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.. Για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Σχολή και είχαν συµπληρώσει πραγµατική προϋπηρεσία
αναπληρωτή τουλάχιστον 30 µηνών µέχρι τη δηµοσίευση και ισχύ
του ν. 3848/2010 και η ειδικότητα των οποίων δεν συµπεριλαµβάνεται στους πίνακες οµαδοποιηµένων ειδικοτήτων εκπαίδευσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, και υπηρετούσαν σε αυτή έως 30.6.2013,
εφαρµόζεται ανάλογα η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008.
2. Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. µπορεί να λειτουργεί ως εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης προσόντων αποφοίτων διαφόρων ειδικοτήτων της
Τεχνικής- Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως
ορίζει η σχετική νοµοθεσία
(ν. 3879/2010). Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
µπορεί να ιδρύσει τη λειτουργία Πειραµατικού Επαγγελµατικού
Λυκείου µε τµήµατα ειδικοτήτων και µε ειδικό πρόγραµµα σπουδών, όπως θα ορίζει απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ιδρύµατος (παρ. 9 του άρθρου 61 του
ν.
1566/1985). Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. µπορεί, επίσης, να ιδρύσει και Πειραµατικό Λύκειο, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ιδρύµατος. Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. µπορεί να ιδρύσει τη
λειτουργία Πειραµατικού ΙΕΚ µε τµήµατα ειδικοτήτων και µε ειδικό πρόγραµµα σπουδών, όπως θα ορίζει απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από σύµφωνη γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. Στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. επιτρέπεται η ενεργοποίηση και η λειτουργία παραγωγικών µονάδων για
την εκπαίδευση µαθητών, καθώς και η αξιοποίηση των έργων
εξοπλισµού, που προβλέπονται από το άρθρο 61 παρ. 10 του ν.
1566/1985, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις οικείες
αποφάσεις του Δ.Σ. του Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος.
3. Για την ίδρυση, οργάνωση, κατάργηση και λειτουργία των
Επαγγελµατικών Λυκείων, καθώς και την επανασύσταση του Ε.Κ.
της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. απαιτείται απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
της Σιβιτανιδείου Σχολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ρυθµίζονται διαδικαστικά θέµατα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 31
Απασχολούµενοι σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια
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Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελµα σε
αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και
Κολλέγια εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον
αρµόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951. Εξαιρούνται από την
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα και όσοι
παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελµα, µη
εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 5 του α.ν. 1846/1951 και του άρθρου 39 του ν. 2084/1992.
Για τους απασχολούµενους του τελευταίου εδαφίου, καταβάλλεται εισφορά 10% επί των µικτών αποδοχών τους υπέρ του
Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 149 και 150 του ν. 3655/2008,
η οποία βαρύνει ισόποσα τους υπόχρεους εργοδότες και τους
απασχολούµενους. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα µε τις τρέχουσες εισφορές κάθε µισθολογικής περιόδου
εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα πρόσθετα
τέλη και αναζητείται κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Άρθρο 32
Θέµατα Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
1. Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3391/2005 τροποποιούνται αντιστοίχως ως εξής:
«1. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών, τη Σχολή Οικονοµίας, Διοίκησης και Νοµικών Επιστηµών και τη Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας».
«Με απόφαση της Συγκλήτoυ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, το
ΔΙ.ΠΑ.Ε. µπορεί να παρέχει πανεπιστηµιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα Προγράµµατα Σπουδών της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθµό το πενήντα τοις εκατό (50%)
εκείνων της εκπαίδευσης µε παρακολούθηση.»
2. Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 τροποποιείται ως εξής:
«2. Μέχρι την αυτοδύναµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου, η
διοίκηση και η διαχείρισή του ασκείται από ενδεκαµελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), τα µέλη της οποίας διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
3. α) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3391/2005 τροποποιείται ως εξής:
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των µεταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι.
ή αλλοδαπού Πανεπιστηµίου, ισότιµου ή αντίστοιχου µε τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και (ii) η άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των φοιτητών εκτιµώνται
υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο βαθµός πτυχίου ή/και
διπλώµατος του πρώτου κύκλου σπουδών, β) η βαθµολογία των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακών
µαθηµάτων, γ) το Πανεπιστήµιο / Σχολή / Τµήµα προέλευσης του
πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο NARRIC) και
δ) δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µία (1) να προέρχεται απαραιτήτως από µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας του
Ιδρύµατος προέλευσης, το οποίο έχει άµεση γνώση των ικανοτήτων και επιδόσεων του υποψηφίου.»
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3391/2005, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005,
καταργούνται.
4. Αναριθµούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.
3391/2005 σε 1 και 2 αντίστοιχα ενώ τίθεται παράγραφος 3 µε
το ακόλουθο περιεχόµενο:
«3. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η διοίκησή τους
ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται µε
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από

απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από
πέντε (5) τουλάχιστον µέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών ή αλλοδαπών Α.Ε.Ι.,
των οποίων το γνωστικό αντικείµενο πρέπει να είναι σχετικό µε
την επιστήµη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη
ορίζονται µεταξύ των µελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί ο Γραµµατέας της Σχολής ή διοικητικός υπάλληλος
στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραµµατέας.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3577/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Όργανα αποφαινόµενα ή γνωµοδοτούντα επί τεχνικών
έργων που εκτελούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, από
το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος, µέχρις ότου αυτό αποκτήσει οργανωµένη Τεχνική Υπηρεσία ορίζονται τα εξής:
α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι
η «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
β) «Προϊσταµένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Σύγκλητος ή µέχρι την αυτοδύναµη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, η Διοικούσα Επιτροπή.
γ) Αρµόδιο Τεχνικό Σύµβουλο για γνωµοδότηση σε θέµατα
εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουµένων για θέµατα που εµπίπτουν στις διατάξεις των νόµων 3669/2008 και 3316/2005, όπως
κάθε φορά ισχύουν, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων
της παρούσας παραγράφου, αποφασίζει η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος µετά
από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Με πρόταση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος και αποδοχή
της από τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων, όπως
η εκπόνηση µελετών, η επίβλεψη εκπόνησης µελετών, η επίβλεψη τεχνικών έργων και η προµήθεια εξοπλισµού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
πρόταση της Συγκλήτου ή Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και οι απαραίτητες διαχειριστικές δαπάνες για την υλοποίηση των αντικειµένων του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 33
Θέµατα ιδιωτικής εκπαίδευσης
1. Στην υποπαράγραφο Θ.6 της παραγράφου Θ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο Θ.2 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου ν.
4152/2013, προστίθεται περίπτωση 5, ως εξής:
«5. Ως προς τις κτιριολογικές προδιαγραφές τους τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναµικότητα έως εξήντα (60) νήπια και συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθµών του ιδίου
ιδιοκτήτη, αντί του στοιχείου γ’ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου, ισχύει ελάχιστο εµβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά µέτρα
και ένα κόµµα δύο (1,2) τετραγωνικά µέτρα ανά εκπαιδευόµενο
στις αίθουσες διδασκαλίας. Νηπιαγωγεία της προηγούµενης περίπτωσης που συστεγάζονται µε παιδικούς σταθµούς του ιδίου
ιδιοκτήτη και έχουν αδειοδοτηθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο
9 της απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
77053/Δ5/28.7.2006 (Β’ 1149), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, αντί της διαδικασίας των περιπτώσεων 8, 13 και 14 της
υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου, αδειοδοτούνται µε µόνη την υποβολή δήλωσης του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη
ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του κατά νόµο υπευθύνου, ότι δεν
έχουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις
οποίες αδειοδοτήθηκαν και αντιγράφου της άδειας του παιδικού
σταθµού που έχει χορηγηθεί από την αρµόδια αρχή. Η ρύθµιση
της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.»
2. Το στοιχείο ζ’ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3
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της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, τροποποιείται ως εξής:
«ζ) στα νηπιαγωγεία που έχουν δυναµικότητα έως εξήντα (60)
νήπια και στα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθµών του ιδίου ιδιοκτήτη, δεν έχουν εφαρµογή τα στοιχεία α’, ε’
και στ’ της παρούσας. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται πρέπει
να διαθέτει ισχύουσα οικοδοµική άδεια και την πυροπροστασία
όπως αυτή ρυθµίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Τα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθµών του ιδίου ιδιοκτήτη,
µπορούν να έχουν κοινή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αρκεί
αυτή να µην χρησιµοποιείται ταυτόχρονα εντός του ωραρίου λειτουργίας τους από τις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες αλλά ξεχωριστά και αποκλειστικά από κάθε µία ηλικιακή οµάδα.»
3. Στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3475/2006 (Α’ 146) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στον κλάδο ΠΕ 16.01 εντάσσονται επίσης και όσοι ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 της παραγράφου 1.α) του παρόντος άρθρου είχαν απολυθεί αποκλειστικά λόγω κατάργησης
των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων που υπηρετούσαν ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας και είχαν
υποβάλλει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ήτοι
πριν τη 13η Ιουλίου του έτους 2006, αίτηµα πρόσληψής τους στη
Δηµόσια Εκπαίδευση έχοντας τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2α του ν.
2986/2002 (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην όµως η
πρόσληψή τους δεν είχε ολοκληρωθεί µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην ηµεροµηνία ισχύος των αντίστοιχων
αποφάσεων σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων της
παρ. 2α του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (Α’24), διαπιστώνεται
για κάθε εκπαιδευτικό και κατόπιν αιτήσεώς του, η αυτοδίκαιη
µετατροπή του κλάδου του σε ΠΕ 16.01 σε όλες τις αποφάσεις
που τον αφορούν.»
Άρθρο 34
Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
1. Όλοι οι επιτυχόντες που είτε έλαβαν µέρος στις εξετάσεις
πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 20112012 και 2012-2013 είτε έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούµενων, της εισαγωγής τους, ετών και
κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τεκµαίρουν δικαίωµα µεταφοράς της
θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα, εφόσον το
ετήσιο κατά το έτος 2012 εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου και
των µελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα
χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ.151/122732/Β6 (Β’
1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν
πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α’ ή β’ βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, ένας εκ των
δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγµένα συµπληρώσει
οχτώ (8) µήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδηµα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες
(18.000) ευρώ κατά κεφαλήν και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωµα
µεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που έλαβαν
µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού
έτους 2009-2010.
2. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και επιτρέπεται µόνο από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι.
σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µεταφερόµενων θέσεων δεν επιτρέπεται
να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά
Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων στις
υπόλοιπες Σχολές ή Τµήµατα. Από τις διατιθέµενες θέσεις το
10% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 20092010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς
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2011-2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς
2012-2013.
3. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική
αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι..
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή
Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των µελών
της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανοµή,
β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ151/122732/Β6 (Β’ 1612/ 2010) κοινής
υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγµατοποιήσει δωρεά
οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α’ ή β’ βαθµού
γ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του
πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.
4009/2011 (Α’195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή
Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑ.ΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού διαφορετικής πόλης της
µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει
στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων που συµµετείχαν το ίδιο
σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
δ) Ο δικαιούχος να είναι µέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείµενες διατάξεις.
ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που
πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ.
Φ151/122732/Β6 (Β’ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης
παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού
των οστών σε συγγενή α’ ή β’βαθµού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
στ) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
1897/1990 (Α’ 120).
ζ) Τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
5. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφορά της
θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της
µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, λαµβάνοντας υπόψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών,
Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και
τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.ΔΙ.Π. η οποία
περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός
της αποκλειστικής προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών από την
περιέλευση σε αυτή του ερωτήµατος του Υπουργού.
7. Κατ’ εξαίρεση των όσων ανωτέρω, οι επιτυχόντες των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 σχολικών ετών οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής µε την κατηγορία του 5%, δύνανται µε
αίτησή τους να µεταφέρουν τη θέση τους σε όποιο Πανεπιστήµιο, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν
σε ΤΕΙ, δηλώσουν. Οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους ανήκοντες στην κατηγορία αυτή επιτυχόντες, δεν θα υπάγονται στα
ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και κατά συνέπεια
οι επιτυχόντες αυτοί θα καταλάβουν θέσεις φοίτησης καθ’ υπέρβασιν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
θα καθορισθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.
8. Φοιτητές που εισήχθησαν οποιαδήποτε σχολική χρονιά σε
Α.Ε.Ι., και διαρκούσης της φοίτησής τους ασθένησαν οι ίδιοι από
τις ασθένειες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 3794 (Α’ 156) και η ασθένειά τους αυτή έχει διαπιστωθεί ιατρικά
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Φ.151/19785/Β6/12.2.2013,
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δύνανται να µεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη
σχολή ή τµήµα του Πανεπιστηµίου, εάν τυγχάνουν πανεπιστηµιακοί φοιτητές ή του Τ.Ε.Ι. εάν φοιτούν σε Τ.Ε.Ι. που ευρίσκεται
στην πόλη της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκεί Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής.
Άρθρο 35
Θέµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
1. Στην παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 233)
διαγράφεται η φράση «συµπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία µε
απόσπαση σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού και».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες µονάδες του εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστηµα της
απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν µετά τη λήξη της
απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς
λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική
θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή µε την έναρξη του έκτου
συνεχόµενου σχολικού έτους απόσπασης µε τις συνέπειες που
ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ’άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν.
1566/1985 (Α’ 167).»
3. Το εδάφιο β’ της παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 4027/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 18 παρ.4 του παρόντος νόµου.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των
συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. β. Σε περίπτωση µείωσης του αριθµού
των Συντονιστών Εκπαίδευσης, κατάργησης θέσης Συντονιστή
Εκπαίδευσης, Συντονιστικού Γραφείου και οποιασδήποτε γενικότερα ανακατανοµής των εδρών και των περιοχών ευθύνης των
Συντονιστών Εκπαίδευσης, επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του πρώην Συντονιστικού Γραφείου υπό τη µορφή «Γραφείου Συνδέσµου» που θα εποπτεύεται από το Συντονιστικό
Γραφείο στην περιοχή ευθύνης του οποίου µεταφέρθηκαν οι αρµοδιότητες. Επικεφαλής του Γραφείου θα ορίζεται κατά προτίµηση υπάλληλος που ήδη υπηρετούσε σε αυτό, και θα
ονοµάζεται «Σύνδεσµος» η θητεία του οποίου δεν είναι δυνατόν
να υπερβαίνει το έτος. Η επιλογή του και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα λειτουργίας του γραφείου θα καθορίζονται µε υπουργική
απόφαση µετά από Εισήγηση της ΔΙΠΟΔΕ που θα περιλαµβάνει
και εµπεριστατωµένη αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της θητείας
του θα λαµβάνει ειδικό επιµίσθιο, το οποίο καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης επιτρέπεται
να επιλέγονται µέχρι δύο αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατά προτίµηση ανάµεσα σε όσους ήδη υπηρετούσαν στο πρώην Συντονιστικό Γραφείο.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους αναλαµβάνουν καθήκοντα και αρµοδιότητες ανάλογες µε
αυτές του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι συντονιστές εκπαίδευσης
ασκούν, στην περιοχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρµοδιότητες
στους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται και στους διοικητικούς
υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαµβάνονται για τις εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 2, αντίστοιχες µε τις πειθαρχικές αρµοδιότητες
των διευθυντών των διευθύνσεων εκπαίδευσης της ηµεδαπής.»
6. Η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) καταργείται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

