ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’
Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2761, 2945
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 67ο Γυµνάσιο Αθήνας, Αµερικανοί φοιτητές
από το Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης, µαθητές από το 13ο
Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αγρινίου, το 3ο
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3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο
86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των
Υπουργών", όπως ισχύει, την 16-01-2019: Ποινική Δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία που αφορά στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ευτυχία Αχτσιόγλου και στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο
Πετρόπουλο και ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεόδωρο Δρίτσα, σελ. 2945
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2762, 2763, 2764, 2765,
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1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 18 Ιανουαρίου 2019, σελ. 2761
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. µε θέµα: "Νέο Οργανόγραµµα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), σελ. 2762
ii. µε θέµα: "Διορθώσεις λαθών στον κωδικό ασφάλισης
και στην ειδικότητα µε την οποία έχουν προσληφθεί διάφοροι
δασεργάτες, σελ. 2767
iii. µε θέµα: "Αυθαιρετεί η Κυβέρνηση σε βάρος των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα από τη µη αξιοποίηση, για σκοπούς στεγαστικής αποκατάστασης, της παρακρατούµενης
εισφοράς 1% επί των αποδοχών τους", σελ. 2768
β) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
"Ζητήµατα λειτουργίας του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας", σελ. 2764
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
µε θέµα: ‘’Προβλήµατα εφαρµογής οικοτεχνίας’’, σελ. 2769
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τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε τίτλο: "Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας µε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις", σελ. 2771 – 2866, 2885
2. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευµάτων:
α) Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, σελ. 2866 - 2869
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ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Κ. ,
σελ. 2778, 2798, 2799, 2813,
2816, 2829, 2856
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 2858, 2861, 2863, 2865,
2866
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 2863
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 2778, 2861
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
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ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
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ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Κ. ,
σελ. 2824
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 2803
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 2794
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Α. ,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’
Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 17 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.42’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 16-1-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΝΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
16 Ιανουαρίου 2019)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 18 Ιανουαρίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 269/14-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η κυβέρνηση
προαναγγέλλει επιλεκτική κατάτµηση δήµων µε µικροκοµµατικά
κριτήρια, λίγο πριν τις δηµοτικές εκλογές, προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση».
2. Η µε αριθµό 265/11-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
µε θέµα: «Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου προσέλκυσης επισκεπτών στη Λίµνη Λάδωνα, ύψους 1.289.618 ευρώ;».
3. Η µε αριθµό 275/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη «µεταφορά µαθητών των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)

1. Η µε αριθµό 270/14-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χαράλαµπου Αθανασίου προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Διάσπαση του Δήµου Λέσβου».
2. Η µε αριθµό 279/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Άµεσες ενέργειες για να ενταχθεί
η Κρήτη στο Μεταφορικό Ισοδύναµο».
3. Η µε αριθµό 278/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
σχετικά µε το «Καπετανάκειο» κτήριο στο Ηράκλειο Κρήτης.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4253/12-12-2018 ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη
Γκιόλα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά
µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στο Ναύπλιο από πυρηνελαιουργείο στην παραλιακή οδό Νέας Κίου στον µυχό του Αργολικού
Κόλπου.
2. Η µε αριθµό 2854/29-10-2018 ερώτηση του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά «µε την
µεταφορά µιας θέσης µέλους ΔΕΠ από την Ιατρική Σχολή του
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στο νεοσύστατο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής».
3. Η µε αριθµό 591/29-11-2018 αναφορά του Βουλευτή Ροδόπης της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Ιλχάν
Αχµέτ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
µε θέµα: «Ωρολόγιο πρόγραµµα των Μουσουλµανικών ιεροσπουδαστηρίων Θράκης».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα ανακοινώσω πρώτα τις ερωτήσεις που δεν θα συζητηθούν
λόγω κωλύµατος των αρµοδίων Υπουργών.
Η τρίτη µε αριθµό 274/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εικόνα κατάρρευσης του αρδευτικού δικτύου του ΓΟΕΒ Πηνειού - Αλφειού», δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµοδίου Υπουργού κ. Αραχωβίτη, µε αιτία προγραµµατισµένο ταξίδι στο Βερολίνο.
Η πρώτη µε αριθµό 268/14-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Καταβολή Ενιαίας Αγροτικής Ενίσχυσης και
Δασικοί Χάρτες», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµοδίου Υπουργού κ. Αραχωβίτη, µε αιτία προγραµµατισµένο ταξίδι
στο Βερολίνο.
Η τέταρτη µε αριθµό 260/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα:
«Προστασία πληρωµάτων από εγκατάλειψη πλοίου εσωτερικών
πλόων», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της αρµόδιας Υπουργού.
Η δεύτερη µε αριθµό 261/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς την Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Περί του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και λοιπών φορέων, συλλόγων και σωµατείων της
Μακεδονίας και του άρθρου 6 της συµφωνίας Ελλάδας - Σκοπίων», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της αρµόδιας Υπουργού.
Η τρίτη µε αριθµό 263/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
µε θέµα: «Καζάνι έτοιµο να εκραγεί το κρατίδιο τω Σκοπίων», δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµοδίου Υπουργού.
Υπάρχει και η σχετική επιστολή από τον Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Ξεκινάµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 267/14-1-2019 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Μπούρα προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Νέο
Οργανόγραµµα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Ορίστε, κύριε Μπούρα, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, περιήλθε σε γνώση µου το νέο οργανόγραµµα
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Με βάση
αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής χωρίζεται σε δύο
Διευθύνσεις, την Α’ Δυτικής Αττικής, µε έδρα τον Δήµο Ελευσίνας και τη Β’ Δυτικής Αττικής, µε έδρα τον Δήµο Φυλής.
Οµολογώ ότι εξεπλάγην όταν πληροφορήθηκα ότι ένας τόσο
σηµαντικός δήµος, όπως ο Δήµος Ασπροπύργου, εντάσσεται στη
Β’ Διεύθυνση στα Άνω Λιόσια, πράγµα το οποίο είναι αδόκιµο,
καθώς ο Ασπρόπυργος δεν συνδέεται καν συγκοινωνιακά µε τον
Δήµο Φυλής. Ο Δήµος Ασπροπύργου -και δεν ξέρω αν ο συντάκτης πήγε ή πέρασε ποτέ από την περιοχή- είναι ο µεγαλύτερος
σε έκταση και πληθυσµό δήµος σε όλη την περιοχή της Δυτικής
Αττικής.
Επιπλέον -και αυτό είναι το σηµαντικό, κύριε Υπουργέ- φιλοξενεί το 40% της βαριάς εθνικής βιοµηχανίας. Εκεί είναι όλα τα
διυλιστήρια, οι χαλυβουργίες, οι χηµικές βιοµηχανίες και ό,τι
άλλο µπορείτε να φανταστείτε που στηρίζει την εθνική οικονοµία.

Ας µην ξεχνάτε το γεγονός, ότι στην περιοχή κατοικούν άνθρωποι που η οικονοµική κρίση τούς έχει πλήξει περισσότερο
από οπουδήποτε αλλού, σε πολλά επίπεδα, τα τελευταία χρόνια.
Έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν χάσει εισοδήµατα, δεν
έχουν πόρους και δυσκολεύονται να µετακινηθούν, καθώς δεν
διαθέτουν ίδια µέσα µεταφοράς, είναι ηλικιωµένοι και -όπως προανέφερα- δεν υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση µε τα Άνω Λιόσια.
Το παραπάνω θέµα το πληροφορήθηκα όταν µου απεστάλη
από το «vouliwatch», µε ηµεροµηνία 25 Δεκεµβρίου, δηλαδή ανήµερα των Χριστουγέννων, ένα σηµείωµα -το οποίο και θα δώσω
για τα Πρακτικά- το οποίο λέει, «Αληθεύει το κλείσιµο του ΕΦΚΑ
Ελευσίνας;», στον οποίο υπάγεται µέχρι στιγµής ο Ασπρόπυργος.
Με αυτό, λοιπόν, ως αφορµή, επιβεβαίωσα τις πληροφορίες,
επικοινωνώντας -πότε;- στις 27 του µηνός. Καταλαβαίνετε ότι
στις 25 που το πληροφορήθηκα -ανήµερα των Χριστουγέννων το
πληροφορήθηκα- η επόµενη ήταν αργία κ.λπ.. Πράγµατι, µόλις
επιβεβαιώθηκε από το γραφείο του διοικητή του ΕΦΚΑ, µε το
οποίο επικοινώνησα, ότι έτσι είναι τα πράγµατα, αµέσως έστειλα
µε ηµεροµηνία 28-12-2018 -θα τα καταθέσω µαζί όλα αυτά- επιστολή προς το διοικητή του ΕΦΚΑ, εκφράζοντάς του την ανησυχία για τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από αυτή την
απόφαση. Στο ίδιο πλαίσιο και ο δήµαρχος Ασπροπύργου, ο
οποίος είχε άγνοια για αυτά τα θέµατα -και θα εξηγήσω παρακάτω- έστειλε επιστολή µε ηµεροµηνία 31-12-2018, επισηµαίνοντας ότι θα ήταν προτιµότερο να δηµιουργηθεί τµήµα κοινωνικής
ασφάλισης στον Ασπρόπυργο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Μπούρα. Συντοµεύετε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
Μετά από αυτά, κύριε Υπουργέ, και µε βάση το γεγονός ότι
εγώ όλες αυτές τις ηµέρες -που ήταν και αργίες- επικοινωνούσα
διαρκώς, κατέθεσα από 10 Ιανουαρίου µία επιστολή, γνωρίζοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, θέστε
τα ερωτήµατά σας. Δεν µπορώ να σας δώσω άλλο χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επικοινώνησα και µε το αρµόδιο Νοµικό Τµήµα της Προεδρίας
της Δηµοκρατίας.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εάν προτίθεσθε να δηµιουργήσετε µία Γ’ διεύθυνση µε έδρα τον Ασπρόπυργο. Εκεί παράγεται η βιοµηχανία, εκεί παράγεται το εθνικό προϊόν. Εάν αυτό
δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον, κατ’ οικονοµίαν, µπορεί να δηµιουργηθεί -όπως και για τα Μέγαρα- ένα αντίστοιχο αποκεντρωµένο τµήµα στον Ασπρόπυργο;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω τα έγγραφα που προανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα δώσω σαφείς απαντήσεις.
Ρωτήσατε αν καταργείται η Διεύθυνση Ελευσίνας. Η απάντηση
είναι ότι δεν καταργείται. Δεν προβλέπεται η κατάργησή της και
κακώς το ρωτάτε, γιατί το έχετε στο οργανόγραµµα, ότι η Ελευσίνα υπήρχε, υπάρχει και διατηρείται.
Δεύτερον, ο Ασπρόπυργος ποτέ δεν είχε τµήµα. Καλά τα είπατε ότι έχει εκεί πλήθος επιχειρήσεων κ.λπ., αλλά όλα αυτά τα
χρόνια, από τότε που φτιαχνόταν η υψικάµινος και πέθαιναν τα
πουλιά και χάνονταν και όλα τα ωραία του Θριασίου Πεδίου, δεν
έγινε ποτέ στον Ασπρόπυργο είτε τµήµα είτε παράρτηµα είτε οτιδήποτε. Εποµένως, µην ζητάτε να δηµιουργηθεί τώρα.
Εγώ, κύριε Μπούρα, βρίσκω το ενδιαφέρον σας πραγµατικά
σηµαντικό, αλλά σας απαντώ -µιας και ρωτάτε- για να ξέρετε και
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να πείτε και στους συµπολίτες µας τι είναι αυτό το οποίο κάνουµε.
Αυτό που κάνουµε είναι να δηµιουργήσουµε -και ήδη υπάρχει
σε µεγάλο βαθµό αυτή η πρόοδος- έναν Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει ο ασφαλισµένος να βρει τον υπάλληλο, διότι και οι υπάλληλοι από οκτώ
χιλιάδες που ήταν το 2010 είχαν µειωθεί σε επτάµιση χιλιάδες
περίπου, όταν εµείς αναλάβαµε τη διαχείριση της Κοινωνικής
Ασφάλισης. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, γίνεται ακόµα πιο
επιτακτική η αυτόµατη ηλεκτρονική οργάνωση των υπηρεσιών.
Για αυτόν το λόγο, µε ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης
υποβάλλεται το σχετικό δικαίωµα προς τους φορείς. Για να λάβει
κανείς σύνταξη δεν χρειάζεται να πηγαίνει στα κατά τόπους καταστήµατα. Ο νησιώτης δεν χρειάζεται να πάρει το καράβι. Εσείς
βρίσκετε µακριά τον Ασπρόπυργο από τα Λιόσια. Σκεφτείτε τι γίνεται µε τα διάσπαρτα νησιά µας και τις ορεινές, απόµακρες περιοχές, όπου θα πρέπει να πάρει κανείς πολλές συγκοινωνίες και
να διανυκτερεύσει κιόλας για να εξυπηρετηθεί. Αυτό δεν υπάρχει
πια. Έχει καταργηθεί ήδη. Αυτή η ταλαιπωρία έχει πάψει να
υπάρχει, διότι ηλεκτρονικά υποβάλλεται η αίτηση και ηλεκτρονικά εγγράφεται και ο ασφαλισµένος πια µε την πλατφόρµα που
έχουµε, µε το απογραφικό δελτίο για τους αγρότες και τους άλλους επαγγελµατίες.
Εποµένως, αυτό που λέτε, δεν απηχεί πραγµατικά προβλήµατα, διότι τα λύνουµε. Το βιβλιάριο ασθενείας έχει ήδη καταργηθεί τυπικά και επίκειται η ηλεκτρονική ολοκλήρωση από τον
ΕΟΠΥΥ. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς στον ΕΦΚΑ να θεωρήσει
βιβλιάριο υγείας ή να θεωρήσει το αίτηµά του για να έχει ιατροφαρµακευτική κάλυψη στο εξωτερικό. Είναι συνήθεις δουλειές
που γίνονταν από τα κατά τόπους καταστήµατα.
Έχουµε, λοιπόν, ηλεκτρονική ενηµέρωση κάθε ασφαλισµένου
για την εισφορά που οφείλει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει κανείς
στα καταστήµατα.
Και για να µην απεραντολογώ, όλη η διαδικασία την οποία οργανώνουµε, είναι τέτοια που δεν χρειάζεται να φτιάξουµε σε
κάθε χωριό και σε κάθε πόλη και ένα κατάστηµα του ΕΦΚΑ, διότι
εξυπηρετείται καθένας από εκεί όπου βρίσκεται.
Όµως, επειδή θέλω να είµαι πάντα συνεπής στον χρόνο µου,
αν χρειαστεί, θα µου δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο στη δευτερολογία µου για να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή εσείς είστε
συνεπής σε αυτή την Αίθουσα, αν θέλετε ένα λεπτό για να τελειώσετε, το έχετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ.
Θα πω και αυτό και στη δευτερολογία µου, αν χρειαστεί, θα
µου επιτρέψετε να επεκταθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηθική ανταµοιβή είναι
αυτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εκείνο που
σας λέω είναι ότι παρά τα όσα είπατε, κρατάει δύο χρόνια η διαβούλευση για το οργανόγραµµα του ΕΦΚΑ. Τον Απρίλιο του 2017
τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, τον Αύγουστο του 2017 εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΦΚΑ και αναρτήθηκε στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Έναν µήνα µετά την ανάρτησή του, τον Απρίλιο του
2017, το στείλαµε στις περιφέρειες, στις δεκατρείς περιφερειακές ενότητες όλης της χώρας, για να µας δώσουν παρατηρήσεις, διότι πράγµατι µας ενδιέφερε και η γνώµη της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είναι από τότε αναρτηµένο. Απορώ πώς ο δήµαρχος επικαλείται άγνοια ενός οργανογράµµατος
που και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» υπήρχε και στην τοπική αυτοδιοίκηση
εστάλη εδώ και δύο χρόνια σχεδόν.
Αυτό προς υποστήριξη της καλής λειτουργίας που έχουµε
πραγµατικά επιδείξει στα θέµατα αυτά.
Έχουν γίνει τουλάχιστον τέσσερις αλλαγές στο οργανόγραµµα. Δεν είχαµε κανένα πρόβληµα να µην κάνουµε αλλαγές
εκεί που χρειάζονταν. Κρατώ ως επιφύλαξη εκ µέρους µου να
δω αν πραγµατικά στην πράξη προκύψει ανάγκη -µου είπατε ότι
ο δήµος διατίθεται να προσφέρει και χώρο- ώστε να υπάρξει και
εκεί ένα παράρτηµα εξυπηρέτησης, παρ’ όλο που ποτέ δεν υπήρ-
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χε. Θα το δούµε. Δεν έχω καµµία αντίρρηση να το δούµε. Όµως,
ας λειτουργήσει πρώτα και να δούµε στην πράξη αν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Μπούρα, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά εκπλήσσοµαι, όταν λέτε ότι δεν υπήρχε ποτέ στον Ασπρόπυργο κάποια µονάδα. Δεν λεγόταν, βέβαια, ΕΦΚΑ. Υπήρχε εκεί -και µάλιστα πάνω
στη στροφή, κάτω από τη µεγάλη γέφυρα- το µεγάλο ΙΚΑ του
Ασπροπύργου. Τώρα τι µου λέτε εσείς ότι δεν υπήρχε ποτέ κ.λπ..
Δεύτερον, τίποτα, λέει, δεν καταργείται. Θα καταθέσω το οργανόγραµµα το οποίο αναζήτησα. Λέει για χωρική αρµοδιότητα,
για διεύθυνση Β’ Δυτικής Αττικής.
Και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά εγένοντο σε περίοδο διακοπών. Μάλιστα, επικοινωνώντας και µε τον συντάκτη, τον κ. Μητσόπουλο, αναγνώρισαν οι άνθρωποι ότι πράγµατι υπάρχει ένα
πρόβληµα.
Μου λέτε τώρα για ηλεκτρονική αίτηση, µου λέτε γι’ αυτές τις
µεθόδους όπου χρησιµοποιούν σύγχρονη τεχνολογία. Για ποιους
ανθρώπους; Για τους χιλιάδες Ελληνοπόντιους που δυσκολεύονται ακόµα και να µετακινηθούν; Μου λέτε, δηλαδή, ότι θα πάνε
να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν
βασική εκπαίδευση; Μου λέτε ότι δεν είναι ανάγκη να πάνε οι
ίδιοι και θα κάνουν ηλεκτρονικά; Μα πού το βρήκατε αυτό;
Τον Ασπρόπυργο τον θέλουµε για τα σκουπίδια, τον θέλουµε
για την παραγωγή την εθνική, ενώ για να διευκολύνουµε τον
κόσµο δεν τον θέλουµε. Και επειδή δεν σας ενηµέρωσαν σωστά
-καταθέτω το οργανόγραµµα, για να δει ο κύριος Υπουργός αν
καταργείται- σας λέω ότι καταργείται και ο Ασπρόπυργος εντάσσεται στα Άνω Λιόσια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν οργανόγραµµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και πολύ σωστά γίνεται στα Άνω Λιόσια. Όµως, σε αυτή την
περιοχή έπρεπε να υπάρχει µία Γ’ διεύθυνση ή τουλάχιστον ένα
αποκεντρωµένο τµήµα, που απλώς το ψελλίσατε, ενώ θα περίµενα εγώ σήµερα να πείτε ευθέως ότι υπάρχει πράγµατι πρόβληµα. Στείλτε κάποιον να δει ή πηγαίνετε εσείς ο ίδιος. Μπορούµε να πάµε µαζί.
Και επειδή είπατε και για την ενηµέρωση, όλες αυτές τις µέρες
πράγµατι ασχολήθηκα µε εντονότατο τρόπο για το θέµα αυτό.
Ναι, ο κύριος Δήµαρχος, ο κ. Μελετίου, είχε πλήρη άγνοια. Και
σας λέω -έχω εδώ το σχετικό έγγραφο, το οποίο και θα καταθέσω για τα Πρακτικά- ότι ο ΕΦΚΑ έστειλε στην Περιφέρεια Αττικής -να έχει η κ. Δούρου την ευθύνη- ένα έγγραφο, πράγµατι,
από τον Απρίλιο του 2017, µε το οποίο ζητούσε να δοθούν θέσεις. Επικοινώνησα µε το γραφείο της.
Αυτά σας τα λέω, για να σας πω ότι εγώ δεν προσπαθώ να
κάνω αντιπολίτευση. Είναι µείζον το θέµα. Προσπαθώ και προσπαθούσα όλες αυτές τις µέρες να µπορέσουµε να λύσουµε το
θέµα. Γι’ αυτό είχα και επικοινωνία και έµαθα ότι δεν προχώρησε
το θέµα. Δεν είχε υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Υπήρχαν δύο γνωµοδοτήσεις, η µε αριθµό 126/29.6.2018 και η
µε αριθµό 174/18.9.2018, και ήταν -και είναι, τουλάχιστον µέχρι
την ηµέρα που εγώ κατέθεσα την επίκαιρη ερώτηση- στο γραφείο του ΕΦΚΑ, ήταν σε εσάς, στο Υπουργείο.
Το ζήτησε ο ΕΦΚΑ από την κ. Δούρου. Η κ. Δούρου το έστειλε
στον αντιπεριφερειάρχη. Πήρα τον αντιπεριφερειάρχη και λέει
«Εγώ δεν το έστειλα πουθενά ούτε ενηµέρωσα κανένα δήµαρχο». Αυτά σας τα λέω επίσηµα. Καταθέτω µάλιστα και το έγγραφο για το οποίο λέει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ξέρετε τι; Λέει ότι η χωρική αρµοδιότητα -ακούστε δηλαδήπροσδιορίστηκε µε βάση τα όρια των καλλικρατικών δήµων. Αυτή
έπρεπε να είναι η διαίρεση ή τις ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών των πολιτών που βρίσκονται σε αυτή την πολύ δύ-
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σκολη περιοχή και δεν έχουν δυνατότητες ηλεκτρονικής παρέµβασης ώστε να κάνουν αιτήσεις και να πάρουν συντάξεις. Δεν
έχουν ούτε στοιχειώδη εκπαίδευση. Σας το είπα ξανά.
Μετά από αυτά, κύριε Υπουργέ –ειλικρινά θα σας παρακαλέσω- να δείτε τη δυνατότητα, όπως και προφορικά µου είπατε
χθες το βράδυ, έτσι ώστε ή να δηµιουργηθεί το τρίτο τµήµα, µία
και δόθηκε αυτή η δυνατότητα στον Υπουργό, ή να γίνει, όπως
αντίστοιχα στην Ελευσίνα για τα Μέγαρα, και στον Ασπρόπυργο
η αντίστοιχη ρύθµιση που έγινε για τα Μέγαρα, µε ένα αποκεντρωµένο τµήµα. Και εγώ αυτό θα το ήθελα να το ακούσω από τα
χείλη σας σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, κύριε Μπούρα. Είστε σαφής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, «θα το δούµε», αλλά να το πείτε
ευθέως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου, τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» τριάντα
µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 67ο
Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε
Μπούρα, όπως είπα ήδη στην πρωτοµιλία µου, εάν υπάρξει
πράγµατι διαπίστωση τέτοια να δηµιουργηθεί χώρος γραφείου
εξυπηρέτησης, θα το κάνουµε. Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι
ουδείς για όλη αυτή τη µακροχρόνια -επί δύο έτη σχεδόν- διαβούλευση για το όνοµα του ΕΦΚΑ –µας έλεγαν «καθυστερείτε,
τι σκέφτεστε να κάνετε»- είχαµε υποστεί πάρα πολύ έντονη κριτική γιατί αργούσαµε να το ολοκληρώσουµε. Αργούσαµε να το
ολοκληρώσουµε, γιατί περιµέναµε το ενδιαφέρον όλων να εκδηλωθεί µε προτάσεις και µε συγκεκριµένες υποδείξεις για την καλύτερη λειτουργία. Αυτό µας νοιάζει εµάς. Και πράγµατι εκεί που
συνέβησαν τις ακολουθήσαµε όλες. Καµµία πρόταση δεν έγινε
για τον Ασπρόπυργο. Όµως, δεν είναι εκεί το θέµα.
Εγώ δεν θέλω να αποδώσω σε κάποιους την ευθύνη. Ουσιαστικά να µιλάµε, αλλά τουλάχιστον είναι άδικο να λέει κανείς ότι
δεν υπήρξε από την πλευρά µας όλη η µέριµνα, να ληφθεί υπ’
όψιν ο τοπικός παράγοντας, οι διάφοροι θεσµικοί φορείς, οι κάτοικοι, ακόµα και οι υπάλληλοι. Όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν τις πήραµε υπ’ όψιν µας.
Θα σας θυµίσω ότι άλλαξαν τέσσερα σχέδια σχεδόν. Το αρχικό σχέδιο δεν προέβλεπε τη Ναύπακτο ως διεύθυνση για τα θέµατα αυτά. Μάλιστα υπήρχε από Βουλευτές της Ναυπάκτου -έχω
εδώ παρατήρηση και ερώτηση «γιατί δεν το κάνετε»- και πήραµε
υπ’ όψιν µας ότι πράγµατι αυτή η γεωγραφική ενότητα έχει δυσχέρεια στην πρόσβαση. Είναι ο ορεινός όγκος της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας που µπορεί να εξυπηρετείται από τη
Ναύπακτο. Και το κάναµε. Μη µου λέτε ότι δεν ενδιαφερόµαστε
γι’ αυτό. Ενδιαφερόµαστε γι’ αυτό και εγώ δεν θέλω να κάνω κριτική σε κανέναν.