7. α. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118) αντικαθίσταται ως
εξής: «α) Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης
(Ε.Π.Α.Θ) που ιδρύθηκε µε το β.δ. 31/1968 (Α’8) καταργείται την
31.8.2014. Τα ζητήµατα που ανακύπτουν από την κατάργησή της,
ως ιδίως, θέµατα της περιουσίας, του αρχείου, ζητήµατα εκκρεµών δικών, επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Θέµατα κατάστασης προσωπικού και ασφαλιστικών, που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β. Μετά την περίπτωση β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 59
του ν. 3966/2011 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Έως την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας
Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), εκκρεµή θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού της εξετάζονται, κατ’
εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
γ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου άρχεται
την 1.9.2013.
8. Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α’ 156), όπως ισχύει, τα ακόλουθα σχολεία:
1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
4. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D' ARC
9. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
10. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
12. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
13. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
14. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
15. AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ATHENS
16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
17. ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)
18. INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF
LARISA
19. KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL ACADEMY
20. BYRON COLLEGE
21. PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI
22. ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ZYGMUNT MINEYKO
23. ST. CATHERINE'S BRITISH SCHOOL
24. ST. LAWRENCE COLLEGE
25. INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
26. CAMPION SCHOOL
27. ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
28. ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
29. ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, δια του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.
9. Αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης που τοποθετούνται
µε υπουργική απόφαση κατά το σχολικό έτος 2013-2014, διατηρούνται στις θέσεις τις οποίες τοποθετούνται για τρία κατά µέγιστο (3) έτη από την τοποθέτησή τους, µε επιµίσθιο. Η
απόσπασή τους µπορεί να παρατείνεται για δύο έτη ακόµη,
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χωρίς επιµίσθιο. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων
και λοιπές διατάξεις
1. Στο άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) επέρχονται οι κάτωθι µεταβολές:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για την πρόσληψη σε θέση Συµβούλου Γ’ απαιτούνται ως ειδικά προσόντα µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και µία τουλάχιστον πρωτότυπη επιστηµονική µονογραφία στις επιστήµες της
εκπαίδευσης (αγωγής) ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και δύο
τουλάχιστον δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά στις επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής), καθώς και τουλάχιστον πενταετής εκπαιδευτική υπηρεσία.»
β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την πρόσληψη σε θέση Εισηγητή απαιτούνται, ως ειδικά
προσόντα, µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήµες της
εκπαίδευσης (αγωγής) και δεκαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία ή εικοσαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική
υπηρεσία και πενταετής, τουλάχιστον, εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης και εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών
προγραµµάτων.»
γ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η πλήρωση των κενών θέσεων των Συµβούλων Α’, Συµβούλων Β’, Συµβούλων Γ’ και Εισηγητών γίνεται είτε µε πρόσληψη
ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζεται το γνωστικό αντικείµενο της θέσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί
Α.Σ.Ε.Π. και µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) είτε µε τοποθέτηση για τετραετή θητεία, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
Υποψήφιοι µπορεί να είναι και µέλη του προσωπικού του Ι.Ε.Π..
Κατά την προκήρυξη των θέσεων και την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος λαµβάνεται µέριµνα, ώστε στη σύνθεση του επιστηµονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η µονοµέρεια
σε γνωστικά αντικείµενα και σε εκπαιδευτικές βαθµίδες. Επίσης,
λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέµατα που αφορούν την επιµόρφωση, την αξιολόγηση, την έρευνα, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική
αγωγή και εκπαίδευση και την ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών. Στην περίπτωση που η πλήρωση των κενών θέσεων Συµβούλων Α’, Συµβούλων Β’, Συµβούλων Γ’ και Εισηγητών γίνεται
ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση
εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων, οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν ως ελάχιστα τυπικά προσόντα τα ειδικά προσόντα, που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6, αντίστοιχα.»
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. α) Οι Σύµβουλοι Α’, Σύµβουλοι Β’, Σύµβουλοι Γ’ και οι Εισηγητές που επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.»
ε) Στην παράγραφο 10 προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:
«β) Οι Σύµβουλοι Α’, Σύµβουλοι Β’, Σύµβουλοι Γ’ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων
το τελευταίο εξάµηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους
ανανεώνεται για µία ακόµα τετραετία µετά τη λήξη της οποίας
επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.»
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στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως
εξής:
«12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύµφωνα µε τις δύο προηγούµενες παραγράφους, για τους µεν αξιολογούµενους της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της
σύµβασή τους για τους δε αξιολογούµενους της περίπτωσης β’
αποτελεί κώλυµα ανανέωσης της τετραετούς θητείας.»
2. Στο άρθρο 12 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων
διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., µπορούν να καλύπτονται είτε
από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων είτε από εκπαιδευτικούς της Δηµόσιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχων προσόντων, που αποσπώνται
ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Ι.Ε.Π.. Η απόσπαση είναι τετραετής και πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του συναρµόδιου
Υπουργού εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους άλλων υπουργείων,
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Ε.Π.. Με
όµοια απόφαση, µε την ίδια διαδικασία και για τον ίδιο χρόνο επιτρέπεται να αποσπώνται και µέχρι πέντε (5) εκπαιδευτικοί της
δηµόσιας εκπαίδευσης, ανά έργο, για τις ανάγκες υλοποίησης
των έργων που είναι ενταγµένα στο Ε.Σ.Π.Α. και υλοποιούνται
από το Ι.Ε.Π.. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 ρυθµίζονται τα θέµατα
τοποθέτησης σε κενές θέσεις ή ανάθεσης καθηκόντων στους
αποσπασµένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους,
παρακολούθησης της τήρησης του ωραρίου τους, χορήγησης
αδειών µικρής χρονικής διάρκειας, καθώς και κάθε άλλο θέµα
που αφορά την εργασία τους στο Ι.Ε.Π.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. α) Σε κάθε Γραφείο προΐσταται Σύµβουλος Α’ ή Β’ ή Γ’, ο
οποίος επιλέγεται για µία διετία που µπορεί να ανανεώνεται µε
βάση την αξιολόγηση του έργου του, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. Ειδικά
στο Γραφείο Χρηµατοδοτούµενων και Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων ή εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης, κάτοχος µεταπτυχιακού
τίτλου, µε δεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη
δηµόσια εκπαίδευση και µε τριετή, τουλάχιστον, εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης και εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου
Χρηµατοδοτούµενων και Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων επιλέγεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα
από εισήγηση του Προέδρου, για µια τετραετία και αποσπάται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
συναρµόδιου Υπουργού εφόσον πρόκειται για υπάλληλο άλλου
υπουργείου. β) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου, ορίζεται µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου Συντονιστής της επιστηµονικής υπηρεσίας. Ο
Συντονιστής είναι άµεσος προϊστάµενος των Προϊσταµένων των
Γραφείων της επιστηµονικής υπηρεσίας. Οι αρµοδιότητες του
Συντονιστή εξειδικεύονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.»
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3966/ 2011,
όπως η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3
του άρθρου 7 του ν. 4076/2012 (Α’159) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η διοικητική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται στις εξής
Υποδιευθύνσεις: α) Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας η
οποία περιλαµβάνει το Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού και το
Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, β) Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία περιλαµβάνει το Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης και το Τµήµα Διαγωνισµών και Συµβάσεων.
2.α) Το Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού περιλαµβάνει τα εξής
Γραφεία: αα) Γραφείο Προσωπικού µε αρµοδιότητα, ιδίως, επί
θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Π..
ββ) Γραφείο Εκπαίδευσης Προσωπικού µε αρµοδιότητα, ιδίως,
την εκπαίδευση του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. γγ) Γραφείο Τεχνικής
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Υποστήριξης µε αρµοδιότητα, ιδίως, την υποστήριξη του Ι.Ε.Π.
επί θεµάτων τεχνικής φύσεως.
β) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο, ιδίως,
για τη διοικητική υποστήριξη των οργάνων και της επιστηµονικής
υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και για τα θέµατα τήρησης του πρωτοκόλλου,
διακίνησης και διεκπεραίωσης των εγγράφων.
3.α) Το Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης περιλαµβάνει τα εξής
Γραφεία: αα) Γραφείο Οικονοµικής Παρακολούθησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων µε αρµοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση
και εκτέλεση του προϋπολογισµού των πράξεων (έργων) και υποέργων, τη σύνταξη του ισολογισµού και του απολογισµού τους
και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών
παραστατικών στοιχείων. ββ) Τακτικού Προϋπολογισµού και Μισθοδοσίας, µε αρµοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και εκτέλεση
του τακτικού προϋπολογισµού, τη σύνταξη του ισολογισµού και
του απολογισµού, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων και την εκκαθάριση της
µισθοδοσίας του προσωπικού. γγ) Λογιστικής Υποστήριξης µε
αρµοδιότητα, ιδίως, την καταχώρηση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων στα οικεία βιβλία,
καθώς και την πραγµατοποίηση κάθε φύσης πληρωµών σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα.
β) Το Τµήµα Διαγωνισµών και Συµβάσεων είναι αρµόδιο, ιδίως,
για τη διοικητική υποστήριξη της διενέργειας πάσης φύσεως διαγωνισµών, τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων, τη σύνταξη σχεδίων συµβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης
των συµβάσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων ή µη προγραµµάτων, καθώς και την πάσης φύσεως παρακολούθηση, εκτός της οικονοµικής, των
προγραµµάτων, ενεργειών και έργων που εκτελούνται στο Ι.Ε.Π.,
σε συνεργασία µε το Γραφείο Χρηµατοδοτούµενων και Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας,
που έχει την αποκλειστική επιστηµονική ευθύνη επ’ αυτών.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. α) Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της
εφαρµογής και της τήρησης του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και της νοµοθεσίας που αφορά το Ι.Ε.Π.,
συνιστάται αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συµπερασµάτων και προτάσεις
βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Το αυτοτελές
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς
της δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων
οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα έτη. Προϊστάµενος του αυτοτελούς Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων µε δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία
στη δηµόσια εκπαίδευση και µε τριετή τουλάχιστον διοικητική
εµπειρία.
β) Για τη νοµική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές
Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης το οποίο υπάγεται απευθείας στον
Πρόεδρο. Το αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης στελεχώνεται από τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή, από αποσπασµένους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης του κλάδου
ΠΕ13 Πτυχιούχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, αποφοίτους νοµικού τµήµατος, καθώς και από νοµικούς που συµβάλλονται µε το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Οι εκπαιδευτικοί του
κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
αποσπώνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και παρέχουν καθαρώς νοµικές εργασίες. Για την επιλογή
και απόσπαση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων
Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών ισχύουν τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6. Προϊστάµενος του
αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης ορίζεται υποχρεωτικά ο δικηγόρος µε τα περισσότερα χρόνια άσκησης δικηγορίας
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και σε περίπτωση που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. καθηγητής της ανωτάτης εκπαίδευσης ο τελευταίος.
γ) Για το στρατηγικό σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασµού το οποίο υπάγεται απευθείας
στον Πρόεδρο. Το αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικής και Πολιτικού
Σχεδιασµού στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και εκπαιδευτικούς της
δηµόσιας εκπαίδευσης µε εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
Προϊστάµενος του αυτοτελούς Τµήµατος Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασµού ορίζεται εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ2 Φιλολόγων ή ΠΕ3 Μαθηµατικών ή ΠΕ4
(Φυσικών, Χηµικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) ο
οποίος απαιτείται να έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση, από την οποία δώδεκα τουλάχιστον έτη πρέπει να είναι πραγµατική διδακτική υπηρεσία, και
προϋπηρεσία δύο τουλάχιστον ετών σε διοικητικές θέσεις ευθύνης.
δ) Οι υπηρετούντες σε κάθε αυτοτελές Τµήµα των περιπτώσεων α’ έως γ’ της παρούσας παραγράφου δεν µπορεί να υπερβαίνουν τους πέντε (5), περιλαµβανοµένων των Προϊσταµένων.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. α) Οι θέσεις των προϊσταµένων των Υποδιευθύνσεων, των
Τµηµάτων και των Γραφείων του παρόντος άρθρου µπορεί να
πληρούνται και µε εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης ή
διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλων Υπουργείων οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία
τουλάχιστον επτά έτη. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων γίνεται ύστερα από
πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία προσδιορίζονται και τα
ειδικότερα προσόντα και η µοριοδότησή τους ανάλογα µε τις
ανάγκες της υπό πλήρωση θέσης και η τοποθέτηση γίνεται για
τετραετή θητεία ύστερα από απόσπαση. Η πρόσκληση εκδίδεται
και η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ι.Ε.Π.. Σε
περίπτωση παραίτησης ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους οι
τοποθετηµένοι σε θέσεις Προϊσταµένων εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι παραµένουν στο Ι.Ε.Π. ως αποσπασµένοι έως
το τέλος του σχολικού έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η παραίτηση ή εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής. Μετά το πέρας του
σχολικού έτους επιστρέφουν στην οργανική τους θέση για τους
µεν εκπαιδευτικούς σε επίπεδο σχολικής µονάδας για τους δε
διοικητικούς υπαλλήλους σε επίπεδο Διεύθυνσης.
β) Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων των Υποδιευθύνσεων, των
Τµηµάτων, των αυτοτελών Γραφείων και των Γραφείων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19. Ως
τη δηµοσίευση του Κανονισµού αυτού τα θέµατα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του
Προέδρου και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
7. Στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011 προστίθενται παράγραφοι 7
και 8 ως εξής:
«7. α) Στους προϊσταµένους των Υποδιευθύνσεων της διοικητικής υπηρεσίας καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης ίσο µε το αντίστοιχο
επίδοµα των προϊσταµένων Υποδιευθύνσεων Διοίκησης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 όπως η περίπτωση
προστέθηκε µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
3 της Π.Ν.Π. 16/16.12.2011 (Α’ 262) όπως η τελευταία κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α’ 31).
β) Στους προϊσταµένους των Τµηµάτων και των αυτοτελών
Τµηµάτων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά
τους, µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης ίσο µε το αντίστοιχο επίδοµα των προϊσταµένων Τµηµάτων Διοίκησης που προβλέπεται