Σας είπα ότι θα δούµε πώς θα λειτουργήσει. Πρέπει να σας
ενηµερώσω ότι οι υποθέσεις συνταξιοδότησης της Αθήνας πάνε
στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τέτοια έλλειψη οργάνωσης -κατά το
παρελθόν, δεν είναι τωρινό το θέµα-, υπάρχει ένας πληθυσµός
ανοµοιόµορφα κατανεµηµένος για τις ανάγκες της κοινωνικής
ασφάλισης. Ανάλογα µε την προέλευση –υποθέτω- των Βουλευτών που τοποθετούσαν στο παρελθόν, υπήρχε κάπου συσσώρευση πολλών και αλλού κανένας. Έτσι ήταν η κατάσταση. Τι να
κάνουµε; Είπαµε να τα αλλάξουµε.
Επειδή είναι έτσι η κατάσταση, σας ενηµερώνω ότι πάρα πολλοί φάκελοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πάντως υπάρχουν
πλέον τέσσερα χρόνια πίσω από την παρούσα Κυβέρνηση. Ξέρω
τι λέτε και έχετε και δίκιο, αλλά υπάρχουν και τέσσερα χρόνια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τον Μάιο
του 2016 ψηφίστηκε ο νέος Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και πραγµατικά θα ήθελα κάποια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, να
παρουσιάσουµε αυτό το έργο του ΕΦΚΑ, όχι µε τη δική µας µαρτυρία, αλλά µε τη µαρτυρία εκείνων που µας παρατήρησαν, τους
ειδικούς τεχνικούς συµβούλους από το ΔΝΤ. Ύµνους εξυφαίνουν
για τη χώρα και µας επαινούν!
Είναι ένα καλό παράδειγµα να το ακολουθούµε και αυτό το
καλό παράδειγµα όπου χρειάζεται, εκτός από το λαιµητόµο που
λέει ο Χρήστος Κατσώτης -και χαµογελάει που ακούει αυτά- στο
τέλος θα δείτε ότι αυτό που θα έχει επιτευχθεί θα είναι κάτι το
οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε τις παλιές εικόνες: Ουρές απεριόριστες έξω από τις πόρτες των ιδρυµάτων κοινωνικής ασφάλισης, για να εξυπηρετηθούν.
Δεν υπάρχει πια αυτό. Ακόµη και σε δύσκολα θέµατα, τα οποία
ήταν πραγµατικά για πολυπληθή στρώµατα της κοινωνίας –η αίτηση για επιστροφή αναδροµικών και µία σειρά από άλλα θέµατα- δεν είδατε ούτε µία ουρά να υπάρχει. Πώς εξηγείται αυτό;
Είναι διότι λειτουργεί ο ΕΦΚΑ µε έναν διαφορετικό τρόπο. Εξυπηρετεί ηλεκτρονικά τους πολίτες και αυτό είναι µία µεγάλη απόδειξη.
Τέλος, για να µην εκµεταλλεύοµαι την αγάπη του Προέδρου
προς το πρόσωπό µου, καθώς την πήρα και αυτή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηθική ανταµοιβή,
είπα, γιατί είστε ένας απ’ αυτούς που έρχεστε πάντα στη Βουλή
και απαντάτε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα το δω
αυτό το θέµα, αν υπάρχει στην πράξη. Γιατί να το πω; Ξέρετε, σε
τρεις µήνες ο ΕΦΚΑ θα είναι πάλι αλλιώτικος. Αλλάζει µήνα µε
τον µήνα και σηµασία έχει ο ασφαλισµένος να εξυπηρετείται στο
σπίτι του, εκεί. Δεν χρειάζεται να τρέχει. Αυτό είναι το δικό µας
όραµα, να µη χρειάζεται να κουνιέται καθόλου απ’ τη δουλειά
του και να πηγαίνει σε ουρές, από εδώ και από εκεί. Αυτός είναι
ο σκοπός µας. Σας φαίνεται περίεργο. Ήδη έχει επιτευχθεί σε
µεγάλο βαθµό. Γι’ αυτό να µας ελέγξετε, αν δηλαδή δεν πετύχουµε αυτό το όραµα. Σ’ αυτό να προσπαθήσουµε όλοι µαζί και
να συµβάλλετε κι εσείς.
Παρά ταύτα, επειδή ο δήµαρχος µου είπατε ότι προσφέρεται
να δώσει χώρο, θα το κάνουµε. Σας λέω ότι θα το κάνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτό είναι το καλύτερο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα βάλουµε
έναν ή δύο υπαλλήλους εκεί πέρα µε µία ηλεκτρονική σύνδεση
για να εξυπηρετούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τέλος καλό, όλα καλά. Και ο κύριος Υπουργός και ο κ. Μπούρας περιχαρείς για τον
Ασπρόπυργο.
Προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 249/7-1-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Όλγας Κεφαλογιάννη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ζητήµατα λειτουργίας του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας».
Θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού που παρευρίσκεται.
Ορίστε, κυρία Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησής σας απέδειξαν τις καταστροφικές πολιτικές σας ακόµα και στον χώρο
του πολιτισµού, µε τον οποίο η Αριστερά υποτίθεται ότι διατηρούσε προνοµιακές σχέσεις. Σε δύο κρίσιµους τοµείς, αυτόν της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και αυτόν των πνευµατικών δικαιωµάτων, ακολουθήσατε εντελώς λάθος δρόµο. Ακολουθήσατε τον
δρόµο του ξεπουλήµατος και της απαξίωσης. Η υπόθεση που
υπερταµείου και της εκχώρησης της κυριότητας, αλλά κυρίως
της εκµετάλλευσης χιλιάδων πολιτιστικών αγαθών, σας εκθέτει
ανεπανόρθωτα. Εκχωρείτε τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας,
χωρίς αιδώ, αλλά απολύτως συνειδητά.
Την ίδια πολιτική ακολουθείτε και σε ό,τι αφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα. Δεν σέβεστε τους δηµιουργούς, τους καλλιτέχνες. Δεν έχετε λάβει καµµία απολύτως πρόνοια προστασίας
τους, ενώ απολύτως νεφελώδεις είναι και υποχρεώσεις των χρη-
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στών. Στα πάντα λειτουργείτε χωρίς κανόνες, χωρίς πλαίσιο, πιθανότατα όχι από άγνοια, αλλά από σκοπιµότητα.
Σας είχαµε επανειληµµένα προειδοποιήσει ότι ο νόµος περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2017
δεν επρόκειτο να καλύψει τις ανάγκες των δηµιουργών. Μιλούσαµε και τότε, µιλάµε και τώρα για τους κανόνες αυτούς, οι
οποίοι πρέπει να είναι κανόνες διαφάνειας, νοµιµότητας και λογοδοσίας. Είχαµε εγείρει σοβαρές επιφυλάξεις εγκαίρως και για
το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας αυτής της Ειδικής Υπηρεσίας
Έκτακτης Διαχείρισης που συστάθηκε στον ΟΠΙ.
Στην ήδη προβληµατική κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί µε
την κατάρρευση της ΑΕΠΙ, προσθέσατε µία ακριβή κρατική δοµή,
η οποία είναι και νοµικά έωλη, καθώς ο ΟΠΙ που είναι ο εποπτεύων φορέας των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, ταυτόχρονα ορίστηκε να ασκεί τη συλλογική διαχείριση. Είµαστε η
µόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το κράτος ασκεί τη
συλλογική διαχείριση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όλο αυτό το διάστηµα έχουµε επιµείνει στα ζητήµατα λειτουργίας, διαφάνειας και τήρησης της νοµιµότητας απ’ αυτήν την ειδική υπηρεσία. Δυστυχώς, δεν έχουµε λάβει καµµία απάντηση
και γι’ αυτό επανερχόµαστε σήµερα, γιατί µιλάµε για µία υπηρεσία που λειτουργεί µε χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου και
θέλουµε, κυρία Υπουργέ, να µας απαντήσετε.
Με ποια κριτήρια, λοιπόν, εξειδίκευσης επιλέχθηκαν τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου του ΟΠΙ και πώς τεκµαίρεται η εµπειρία τους σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας; Διότι αυτό προβλέπεται από το Καταστατικό του ΟΠΙ.
Έχουν συναφθεί συµβάσεις έργου προµηθειών ή παροχής
υπηρεσιών κατά παρέκκλιση του Κανονισµού Προµηθειών του
ΟΠΙ, οι οποίες έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα; Σε τι αφορούν οι
συµβάσεις αυτές και ποιες ανάγκες ακριβώς καλύπτουν;
Γιατί µέχρι σήµερα αυτή η ειδική υπηρεσία δεν έχει αναρτήσει
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καµµιά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη;
Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αναρτητέες διοικητικές πράξεις οι
οποίες δεν αναρτώνται, δεν είναι και εκτελεστές.
Επίσης, θέλουµε να µας ενηµερώσετε πόσα άτοµα και µε ποια
ιδιότητα στελεχώνουν την ΕΥΕΔ από συστάσεώς της έως σήµερα. Ποιες δαπάνες αναλυτικά καλύπτει η ειδική επιχορήγηση
των 3 εκατοµµυρίων ευρώ στον ΟΠΙ, που δόθηκε τον Οκτώβριο
του 2018;
Θέλω να θυµίσω ότι από το 1994 µέχρι σήµερα, οι πρόεδροι
του ΟΠΙ αµείβονταν συµβολικά –πραγµατικά συµβολικά- µε ποσά
περίπου στα 50 ευρώ. Έχει εγκριθεί το περασµένο έτος αµοιβή
για τη θέση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου του ΟΠΙ;
Και αν ναι, σε τι ύψος ανέρχεται;
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά ένα σχετικό δηµοσίευµα µε
τον τίτλο «Παρατράγουδα µε µισθούς-πρόκληση στην κρατική
ΑΕΠΙ». Παρακαλούµε να µας απαντήσετε µε στοιχεία στις παραπάνω ερωτήσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα Κεφαλογιάννη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελικά, κυρία Υπουργέ, πείτε µας πόσο κοστίζει η µέχρι σήµερα λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας συνολικά και κυρίως τι
έργο έχει παράξει. Πόσα χρήµατα, δηλαδή, έχει συλλέξει για τα
δικαιώµατα και πόσα από αυτά έχουν αποδοθεί στους δηµιουργούς, στους καλλιτέχνες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο µε µία σχετική ανοχή και εσείς για τα ερωτήµατα που έβαλε η κ. Κεφαλογιάννη, τα οποία ήταν πολλά.
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Είναι πολλά, κύριε Πρόεδρε όντως, αλλά υπάρχουν αναλυτικές
απαντήσεις.
Θα ξεκινήσω, όµως, από τη µεταβίβαση κυριότητας.
Κυρία Κεφαλογιάννη, καλό θα ήταν να µην είχατε βάλει την
υπογραφή σας σε µεταβίβαση κυριότητας, γιατί τότε θα ήσασταν
πιο αξιόπιστη. Τα ακίνητα της Πλάκας, όµως, µιλάνε.
Εµείς εξαιρέσαµε το 2016 τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεύ-
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τερον, τους καταγράψαµε και τους ταυτοποιήσαµε. Τρίτον, νοµοθετούµε τώρα, ώστε να υπάρχει µία διαρκής προστασία, προκειµένου αν προκύψει οποιοσδήποτε κίνδυνος, να µπορεί να αντιµετωπιστεί. Εποµένως, νοµίζω ότι η επιµονή σας δεν έχει καµµία
δικαιολογία.
Κατά δεύτερον, όταν µιλάµε για τους δηµιουργούς και τα δικαιώµατά τους, µιλάµε για την επιβίωσή τους. Η αµαρτωλή «κόπρος του Αυγείου», την οποίαν ανέχθηκαν µε την ΑΕΠΙ επί πολλές δεκαετίες οι κυβερνήσεις σας, νοµίζω ότι µιλάει από µόνη
της. Εποµένως, η κριτική στη λύση που δώσαµε νοµίζω ότι είναι
άτοπη.
Ωστόσο, θέλω να σας απαντήσω πάρα πολύ συγκεκριµένα ότι
οι συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί είναι οι απαραίτητες, οι
αναγκαίες για τη συλλογική διαχείριση και πάντοτε µε σκοπό τη
διανοµή των δικαιωµάτων στους δηµιουργούς. Η ΕΥΕΔ έχει έναν
µεταβατικό χαρακτήρα και είναι απαραίτητο, διότι µετά από τη
χρόνια αµαρτία της ΑΕΠΙ, είναι φυσικό ότι έπρεπε να αναλάβουµε την ευθύνη µας για το δηµόσιο συµφέρον και, εποµένως,
να φροντίσουµε ώστε να υπάρξει αυτή η µεταβατική περίοδος,
η οποία θα οδηγήσει στην επόµενη φάση που είναι οι ίδιοι οι δηµιουργοί να µπορούν να διαχειρίζονται τα δικαιώµατά τους. Νοµίζω ότι είναι απλό, σαφές, κατανοητό σε χιλιάδες δηµιουργών,
οι οποίοι συµµετέχουν.