στην υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, όπως η περίπτωση αναριθµήθηκε µε
την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Π.Ν.Π.
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16/16.12.2011 (Α’ 262), όπως η τελευταία κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 4047/ 2012 (Α’ 31).
8. Η άσκηση καθηκόντων Προϊστάµενου Υποδιεύθυνσης ή
Τµήµατος ή αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου µοριοδοτείται για
την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως η άσκηση
καθηκόντων προϊσταµένου Τµήµατος της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
8. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
3966/2011, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 10
του ν. 4142/2013 (Α’ 83) και η παράγραφος 2 είχε αντικατασταθεί
µε την υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), η φράση «το αργότερο εντός
εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται µε τη φράση «µετά τη συµπλήρωση πενταετίας στις παραπάνω θέσεις τους.».
9. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 εφαρµόζεται και
για τους Συµβούλους Γ’.
10. Ο ειδικός λογαριασµός που συστάθηκε µε την
Η/3273/27.4.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Βιοµηχανίας, Έρευνας
και Τεχνολογίας (Β’ 352) και µεταφέρθηκε από την παύση της
λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Ι.Ε.Π., καθώς και
οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του καταργούνται. Οι δε δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του θεωρούνται νόµιµες. Τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα συνεχίζουν να υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π..
11. α) Εκκρεµότητες σε σχέση µε την εφαρµογή της παραγράφου 19 του άρθρου 20 του νόµου 3966/2011 και µε τους ισολογισµούς και απολογισµούς των καταργούµενων φορέων του
άρθρου 21 του ίδιου νόµου ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μέχρι την ολοκλήρωση της ως
άνω διαδικασίας, στο ενεργητικό της περιουσίας του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπολογίζονται εκείνα τα στοιχεία της περιουσίας των εν λόγω φορέων που περιήλθαν σε αυτό
και καταγράφηκαν σε απογραφή που διενέργησαν τα όργανά
του. Η χρηµατοδότηση του Ι.Ε.Π. από τον τακτικό προϋπολογισµό και η είσπραξη και διαχείριση πόρων από τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ή άλλη πηγή δεν επηρεάζεται από τις
ως άνω εκκρεµότητες.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Ε.Π. επιτρέπεται να αναρτώνται πράξεις ή αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων που καταργήθηκαν µε το άρθρο 21 του ν.
3966/2011 οι οποίες αφορούν την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισµού, την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων,
καθώς και την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και
υποέργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και οι οποίες δεν αναρτήθηκαν
από τα κατά περίπτωση αρµόδια κατά το χρόνο έκδοσής τους
όργανα. Οι αναρτήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο θεωρείται ότι γίνονται αµελλητί. Η ισχύς
των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων άρχεται την 1η
Μαΐου του 2013.
Τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν και για πράξεις ή αποφάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου του I.E.Π. που εκδόθηκαν έως και
τις 30.4.2013.
12. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που αποχωρεί από την
υπηρεσία υποχρεωτικά λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας
διατηρεί τη θέση του στο Διοικητικό Συµβούλιο έως την εξάντληση της θητείας.»
13. Η παρ. 27 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 καταργείται.
14. α) Στο άρθρο 37 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζεται Πρότυπο Πειραµατικό γυµνάσιο ή λύκειο και δεν
ορίζεται Πρότυπο Πειραµατικό λύκειο ή γυµνάσιο, αντίστοιχα,
επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος από τα γυµνάσια και λύκεια
που λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισµό τους
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ως Πρότυπων Πειραµατικών. Τα υποψήφια γυµνάσια ή λύκεια
υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργότερο µέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους.»
β) Για το σχολικό έτος 2013 – 2014 ο φάκελος από τα υποψήφια γυµνάσια ή λύκεια για τον ορισµό τους ως Πρότυπων Πειραµατικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του
άρθρου 37, όπως προστίθεται µε την προηγούµενη περίπτωση,
υποβάλλεται το αργότερο µέχρι τις 30.9.2013.
15. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 44 του ν. 3966/ 2011
αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η εισαγωγή µαθητών στα Πρότυπα Πειραµατικά γυµνάσια
και λύκεια γίνεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εξετάσεις ή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων που διεξάγονται ανά Π.Π.Σ. σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.
5. Για την πραγµατοποίηση των εξετάσεων η επιλογή των θεµάτων γίνεται µε ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστηµονική επιτροπή που συστήνεται για αυτόν το σκοπό. Η προετοιµασία, η
οργάνωση, η διεξαγωγή των εξετάσεων και των δοκιµασιών
(τεστ) πραγµατοποιείται από ειδική επιτροπή που συστήνεται µε
απόφαση των ΕΠ.Ε.Σ. των Πρότυπων Πειραµατικών γυµνάσιων
και λυκείων. Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από ειδικές επιτροπές σε ένα ή περισσότερα βαθµολογικά κέντρα που ορίζει η
Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Με την ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. γίνεται η ανακοίνωση των
εισακτέων και των επιλαχόντων µαθητών.»
16. Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπερίπτωση ii) της περίπτωσης α’ της παρ. 4
του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για
οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, που
υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαµβάνονται αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων µε θητεία. Για την επιλογή
των εκπαιδευτικών που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Για την επιλογή των αναπληρωτών προϋπόθεση είναι να
έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισµό
του Α.Σ.Ε.Π.. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών
εκπαιδευτικών των µη πρότυπων πειραµατικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που
εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.»
17. Η παρ. 8 του άρθρου 50 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Για τους διευθυντές και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς των
Π.Π.Σ., των οποίων λήγει και δεν ανανεώνεται η θητεία, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37. Στην περίπτωση που οι διευθυντές ή οι εκπαιδευτικοί δεν συµµετέχουν
στη διαδικασία της αξιολόγησης ή αξιολογούνται αρνητικά, τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και δεν έχουν δικαίωµα
υποβολής υποψηφιότητας για πλήρωση θέσης πενταετούς θητείας για τα επόµενα τρία χρόνια.»
18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α’
94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθµίας εκπαιδευτικών και τη
ρύθµισή της σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΠΕ4 (Φυσικών, Χηµικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων)
αντιµετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην
οποία ανήκουν.»
19. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
9, καθώς και το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27
του ν. 4115/2013 (Α’ 24) καταργούνται από το χρόνο ισχύος του
ν. 4115/2013.
20. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α’ 159) όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β’ της παρ. 6 του άρθρου 329 του
ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
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και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται µετά την
31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αµέσως επόµενου
διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για
εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι
οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονοµικής Επιτροπής ή Δηµόσιου Νοσοκοµείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης µόνιµου εκπαιδευτικού
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήµερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, µε το
τέλος του διδακτικού έτους.»
21. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α’ 24) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο εκπαιδευτικός µετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του
υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση
της βαθµίδας που ανήκει ή άλλης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστηµα
δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική
βαθµίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.»
22. α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρόγραµµα αυτό καταρτίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου
του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται µετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1έως 9 του ν. 3374/2005 (Α’ 189), ή».
β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη µέσα στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος διδακτικών αντικειµένων που εµπίπτουν στις
ακόλουθες θεµατικές περιοχές: 1. Θέµατα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέµατα µάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και
πρακτική άσκηση. Το πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται στο
πλαίσιο της αξιολόγησης του Τµήµατος. Για την εξασφάλιση της
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο,
εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου
Α.Ε.Ι. και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν µεταβληθεί, ως προς την παρεχόµενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραµµα σπουδών µε βάση
το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.»
γ) Η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµάτων
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τµηµάτων ΦιλοσοφίαςΠαιδαγωγικής)».
δ) Τα εδάφια πέντε έως οκτώ της περίπτωσης β’ της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3848/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον
ακαδηµαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή της
ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3)
µονάδες.
Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον
ακαδηµαϊκού έτους στη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου
του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήµες της αγωγής: τρεις (3) µονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο
του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: πέντε (5) µονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήµες της αγωγής: πέντε (5)
µονάδες.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ε) Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2
εφαρµόζονται σε όσους εισάγονται σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2013 - 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
2013 - 2014 για τη συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς για την
κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό το διορισµό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ισχύουν οι κείµενες,
πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάξεις.»
23. α) Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010
(Α’ 163) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατά τα λοιπά για τους σχολικούς συµβούλους της παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρµογή όλες οι κείµενες διατάξεις
για τους σχολικούς συµβούλους του ν. 3848/2010 (Α’ 71).»
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.
4038/2012 (Α’ 14), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του ν.
4142/2013 (Α’ 83), µετά τη φράση «σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Β’ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010» προστίθεται η φράση «και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/
2010».
24. Παρατείνεται για οχτώ (8) µήνες ακόµα η προθεσµία που
τάσσει το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012
(Α’ 86) προκειµένου να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα που θα
καθορίζει τα όργανα, τη διαδικασία, καθώς και τα κριτήρια της
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιµέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η
παράταση άρχεται από την 11η Μαρτίου 2013, οπότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσµία, και λήγει στις 10 Νοεµβρίου 2013.
25. Ο καθορισµός των προσόντων και η πρόσληψη των ωφελουµένων Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για την
απασχόλησή τους σε σχολικές µονάδες κάθε τύπου και βαθµίδας
και σε µονάδες ειδικής αγωγής, γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του ν. 4152/2013, κατ’ εξαίρεση
των διαδικασιών που προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού
στην εκπαίδευση.
26. Το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται µε το Τµήµα συγγραφής και εκδόσεων βιβλίων του Ιδρύµατος Ευγενίδου στη συγγραφή και εκτύπωση των βιβλίων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
27. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
3848/2010 η λέξη «τέσσερις» αντικαθίσταται από τη λέξη «οκτώ».
28. Η 2/62285/0022/30.8.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών για τις αµοιβές και την αποζηµίωση των επιµορφωτών,
των επιµορφουµένων, των πραγµατογνωµόνων, των αξιολογητών και του υπευθύνου του προγράµµατος «Εισαγωγική επιµόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαµβανόµενους ως
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ισχύει και για το αντίστοιχο πρόγραµµα του σχολικού
έτους 2012-2013.
29. Στο Ι.Ε.Π. συνιστάται Παρατηρητήριο για τα θέµατα καταγραφής και αντιµετώπισης της µαθητικής διαρροής. Το Παρατηρητήριο αποτελεί οργανική Μονάδα του Ι.Ε.Π.. Τα ζητήµατα
οργάνωσης και λειτουργίας της, οι ειδικότερες αρµοδιότητές
της, καθώς και η στελέχωση και τα προσόντα και κριτήρια επιλογής Προϊσταµένου καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του
ν. 3966/2011.
30. Η παρ. 8 του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 καταργείται.
Άρθρο 37
Θέµατα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙE’ - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997
«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266)
αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:
«1. α) Βασική λειτουργική µονάδα του Ε.Α.Π. είναι: i) η Θεµατική Ενότητα (Θ.Ε.) και ii) η Εργαστηριακή Θεµατική Ενότητα
(Ε.Θ.Ε.), καθεµία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριµένο γνωστικό αντικείµενο σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο. β) i)
Κάθε Θ.Ε. περιλαµβάνει τρία εξαµηνιαία µαθήµατα, µε διδακτέα
ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη µαθηµάτων τρίωρης εβδοµαδιαίας διδασκαλίας των Α.Ε.Ι.. ii) Κάθε Ε.Θ.Ε. περιλαµβάνει
αριθµό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχοµένου σπουδών που δύναται να περιλαµβάνει. Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο της Ε.Θ.Ε. αντιστοιχεί σε τρία συµβατικά
εξαµηνιαία µαθήµατα. γ) i) Η διδασκαλία κάθε Θ.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των εξετάσεων, διαρκεί δέκα (10) µήνες. ii) Η Ε.Θ.Ε.
δοµείται σε ένα, δύο ή το µέγιστο τρεις κύκλους σπουδών. Οι
σπουδές σε κάθε εργαστηριακό κύκλο διαρκούν ένα ακαδηµαϊκό
έτος αλλά η εκτέλεση των πειραµάτων και η εκτέλεση εργαστηριακών δραστηριοτήτων µπορεί να προγραµµατίζεται για συγκεκριµένη χρονική περίοδο εντός του ηµερολογιακού έτους. iii) Με
απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται κατά έτος οι παρεχόµενες
Θεµατικές Ενότητες και Εργαστηριακές Θεµατικές Ενότητες,
καθώς και οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους. Οι ηµεροµηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτουν για όλες τις Θ.Ε.
και Ε.Θ.Ε.. Με απόφαση της Κοσµητείας καθορίζεται ο αριθµός
των υποενοτήτων και εργαστηριακών κύκλων κάθε Θ.Ε. και
Ε.Θ.Ε. αντίστοιχα.
2. α) Το Ε.Α.Π. αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: (α) Κοινωνικών Επιστηµών, (β) Ανθρωπιστικών Σπουδών, (γ) Θετικών
Επιστηµών και Τεχνολογίας, (δ) Εφαρµοσµένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του
Ε.Α.Π., µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται,
να κατατέµνονται ή να µετονοµάζονται Σχολές του Ε.Α.Π., κατά
τις κείµενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. β) Οι Σχολές παρέχουν προγράµµατα σπουδών. Κάθε πρόγραµµα σπουδών συγκροτείται
από συνδυασµούς Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου
του Ε.Α.Π., µπορούν να δηµιουργούνται, να καταργούνται, να µετονοµάζονται ή και να συγχωνεύονται Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. των Σχολών. Δεν επιτρέπεται η δηµιουργία µίας Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. µε το ίδιο
γνωστικό αντικείµενο σε περισσότερες από µία Σχολές. Το περιεχόµενο και η δόµηση σε εργαστηριακούς κύκλους της Ε.Θ.Ε.
καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση
της Κοσµητείας, και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. γ) Τα Προγράµµατα Σπουδών καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της
Κοσµητείας, και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα
από εισήγηση της αντίστοιχης Κοσµητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο των µαθηµάτων και εντάσσονται οι σχετικές Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. στα αντίστοιχα Προγράµµατα Σπουδών. δ)
Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων Κοσµητειών και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράµµατος Σπουδών