Πρόκειται, όµως –και ακριβώς γι’ αυτό- για µια έκτακτη επιχορήγηση, η οποία δίνεται προκειµένου να έχουµε µία λειτουργία
της ΕΥΕΔ. Εποµένως, δεν ισχύει το θέµα που θέτετε σχετικά µε
τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς ξέρετε πολύ καλά ότι στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» χρειάζεται να δηµοσιεύονται τα στοιχεία όταν υπάρχει πάνω από το
50% της τακτικής επιχορήγησης. Εδώ, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο.
Θα σας µιλήσω, όµως, όσο προλαβαίνω, για το προσωπικό και
τη στελέχωση των τµηµάτων της ΕΥΕΔ. Έχουµε δεκατέσσερα
άτοµα µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι
οποίες έχουν γίνει µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεκαοκτώ άτοµα µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών εξάµηνης διάρκειας, σαράντα άτοµα µε εντολές ανάθεσης συγκεκριµένων
εργασιών, µε κριτήριο την εµπειρία τους στη συλλογική διαχείριση ή τις ειδικές γνώσεις για το εξειδικευµένο αντικείµενο της
δραστηριότητάς τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει µία ιδιαίτερη εµπειρογνωµοσύνη στη διαχείριση επιγραµµικών δικαιωµάτων, στην τεκµηρίωση µουσικών έργων, στη διαχείριση κατηγοριών χρηστών
µουσικής, κ.λπ.. Δεν µπορώ να δαπανήσω περισσότερο χρόνο,
για να τα αναφέρω όλα.
Υπάρχουν, επίσης, τρεις δικηγόροι µε εντολές ανάθεσης υπηρεσιών και δύο υπάλληλοι που έχουν διατεθεί από νοµικό πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί οικονοµοτεχνικές υπηρεσίες.
Εποµένως, εδώ έχουµε να κάνουµε µε ένα σύνολο δαπανών
λειτουργίας για το ενδεκάµηνο Ιανουαρίου - Νοεµβρίου. Τα στοιχεία του Δεκεµβρίου θα βγουν στο τέλος Ιανουαρίου. Μπορείτε
να κάνετε άλλη ερώτηση, αν έχετε ακόµη απορία. Το ποσό, λοιπόν, ανέρχεται σε 415.310 ευρώ. Το σύνολο των δαπανών λειτουργίας από την έναρξή της -δηλαδή από τον Ιούνιο του 2018µέχρι τον Δεκέµβριο του 2018, ανέρχεται σε 582.904 ευρώ. Από
αυτά, τα 27.174 ευρώ αφορούν δαπάνες µισθοδοσίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου και εργοδοτικές εισφορές και 10.733 ευρώ
αφορούν σε δαπάνες απόκτησης παγίου εξοπλισµού. Το υπόλοιπο αφορά σε δαπάνες για αµοιβές συµβάσεων έργου και παροχής υπηρεσιών.
Με σκοπό τη λειτουργία των τµηµάτων και τη στελέχωσή τους,
τα τµήµατα είναι ο εµπορικός τοµέας, ο τοµέας µηχανογράφησης, ο τοµέας λειτουργιών διανοµών, ο διοικητικός τοµέας, η νοµική υπηρεσία, το τµήµα µελών, το τµήµα επικοινωνίας και
διεθνών σχέσεων.
Το σύνολο των εσόδων της ΕΥΕΔ για το διάστηµα από την
έναρξη λειτουργίας της στις 31-12-2018 ανέρχεται σε 297.098,77
ευρώ, ενώ έχει εισπράξει το ποσό των 1.762.706,89 ευρώ, από
το οποίο έχει διανείµει στους δηµιουργούς 1.189.815,29 ευρώ
στους δικαιούχους-µέλη της. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ
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σηµαντικό και είναι αυτό που πονάει σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στην κ. Κεφαλογιάννη, ρώτησε -και για να µην επανέλθει- πόση
είναι η αµοιβή του προέδρου. Υπάρχει αυτό το στοιχείο;
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Δεν θυµάµαι ακριβώς. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι αυτά, περί 50
ευρώ, που ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη, αφορούν περιόδους όπου το διοικητικό συµβούλιο ουσιαστικά λειτουργούσε µε εντελώς τυπικό τρόπο. Ο πρόεδρος αυτήν τη στιγµή έχει αναλάβει
εκτελεστικά καθήκοντα. Εποµένως, η αµοιβή του είναι εύλογη.
Νοµίζω ότι είναι γύρω στα 2.400 ευρώ, αλλά δεν είµαι ακριβής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στην κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου,
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
τριάντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
από το 67ο Γυµνάσιο Αθήνας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κυρία Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Αδικούµε τη συζήτηση για τα πνευµατικά δικαιώµατα που είναι πάρα πολύ σηµαντικά για τους δηµιουργούς, αλλά βεβαίως και για τους χρήστες.
Δεν µπορώ να µην πάρω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, για να
απαντήσω στη µοµφή της κυρίας Υπουργού για το θέµα της µεταβίβασης των ακινήτων. Αυτό το υπερταµείο έκτρωµα, που για
πρώτη φορά ελληνική κυβέρνηση -η δική σας Κυβέρνηση- συµφώνησε µε τους δανειστές -όπου εκχωρήσατε το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας για ενενήντα εννιά χρόνια σε ένα υπερταµείο,
το οποίο δεν βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του ελληνικού δηµοσίου- δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να παραλληλίζεται µε καταστάσεις που δεν είχαν καµµία σχέση µε το ξεπούληµα στο οποίο έχετε προχωρήσει εσείς.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι εσείς αυτήν τη στιγµή έχετε πάνω από
δύο χιλιάδες τριακόσιους κωδικούς µνηµείων, άρα πολιτιστικών
αγαθών, τα οποία έχετε εκχωρήσει στο υπερταµείο. Παρά το ότι
έχουµε κάνει τόσες πολλές ερωτήσεις και παρεµβάσεις, δεν
έχετε -ακόµα και σήµερα- προχωρήσει σε καµµία νοµοθετική ή
διοικητική παρέµβαση για να διορθώσετε αυτήν τη συνταγµατικά
απαράδεκτη εκχώρηση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων.
Εδώ θέλουµε να σηµειώσουµε για άλλη µια φορά ότι δεν είναι
µόνο το θέµα της µεταβίβασης της κυριότητας, αλλά και της διαχείρισης, ποιος θα διαχειρίζεται αυτούς τους αρχαιολογικούς
χώρους και τα µνηµεία. Θα σας πω και για ποιον λόγο έγινε ο παραλληλισµός για το τι συνέβη το 2013 µε τα ακίνητα της Πλάκας.
Να σηµειώσω εδώ, κύριε Πρόεδρε -το ξέρετε και εσείς πολύ
καλά- ότι στην Πλάκα τα ακίνητα αυτά ήταν απαλλοτριωµένα. Δεν
ήταν καν ιστορικά κτίρια. Δεν µιλάµε, λοιπόν, ούτε για αρχαιολογικούς χώρους, όπως έχει γίνει σήµερα, ούτε για µνηµεία και δεν
µιλάµε καν για ιστορικά κτίρια. Μιλούσαµε για απαλλοτριωµένα
κτίρια που ανήκαν στο Υπουργείο Πολιτισµού και τα οποία µεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ήταν ελληνική κρατική οντότητα υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους.
Εποµένως, κάθε παραλληλισµός -το λέω ξανά- είναι εντελώς
παραπλανητικός. Κυρία Υπουργέ, έχετε συνταγµατική υποχρέωση να προστατεύσετε και να προασπίσετε τον πολιτιστικό
πλούτο της χώρας.
Μπαίνω, λοιπόν, στα ζητήµατα που µας ενδιαφέρουν σήµερα
για την πνευµατική ιδιοκτησία. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχει
κάνει η Κυβέρνησή σας στα ζητήµατα αυτά, έχουν φέρει ουσιαστικά την αγορά σε αδιέξοδο. Λυπάµαι που δεν το καταλαβαίνετε
και το βλέπετε αυτό, διότι χάθηκε µια µεγάλη ευκαιρία για να ενσωµατώσουµε µε σωστό τρόπο την κοινοτική οδηγία του 2014,
που είχε δοκιµαστεί επιτυχώς σε κράτη µε µεγαλύτερη -σε µέγεθος- αγορά από την ελληνική. Θυµόµαστε όλοι τις παλινωδίες
για τον νόµο του 2017 και το σχέδιο που είχε καταθέσει ο κ.
Μπαλτάς: το πήρε ο ίδιος πίσω, το άλλαξε και το επανακατέθεσε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η κ. Κονιόρδου. Ήρθαµε το 2017 να ψηφίσουµε έναν νόµο που
τελικά το µόνο που πέτυχε ήταν να δώσει φιλί ζωής σε µια πεθαµένη ΑΕΠΙ, αλλά όχι οριστική λύση στο ζήτηµα.
Ύστερα από παλινωδίες και ανεξήγητες καθυστερήσεις των
προκατόχων σας, που µαζί µε τους καλλιτέχνες καταγγέλλαµε,
οδηγηθήκατε σε µια λύση και προσωρινή και νοµικά πάσχουσα.
Όπως είπαµε και πριν, τελικά ήταν όνειρό σας µάλλον να κρατικοποιήσετε το πνευµατικό δικαίωµα. Το κράτος, όµως, οφείλει
να είναι εγγυητής της νοµιµότητας, όχι ανταγωνιστής σε µια αγορά την ίδια στιγµή που την εποπτεύει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εγείρονται, λοιπόν, ζητήµατα τόσο της ελληνικής, όσο και της
ενωσιακής νοµοθεσίας και βεβαίως ζητήµατα του δικαίου του ανταγωνισµού. Υπάρχουν και ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την
προνοµιακή πρόσβαση σε αρχεία και δεδοµένα της πτωχευµένης
ΑΕΠΙ.
Με την ευθύνη και τις ευλογίες σας, αυτή η ειδική υπηρεσία
δεν τηρεί την αρχή της διαφάνειας στη δηµόσια διοίκηση. Εµείς
ρωτάµε και πάλι: Γιατί η ΕΥΕΔ δεν έχει αναρτήσει το ρεπερτόριό
της στην ιστοσελίδα της; Τελικά πώς χρεώνει τους χρήστες της;
Με ποιο ρεπερτόριο και µε ποιο αµοιβολόγιο;
Θέλω να καταθέσω δηµοσίευµα που περιέχει την εξώδικη διαµαρτυρία του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας για τα αυθαίρετα αµοιβολόγια που επιβαρύνουν τα µέλη του.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα Κεφαλογιάννη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρία Υπουργέ, σε αντίθεση µε τις διαβεβαιώσεις σας, εµείς
το µόνο που βλέπουµε είναι προσλήψεις κοµµατικών στελεχών
και «ηµετέρων», εκτός διαδικασίας, µε υπέρογκους µισθούς και
σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας. Διαπιστώνουµε, επίσης, αύξηση δικαιωµάτων στην αγορά για τους χρήστες κατά 150%. Διαπιστώνουµε πολυδιάσπαση και χάος.
Οι χρήστες δεν γνωρίζουν τι πρέπει να καταβάλλουν, αφού
στην ίδια κατηγορία υπάρχουν δύο αµοιβολόγια και µάλιστα καθένας υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί το 80% του ρεπερτορίου. Το
αποτέλεσµα ήταν είτε να µην εισπράττεται το πνευµατικό δικαίωµα είτε να µην εισπράττεται επαρκώς. Η αγορά βρίσκεται σε
αναστάτωση και αυτό είναι ευθύνη δική σας.
Εµείς από την πρώτη στιγµή συµµεριστήκαµε και στηρίξαµε
τους αγώνες και τις αγωνίες των Ελλήνων καλλιτεχνών στο ζήτηµα αυτό. Είµαστε δίπλα τους, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη
µε τις διαρκείς παρεµβάσεις µας και τη στάση µας όλα αυτά τα
χρόνια. Μεριµνάµε και εργαζόµαστε για τη στήριξη του ελληνικού ρεπερτορίου που αποτελεί αναπόσπαστο και σηµαντικό κοµµάτι του ελληνικού πολιτισµού.
Εσείς, τι κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Εµείς τι κάναµε; Ανακαλέσαµε την άδεια της ΑΕΠΙ, κυρία Κεφαλογιάννη. Νοµίζω ότι αυτό θα έπρεπε να µην το παραγνωρίζετε.
Φυσικά, αφού δεν µπορείτε να κάνετε µία αυτοκριτική για την
ίδια την υπογραφή σας και τη µεταβίβαση ακινήτων, αυτό δείχνει
και τον βαθµό ευθύνης τον οποίο δηλώνετε δηµόσια. Λυπάµαι
πραγµατικά για το ζήτηµα.
Επιµένετε στη µεταβίβαση κυριότητας η οποία δεν έγινε ποτέ
και επιµένετε σε ανακρίβειες. Δεν αναγνωρίζετε στο ελάχιστο ότι
εξαιρέθηκαν τα ακίνητα και ότι εποµένως, µετά την ταυτοποίησή
τους, προχωρούµε σε νοµοθέτηση.