από δύο ή περισσότερες Σχολές του Ε.Α.Π. µε το συνδυασµό
Θ.Ε. που ανήκουν σε αυτές. ε) Ως Διευθυντής Προγράµµατος
Σπουδών για κάθε Πρόγραµµα Σπουδών ορίζεται από τον Κοσµήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών και κατά σειρά
αρχαιότητας, ένας εκ των καθηγητών του Ε.Α.Π. που είναι συντονιστής µιας από τις Θ.Ε. του προγράµµατος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί µόνο ένας καθηγητής της ως άνω
κατηγορίας, η θητεία του ως Διευθυντή Προγράµµατος Σπουδών
ανανεώνεται. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας καθηγητής της ανωτέρω κατηγορίας, η διάταξη επεκτείνεται κατά σειρά
στους Αναπληρωτές Καθηγητές του Ε.Α.Π., στους καθηγητές και
αναπληρωτές καθηγητές που είναι µέλη του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. Τα καθήκοντα του
Διευθυντή Προγράµµατος Σπουδών ορίζονται στον εσωτερικό
κανονισµό του Ε.Α.Π..
3. α) Η διδασκαλία της Θ.Ε. και της Ε.Θ.Ε. γίνεται από την αν-
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τίστοιχη Οµάδα Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) η οποία περιλαµβάνει µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Ε.Α.Π., και αριθµό µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., ανάλογα µε τις ανάγκες του προγράµµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Με απόφαση της Κοσµητείας ορίζεται το µέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που έχει εκλεγεί στη Θ.Ε. και
ανήκει στην Ο.Δ.Π. ως συντονιστής της Ο.Δ.Π.. β) Σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι δυνατή η προσφορά µιας Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. και
από Ο.Δ.Π., που περιλαµβάνει µόνο µέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.. Στην
περίπτωση αυτή χρέη Συντονιστή ασκεί ο Κοσµήτορας της αντίστοιχης Σχολής ή µέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που εντάσσεται σε
άλλη Θ.Ε. ή µέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. το οποίο είναι µέλος Δ.Ε.Π.
άλλου Α.Ε.Ι.. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο Συντονιστής ορίζεται µε απόφαση της Κοσµητείας µε την προϋπόθεση ότι το
γνωστικό του αντικείµενο είναι συναφές ή συγγενές µε το γνωστικό αντικείµενο της Θ.Ε..
4. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση των Κοσµητειών του Ε.Α.Π., καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός του
Ε.Α.Π. και υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας και έγκριση προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με τον εσωτερικό κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.
2083/1992 και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά την εφαρµογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2552/1997 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. α) Η Κοσµητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσµήτορα και όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
της Σχολής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Κοσµήτορα. β) Η Κοσµητεία µεριµνά για την οµαλή λειτουργία
των Προγραµµάτων Σπουδών και των Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. που εντάσσονται σε αυτή, κατανέµει τις Θ.Ε. και τις Ε.Θ.Ε., στα Προγράµµατα Σπουδών, τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος,
εισηγείται στη Σύγκλητο τη λειτουργία νέων Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Προγραµµάτων Σπουδών ή την κατάργηση παλαιών και ασκεί όλες
τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόµο.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν.2552/1997 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Τα µέλη Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Σ.Ε.Π.) είναι είτε µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαµβάνονται µε
συµβάσεις ανάθεσης έργου, διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους,
για την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το
Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να προσλάβει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείµενα
εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο
αριθµός των συµβάσεων για κάθε ακαδηµαϊκό έτος ορίζεται µε
απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Οι θέσεις για τα µέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριµένες Θεµατικές Ενότητες µε απόφαση της Συγκλήτου κάθε τρία έτη. Με
απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά Θεµατική Ενότητα τριµελής επιτροπή µε ισάριθµο αριθµό αναπληρωµατικών µελών
που αποτελείται κατά προτεραιότητα από µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο ή, αν
δεν υπάρχουν, µε συγγενές γνωστικό αντικείµενο µε το γνωστικό
της αντίστοιχης Θεµατικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεµατικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται στην
Κοσµητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων
µελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Στον πίνακα Α θα
περιλαµβάνονται όσα από τα µέλη Σ.Ε.Π. ήταν ενεργά µέλη
Σ.Ε.Π. το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος και στον πίνακα Β όσα
µέλη Σ.Ε.Π. δεν ήταν ενεργά ή αξιολογούνται για πρώτη φορά.
Η ανάθεση έργου του απαιτούµενου αριθµού µελών Σ.Ε.Π. κάθε
Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδηµαϊκό έτος θα γίνεται σε ποσοστό
85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β.
Κάθε ακαδηµαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες Α και Β µέλη
Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυµούν να είναι µέλη Σ.Ε.Π.
το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος και µέχρι την συµπλήρωση τριετίας
από την προκήρυξη. Η Κοσµητεία επιλέγει και η πράξη αξιολό-
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γησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Τα κριτήρια αξιολόγησης
και οι όροι της σύµβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα
και οι αµοιβές καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου. Η µισθοδοσία των µελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασµού. Ως έδρα των µελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο
τόπος της µόνιµης κατοικίας τους.»
4. Οι παράγραφοι 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 και 18 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:
«1. Το Ε.Α.Π. παρέχει: α) Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε.
και Ε.Θ.Ε.. β) Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιµόρφωσης. γ) Πιστοποιητικά µεταπτυχιακής επιµόρφωσης. δ) Πτυχία. ε) Μεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης. στ) Διδακτορικά Διπλώµατα.»
«6. α) Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συµµετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που
συνδέονται µε την εφαρµογή του συστήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. β) Το ύψος της συµµετοχής αυτής, καθώς
και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ε.Α.Π. µερικής ή ολικής απαλλαγής
από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, ύστερα από εισήγηση της
Συγκλήτου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. γ)
Η προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο οικονοµική συµµετοχή, δύναται να αποτελεί και πόρο της Επιτροπής Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασµού. Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό
έως 15% επί του ύψους της συµµετοχής των φοιτητών χρησιµοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη, την
ανάπτυξη των Προγραµµάτων Σπουδών και την εφαρµογή των
συστηµάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας,
καθώς και της εφαρµογής του ιδιαίτερου συστήµατος της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
7. Οι σπουδές στο Ε.Α.Π. γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Σε
ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, µετά από συζήτηση των Κοσµητειών, το Ε.Α.Π. µπορεί να
προσφέρει Πρόγραµµα Σπουδών ή Θεµατικές Ενότητες σε ξένη
γλώσσα.
8. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους µπορούν να παρακολουθούν κατά ανώτατο όριο έως και τρεις (3)
Θ.Ε. και, επιπλέον, στα προγράµµατα σπουδών που προβλέπονται Ε.Θ.Ε. οι φοιτητές µπορούν να παρακολουθήσουν κατά ανώτατο όριο τρεις εργαστηριακούς κύκλους ανεξάρτητα από τον
αριθµό Θ.Ε. που παρακολουθούν το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος.
9. i) Κατά το χρονικό διάστηµα που λειτουργεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία µιας Θ.Ε., το Ε.Α.Π., ύστερα από απόφαση της
Κοσµητείας, οργανώνει οµαδικές συµβουλευτικές συναντήσεις
στην έδρα του, καθώς και σε άλλες πόλεις. Ο αριθµός των συναντήσεων αυτών, που διεξάγονται κυρίως σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθορίζεται µε απόφαση της Κοσµητείας και δεν
µπορεί να είναι µικρότερος από τον αριθµό των υποενοτήτων
µιας Θ.Ε.. Στις συναντήσεις αυτές συµµετέχουν ένα µέλος της
Ο.Δ.Π. και οι φοιτητές τους οποίους παρακολουθεί. Η οργάνωση
των Ο.Σ.Σ. µπορεί να αντικατασταθεί µε τη δηµιουργία εικονικών
τάξεων που θα στηρίζονται στις υπηρεσίες τεχνολογίας, επικοινωνίας και πληροφοριών.
ii) Για τη διδασκαλία του θεωρητικού περιεχοµένου των Ε.Θ.Ε.,
ακολουθείται η µεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
µε ή χωρίς τη διεξαγωγή Ο.Σ.Σ. µετά από απόφαση της Κοσµητείας για κάθε πρόγραµµα σπουδών. Η ολοκλήρωση των πειραµάτων και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων διεξάγεται είτε
εξ αποστάσεως είτε σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π..
10. α) Ο αριθµός των γραπτών δοκιµασιών αξιολόγησης καθορίζεται µε απόφαση της Κοσµητείας, ύστερα από συνεννόηση µε
το Συντονιστή της αντίστοιχης Ο.Δ.Π. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον αριθµό των υποενοτήτων µιας
Θ.Ε.. Η συµµετοχή του φοιτητή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι
υποχρεωτική. β) Οι τελικές εξετάσεις γίνονται µετά το τέλος της
διδασκαλίας µιας Θ.Ε. και επαναλαµβάνονται για µία ακόµη
φορά. Τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των τελικών εξετάσεων καθορίζει η Σύγκλητος. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται
στην έδρα του Ε.Α.Π., καθώς και σε άλλες πόλεις. Τον τρόπο και
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τη µορφή της τελικής εξέτασης για µια Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. καθορίζει
ο Συντονιστής, ύστερα από συνεννόηση µε τα µέλη της αντίστοιχης Ο.Δ.Π..
11. Για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές του Ε.Α.Π.
απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δώδεκα (12)
τουλάχιστον Θ.Ε.. Για την απόκτηση πτυχίου στα Προγράµµατα
Σπουδών που περιλαµβάνονται µία ή περισσότερες Ε.Θ.Ε. απαιτείται και η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση των
Ε.Θ.Ε. επιπλέον των δώδεκα (12) Θ.Ε.. Ένας µικρός αριθµός Θ.Ε.
επιλογής των Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών µπορεί να
καλύπτεται προαιρετικά από πτυχιακή εργασία που εκπονείται
στη γνωστική περιοχή µιας Θ.Ε.. Η λειτουργία της πτυχιακής εργασίας είναι όµοια µε αυτή της Θ.Ε. και εξειδικεύεται από τον
Κανονισµό Σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. οι
οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µπορούν, µε απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής, να κατοχυρώνουν µαθήµατα ή/και εργαστήρια του Ιδρύµατος προέλευσης ως
µέρη Θ.Ε. ή/και ως κύκλους Ε.Θ.Ε. αντίστοιχα.
12. α) Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειµένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση
τεσσάρων τουλάχιστον Θ.Ε. πλέον των Ε.Θ.Ε., όπου προβλέπονται και εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας. Η Σύγκλητος, µε την
προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και µετά από εισήγηση
της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραµµα σπουδών.»
«16. Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε. παρέχονται σε φοιτητές του Ε.Α.Π. ύστερα από αίτησή τους και µε
την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε µία ή περισσότερες
Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε.. Για την απονοµή του πιστοποιητικού παρακολούθησης του άρθρου 5 παράγραφος 1 εδάφιο α’ πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυµεί να ολοκληρώσει το
πρόγραµµα σπουδών στο οποίο φοιτά.
17. Οι κείµενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. που αφορούν τις µετεγγραφές εσωτερικού ή εξωτερικού και την εισαγωγή, ύστερα από
κατατακτήριες εξετάσεις, φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π. εφαρµόζονται αναλόγως. Στις περιπτώσεις µετεγγραφών εσωτερικού και κατατακτήριων εξετάσεων, µε
απόφαση της Κοσµητείας της αντίστοιχης Σχολής του Ε.Α.Π., κατοχυρώνονται ως µέρη Θ.Ε. ή/και ως κύκλοι Ε.Θ.Ε. µαθήµατα
ή/και εργαστήρια αντίστοιχα από το Ίδρυµα προέλευσης. Με
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη διαδικασία, τα κριτήρια και το ποσοστό µετεγγραφών εσωτερικού ή εξωτερικού,
καθώς και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις,
φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π..»
5. Ένας φοιτητής µπορεί να διακόψει τις σπουδές του µετά
την επιτυχή παρακολούθηση µιας ή περισσότερων Θ.Ε. ή/και
Ε.Θ.Ε., όπου προβλέπεται και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τρία (3)
χρόνια, παρακολουθώντας την επόµενη Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.. Η παρ. 14
του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (Α’ 195) παραµένει σε ισχύ.
6. α. Η παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται
ως εξής:
«12. Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα µέλη Σ.Ε.Π.
διορίζονται µε απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύµατος, ύστερα από
σχετική προκήρυξη. Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι
όροι της σύβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι
αµοιβές καθορίζονται µε απόφαση της Δ.Ε.. Αρµόδιο όργανο για
την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριµελής
επιτροπή µε ισάριθµο αριθµό αναπληρωµατικών µελών που ορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε., στην οποία συµµετέχουν ο Πρόεδρος
ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, µε µέλη, µέλη Δ.Ε.Π.
του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο ή αν δεν υπάρχουν µε συγγενές γνωστικό αντικείµενο µε το
γνωστικό αντικείµενο της αντίστοιχης Θ.Ε.. Η Δ.Ε. είναι αρµόδια
για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π., που ορίζονται ταυτόχρονα και
Διευθυντές Προγραµµάτων Σπουδών ή Συντονιστές Θ.Ε. στις
οποίες δεν έχει εκλεγεί µέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.. Συνιστώνται στο
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Ε.Α.Π. είκοσι (20) θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι
οποίες κατανέµονται µε απόφαση της Δ.Ε. στις σχολές του Πανεπιστηµίου.»
β. Η περίπτωση ΙV της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 περίπτωση
ιδ’ του ν. 3027/2002, καταργείται.
7. Ο παρεχόµενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του εγκεκριµένου Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» εντάσσεται στους µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήµες της
αγωγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση δ’ της παρ.
3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 «Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 71).
Άρθρο 38
Θέµατα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Συστήµατος Πιστοποίησης
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
1. Η παρ. 15 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«15. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
τον Γραµµατέα του Δ.Σ.. Αποφάσεις που το Δ.Σ. θεωρεί ως επείγουσες και άµεσα εκτελεστές, προσυπογράφονται άµεσα και
εκτελούνται. Τα πρακτικά του Δ.Σ. επικυρώνονται, στο σύνολό
τους, από το διοικητικό συµβούλιο στην ίδια ή σε επόµενη συνεδρίαση.»
Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δηµοσίευση του ν. 4115/ 2013.
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4115/2013 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
«3Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώµη
του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιτρέπεται η µετάταξη προσωπικού που υπηρετεί µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από
σχετική αίτησή τους σε άλλους οργανισµούς του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων ή λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του
Δηµόσιου, σύµφωνα µε τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.»
3. α. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται:
Η διάταξη της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.15 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016» (Α’ 222) και το άρθρο 5 του π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές
Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Α’ 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην της
παραγράφου 6 αυτού.
β. Από τη δηµοσίευση των αποφάσεων της παρ 1.β του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 καταργούνται: η αριθµ. 10141/ΙΑ/2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών «Σύστηµα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Β’ 3056), καθώς και η θητεία
των µελών και του γραµµατέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. ΓΠ/2389/2013 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 26 τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δηµόσιου και Ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα/24.1.2013).
4. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 τροποποιείται ως
εξής:
«3. Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης
β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α’163) του οποίου η
παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τη δηµοσίευση του παρόντος
ως εξής:
«2. Από 1.9.2014 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα της µη
τυπικής εκπαίδευσης.»

1331

Άρθρο 39
Θέµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4009/
2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσµήτορα, απόφαση
της κοσµητείας και σχετική πράξη που εκδίδεται από τον Πρύτανη, µετά από έλεγχο νοµιµότητας και σκοπιµότητας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύµατος,
εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία της σχολής.»
2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου
19 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα µητρώα εξωτερικών µελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και οµοταγών Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.»
3. Μετά την περίπτωση δ’ της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν.
4009/2011 προστίθεται περίπτωση ε’, ως εξής:
«ε) Για τους καθηγητές εφαρµογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα µετατροπής της προσωποπαγούς
θέσης, που κατέχουν σε τακτική θέση επίκουρου καθηγητή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/ 2001 (Α’ 114), εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση
από το ενδιαφερόµενο µέλος Ε.Π. για τη µετατροπή της θέσης
του έως την 1.7.2011. Πέραν αυτής της καταληκτικής ηµεροµηνίας, για τα ως άνω µέλη Ε.Π. παύει να ισχύει η δυνατότητα µετατροπής της προσωποπαγούς θέσης σε τακτική και η εξέλιξη
σε ανώτερη βαθµίδα γίνεται µε βάση τα προβλεπόµενα στην παρ.
6 του άρθρου 78 του ν. 4009/ 2011.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 78
του ν. 4009/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, στην περίπτωση Αναπληρωτών Καθηγητών Τ.Ε.Ι.,
οι οποίοι κατέχουν τη θέση αυτή από µετατροπή της προσωποπαγούς θέσης βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή σε τακτική θέση
βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, η εξέλιξη στη βαθµίδα του καθηγητή γίνεται υποχρεωτικά µε προκήρυξη της θέσης και παύει
να ισχύει για αυτούς η εξέλιξη µε κλειστή διαδικασία, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
2916/2001 (Α’ 114).»
5. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα µέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής έχουν το
δικαίωµα άδειας, ανεξάρτητα από τις κείµενες περί αδειών διατάξεις, προκειµένου να απασχοληθούν σε Έδρες Ελληνικών
Σπουδών σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, για χρονικό διάστηµα έως
τριών ετών. Η σχετική άδεια εκδίδεται µε πράξη του Πρύτανη,
µετά από εισήγηση του Κοσµήτορα, εφόσον δεν παρεµποδίζεται
η οµαλή λειτουργία της Σχολής.»
6. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 69 του
ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Για την
επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το
Συµβούλιο της Αρχής, µε απόφαση του που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συστήσει Επιστηµονικό
Συµβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι..»
7. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος Τµήµατος, για τρίτη συνεχή θητεία.»
8. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων
και Έρευνας των Τ.Ε.Ι. που προέκυψαν από συγχώνευση δύο
Ιδρυµάτων, για το µεταβατικό διάστηµα και το αργότερο µέχρι
30.11.2013, συγκροτείται από τα µέλη και των δύο επιτροπών
των συγχωνευθέντων Ιδρυµάτων και προεδρεύει ο Πρόεδρος
του Τ.Ε.Ι. που απορροφά, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβολών
λόγω συγχωνεύσεων και καταργήσεων Τµηµάτων.
9. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των προεδρικών διαταγµάτων που αφορούν στη συγχώνευση των Ιδρυµάτων έως και
30.11.2013, οι πάσης φύσεως πράξεις διοίκησης και οικονοµικής
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διαχείρισης (δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί ή τιµολογηθεί), οι οποίες έχουν εκδοθεί από τα αρµόδια όργανα των Ιδρυµάτων, που συγχωνεύθηκαν, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί
αρµοδίως.
10. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα δύναται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισµού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση
του Κρατικού Προϋπολογισµού από το ταµειακό υπόλοιπο προηγούµενων οικονοµικών ετών κατά το µέρος που δεν αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούµενων ετών. Το ποσό της
αµοιβής του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών.
11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7
του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α’ 83)
στους έως το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές
των πανεπιστηµιακών τµηµάτων που µετονοµάζονται χωρίς µεταβολή του γνωστικού τους αντικειµένου, παρέχεται ο τίτλος
σπουδών του τµήµατος όπως προκύπτει από τη µετονοµασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδηµαϊκό
έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστηµιακών τµηµάτων που µετονοµάζονται µε παράλληλη µεταβολή του γνωστικού τους αντικειµένου ή αύξηση του αριθµού των εξαµήνων
φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τµήµατος, όπως
προκύπτει από τη µετονοµασία, ύστερα από την παρακολούθηση
και επιτυχή ολοκλήρωση µαθηµάτων, που θα καθοριστούν µε
απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος.
12. Τα συγχρηµατοδοτούµενα Έργα-ΕΣΠΑ- του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος που καταργήθηκε µε το π.δ. 99/2013 (Α’
134) µεταφέρονται αυτοδικαίως και υλοποιούνται από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ως καθολικού διαδόχου. Αντιστοίχως, τα
συγχρηµατοδοτούµενα Έργα - ΕΣΠΑ- του Πανεπιστηµίου Δυτικής Ελλάδος που καταργήθηκε µε το π.δ. 89/2013 (Α’ 130) µεταφέρονται αυτοδικαίως και υλοποιούνται από το Πανεπιστήµιο
Πατρών, ως καθολικού διαδόχου.
13. Η επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 18 περίπτωση ιη’ του ν.
4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4076/2012 (παράγραφος 20 περίπτωση ιζ’) θεωρείται νοµίµως συγκροτηµένη, έως τις
30.11.2013, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβολών λόγω συγχωνεύσεων και καταργήσεων τµηµάτων.
14. Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος που συγκροτήθηκε από την συνένωση των Επιτροπών Ερευνών του Τ.Ε.Ι.
Πάτρας και του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου θεωρείται νοµίµως συγκροτηµένη, έως τις 30.11.2013. Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος που συγκροτήθηκε από τη συνένωση των
Επιτροπών Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας θεωρείται νοµίµως συγκροτηµένη, έως τις 30.11.2013, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβολών λόγω συγχωνεύσεων και
καταργήσεων τµηµάτων.
15. Οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και οι νοµικές δεσµεύσεις
που ανελήφθησαν από τις Επιτροπές Ερευνών των συγχωνευµένων Φορέων (Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Τ.Ε.Ι. Λαµίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
π.δ. 94/2013 (Α’ 132) και του π.δ. 100/2013 (Α’ 135) µέχρι και τη
συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος
και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, θεωρούνται νόµιµες και καλύπτονται µε αναδροµική ισχύ.
16. Έδρα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίµων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ορίζεται η Λάρισα.
17. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005
«Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Όλο το πρόγραµµα σπουδών έχει διανυθεί σε οµοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράµµατος
ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι
πενταετής, έχει πραγµατοποιηθεί στο Ίδρυµα που απονέµει τον
τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών
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µπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα συνεργασίας αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδηµαϊκά έτη, εξάµηνα ή
διδακτικές µονάδες ή σε συνδυασµό αυτών.»
18. Μετά την περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
3685/2008 «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές» (Α’
148) προστίθεται περίπτωση β.1. ως εξής:
«β. 1.) Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό απονοµής διδακτορικού τίτλου φέρει υπογραφές τεσσάρων µελών της Επταµελούς Επιτροπής, πέµπτο δε µέλος έχει υπογράψει την
Εισηγητική έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.»
19. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθµίσεις ερευνητών
ιδρυµάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»(Α’ 218) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως ακολούθως:
«β. Να παραδίδουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα,
καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεµινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγµένα στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τµήµα ή σε Προγράµµατα
Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστο όριο οχτώ (8) ώρες
εβδοµαδιαίως, µόνο µετά από σχετικές αποφάσεις των αρµόδιων
οργάνων.
γ. Να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδοµαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των
οχτώ (8) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό, ερευνητικό - επιστηµονικό και διοικητικό έργο.»
20. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των µελών
του Ε.Π., όπως ορίζονται στην παρ. 1 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α’ 173), δύνανται να αυξάνονται
το πολύ κατά δύο (2) ώρες, µετά από σχετικές αποφάσεις των
αρµόδιων οργάνων.
21. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του Οργανισµού
του ιδρύµατος, οι µόνιµα υπηρετούντες στο Ίδρυµα, καθώς και
οι υπηρετούντες µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το ίδρυµα. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της κοσµητείας, ύστερα από
εισήγηση τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα µέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσµήτορα, και σχετική πράξη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
22. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό, όταν δεν έχει εκλεγεί Συµβούλιο, αρµόδιο όργανο
για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του ιδρύµατος, καθώς και του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων που αφορά στο ίδρυµα, είναι η Σύγκλητος.»
23. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’156)
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από γνώµη των Γενικών Συνελεύσεων του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τµήµατος Εικαστικών
και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης της Σχολής Καλών
Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του οικείου
Ιδρύµατος, είναι δυνατή η εισαγωγή µετά από ειδικές εξετάσεις
των υποψηφίων της παραγράφου 1 καθ’ υπέρβαση του αριθµού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙE’ - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