Ελπίζω τη νοµοθέτηση αυτήν, την οποία τόσο πολύ µας λέτε
ότι διακαώς περιµένετε, να την ψηφίσετε κιόλας όταν θα έρθει πάρα πολύ σύντοµα- µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού που έχει κατατεθεί στις επόµενες µια-δύο εβδοµάδες. Θα
το δούµε, λοιπόν, αυτό και στη συζήτηση που θα γίνει τότε.
Είναι δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα. Σας έχω ξαναδιορθώσει
νοµίζω. Μπερδεύετε λίγο τον αριθµό. Ας θυµόµαστε τους αριθµούς, γιατί θα δούµε σε λίγο τον κατάλογο των ταυτοποιηµένων.
Πρέπει να πω ότι ύστερα από δεκαετίες καταφέραµε να έχουµε
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σήµερα µια πλήρη καταγραφή των αρχαιολογικών χώρων, των
µνηµείων.
Εποµένως, µε τη νοµοθέτηση που θα κάνουµε σύντοµα θα
µπορούµε να έχουµε και την πλήρη προστασία τους. Αυτή είναι
η κατάσταση, όσο και να µη σας αρέσει. Μέσα σε αυτό το διάστηµα που χρειαζόταν διοικητικά να λύσουµε προβλήµατα για
την ταυτοποίηση, εσείς συνεχίζετε να λέτε ότι δεν κάναµε τίποτε.
Τώρα που θα προχωρήσουµε και στη νοµοθέτηση να δούµε τι
άλλο θα έχετε να µας πείτε.
Όσον αφορά την ΑΕΠΙ, όπως είπα, ανακαλέσαµε ήδη την άδειά της. Εποµένως, ήταν αναγκαίο να µπορέσει να υπάρξει µία
διαδικασία. Φαίνεται ότι δεν δίνετε πολύ σηµασία στις διαδικασίες. Εµείς όµως τις παίρνουµε σοβαρά. Αυτές όµως χρειάζονται
και λίγο χρόνο πρέπει να πω, περιορισµένο, σε σύγκριση µε το
χάος που είχατε αφήσει να δηµιουργηθεί σε βάρος των δηµιουργών στο παρελθόν.
Εποµένως, αυτήν τη στιγµή έχουµε τον ΟΠΙ και µερικούς χιλιάδες δηµιουργούς -και δεν είναι τυχαίο αυτό- να βρίσκονται
στην διαδικασία της ΕΥΕΔ, προκειµένου να µπορέσει να λειτουργήσει ο µηχανισµός. Πώς θα τον κάναµε, λοιπόν; Χωρίς ανθρώπους, χωρίς λειτουργίες, χωρίς νοµικούς συµβούλους, χωρίς να
αναλάβει το διοικητικό συµβούλιο τις ευθύνες του; Σ’ αυτό είµαστε υπόλογοι. Είµαστε υπόλογοι στους δηµιουργούς και νοµίζω
ότι δεν χρειάζεται εδώ να δηµιουργούµε εντυπώσεις. Δουλεύουµε συστηµατικά προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ σύντοµα θα
έχουµε και την ολοκλήρωση της λύσης την οποία υιοθετήσαµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στη πέµπτη µε αριθµό 255/8-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Διορθώσεις λαθών στον κωδικό ασφάλισης και στην ειδικότητα µε την
οποία έχουν προσληφθεί διάφοροι δασεργάτες».
Στον κ. Κατσώτη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας κ.
Αθανάσιος Ηλιόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε κατ’ επανάληψη φέρει αυτή την επίκαιρη ερώτηση, γιατί είναι ένα πρόγραµµα το οποίο είναι σε λειτουργία. Βέβαια, τελειώνει κάποια στιγµή και χρειάζεται έγκαιρα
να διορθωθούν τα λάθη που έχουν προκύψει για αυτούς τους εργαζόµενους που έχουν προσληφθεί µε αυτό το πρόγραµµα, προκειµένου να µην αδικηθούν, όσον αφορά τον κωδικό που θα πρέπει να έχουν στην ασφάλισή τους, στα ένσηµα τους. Και µιλάµε
για τον πραγµατικό κωδικό και όχι αυτόν που έχει κάνει κατά
λάθος –πιστεύουµε- η υπηρεσία, µε αποτέλεσµα να στερούνται,
αν θέλετε, αυτά τα ασφαλιστικά δικαιώµατα που προκύπτουν
από την ένταξή τους σε αυτόν τον κωδικό.
Βέβαια, στην επιστολή που έχουµε από τον από το Εργατικό
Κέντρο Λαυρίου, αλλά και από τη Λάρισα -γιατί σε αυτές τις δύο
περιοχές υπάρχει το πρόβληµα- υπάρχουν και προβλήµατα τα
οποία προκύπτουν. Τα περιλαµβάνουµε στην ερώτηση. Δεν
έχουν χορηγηθεί στους εργαζόµενους αυτούς µέσα ατοµικής
προστασίας, κατάλληλα εργαλεία για την εκτέλεση αυτών των
εργασιών που γνωρίζετε ότι είναι πολύ σηµαντικές για το περιβάλλον, για την αντιπυρική προστασία και τα αντιπληµµυρικά
έργα τα οποία σχετίζονται µε όλη αυτή τη λειτουργία στο δάσος.
Επίσης, λάθος υπάρχει και στο έντυπο αναγγελίας έναρξης
απασχόλησης των εργαζοµένων κατηγορίας ΥΕ στο πρόγραµµα
κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ως τίτλος ειδικότητάς τους αναγράφεται ο τίτλος «συσκευαστές σταφίδας,
σύκων και φρούτων», που δεν έχει καµµία σχέση δηλαδή µε αυτό
που πράγµατι είναι.
Ρωτάµε αν πράγµατι εδώ προτίθεστε να διορθώσετε τα παραπάνω λάθη. Φαντάζοµαι ότι προτίθεστε. Ρωτάµε επίσης αν µπορείτε να παρέµβετε, έτσι ώστε να ληφθούν τα µέτρα αυτά που
απαιτούνται για την εργασία των συγκεκριµένων συνεργαζόµενων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Ηλιό-
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πουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κατσώτη, θα ήθελα να ξεκινήσω µε το εξής. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπήρξαν κάποια διαχειριστικά προβλήµατα στο
πρόγραµµα. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται ένα
τέτοιο συγκεκριµένο πρόγραµµα που είχε και µία διπλή στόχευση µε έναν τρόπο. Δηλαδή, η κοινωφελής εργασία έχει και
µία στόχευση επί της αρχής σε ανθρώπους που είναι µακροχρόνια άνεργοι, έτσι ώστε να µπορούν να ενταχθούν ξανά στην εργασιακή πρακτική, αλλά την ίδια στιγµή στοχεύει και στο να
παράγει ένα πολλαπλασιαστικό κοινωνικό αποτέλεσµα στο οποίο
αναφερθήκατε και εσείς, σχετικά µε το πόσο κρίσιµο είναι να γίνονται τέτοιες διαδικασίες για τα δάση προληπτικά, αλλά και συνολικά και το τι σηµαίνει αυτό για την οικονοµία των δασών και
την προστασία.
Προέκυψαν κάποια διαχειριστικά προβλήµατα. Ήδη κινούµαστε στο να διορθωθεί το ζήτηµα µε το ένσηµο. Προφανώς αυτοί
οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν ένσηµα που να αντιστοιχεί στα
βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν το αµφισβητούµε σε καµµία περίπτωση. Υπάρχει ένα ειδικό θέµα καθαρά τεχνικό στη συζήτησή
µας µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τους δασεργάτες ξέρετε ότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Οπότε, πρέπει
να δούµε πώς θα πάρουν ένσηµα που θα είναι βαρέα και ανθυγιεινά και πώς θα προσµετρηθεί η προϋπηρεσία τους µε τον σωστότερο τρόπο, έτσι ώστε να µπορέσουν αργότερα να µπουν και
στα µητρώα των δασεργατών. Γνωρίζετε ότι αυτό δεν µπορεί να
γίνει αυτόµατα. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας, έχουν
ήδη γίνει τέσσερις έλεγχοι για µέσα ατοµικής προστασίας. Όπου
υπήρξε καταγγελία, η επιθεώρηση πήγε. Αυτή τη στιγµή η ενηµέρωση και η εικόνα που έχουµε και εµείς από τους ελέγχους
είναι ότι έχουν χορηγηθεί παντού µέσα ατοµικής προστασίας.
Παρ’ όλα αυτά, αν εσείς έχετε για συγκεκριµένες περιπτώσεις
άλλη εικόνα µε πολύ µεγάλη µας χαρά να συνεχίσουµε την ελεγκτική διαδικασία από την Επιθεώρηση Εργασίας, έτσι ώστε να
λυθεί και αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς γνωρίζετε
ότι πράγµατι υπάρχει το πρόβληµα αυτό µε τη διόρθωση. Νοµίζω
ότι πρέπει να προχωρήσει γρήγορα και να µην καθυστερήσει.
Όσον αφορά το ειδικό καθεστώς που λέτε, πρέπει να σας πω
ότι οι δασεργάτες του προγράµµατος αυτού έχουν περάσει από
σεµινάρια στη δασική υπηρεσία. Δεν είναι δηλαδή ανειδίκευτοι
εργάτες. Είναι, όπως ορίζει, και η ίδια η δασική υπηρεσία. Άρα,
λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέµα να µην εγγραφούν στα µητρώα,
για παράδειγµα. Αυτό είναι το ένα ζήτηµα που νοµίζω ότι είναι
κάτι που µπορεί να σας βοηθήσει άµεσα για να προχωρήσει και
να µην καθυστερήσει πολύ η επίλυσή του.
Όσον αφορά το θέµα των µέσων προστασίας, υπάρχει βέβαια
η επιστολή του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, όπου εδώ δεν έχουν
χορηγηθεί τα µέσα προστασίας. Δεν ξέρω για τη Θεσσαλία, δεν
αναφέρεται στο έγγραφο τους, αλλά εδώ δεν έχουν προηγηθεί.
Είναι ένα ζήτηµα που νοµίζω ότι το Υπουργείο θα πρέπει να το
ελέγξει, έτσι ώστε να µην έχουµε προβλήµατα µε τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, γιατί τα τελευταία χρόνια
είναι πολλοί οι θάνατοι και οι τραυµατισµοί. Πιστεύουµε ότι θα
πρέπει να ληφθούν µέτρα, έτσι ώστε να αποφευχθούν και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα όλων αυτών των εργαζοµένων που δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Είναι µία απασχόληση αναγκαία ενόψει των πληµµυρών και
των φωτιών. Το δάσος θα πρέπει να έχει αυτή τη δραστηριότητα
µε τους εργαζόµενους, έτσι ώστε και να καθαρίζεται και να ανανεώνεται. Είναι µία λειτουργία η οποία βεβαίως στο πρόγραµµα
προς το παρόν αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα. Ωστόσο, τελειώνει η δουλειά αυτών των εργαζοµένων µε το τέλος προγράµµατος. Η δουλειά στο δάσος, όµως, δεν τελειώνει, κύριε Υπουργέ. Χρειάζεται εδώ µε τη δασική υπηρεσία να δείτε ένα σχεδιασµό, έτσι ώστε αυτοί οι εργαζόµενοι να συνεχίσουν την απασχό-
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λησή τους, προκειµένου να αποφευχθούν πληµµύρες ή φωτιές
και όλα αυτά που αντιµετωπίζει συνολικά ο λαός µας µε βαριές
συνέπειες στην ίδια τη ζωή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Κατσώτη, έχετε απόλυτο δίκιο για το πόσο κρίσιµο είναι το κοµµάτι
της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Από τη στιγµή που
µας λέτε ότι υπάρχει καταγγελία από το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου ότι στη συγκεκριµένη περιοχή δεν έχει λυθεί το ζήτηµα µε
τα µέσα ατοµικής προστασίας, θα προχωρήσουµε κι εµείς στις
απαραίτητες ενέργειες µέσα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο που θα πω είναι ότι κανένας από τους ανθρώπους
που εργάζεται αυτή τη στιγµή στο πρόγραµµα δεν θα αδικηθεί.
Τα ένσηµα που θα πάρουν θα αντιστοιχούν σε βαρέα και ανθυγιεινά. Θα λυθεί καθολικά, θα λυθεί για όλους.
Προφανώς και γνωρίζουµε ότι οι ανάγκες των δασών είναι
πολύ πιο δοµικές και σταθερές και δεν καλύπτονται από ένα πρόγραµµα. Ποτέ δεν θεωρήσαµε ότι αυτά τα προγράµµατα αποτελούν την απάντηση. Αποτελούν µια ψηφίδα σε µια προσπάθεια
αλλαγής κατεύθυνσης. Όµως, σίγουρα πρέπει να αποκτήσει
ξανά η ίδια η ελληνική οικονοµία δραστηριότητες µέσα στο δάσος συµβατές µε την έννοια του δάσους που το κρατάνε στη
ζωή, το ανανεώνουν κι έτσι αποφεύγουµε όλα τα φαινόµενα στα
οποία αναφερθήκατε.
Τα προγράµµατα αυτά θα συνεχίσουν και για το συγκεκριµένο
ζήτηµα και στόχος µας είναι στο µέλλον να υπάρχει και πολύ µεγαλύτερη βαρύτητα στα ζητήµατα της εκπαίδευσης, έτσι ώστε
να µένει µια τεχνογνωσία µε την καλή έννοια σ’ αυτούς τους ανθρώπους σ’ αυτές τις περιοχές και να µπορούν να αναπτυχθούν
τέτοιες δραστηριότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ και τους
δύο που κερδίσατε χρόνο.
Ακολουθεί η έκτη µε αριθµό 246/7-1-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά
προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Αυθαιρετεί η Κυβέρνηση σε βάρος
των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα από τη µη αξιοποίηση, για
σκοπούς στεγαστικής αποκατάστασης, της παρακρατουµένης
εισφοράς 1% επί των αποδοχών τους».
Κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όταν καταργήθηκε ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, κύριε
Πρόεδρε, η εισφορά 1% επί των αποδοχών των εργαζόµενων,
που αφορούσε την ενίσχυση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και διατίθετο για σκοπούς στεγαστικής αποκατάστασης των
ασφαλισµένων, συνέχισε να εισπράττεται από τον ΟΑΕΔ ως διάδοχο του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Οφείλω να θυµίσω ότι η κατάργηση του ΟΕΚ έγινε το 2013,
οπότε έχουν περάσει ήδη πέντε χρόνια. Οι εισφορές εξακολουθούν να καταβάλλονται. Από µια πρόχειρη εκτίµηση, η οποία
υπάρχει έχουν περάσει το ένα δισεκατοµµύριο τα συγκεντρωθέντα κεφάλαια. Και αναφέροµαι στο γεγονός ότι ήδη και για το
2019, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ, προβλέπονται έσοδα 285.632.000 ευρώ από τον πόρο αυτόν, χωρίς
όµως να έχει γίνει κανένα πρόγραµµα στεγαστικής αποκατάστασης, χωρίς να έχει εξαγγελθεί προγραµµατισµός. Αντίθετα,
ακούγονται φήµες ότι τα χρήµατα αυτά έχουν µεταφερθεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος, ότι µπορεί ενδεχόµενα να έχουν διατεθεί
για άλλους σκοπούς. Με τη σηµερινή οικονοµική κρίση καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως απαραίτητα για τους εργαζόµενους
του ιδιωτικού τοµέα για τον λόγο ότι θα καλύψουν στεγαστικές
ανάγκες εκείνων, οι οποίοι στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας ή θα
δώσουν µέσω των αποθεµατικών του καταργηθέντος ΟΕΚ δάνεια για στεγαστική αποκατάσταση επιδοτούµενα.
Δυστυχώς, δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία πέντε-έξι χρόνια
από την ηµέρα κατάργησης του ΟΕΚ. Οφείλω να θυµίσω στον
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κύριο Υπουργό ότι υπάρχουν και οικισµοί ακόµα, οι οποίοι δεν
έχουν ολοκληρωθεί. Συγκεκριµένα αναφέροµαι στον οικισµό στα
Γρεβενά του ΟΕΚ, ο οποίος έχει έξι χρόνια µείνει στην τύχη του
και ενώ έχουν γίνει οι κληρώσεις, δεν µπορούν να εγκατασταθούν οι δικαιούχοι. Μάλιστα, έχει υποβληθεί από πλευράς µου
και ερώτησή για αυτόν τον σκοπό, που δεν έχει απαντηθεί.
Κατόπιν αυτού, τα ερωτήµατα που τίθενται, κύριε Πρόεδρε,
είναι, πρώτον, αν τα χρήµατα των εισφορών αυτών παραµένουν
στη διάθεση του ΟΑΕΔ ή έχουν διατεθεί για άλλους σκοπούς και
το δεύτερο ερώτηµα είναι ποιες είναι οι προθέσεις και η δέσµευση της Κυβέρνησης εντός ενός χρονοδιαγράµµατος να ξεκινήσει εκ νέου τα προγράµµατα στεγαστικής αποκατάστασης
είτε µε επιδοτούµενο δανεισµό από τα διαθέσιµα του πρώην ΟΚΕ
είτε µε την ανέγερση κατοικιών.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Καρρά,
η ενηµέρωση που έχετε δεν είναι ακριβώς σωστή.
Αυτήν τη στιγµή η εισφορά είναι 1,35% και πηγαίνει στο λογαριασµό Κοινωνικής Πολιτικής στον ΟΑΕΔ και εκεί µένει. Δεν πηγαίνει πουθενά αλλού. Ο κλάδος µε την επωνυµία «Λογαριασµός
Κοινωνικής Πολιτικής» είναι ο κλάδος που έχει µέσα τον λογαριασµό για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση,
τον λεγόµενου ΛΑΕΚ, και έχει ενοποιηθεί στον ενιαίο λογαριασµό
για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών. Εκεί ο προϋπολογισµός
για φέτος είναι στα 410 εκατοµµύρια και είναι ένα κοµµάτι το
ΛΑΕΚ και ένα κοµµάτι τα υπόλοιπα.
Να σας πω ότι µόνο την τριετία 2015-2018 έχουν γίνει 310 εκατοµµύρια δαπάνες, που αφορούν ακριβώς τους στόχους που
έχει κληρονοµήσει ο ΟΑΕΔ από τον ΟΕΚ. Δηλαδή, είναι ολοκλήρωση και παράδοση οικισµών στα πλαίσια του κατασκευαστικού
προγράµµατος του ΟΕΚ, προγράµµατα επιδότησης επιτοκίου
χορηγηθέντων στεγαστικών δανείων, προγράµµατα επιδότησης
ενοικίου, προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, καθώς και προγράµµατα κατασκηνώσεων, τα οποία υλοποιούνται κανονικά.
Να αναφερθώ πολύ γρήγορα και µέσα στον χρόνο µου µόνο
σε µερικά από τα προγράµµατα, τα οποία ήδη τρέχουν, για να
σας δείξω ότι γίνονται κανονικά οι δαπάνες αυτήν την περίοδο.
Το 2016 εκδόθηκε, αν και έγινε σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και δόθηκαν διακόσιοι οριστικοί τίτλοι κυριότητας σε οικισµούς στην Ιεράπετρα, στο Νευροκόπι, στην Ιστιαία. Το 2017
έγιναν συστάσεις οριζόντιων ιδιοκτησιών σε δώδεκα οικισµούς,
δηλαδή σε οκτακόσιες εξήντα κατοικίες, εκ των οποίων οι εκατόν
εννιά αφορούσαν το Ολυµπιακό Χωριό. Το 2018 έγιναν συστάσεις οριζόντιων ιδιοκτησιών σε οκτώ οικισµούς ανά την επικράτεια σε πεντακόσιες πενήντα οκτώ κατοικίες. Αποπερατώθηκαν
και παραδόθηκαν στους δικαιούχους έξι οικισµοί εργατικών κατοικιών συνολικής δυναµικότητας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων
κατοικιών και συνολικού κόστους σε Μεσσήνη, Ξυλαγανή, Νιγρίτα, Αξιούπολη, Άνω Λιόσια, Καρδίτσα 9.305 ευρώ. Μελετήθηκαν και δηµοπρατήθηκαν και αποπερατώθηκαν τρία έργα για την
αποκατάσταση και ολοκλήρωση ηµιτελών οικισµών συνολικού
προϋπολογισµού 4,5 εκατοµµυρίων στην Ελευσίνα και στην Ξυλαγάνη. Μελετήθηκε και δηµοπρατήθηκε και υλοποιείται η επισκευή για να αποδοθούν στους τελικούς δικαιούχους σαράντα
πέντε αδιάθετες εργατικές κατοικίες τέως ΟΕΚ συνολικού προϋπολογισµού 530 εκατοµµυρίων ευρώ. Και, τέλος, αναρτήθηκαν
στεγαστικές δράσεις συνολικού προϋπολογισµού 27 εκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτά δεν σας τα αναφέρω αναλυτικά, γιατί είναι πολύ περισσότερα. Απλά σας το λέω για να σας δείξω ότι συνεχίζονται κανονικά αυτές οι διαδικασίες να λειτουργούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Καρρά,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ακούγοντας, κύριε Πρόεδρε, την απάντηση του κυρίου Υπουργού µού γεννιέται το ερώτηµα: Αυτοί οι οικισµοί, οι οποίοι παραδόθηκαν, αποκαταστάθηκαν δικαιούχοι, είναι κτήρια, είναι οικισµοί, οι οποίοι κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια ή απλώς πρόκειται για ολο-
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κλήρωση διαδικασιών του παρελθόντος;
Διότι το ερώτηµά µου ήταν συγκεκριµένο και αφορούσε την
περίοδο από την κατάργηση του ΟΕΚ και εντεύθεν. Βεβαίως,
οπωσδήποτε ο οργανισµός, ο ΟΑΕΔ πλέον, ως διάδοχος έχει δαπάνες από τη διαχείριση των χρηµάτων αυτών. Όµως, δεν έχω
λάβει ακόµα την απάντηση αν, πέραν αυτών που ανέφερε ο κύριος Υπουργός, θα εξακολουθήσει το στεγαστικό πρόγραµµα να
εκτελείται.
Επιπλέον, το ερώτηµά µου και ο προβληµατισµός µου έγκειται
στο εξής: Οι εισφορές αναγράφονται στον προϋπολογισµό του
ΟΑΕΔ και µιλάµε για έσοδα λογαριασµού κοινωνικής πολιτικής
και, µάλιστα, λέτε, κύριε Υπουργέ, επειδή από εδώ πήρα το στοιχείο, η εισφορά ασφαλισµένου 1% πρώην ΟΕΚ., µιλήσατε ήδη
για 1,35. Θα µας πείτε µετά ποια είναι η διαφορά.
Επιπλέον, ερωτώ αν είναι ο Λογαριασµός Κοινωνικής Πολιτικής
µόνο για στεγαστική συνδροµή, γιατί στο σηµείο αυτό πρέπει να
θυµίσω ότι η στεγαστική συνδροµή είναι και συνταγµατική υποχρέωση µε βάση το άρθρο 21 του Συντάγµατος και για τους εργαζόµενους και για τους µη δυνάµενους συµπολίτες µας.
Τέλος, θα ήθελα να ακούσω αν έχει το στοιχείο ο Υπουργός τι
πραγµατικό υπόλοιπο µένει απ’ αυτόν τον λογαριασµό προς σκοπούς στεγαστικής αποκατάστασης, εφόσον όπως µας είπε ο
Υπουργός τα περισσότερα πηγαίνουν για την απασχόληση και
την εκπαίδευση. Από ό,τι έχω κατανοήσει κατευθύνονται προς
διάφορες υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες, βεβαίως, δεν είναι
εξ εκείνων που εντάσσονται στον σκοπό της παρακράτησης που
γίνεται επί των αποδοχών. Ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι δίδεται επίδοµα ενοικίου και άλλα επιδόµατα.
Αυτά θα ήθελα να ακούσω αν εντάσσονται στο πρόγραµµα
αποκατάστασης, διότι το πρόγραµµα στεγαστικής αποκατάστασης αφορά την απόκτηση ιδιαίτερης ιδιωτικής κατοικίας.
Όσον αφορά το επίδοµα στέγασης, έχει η Κυβέρνηση εξαγγείλει ότι θα δώσει επίδοµα στέγασης σε πολλούς συµπολίτες
µας, αλλά δεν νοµίζω ότι είναι αυτό καθαυτό που πρέπει να προέρχεται από την εισφορά των εργαζοµένων το επίδοµα στέγασης.
Αντίθετα, όπως έχει εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, αφορά
παροχή, η οποία προέρχεται από τα δηµοσιονοµικά έσοδα δηλαδή φόρους και όχι από παρακρατήσεις στις αποδοχές των εργαζοµένων, οι οποίες πρέπει να είναι πάντοτε ανταποδοτικές,
όταν κρατούµε για ειδικό σκοπό και δεν είναι φορολογικό το
έσοδο, διότι έτσι φοβάµαι, κύριε Υπουργέ -και επιτρέψτε µου να
το πω- µετατρέπεται σε φορολογία πλέον, διότι αν διατίθενται
για σκοπούς πέραν της παρακράτησης οι εργαζόµενοι δέχονται
να παρακρατείται το ποσοστό των αποδοχών τους µόνο για τους
συγκεκριµένους σκοπούς.
Θα παρακαλέσω για πιο συγκεκριµένες απαντήσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καρρά, νοµίζω ότι ήµουν ξεκάθαρος. Προφανώς όταν
έχεις παραλάβει οικισµούς, οι οποίοι δεν έχουν αποπερατωθεί
και άρα εσύ ολοκληρώνεις αυτή τη διαδικασία, είναι ξεκάθαρο
ότι συνεχίζεις αυτό το έργο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Συγγνώµη, δεν
σας διέκοψα.