εισακτέων σε ποσοστό 5%. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής
τους, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής.»
24. Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’156) τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόµενων κατηγοριών
εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην
του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και των Τµηµάτων
Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, µε µειωµένη οπτική οξύτητα (µε ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από
µεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόµενη
και από άλλες διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη µε φαινόµενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από µυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού
στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιµίες, λεµφώµατα,
συµπαγείς όγκους), από το σύνδροµο του Bund Chiari, από τη
νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευµόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά µυασθένεια θεραπευτικώς αντιµετωπιζόµενη µε φαρµακευτική αγωγή,
νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή
κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση - αιµορροφιλίες και υποβαλλόµενοι σε θεραπεία µε παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυελού των οστών ή
µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από
σύνδροµο Evans, πολυµεταγγιζόµενοι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, µε κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία
τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής
αγωγής δια βίου, από αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας
µε εµφυτευµένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συµπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή µη µε πνευµονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από
µονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορµό, από παθήσεις του
µυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν µόνιµη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσµα εξώθησης < 35%),
τεκµηριωµένο από εξειδικευµένες νοσοκοµειακές µονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωµένο σε µαγνητική τοµογραφία καρδιάς, από υπερτροφικού τύπου µυοκαρδιοπάθεια, από
πρωτοπαθή πνευµονική υπέρταση, από σοβαρή πνευµονική
ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδροµο Brugada,
από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία µε τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία
υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη
νόσο του Crohn, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαµβάνουν
ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική
αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν µε διαφορετική φαρµακευτική αγωγή, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδροµο
πολλαπλής νευρινωµάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν
µυέλωµα, από σαρκοείδωση υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύµονος ή/και ΚΝΣ, από συστηµατική
σκληροδερµία µε διάχυτη δερµατική προσβολή, από συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υµένων
ή/και αίµατος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική ιδιοπαθή
αρθρίτιδα µε συνεχή ενεργότητα µετά την ηλικία των 14 ετών
παρά τη βιολογική θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτοµή
ολική, από κρανιοφαρυγγίωµα του εγκεφάλου, από σύνδροµο
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επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή
θεραπεία, από νυκτερινή παροξυσµική αιµοσφαιρινουρία µε
ανάγκη τακτικών µεταγγίσεων σε χρόνια βάση, από ιδιοπαθή
θροµβοπενική πορφύρα υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και οι πάσχοντες από διάφορα
σπάνια συγγενή, κληρονοµικά ή επίκτητα σύνδροµα - νοσήµατα
όταν εκφράζονται µε σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόµενοι κατά περίπτωση.
25. Όπου µε τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, απαιτείται ως προσόν
για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, την πρόσληψη,
το διορισµό ή την επιλογή σε ορισµένη θέση, η κατοχή πτυχίου
Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα σε συγκεκριµένο
άθληµα ή δίπλωµα ειδικότητας συγκεκριµένου αθλήµατος
Τ.Ε.Φ.Α.Α., η έννοια των όρων αυτών είναι ότι ο τίτλος περί του
οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που, µε βάση το εξατοµικευµένο πρόγραµµα σπουδών που παρακολούθησε ο πτυχιούχος, (υποχρεωτικά µαθήµατα και µαθήµατα επιλογής),
καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του εν
λόγω αθλήµατος. Την περί τούτου βεβαίωση χορηγεί το Τµήµα
που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών. Η κατά τα ανωτέρω
αναφορά ειδικότητας συγκεκριµένου αθλήµατος σε τίτλο σπουδών που είχε χορηγηθεί από τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, επέχει θέση της ανωτέρω βεβαίωσης.
26. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
3328/2005 (Α’ 80) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι
τίτλοι σπουδών οµοταγών πανεπιστηµίων, που ελήφθησαν από
χώρες του εξωτερικού µετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατά συνέπεια εφαρµόζονται ως προς τους τίτλους
αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.»
27. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/ 2011 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
«3Α. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται µετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος µπορεί να ανατίθεται στα µέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναµο διδακτικό έργο. Η διάταξη αυτή
καταλαµβάνει και τα µέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των
Τ.Ε.Ι..»
28. Οι αποφάσεις µεταφοράς θέσεων επιτυχόντων, κατά την
παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, οι οποίες εκδόθηκαν
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις αντιστοιχίες των Σχολών ή Τµηµάτων
Α.Ε.Ι. κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β’ 874) και της υπ’ αριθ.
69066/Ε5/7.7.2006 «Αντιστοιχίσεις Τµηµάτων Τ.Ε.Ι.» (Β’998)
απόφασης του ίδιου Υπουργού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ίσχυαν κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόµου,
είναι νόµιµες, ανεξαρτήτως πληµµελειών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων αντιστοιχιών και η µεταφορά θέσεων ολοκληρώνεται κανονικά.
29. Στο τέλος του άρθρου 41 του ν. 3763/2009 (Α’ 80), προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. α. Οι ίδιες ως άνω ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένου και
του άρθρου 27 παρ. 1 εδάφιο α’ του π.δ. 60/2006 (Α’65) όπως
αυτό ίσχυε, εφαρµόζονται αναλόγως και για όλα τα υιοθετηθέντα
από τη Βουλή των Ελλήνων ανήλικα τέκνα στρατιωτικών ή στελεχών των σωµάτων ασφαλείας πεσόντων κατά την ώρα του καθήκοντος.
β. Στη ρύθµιση του εδαφίου β’ της παρ. 13β του άρθρου 9 του
ν. 4111/2013 (Α’ 18), δεν υπάγονται όσον αφορά την καταβολή
εξόδων κίνησης, όσοι αναφέρονται στην παράγραφο 4 της υπ’
αριθ. 4331/2013 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (Β’ 1108).»
30. Σε όσα Τµήµατα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του ν. 2454/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 παρ. 51 του ν.
3149/2003, περί αυτοδυναµίας, ο Πρόεδρος του Τµήµατος ορί-
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ζεται µε πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα και του Τµήµατος, έως την αυτοδύναµη λειτουργία του, ασκεί η Κοσµητεία, τις δε σχετικές
πράξεις υλοποίησης αποφάσεων υπογράφει ο Πρύτανης µετά
από έλεγχο νοµιµότητας και σκοπιµότητας.
31. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων η Χριστίνα Τσιµηρίκα του Γεωργίου και
της Ειρήνης, εισάγεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (Ιατρικό), καθ` υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων και
ανεξαρτήτως βαθµού, µορίων ή άλλων ειδικών προϋποθέσεων
εισαγωγής. Η εγγραφή της πραγµατοποιείται µε µόνη την κατάθεση αίτησης εγγραφής στη Γραµµατεία της Σχολής, η οποία
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας, εντός µηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
32. Στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης συστήνονται πέντε
(5) προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθµίδας ΔΕ, ειδικότητας διοικητικών γραµµατέων,
οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόµενες θέσεις του άρθρου
24 του π.δ. 96/2006 «Οργανισµός διοικητικών υπηρεσιών του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης» (Α’ 98).
33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, το
οποίο παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι
επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τµήµα, Σχολή
ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Α.Ε.Ι. µπορούν να µετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τµήµατος,
Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, µε
βάση τη βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, ειδικά µαθήµατα και πρακτικές
δοκιµασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το
δικαίωµα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται
της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, ειδικά µαθήµατα και πρακτικές δοκιµασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
34. Το π.δ. 92/2013 «Μετονοµασία - κατάργηση … Θεσσαλίας»
(Α’ 131) τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. H προβλεπόµενη στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 177/ 1993
(Α’65). Σε αυτήν εντάσσεται το ανεξάρτητο Τµήµα Οικονοµικών
Επιστηµών.»
β) Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 συµπληρώνεται
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1α. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύονται Σχολές ως ακολούθως: i) Θετικών Επιστηµών, µε έδρα τη Λαµία, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη
Βιοϊατρική και Πληροφορικής και ii) Επιστήµης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισµού, µε έδρα τα Τρίκαλα, στην οποία εντάσσεται το
οµώνυµο τµήµα. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε ιδρυόµενη σχολή, νοούνται εφεξής οι ιδρυόµενες σχολές.»
γ) Η υποπερίπτωση vi της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2
του άρθρου 5 καταργείται.
δ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται περίπτωση στ’ ως ακολούθως:
«στ) Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε
έδρα τα Τρίκαλα, µε το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού.»
35. Στους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα για την άσκηση διδακτικού έργου, ο χρόνος της απόσπασης αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου για
όλες τις συνέπειες. Η αναγνώριση πραγµατοποιείται µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος του Α.Ε.Ι..
Άρθρο 40
Θέµατα Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Το άρθρο 23 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης» (Α’ 159) αντικαθίσταται, ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

«Άρθρο 23
Σύστηµα υποτροφιών και δανείων
1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. χορηγούνται υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ, από το ακαδηµαϊκό έτος
2013-2014, µε τους εξής όρους:
α) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές
µε πρώτο κριτήριο την οικονοµική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του,
κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές
ενδιάµεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έχουν
επιπλέον επιτύχει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον 8,51 σε
κλίµακα βαθµολογίας 0-10 στα µαθήµατα του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
β) Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησης των υποτροφιών, ο αριθµός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για
την υποτροφία και οι λοιπές λεπτοµέρειες απονοµής των υποτροφιών, καθώς και το πρόγραµµα και οι κανονιστικές διατάξεις που
θα το διέπουν ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ..
γ) Στους προπτυχιακούς φοιτητές µπορούν να παρέχονται από
τα ιδρύµατα στα οποία φοιτούν, από το ακαδηµαϊκό έτος 20132014, άτοκα δάνεια και οικονοµικές ενισχύσεις για την κάλυψη
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους µε κριτήριο την ατοµική ή
την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις
σπουδές. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 41
Αθλητικές Ακαδηµίες
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ιδρύονται Αθλητικές Ακαδηµίες, ως περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Οι Αθλητικές Ακαδηµίες είναι δύο (2) και
εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο κάθε
Αθλητικής Ακαδηµίας λειτουργούν σχολικές µονάδες, κατά τις
κείµενες διατάξεις, Αθλητικό Γυµνάσιο και Λύκειο, καθώς και
Σχολικό Εργαστήριο Έρευνας και Τεχνολογίας (Σ.Ε.Ε.Τ.).
2. Σκοπό των Αθλητικών Ακαδηµιών αποτελεί ιδίως η εξασφάλιση δηµόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για
όλους, που συµβάλλει στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη
ανάπτυξη των µαθητών µέσω της προαγωγής της άθλησης και
του αθλητισµού, την υποστήριξη του στόχου της δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας και της αριστείας στον αθλητισµό.
3. Το Σ.Ε.Ε.Τ. έχει κύριο σκοπό την προώθηση της έρευνας και
την ανάπτυξη των επιστηµών του αθλητισµού για τις ανάγκες του
σχολικού και του πανεπιστηµιακού αθλητισµού, την αξιοποίηση
των αποτελεσµάτων της, τη συλλογή, την τεκµηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστηµονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέµατα, την ανίχνευση µαθητών - αθλητών
ταλέντων για την ένταξή τους προς φοίτηση στα Αθλητικά Σχολεία, την εκπαίδευση, την επιµόρφωση και την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
αθλητικών θεµάτων και την επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Για την εκπλήρωση των σκοπών του,
συνεργάζεται µε τα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και άλλους φορείς. Επίσης, µπορεί να
συµπράττει ή να συνεργάζεται µε οργανισµούς ή µονάδες νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που έχουν ως αντικείµενο την
πρόληψη τραυµατισµών, τη θεραπεία και αποκατάσταση τραυ-
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µατισµένων µαθητών - αθλητών, καθώς και την έρευνα στην
αθλητιατρική.
4. Όργανα διοίκησης των Αθλητικών Ακαδηµιών σε εθνικό επίπεδο είναι η Διοικούσα Επιτροπή Αθλητικών Ακαδηµιών
(Δ.Ε.Α.Α.). Η Δ.Ε.Α.Α. είναι επταµελής και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία από
τα ακόλουθα µέλη: α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή
Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο στις επιστήµες αθλητισµού ή επιστήµονα εγνωσµένου κύρους του ίδιου γνωστικού αντικειµένου
και ανάλογων προσόντων, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται
ύστερα από γνώµη της αρµόδιας, κατά τον Κανονισµό της Βουλής, Επιτροπής, β)Ένα µέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι., γ) Έναν εκπαιδευτικό της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε
αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα, δ)Έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ε) Δύο προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής στα θέµατα του
αθλητισµού και στ)Ένα µέλος του επιστηµονικού προσωπικού
του Ι.Ε.Π. ή έναν σχολικό σύµβουλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα στις επιστήµες του
αθλητισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ο γραµµατέας
της Δ.Ε.Α.Α. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δηµόσιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η
Δ.Ε.Α.Α. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Υποστηρίζει
την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής των Ακαδηµιών, επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων
αυτής, συνεργάζεται µε τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες.
5. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικά, ιδίως, µε:
α) την οργάνωση, τη λειτουργία, τη χρηµατοδότηση και τους
πόρους των Αθλητικών Ακαδηµιών, του Σ.Ε.Ε.Τ., της Δ.Ε.Α.Α. και
των λειτουργούντων σε αυτές σχολικών µονάδων,
β) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των µαθητών,
τα διδασκόµενα µαθήµατα, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις
διδακτικές περιόδους, τις εγγραφές, µετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισµό της διαγωγής, την αξιολόγηση των µαθητών,
τις εξετάσεις κάθε είδους και τους τίτλους σπουδών, τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τις αργίες και
τις διακοπές, τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των µαθηµάτων και τη συµπλήρωσή τους
και µε παράταση του διδακτικού έτους την οργάνωσή της µαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων στα
λειτουργούντα σε αυτές Γυµνάσια και Λύκεια,
γ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε την οργάνωση και τη λειτουργία των Αθλητικών Ακαδηµιών, της Δ.Ε.Α.Α., της Σ.Ε.Ε.Τ. και
των λειτουργούντων σε αυτές σχολικών µονάδων.