Όταν οι µισοί οικισµοί πανελλαδικά δεν είχαν αποπερατωθεί ή
µετά από ελέγχους είχαν παντού δυσλειτουργίες, κακοτεχνίες
και αυτά έπρεπε να φτιαχτούν για να µπουν οι άνθρωποι µέσα,
άρα συνεχίζεις αυτό το έργο. Αυτό είναι το ένα κοµµάτι.
Δεύτερον, είναι πολύ σηµαντικό ότι σήµερα µε αυτή σας την
τοποθέτηση στην πραγµατικότητα κάνετε µια έµπρακτη αυτοκρι-
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τική για τη δική σας περίοδο, γιατί δεν καταργήσαµε εµείς τον
ΟΕΚ, κάποιος τον κράτησε τον ΟΕΚ. Και χαίροµαι πάρα πολύ
που συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρχει δηµόσια στεγαστική πολιτική στη χώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται το 2013 δεν ήταν η συζήτηση για το εάν χρειάζεται να υπάρχει δηµόσια στεγαστική
πολιτική στη χώρα.
Τρίτον, γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έχετε πολύ µεγαλύτερη εµπειρία από µένα, ότι τα δηµόσια οικονοµικά έχουν πλέον ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει δαπάνες εκ των σκοπών. Όλες οι δαπάνες περνάνε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, άρα
πρέπει να συνάδουν απόλυτα µε τους σκοπούς του ΟΑΕΔ στα
συγκεκριµένα πλαίσια και σε αυτό το κοµµάτι πηγαίνουν. Δεν
έχουν γίνει δαπάνες για κανέναν άλλον σκοπό.
Τέταρτον, πολύ σηµαντικό, γιατί πηγαίνει καλά η είσπραξη
αυτής της οφειλής αυτή τη στιγµή και έχει ο ΟΑΕΔ τα λεφτά, έχει
το απόθεµα, για να µπορέσει να κάνει δαπάνες και να ανασχεδιάσει συνολικά τη στεγαστική πολιτική; Γιατί στεγαστική πολιτική δεν είναι απλά να φτιάχνεις µόνο κατοικίες, είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής και κοινωνικής κατοικίας σε
όλη την Ευρώπη. Από τη δυτική Ευρώπη µπορούµε να µάθουµε
πολλά πράγµατα για το τι σηµαίνει κοινωνική κατοικία. Έχει ένα
πλέγµα δράσεων και πάνω σε αυτό το πλέγµα δράσεων, θα κινηθούµε το επόµενο διάστηµα.
Γιατί θα κινηθούµε το επόµενο διάστηµα; Γιατί έχουµε χρήµατα να κινηθούµε το επόµενο διάστηµα. Και γιατί έχουµε χρήµατα να κινηθούµε το επόµενο διάστηµα;
Πρώτον, γιατί έχει µειωθεί η ανεργία σε σχέση µε τις δικές σας
µέρες κατά 8% και µέχρι τον Οκτώβρη που θα γίνουν οι εκλογές
θα έχει µειωθεί κατά 10%. Δεν είναι απλά ότι έχει µειωθεί η ανεργία, αλλά αυτή τη στιγµή τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες περισσότεροι εργαζόµενοι εργάζονται σε σχέση µε το 2014 και η σχέση
πλήρους και µερικής εργασίας είναι 70%-30%.
Δεύτερον, γιατί µέσα από τη µείωση της υποδηλωµένης και
της αδήλωτης εργασίας πλέον και ο ΟΑΕΔ εισπράττει περισσότερα χρήµατα. Από πού προκύπτει αυτή η µείωση; Από το ότι παραδώσατε αδήλωτη εργασία στο 20% και αυτή τη στιγµή η
αδήλωτη εργασία προσεγγίζει το 10%.
Και να σας δώσω και ένα στοιχείο για τις υπερωρίες για να
φανεί πως κυνηγάµε και την υποδηλωµένη εργασία. Ενώ το 2017
µόνο πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα είχαν δηλώσει
έστω και µία ώρα υπερωρία ότι χρειάστηκαν για όλη τη χρονιά,
µετά την αλλαγή που κάναµε στο νοµοθετικό πλαίσιο, περισσότερες από δεκαέξι χιλιάδες επιχειρήσεις για το 2018 δήλωσαν
υπερωρίες. Όλο αυτό δείχνει ότι και οι πόροι υπάρχουν και η διάθεση υπάρχει.
Ολοκληρώνουµε και κλείνουµε τρύπες που έχουν παραδοθεί
και προφανώς πολύ σύντοµα θα προχωρήσουµε και σε νέες δράσεις συνολικότερης στεγαστικής πολιτικής.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν µου
επιτρέπετε θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καρρά, όχι
τώρα γιατί έχουµε αργήσει ήδη. Είναι ήδη 10.45’.
Κλείνουµε µε την πρώτη µε αριθµό 266/14-01-2019 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Νικολάου Μανιού προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε θέµα: «Προβλήµατα εφαρµογής οικοτεχνίας».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός για αυτό το ζήτηµα. Η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ στις 17-11-15 αναµόρφωσε πλήρως την απόφαση
που υπήρχε από το 2014 για το ΚΗΜΟ, για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας. Αυτό µπορεί να µην το γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι ή να το γνωρίζουν ελάχιστοι, αλλά ήταν µία καταπληκτική δράση, που έδωσε τη δυνατότητα στους µικρούς παραγωγούς να µεταποιούν τα προϊόντα παραγωγής τους και µέσα
από τη διαδικασία ελέγχου που κάνει το ΚΗΜΟ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο, να µπορούν να τα πωλούν. Αυτό δίνει µία
ανάσα ζωής στις µικρές προβληµατικές περιοχές της χώρας µας
και του Νοµού Κυκλάδων, όπου είµαι Βουλευτής.
Κάποια στιγµή, όµως, το καλοκαίρι του 2017, µε έναν παρά-
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δοξο τρόπο, έγινε µία τροποποίηση αυτής της ΚΥΑ, που είχατε
φτιάξει ως Κυβέρνηση το 2015, η οποία από όλους τους µικρούς
οικοτέχνες παραγωγούς έκανε µία διάκριση προς τους παραγωγούς κτηνοτροφικών, τυροκοµικών προϊόντων λέγοντας ότι
έπρεπε να τα πουλάνε οι ίδιοι, δια προσωπικής παρουσίας δηλαδή, στους χώρους διάθεσης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε είναι
αδύνατον, γιατί δεν µπορεί ένας κτηνοτρόφος στα νησιά των Κυκλάδων να κατεβαίνει από τα βουνά, που έχει το µαντρί του και
την παραγωγή του και να πηγαίνει να κάθεται έξω από ένα µπακάλικο ή µέσα σε ένα µπακάλικο ή σε ένα σούπερ µάρκετ ή σε
εστιατόριο και να πουλάει τα προϊόντα του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή η αλλαγή δηµιούργησε προβλήµατα στους κτηνοτρόφους των δύσβατων ορεινών περιοχών του Νοµού Κυκλάδων και
γι’ αυτό θέλω να µου πείτε τι σκέφτεται να κάνει το Υπουργείο ή
τι έχει κάνει το Υπουργείο επί του θέµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, εκ προοιµίου να πω ότι το ερώτηµά σας
θίγει πραγµατικά ένα πρόβληµα, που δηµιουργήθηκε το 2017 και
στο οποίο έχουµε την υποχρέωση να δώσουµε λύση, κάτι που
έχουµε κάνει.
Να πω αρχικά -όπως και εσείς τονίσατε- ότι η επιλογή της
δικής µας Κυβέρνησης είναι να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια
στους παραγωγούς των µικρών εκµεταλλεύσεων, ώστε το παραγόµενο προϊόν τους να έχει υψηλή προστιθέµενη αξία και να δίνεται έτσι µια ουσιαστική βοήθεια για την ενίσχυση του εισοδήµατός τους. Για τον λόγο αυτό το 2015 εκδόθηκε η υπουργική
απόφαση 4912, µε την οποία προσδιορίζεται η απλοποίηση της
διαδικασίας υποβολής αίτησης και εγγραφής στο µητρώο ΚΗΜΟ
και όλες οι λεπτοµέρειες για την οικοτεχνική παρασκευή.
Το πρόβληµα που προέκυψε µε την απόφαση 1438 του 2017
και συγκεκριµένα µε τη διατύπωση ότι τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σηµεία διάθεσης από τους ίδιους, θέλω να
σας ενηµερώσω ότι ήδη επιλύθηκε. Ήδη έχουµε προχωρήσει
στην κατάργηση της υποπερίπτωσης γγ’, της περίπτωσης ε’, της
παραγράφου 1, του άρθρου 7 της συγκεκριµένης απόφασης,
οπότε νοµίζω ότι δεν τίθεται πλέον αυτό το πρόβληµα.
Επιπρόσθετα να σας πω ότι για τη βοήθεια των οικοτεχνών,
παράλληλα τροποποιούµε το σηµείο γ’ της παραγράφου 2 της
απόφασης 3724 και συγκεκριµένα προσδιορίζουµε τον τρόπο
της πώλησης των προϊόντων µε δύο σκέλη, είτε άµεσα στον τελικό καταναλωτή από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση ή και στην
αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτήν και µιλάµε για λαϊκή
αγορά ή αγορά παραγώγων. Ο δεύτερος τρόπος, µε τη δυνατότητα πώλησης σε καταστήµατα πώλησης, που προµηθεύουν τον
τελικό καταναλωτή.
Και µάλιστα, σε αυτό το σηµείο να σας πω ότι αυτό προσδιορίζεται σε καταστήµατα και εντός της περιφερειακής ενότητας,
στην οποία υπάγεται η έδρα του αγροκτήµατος, αλλά και σε όµορες περιφερειακές ενότητες, διευρύνοντας έτσι λίγο την τοπική
αγορά, στην οποία ο παραγωγός, ο οικοτέχνης µπορεί να διαθέτει τα προϊόντα του.
Νοµίζω ότι µε τον τρόπο αυτό επιλύεται το πρόβληµα που θέτετε και τα µεταποιηµένα προϊόντα της οικοτεχνίας προορίζονται
πλέον για άµεση διάθεση στις τοπικές διοργανώσεις, στις τοπι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κές λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγώγων, όπου αυτές λειτουργούν, σε επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και σε επιχειρήσεις µαζικής εστίασης της τοπικής αγοράς.
Θα έλεγα, λοιπόν, εν κατακλείδι ότι για πολύ λίγες µέρες, αν
όχι ώρες, η ερώτησή σας πρόλαβε την επίλυση του προβλήµατος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Κυρία Υπουργέ, οφείλω να εκφράσω την
ικανοποίηση µου εκ µέρους των κτηνοτρόφων των Κυκλάδων ότι
λύθηκε αυτό το πρόβληµα.
Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιµος όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε,
θα πω µόνο δυο πράγµατα για την οικοτεχνία, γιατί πρέπει να την
καταλάβουµε και εµείς οι Βουλευτές και ο λαός.
Η οικοτεχνία δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό που παράγει
προϊόν, να το διαθέτει τηρώντας τις προδιαγραφές, υγειονοµικές
και άλλες, της παραγωγής. Δίνει τη δυνατότητα και οδηγεί τους
παραγωγούς να εµπορεύονται τα προϊόντα τους µέσα από τους
κανονικούς δρόµους της αγοράς και της οικονοµίας και όχι ανεξέλεγκτα. Είναι πολύ σηµαντικό να κάνουµε αυτό το µεγάλο βήµα
που θα απαιτήσει αρκετά χρόνια ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και χωρίς µεσάζοντες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Δεν είναι µόνο χωρίς µεσάζοντες, είναι
ότι αφού ο κτηνοτρόφος που φτιάχνει το τυρί, δεν µπορεί να το
πουλήσει σε έναν εστιάτορα νοµίµως µε τα παραστατικά, θα πάει
να το πουλήσει στην πλατεία του χωριού κάποια στιγµή που ευκαιρεί. Αυτό είναι έξω από όλες τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και αγορανοµικού ελέγχου.
Πρέπει να σας ζητήσω ως πρόταση -και να το σκεφτείτε στο
Υπουργείο- να µην εξαιρείται το µέλι από τα προϊόντα της οικοτεχνίας, παρ’ ότι δεν υφίσταται µεταποίηση -βγαίνει από την κηρήθρα, δεν γίνεται µεταποίηση-, διότι στο ίδιο πνεύµα θα βοηθήσει πάρα πολύ τη µελισσοκοµία στη χώρα µας, που είναι σε
πολύ καλά επίπεδα, να διατίθεται επώνυµα στο εµπόριο µέσα
από τους ορθούς κανόνες της αγοράς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: Σας ευχαριστώ.