σερις τάξεις του εσπερινού.
γ) Καθορίζονται οι θεµατικοί κύκλοι ανάπτυξης της ερευνητικής εργασίας, η αξιολόγησή της και κάθε σχετική λεπτοµέρεια
που αφορά την οργάνωση και διεξαγωγή του µαθήµατος της
ερευνητικής εργασίας.
δ) Εξειδικεύονται και εναρµονίζονται µε τον ειδικότερο σκοπό
τους τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, καθώς και τα οικεία αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα, των µαθηµάτων που περιλαµβάνονται σε αυτά των µειονοτικών, ειδικών, εκκλησιαστικών,
µουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων.
ε) Καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα θέµατα εξέτασης
στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου.
στ) Καθορίζεται ο τρόπος προσαρµογής του Β.Π.Α. σε σχέση
µε το µέσο όρο της γραπτής βαθµολογίας των εξεταζοµένων πανελληνίως µαθηµάτων και επανακαθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των βαθµών προαγωγής όλων των τάξεων του ΓΕ.Λ. για
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
ζ) Ορίζεται η αντιστοιχία των διδασκόµενων µαθηµάτων µε
τους κλάδους – ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (α’) και
δεύτερη (β’) ανάθεση.
η) Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των απολυτήριων
τίτλων.
θ) Ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των Τµηµάτων ενίσχυσης.
ι) Ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται
και τροποποιείται ο αριθµός, η ονοµασία των επιστηµονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, το αργότερο έως την 30ή
Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόµενο διδακτικό έτος.
4. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία
εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθµός των εισακτέων και τα ειδικά µαθήµατα ανά
Σχολή, Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε µαθήµατος ανά Σχολή, Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.
β) Ο καθορισµός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) µάθηµα ανά Σχολή, Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγµατοποιείται µετά από πρόταση της γενικής συνέλευσης του
αρµόδιου Τµήµατος προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση µη υποβολής της πρότασης το
µάθηµα ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται:
α) ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης των µαθητών των ΕΠΑ.Λ., περιλαµβανοµένων και των µαθητών των Τάξεων Μαθητείας, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία και τα θέµατα
εξέτασης στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου,
β) τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές που επιβάλλονται
στους µαθητές, καθώς και τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία
για την επιβολή τους,
γ) τα αρµόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη
διασφάλιση της ποιότητας στο ΕΠΑ.Λ. και στα Τµήµατα Μαθητείας λαµβανοµένης υπόψη της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C
155/02 της 8.7.2009) για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου
αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση και
δ) οι τοµείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ..
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:

Άρθρο 42
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, επανακαθορίζονται τα µαθήµατα προσανατολισµού της Β’ Τάξης του ΓΕ.Λ.,
τα µαθήµατα των Οµάδων προσανατολισµού της Γ’ τάξης, καθώς
και τα ωρολόγια προγράµµατα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ.. Με
όµοιο διάταγµα καθορίζονται και τα ωρολόγια προγράµµατα
όλων των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α) Εγκρίνονται τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων
όλων των τάξεων του ηµερήσιου και εσπερινού ΓΕ.Λ..
β) Κατανέµονται τα µαθήµατα που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των τάξεων του ηµερήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσ-

Άρθρο 43
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
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α) οργανώνονται Τµήµατα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ., σύµφωνα µε
τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονοµίας,
τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
των Επιµελητηρίων και των Επιστηµονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Ναυτιλίας και Αιγαίου,
β) Ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχολικού και διδακτικού έτους, η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες
και οι διακοπές,
γ) καθορίζονται η διαδικασία, οι λόγοι και τα όργανα, που αποφασίζουν για τη διακοπή των µαθηµάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής της ή και τη συµπλήρωσή της µε παράταση του
διδακτικού έτους,
δ) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την οργάνωση της µαθητικής ζωής, καθώς και τη διεξαγωγή των σχολικών εκδηλώσεων,
περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων, µετακινήσεων και εκδροµών
στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
ε) καθορίζονται κατηγορίες µαθητών, για τις οποίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράµµατος των ηµερήσιων τεχνολογικών λυκείων και ο τρόπος διαπίστωσης της
υπαγωγής στις κατηγορίες αυτές,
στ) µετατρέπονται ΕΠΑ.Λ. από ηµερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα,
ζ) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την εγγραφή ή τη µετεγγραφή των µαθητών, καθώς και κάθε θέµα που αφορά στη
φοίτησή τους,
η) καθορίζονται ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τάξη ή
τµήµα τάξης ή άλλη ενότητα,
θ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο του απολυτηρίου
και των λοιπών τίτλων σπουδών που χορηγούνται στους αποφοίτους,
ι) ρυθµίζονται τα λοιπά θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα
που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ΕΠΑ.Λ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Τ.Ε. και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) τα προγράµµατα σπουδών των Σχολών, των Τµηµάτων και
των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα είναι αντίστοιχα ή συναφή µε τα γνωστικά αντικείµενα
των τοµέων ή ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.,
β) τα µαθήµατα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι µαθητές
της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τµήµατα
και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι.,
γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισαγωγή
των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι..
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα λοιπά θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αφορούν
στην οργάνωση και στην εφαρµογή των διαδικασιών πρόσβασης
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ..
Άρθρο 44
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ’, Ε’ και ΣΤ’
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α) µπορεί να αντιστοιχίζεται η κατά τόπο αρµοδιότητα των
ΔΔΒΜ µε την εδαφική περιφέρεια ενός ή περισσότερων δήµων
ή δηµοτικών ενοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του
ν. 3852/2010 ή και υποσυνόλων τους,
β) καθορίζεται και επανακαθορίζεται η έδρα των ΔΔΒΜ,
γ) εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες των ΔΔΒΜ, καθώς και των
υπηρεσιακών µονάδων τους,
δ) θεσπίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες:
των διευθυντών ή προϊσταµένων, των υποδιευθυντών, της συνέλευσης των διδασκόντων, των προϊσταµένων των λοιπών περι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

φερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των υπηρεσιακών µονάδων τους,
ε) ρυθµίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και
ΚΔΒΜ.
Έως την 31η Μαΐου 2014 συγκροτούνται και λειτουργούν τα
αναγκαία Υπηρεσιακά Συµβούλια Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα
των Υπηρεσιακών Συµβουλίων Εκπαίδευσης, για την επιλογή των
θέσεων Διεθυντών και Υποδιευθυντών ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται νέες ΔΔΒΜ και να καταργούνται υφιστάµενες.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Τουρισµού ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται
φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των φορέων αυτών. Με ίδιες αποφάσεις
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
εισαγωγή µαθητών και την υλοποίηση της τάξης Μαθητείας Πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων της Οµάδας προσανατολισµού επαγγελµάτων τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
φιλοξενίας των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού. Το εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό που κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπηρετεί στις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού µεταφέρεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού µε την ίδια
σχέση εργασίας στα Σ.Ε.Κ. της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας
που θα ιδρυθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Ε.Κ. και
Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού είναι ανά κατηγορία,
ειδικότητα και κλάδο αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του ν.
1566/1985 (Α’ 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 45
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
1. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Α’ τάξης του ΓΕ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων
των µαθητών της Α’ τάξης και κάθε άλλη ρύθµιση που θεσπίζεται
µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ και αφορά τη λειτουργία της
Α’ τάξης του ΓΕ.Λ. τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 –
2014.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των τάξεων Β’ και Γ’ του ΓΕ.Λ.,
ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των µαθητών των τάξεων Β’ και Γ’ και κάθε άλλη ρύθµιση
που θεσπίζεται µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ και αφορά τη
λειτουργία των τάξεων Β’ και Γ’ του ΓΕ.Λ. εφαρµόζονται σταδιακά
και τίθεται σε πλήρη εφαρµογή έως το σχολικό έτος 2015 – 2016.
3. Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β’ και Γ’ τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ. και η Γ’ και Δ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. και κατά
το σχολικό έτος 2014 – 2015, η Γ’ τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ. και
Δ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2525/ 1997 (Α’ 188), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα
από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής µπορεί να
τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014 µεταβατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους µαθητές της Β’ τάξης των εσπερινών ΓΕ.Λ. ώστε τα επόµενα σχολικά έτη, 2014 – 2015 και 2015
– 2016, να µπορούν να παρακολουθήσουν τα νέα εκπαιδευτικά
προγράµµατα της Γ’ και Δ’ τάξης, αντίστοιχα. Με όµοια απόφαση
ρυθµίζονται ζητήµατα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
των αποφοίτων των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2014 – 2015 οι
οποίοι κατά το έτος αυτό αποτυγχάνουν να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
5. Ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ωρολόγιο πρόγραµµα των τριών τάξεων του
Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων, το οποίο δύναται να
διαφοροποιείται στα µαθήµατα και τις διδακτικές ώρες του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος και γενικής παιδείας και των
µαθηµάτων επιλογής σε σχέση µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Α’
του παρόντος νόµου. Το πρόγραµµα διδασκαλίας των Μουσικών
Σχολείων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
Γ2/3345/2.9.1988 υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία
µουσικών σχολείων» (Β’ 649) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 16
του ν. 1824/1988 (Α’ 296).
6. Η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται
αναλογικά και για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Η ανωτέρω απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
7. Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες,
χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι
οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση µε υπεύθυνη
δήλωση των γονέων ή κηδεµόνων τους.
8. Οι µαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. µετά
την προαγωγή τους δύνανται να συµµετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Γνώσης Χειρισµού Η/Υ. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται εντός της σχολικής
µονάδας που φοιτούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογές του παρόντος.
Άρθρο 46
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
1. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων
των µαθητών της Α’ τάξης και κάθε άλλη ρύθµιση που θεσπίζεται
µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ και αφορά τη λειτουργία της
Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013
– 2014.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των τάξεων Β’ και Γ’ του ΕΠΑ.Λ.,
ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των µαθητών των τάξεων Β’ και Γ’ και κάθε άλλη ρύθµιση
που θεσπίζεται µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ και αφορά τη
λειτουργία των τάξεων Β’ και Γ’ του ΕΠΑ.Λ. εφαρµόζονται σταδιακά και τίθεται σε πλήρη εφαρµογή έως το σχολικό έτος 2015 –
2016.
3. Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β’ και Γ’ τάξη του ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Γ’ και Δ’ τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και οι Α’
και Β’ τάξεις του ΕΠΑ.Σ. και κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015,
η Γ’ τάξη του ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Δ’ τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
και η Β’ τάξη ΕΠΑ.Σ. θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου διατάξεις.
Ειδικότερα οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσουν
το σχολικό έτος 2013-2014 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 48071/1062913 προκήρυξη εισαγωγής µαθητών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 52494/25.6.2013
προκήρυξη, και παύουν τη 15η Σεπτεµβρίου 2015.
4. Η λειτουργία της Α’ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων παύει το σχολικό έτος 2012-2013. Η
λειτουργία της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων παύει το σχολικό έτος 2013-2014. Οι ΕΠΑ.Σ.
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων τη 15η Σεπτεµβρίου 2014 και οι υπόλοιπες ΕΠΑ.Σ. τη 15η Σεπτεµβρίου 2015
καταργούνται.
5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο
εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ..
Η διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β’
Τάξη ΕΠΑ.Σ., µε σκοπό την ολοκλήρωσή της, πραγµατοποιείται µε
ευθύνη του Διευθυντή του οικείου ΕΠΑ.Λ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν
στο ΕΠΑ.Λ. από την αρχική τους τοποθέτηση στην ΕΠΑ.Σ..
6. Το εξαιρούµενο της διαθεσιµότητας, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί

1337

καταργούµενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εντός της ίδιας Διεύθυνσης
στην οποία έχουν µεταταχθεί για το σχολικό έτος 2013-2014. Η
τοποθέτηση πραγµατοποιείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.
7. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. παρατείνεται έως τη 10η Σεπτεµβρίου του 2015.
8. Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα στο εξής αποκαλούνται
Εργαστηριακά Κέντρα.
9. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, η απόφαση του άρθρου 8 του παρόντος εκδίδεται µόνο από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
10. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, όπου λειτουργούν
ΕΠΑ.Σ. µαθητείας του ΟΑΕΔ, ιδρύονται ισάριθµες Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), οι οποίες λειτουργούν κατά τα
οριζόµενα στο νόµο αυτόν.
11. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2013 - 2014 µπορούν
να γίνουν εγγραφές µαθητών στο Α’ έτος των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και των ΕΠΑΣ του Υπουργείου Υγείας τα
οποία και λειτουργούν έως τη 15η Σεπτεµβρίου 2015.
12. Ειδικά για τις ειδικότητες της Οµάδας Προσανατολισµού
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής, το ΕΠΑ.Λ. και
ο ΟΑΕΔ συνεργάζονται για την υλοποίηση της Τάξης Μαθητείας
µε τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ως χώροι υλοποίησης αυτής, καθώς
και της Ενισχυτικής Εργαστηριακής Εκπαίδευσης της Μαθητείας
µπορούν να προσδιοριστούν και εκπαιδευτικές δοµές του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, µε δυνατότητα χρησιµοποίησης και εκπαιδευτικού
προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για την πιστοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων
σε γεωργικές ειδικότητες ο ΕΟΠΠΕΠ συνεργάζεται µε τον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
13. Στους µαθητές των σαράντα εννέα (49) σχολών
ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που
λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, και οι
οποίοι ήδη έχουν εισαχθεί στις σχολές ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος
2013- 2014, χορηγείται, κατά την αποφοίτησή τους, το σχολικό
έτος 2014-2015, πτυχίο ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών.
Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ’, Ε’ και ΣΤ’
1. Το διδακτικό έτος στις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΣΕΚ), στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) άρχεται τη 15η Οκτωβρίου,
και µετατίθεται, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, την αµέσως επόµενη Δευτέρα, και λήγει τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους.
Οι εγγραφές στους ανωτέρω φορείς πραγµατοποιούνται από τη
15η Σεπτεµβρίου έως τη 14η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
2. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, έχουν ολοκληρώσει φοίτηση διάρκειας δύο (2) εξαµήνων
σε ειδικότητες που καταργούνται µε τις ρυθµίσεις του παρόντος,
συνεχίζουν τη φοίτηση σε αυτές έως και την ολοκλήρωσή τους.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, η απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος εκδίδεται
µόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Η διαδικασία µετεγγραφών σπουδαστών από Σ.Ε.Κ. σε
Σ.Ε.Κ. και από ΙΕΚ σε ΙΕΚ λαµβάνει χώρα από τη 15η Σεπτεµβρίου έως τη 14η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
5. Έως τον ορισµό Διευθυντή στις ΣΕΚ, χρέη αυτού διατελεί ο
Διευθυντής του εγγύτερου ΙΕΚ.
6. Πιστοποιηµένα προγράµµατα σπουδών, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, που δεν περιλαµβάνονται στις ειδικότητες
των ΣΕΚ και ΙΕΚ, παρέχονται από το ΚΔΒΜ.
Άρθρο 48
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη
των µεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος
νόµου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο 49

Άρθρο 51

1. Στους επιµελητές του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι
οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε την επίδοση δικογράφων,
χορηγείται µηνιαίως το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ως έξοδα
κινήσεως. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στους ανωτέρω δεν έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2685/1999.
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 4111/2013 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η κατανοµή των προς πλήρωση θέσεων διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.»
3. Στην περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.
1756/1988 (Α’ 35), προστίθεται προτελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αύξησης του αριθµού των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
κατά τροποποίηση της προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισµού, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20)
ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού.»
4. Από την 1η Ιουλίου 2015, οι οργανικές θέσεις:
α) των προέδρων εφετών αυξάνονται κατά µία (1) και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε εκατόν πέντε (105), β) των εφετών
αυξάνονται κατά τριάντα οκτώ (38) και ο συνολικός τους αριθµός
ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα οκτώ (458), γ) των εισαγγελέων
εφετών κατά µία (1) και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε
σαράντα πέντε (45) και δ) των αντεισαγγελέων εφετών κατά επτά
(7) και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε εκατόν δεκαοκτώ
(118).

1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 3187/2003, καταργείται.
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 3187/2003 αναριθµείται σε β’ και αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Ειδικών Επιστηµόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώµατος ή εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, µε σύµβαση που
δύναται να διαρκεί έως και δύο διδακτικά εξάµηνα. 'Εξαιρετικά
προβλέπεται ότι µε την παρούσα διάταξη δύνανται να ανανεωθούν έως και για όλο το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, οι συµβάσεις του διδακτικού προσωπικού που εργάστηκε κατά τα
ακαδηµαϊκό έτος 2012 - 2013.»
3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στο
στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό. Ο προσδιορισµός και η καταβολή της αποζηµίωσης του στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού γίνεται κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα για το µη στρατιωτικό
διδακτικό προσωπικό µερικής απασχόλησης.
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 3413/2005 (Α’ 278) και
την παράγραφο 23 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010 (Α’ 167),
προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:
«γ. Οι αποφάσεις του αρµόδιου οργάνου περί εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού, καθώς επίσης και οι σχετικές ανανεώσεις συµβάσεων
εργασίας τους, για να τεθούν σε ισχύ, προσεπικυρώνονται από
τον Διοικητή του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος.»

Άρθρο 50
Καθαρισµός Σχολικών Μονάδων
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.
3870/2010 (Α’ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ.i. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113
του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014 και 2014-2015 σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των
διατάξεων αυτών.
ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015-2016 και εφόσον
οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων
δεν καλύπτονται από το ύπαρχον προσωπικό, µπορεί να καλυφθούν µε συµβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
iii. Για το κόστος της απασχόλησης µε συµβάσεις του προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 20152016 και εφεξής, στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέµεται, µε απόφαση του Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους
δήµους, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργείου
Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από την
οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συµβάσει προσωπικού για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων.
Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρµόζεται
η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4087/2012 (Α’ 196)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήµους όπου εφαρµόζεται το σχετικό πρόγραµµα ή µέσω των οικείων Ο.Τ.Α. σε φορείς αρµοδιότητάς τους που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών
στοιχείων και παραστατικών.».

Άρθρο 52
1. Υποχρεώσεις των OTA Α’ και Β’ Βαθµού, καθώς των Νοµικών Προσώπων αυτών, που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και
ΕΥΑΘ ΑΕ, οι οποίες
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά τις 31.7.2013, εξοφλούνται
για λογαριασµό των οικείων φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε µεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών, αφαιρουµένων τυχόν προστίµων, προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων. Τα
ποσά που θα καταβάλλει ο Κρατικός Προϋπολογισµός για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ΟΤΑ, οι οποίες δηµιουργήθηκαν το χρονικό διάστηµα από 1.1.2012 έως 31.7.2013,
παρακρατούνται από τους αποδιδόµενους µέσω του Κρατικού
Προϋπολογισµού πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, των
προβλεπόµενων στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010, όπως
ισχύει κατά τα έτη 2015 - 2020, από τους OTA, οι οποίοι δηµιούργησαν ληξιπρόθεσµες οφειλές το χρονικό διάστηµα 1.1.2012 έως
31.7.2013.
2. α. Τα ποσά καθορίζονται κατ’ έτος και φορέα µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, λαµβάνοντας
υπόψη τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν θεωρούνται ως προκαταβολές έναντι
µελλοντικής κατανάλωσης νερού από τους οικείους φορείς και
προσδιορίζονται µε απόφαση του Δηµοτικού ή Περιφερειακού
Συµβουλίου ή του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα, η οποία
εκδίδεται ύστερα από σχετική συµφωνία των ανωτέρω εταιρειών,
που διατυπώνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2)
µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης.
β. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται η διαδικασία απαιτούµενων
τροποποιήσεων της λογιστικής απεικόνισης των µεγεθών των
προϋπολογισµών και ισολογισµών των φορέων, τα δικαιολογητικά πληρωµής της σχετικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
3. Τυχόν πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ή
άλλες επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος και αφορούν στην ανωτέρω περίοδο, δεν αναζητούνται. Με την εξόφληση των οφειλών αυτών αποσβέννυται το
σύνολο των απαιτήσεων των ανωτέρω εταιρειών, που αφορούν
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στις ανωτέρω ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις.
4.α. Τα ποσά που εξοφλούνται βάσει της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου εξαιρούνται της παρακράτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4α του άρθρου 281 Α του ν. 3852/2010,
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Υφιστάµενες οφειλές του Ελληνικού Δηµοσίου προς το λογαριασµό εφάπαξ του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ (άρθρο 26 παρ.
1β του ν. 2939/2001) καταβάλλονται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού (Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Ειδ. Φορέας 35-990 ΚΑΕ
9299). Οι ανωτέρω οφειλές, καθώς και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις από λογαριασµούς υδροληψίας του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και των φορέων της παραγράφου 1 προς την ΕΥΔΑΠ
Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε., που υφίστανται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής
διατάξεων.
Άρθρο 53
1. Στο τέλος της περίπτωσης Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 90 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται υποπεριπτώσεις στστ’, ζζ’ και
ηη’ ως εξής:
«στστ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΔΕ Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιµότητα βάσει
της υποπαραγράφου Ζ.4. της παραγράφου Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
ζζ) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του
3448/2006, 19 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του ν. 2452/1996,
5 του ν. 3624/2007, της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994,
ηη) υπάλληλοι των οποίων η µισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισµούς.»
2. Στο άρθρο 3 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Σε περίπτωση που τακτικό η αναπληρωµατικό µέλος, πλην
του Προέδρου, εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή
απωλέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, στην κενωθείσα θέση δύναται να οριστεί άλλο τακτικό ή αναπληρωµατικό
µέλος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η διατύπωση γνώµης της αρµόδιας Επιτροπής της Βουλής. Για το σκοπό εφαρµογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, οι θητείες που έχουν
διανυθεί θα πρέπει να είναι πλήρεις.»
Άρθρο 54
1. Το άρθρο 13 του ν. 3698/2008 (Α’ 198) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 13
Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα
1. Η ειδική εισφορά 1% που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α’ 48), όπως ισχύει, καθορίζεται σε 0,75% κατά µέγιστο στην ανά κιλό αξία γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται για περαιτέρω µεταποίηση σε γαλακτοκοµικά προϊόντα και επιδόρπια µε
βάση το γάλα ή µεταπώληση (γάλα νωπό ή θερµικά επεξεργασµένο, συµπυκνωµένο, κρέµα γάλακτος, τυρόπηγµα, σκόνη γάλακτος ή πρωτεϊνών γάλακτος), ανεξαρτήτως προέλευσης.
2. Για την είσπραξη και καταβολή της ειδικής εισφοράς της
παραγράφου 1, ευθύνονται αποκλειστικά οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης - µεταποίησης ή εµπορίας γάλακτος (όπως γαλακτοβιοµηχανίες, τυροκοµεία, εργαστήρια παρασκευής γαλακτοκοµικών
προϊόντων και επιδορπίων, επιχειρήσεις εµπορίας γάλακτος και
γαλακτοκοµικών προϊόντων και κτηνοτρόφοι που µεταποιούν το
γάλα της κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης), οι οποίες αγοράζουν το προϊόν στο όνοµά τους, λειτουργώντας ως πρώτοι αγοραστές εντός της χώρας.
3. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ως εξής:
α) Ο παραγωγός/κτηνοτρόφος γάλακτος που παραδίδει το
γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης - µεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εµπορίας γάλακτος της χώρας υποχρεούται να κατα-
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βάλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών
του γάλακτος.
β) Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και
γαλακτοκοµικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά
χρησιµοποιούν την υποστηρικτική - υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδοµή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ).
Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά µειώνεται περαιτέρω:
αα) Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά
χρησιµοποιούν την εργαστηριακή υποδοµή του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ για τις αναλύσεις και πραγµατοποιούν µόνο τη δειγµατοληψία µε ευθύνη και δαπάνες τους. Η δειγµατοληψία τελεί υπό την
έγκριση του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ και γίνεται σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
ββ) Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά
δεν χρησιµοποιείται η εργαστηριακή υποδοµή του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.
Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόµενων ή τα ιδιωτικά εργαστήρια που χρησιµοποιούνται για τις αναλύσεις του γάλακτος πρέπει
να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από την αρµόδια Κτηνιατρική
Αρχή ή τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι αναλύσεις γίνονται σύµφωνα
µε την ενωσιακή νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό
θέµα.»
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 94 του ν. 2127/1993,
όπως ισχύουν.
Άρθρο 55
Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών
επιχειρήσεων
1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων
στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν
ηµεροµηνία λήξης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 ή έχουν λάβει
παράταση, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου
Η.6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 έως τις 30.6.2013, παρατείνονται από την ηµεροµηνία λήξης τους µέχρι 31.12.2013,
εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτηµα έως και
εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση
αναθεώρησης.
Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την
ψήφισή της.
Άρθρο 56
Διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ
Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3227/2004 (Α’ 31)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα Άτοµα µε Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί µέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δηµοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις
ή εκµεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.
2643/1998 (Α’ 220) µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάµει
αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων ή µε προσωρινές διαταγές,
θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και
συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάµει του ν.
2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυµεί να συνεχίσει να τους απασχολεί.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο 57
To άρθρο 15 του ν. 3404/2005 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παρ. 2 του άρθρου 15: «2. Το ποσοστό των κατατάξεων
πτυχιούχων Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιµων προς αυτά,
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένα από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθµού των
εισακτέων σε κάθε τµήµα Πανεπιστηµίου. Πέραν του ανωτέρω
ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τµηµάτων Οδοντιατρικής σε
Τµήµατα Ιατρικής και πτυχιούχων Τµηµάτων Ιατρικής σε Τµήµατα
Οδοντιατρικής πραγµατοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3%
του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα υποδοχής.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 15: «3. Αν ο αριθµός που προκύπτει
έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς
τα κάτω προς την αµέσως πλησιέστερη ακέραιη µονάδα. Αν τα
δεκαδικά φηφία είναι ακριβώς το µισό της µονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα. Επιµερισµός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε
την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανοµή τυχόν εναποµένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες
µετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.»
γ. Η παρ. 4 του άρθρου 15: «4. Υπέρβαση του ποσοστού των
κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά µε κατατακτήριες εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης σε τρία µαθήµατα. Στην επιλογή
των υποψηφίων µε εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των
υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα, της βαθµολογίας
όλων των εξεταζόµενων µαθηµάτων. Στη σειρά αυτή περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν
συγκεντρώσει, δέκα(10)µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα
τρία (3) µαθήµατα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας µέχρι να καλυφθεί το προβλεπόµενο ποσοστό. Αν
υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε την ίδια συνολική βαθµολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαµβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τµήµατος µε συναφή µαθήµατα µε το Τµήµα
κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών. Αν και ο αριθµός των συναφών µαθηµάτων είναι
ίδιος µεταξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση
µεταξύ των ισοδύναµων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή
υποψηφίων που ισοβαθµούν µε τον τελευταίο κατατασσόµενο
στο Τµήµα υποδοχής ως υπεράριθµων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί
να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συµµετοχή των
υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής
µε εξετάσεις.»
δ. Η παρ. 5 του άρθρου 15: «5. Το εξάµηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τµήµα ορίζεται από τα αρµόδια όργανα της Σχολής και
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 7ου εξαµήνου για Τµήµατα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαµήνου για πενταετή ή
τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων ή ασκήσεων του
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Με
την ίδια απόφαση, οι κατατασσόµενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε µαθήµατα ή ασκήσεις, τα οποία σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή
επαρκώς στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση
οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα
µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε µαθήµατα του Προγράµµατος
Σπουδών του Τµήµατος υποδοχής.»
ε. Προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα θέµατα και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία των κατατάξεων
των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.»
Άρθρο 58
Το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το οποίο
µέχρι τις 31.8.2013 είχε τοποθετηθεί στα πρώην παραρτήµατα
του Κιλκίς και της Κατερίνης δύναται µόνο µε αίτησή του και
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων να µεταταγεί κατ’ εξαίρεση, χωρίς προκήρυξη, στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο
οποίο εντάχθηκαν µε το π.δ. 82/2013 τα ανωτέρω τµήµατα.
Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Τµήµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 0.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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