Απλά να πω ότι πράγµατι η βασική προτεραιότητα από την
δική µας πλευρά είναι να ενισχύσουµε και την παραγωγικότητα
και την ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσουµε τα τοπικά προϊόντα
και την ύπαιθρο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να σας πω
ότι υπάρχουν προγράµµατα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ενισχύουν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και
όσον αφορά την ανάδειξη της ποιότητας του προϊόντος, την ενίσχυση της καινοτοµίας και γενικά όλες εκείνες τις διαδικασίες
που θα ευνοούν στην αυτάρκεια και στη διατροφική επάρκεια
των προϊόντων.
Να σας πω, επίσης, γι’ αυτό που είπατε για το µέλι. Πράγµατι
θεωρώ ότι έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί µε αυτόν τον τρόπο, πέρα
από τον στόχο της αναβάθµισης των τοπικών και ποιοτικών προϊόντων, χτυπάµε και το πρόβληµα που υπάρχει µε το παραεµπόριο και το εξετάζουµε ήδη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 16 Ιανουαρίου 2019 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Υποθέτω ότι το Σώµα δεν έχει αντίρρηση.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συµφώνησε.
Ενηµερωτικά σας λέω ότι τρεις τροπολογίες έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο. Υπάρχουν, πλην των δύο του κυρίου
Υπουργού, άλλες τρεις τροπολογίες που οι αρµόδιοι Υπουργοί
κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα έρθουν και θα τις υπερασπιστούν και θα σας τις παρουσιάσουν.
Στο σηµείο αυτό ανοίγει ο κατάλογος εγγράφων και θα κλείσει
µόλις κατέβει από το Βήµα ο κ. Κέλλας. Βλέποντας και πόσοι συνάδελφοι θα έχετε εγγραφεί, θα κάνουµε τον συνολικό προγραµµατισµό.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείξαµε και χτες ότι δεν φοβόµαστε να τολµήσουµε. Εµπιστευόµαστε την κοινωνία και τις κοινωνικές δυνάµεις. Προσπαθούµε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα που θέτει η κοινωνία µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφήνοντας στην άκρη τα αδρανή
υλικά, που δεν επιτρέπουν αυτή την κοινωνία και τη χώρα να προχωρήσει.
Με αυτό το νοµοσχέδιο που έχουµε προς συζήτηση και ψήφιση σήµερα, συνεχίζει η στρατηγική του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, που είχε ξεκινήσει µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τις συνέργειες των Πανεπιστηµίων
Ιονίων Νήσων και Ιωαννίνων µε τα αντίστοιχα ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Όµως, αυτό το νοµοσχέδιο είναι πολύ πιο σηµαντικό από µία
άποψη. Είναι πολύ πιο εκτεταµένες οι συνέργειες αριθµητικά,
αλλά και ως προς τη γεωγραφική τους εµβέλεια. Έχουµε τρία
µεγάλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, καθώς και
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, τα οποία αποκτούν συνέργειες σε
ένα νέο τοπίο µε το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Όπως και στα προηγούµενα νοµοσχέδια, στα οποία αρχίζει να
διαµορφώνεται και να εφαρµόζεται η στρατηγική ενιαίου χώρου
ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, έτσι και σε αυτό οι διεργασίες ξεκίνησαν από κάτω. Είναι πολύ σηµαντικό και το τονίζω,
γιατί όταν ξεκινάνε από κάτω αποδεσµεύονται δυνάµεις, χειραφετούνται δυνάµεις, αυτές τελικά οι δυνάµεις που θα δώσουν εκκίνηση στην εφαρµογή ενός νοµοσχεδίου, ενός νόµου.
Από την άλλη µεριά, αυτές οι ίδιες δυνάµεις αναλαµβάνουν και
την ευθύνη να προχωρήσουνε ένα σχέδιο. Ξέρετε, όσο καλός και
να είναι ο νόµος, αν δεν εµπλακούν µέσα οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, αν αυτοί δεν το πιστέψουνε, αν δεν είναι δικό τους σχέδιο,
τότε ο νόµος µένει λίγο στον αέρα.
Είχαµε µάθει µέχρι τώρα στη χώρα µας, µέχρι το 2015, οι µεταρρυθµίσεις στην Παιδεία, κυρίως από το 2011 και µετά, να γίνονται από πάνω. Κάποιος αποφάσιζε, ο Υπουργός Παιδείας
βεβαίως, και εφάρµοζε ή προσπαθούσε να εφαρµόσει σε ένα
τοπίο το οποίο ούτε ήξερε, αλλά κυρίως ούτε τον ενδιέφερε ή
την ενδιέφερε, να κινητοποιήσει τον κόσµο από κάτω, αυτούς
που κρατάνε ζωντανά τα ανώτατα ιδρύµατα και σε δύσκολους
καιρούς, να κινητοποιηθούν και να ενταχθούν σε ένα συγκεκριµένο όραµα.
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Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εσωστρέφεια ως προς την κοινωνία των ανώτατων ιδρυµάτων και τον κατακερµατισµό. Και
όταν ήρθαν τα δύσκολα, την περίοδο της κρίσης, ο εκάστοτε
Υπουργός τότε αποφάσισε τι θα κλείσει, πώς θα το κλείσει εν µία
νυκτί, χωρίς να υπολογίζει, χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα σχέδιο.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε κάτι άλλο. Από κάτω αποφασίστηκε να
εφαρµοστεί αυτή η στρατηγική του ενιαίου χώρου έρευνας και
ανώτατης εκπαίδευσης.
Ποιο ερώτηµα άκουσε και κλήθηκε το Υπουργείο να απαντήσει; Το πρώτο, βασικό ερώτηµα είναι τι πανεπιστήµιο θέλουµε
στον 21ο αιώνα, τι τεχνολογική εκπαίδευση θέλουµε στον 21ο αιώνα και πώς αυτό µπορεί να γίνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είχα πει και στην επιτροπή όταν συζητήσουµε το νοµοσχέδιο,
χρησιµοποιώντας µάλιστα τις εκφράσεις της φίλης µου της Φωτεινής Βάκη, ότι το πανεπιστήµιο του 21ου αιώνα πρέπει να έχει
µαζί τον Αριστοτέλη και τη βιοϊατρική, την κριτική θεωρία και από
την άλλη µεριά το επιστηµονικό και επιχειρηµατικό πάρκο. Αυτό
είναι το πανεπιστήµιο του 21ου αιώνα και καθήκον της πολιτείας
είναι να διαµορφώσει τους όρους για να µπορούν οι άνθρωποι
οι οποίοι είναι σε αυτό το καράβι να υπηρετήσουν αυτό το όραµα.
Με αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο έχουµε τις συνέργειες αυτών
των τριών µεγάλων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µαζί µε τα δύο
ΤΕΙ. Να πω εδώ ένα πράγµα. Και στον νόµο που έχουµε σήµερα
προς ψήφιση, φαίνεται ένα πράγµα: Τα ΤΕΙ, επειδή συζητάµε
πολύ για τεχνολογικά ανώτατα ιδρύµατα και ότι θα µπορούσαν
να γίνουν πανεπιστήµια εφαρµοσµένων επιστηµών, τα ίδια αυτά
τα ιδρύµατα απ’ τη στιγµή που ανωτατοποιήθηκαν είχαν µονίµως
την τάση, και δικαίως, για να επιβιώσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ ανταγωνιστικό, να αναπτύσσονται και στη θεωρητική κατεύθυνση –το είδαµε- να γίνονται ισχυρά πολλά από
αυτά µε τµήµατα πάρα πολύ καλά και οι διδάσκοντες, τα µέλη
ΔΕΠ, να ασχολούνται πάρα πολύ µε την έρευνα -άλλωστε τους
ίδιους πανεπιστηµιακούς τίτλους έχουν- δηλαδή να γίνονται εν
δυνάµει πανεπιστήµια, τουλάχιστον κάποια τµήµατά τους.
Ένα πανεπιστήµιο, όµως, πρέπει να θεραπεύει τις επιστήµες
ταυτοχρόνως και σε συνέργεια. Διαφορετικά δεν µπορεί να νοηθεί, διαφορετικά έχουµε το παράδοξο φαινόµενο, που το είδαµε
µε τα ΤΕΙ, να θεραπεύονται ίδια επιστηµονικά αντικείµενα και στα
ΤΕΙ και στα πανεπιστήµια. Να έχουµε, δηλαδή αυτήν την παραδοξότητα χωρίς να επικοινωνούν αυτά τα δύο µεταξύ τους.
Δεν λέω, λοιπόν, µόνο ότι είναι αδόκιµος όρος «εφαρµοσµένες
επιστήµες», που κάποια στιγµή φλέρταρα και εγώ η ίδια µε αυτό,
προκειµένου να βρεθεί µια λύση και το οµολογώ εδώ, βλέποντας,
όµως, το αδιέξοδο που οδηγούσε αυτή η σκέψη. Το ισχυρότερο
όπλο, όµως, ήταν να µπορέσουν αυτά τα ανώτατα ιδρύµατα και
οι επιστήµες κυρίως να συνεργήσουν µεταξύ τους και οι άνθρωποι πάνω απ’ όλα. Γι’ αυτό αυτή η στρατηγική έχει και µέλλον και
απαντάει στο ερώτηµα τι πανεπιστήµια θέλουµε, τι ανώτατη εκπαίδευση θέλουµε πραγµατικά.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο το γνωρίζουµε
όλοι. Είναι το παλαιότερο πανεπιστήµιο αυτής της χώρας και από
το 1838, που ιδρύθηκε, η αποστολή του ήταν µία: εκπαίδευση,
διαπαιδαγώγηση των εθνικών δυνάµεων, συνένωση, οµογενοποίηση αυτών των δυνάµεων. Ξέρουµε ότι είχε πολιτική όχι µόνο για
τις εθνικές δυνάµεις εντός Ελλάδας, αλλά και εκτός Ελλάδας,
τότε, από τη στιγµή της ίδρυσής του.
Συγχρόνως, όµως, ήταν ο σηµαντικότερος δίαυλος µέσα από
τον οποίο πέρναγε η γνώση, η έρευνα που γινόταν, παραγόταν
στο εξωτερικό εδώ στην Ελλάδα. Ήταν, δηλαδή, αυτό που εγγυάτο το ότι το ελληνικό έθνος, το ελληνικό κράτος ανήκουν στα
φωτισµένα έθνη. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, ότι σε αυτές τις συνέργειες το παλαιότερο πανεπιστήµιο της Ελλάδας µπαίνει επικεφαλής.
Το δεύτερο είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Και για
αυτό δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγµατα. Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο είναι το κατ’ εξοχήν δείγµα πανεπιστηµίου το οποίο
προσπάθησε και προσπαθεί µέχρι σήµερα µε την καινοτόµα
έρευνά του, τη γνώση που διαχέει στην κοινωνία να κινητοποιήσει, να εξορθολογήσει, να διαχύει τεχνογνωσία στις πιο παρα-
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γωγικές δυνάµεις αυτού του τόπου.
Το τρίτο πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, που είναι
και το νεότερο πανεπιστήµιο, ιδρύθηκε ευθύς εξ αρχής ως καινοτόµο πανεπιστήµιο. Απλώς να αναφέρω για την ιστορία ότι
στην εποχή που ακόµα στην Ελλάδα δεν ξέραµε τι είναι η διεπιστηµονικότητα το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας άρχισε αυτό πρώτο
να παράγει, να λειτουργεί διεπιστηµονικά.
Όλα αυτά, λοιπόν, µαζί µε δύο ΤΕΙ τα οποία ανέδειξαν τµήµατα
πάρα πολύ ισχυρά, συνεργούν και αυτό φαίνεται από τα νέα τµήµατα που ιδρύονται καθώς και µε τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά
κέντρα που ιδρύονται.
Θα δώσω έµφαση λίγο στα πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα. Το είπε και ο αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του
ΕΚΠΑ, στην επιτροπή. Αξίζει να δώσουµε έµφαση.
Ενώ σε ένα πανεπιστήµιο τα τµήµατα, λίγο έως πολύ, καθετοποιούν τις επιστήµες, δηλαδή «εγώ κάνω αυτό και το δίπλα τµήµα
κάνει εκείνο» τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα οριζοντιοποιούν τις επιστήµες. Δηλαδή οι επιστήµες είναι σε επικοινωνία
µεταξύ τους. Αυτό είναι το σηµαντικότερο για το πανεπιστήµιο
του 21ου αιώνα. Δηλαδή η έρευνα παράγεται και θα δείτε στον
νόµο, τον έχετε διαβάσει ασφαλώς, τα ινστιτούτα που δηµιουργούνται στο πλαίσιο αυτών των ερευνητικών κέντρων. Δηλαδή οι
επιστήµες τεχνολογικές, θεωρητικές, µοντέρνες, σύγχρονες επιστήµες, ψηφιακές κ.λπ. είναι σε επικοινωνία µεταξύ τους. Είναι
πάρα πολύ σηµαντική αυτή η οριζοντιοποίηση.
Δεν θα πω, λοιπόν, ούτε για την Τεχνούπολη Ευρίπου, νοµίζω
ότι τα έχετε διαβάσει προσεκτικά, όπου πολιτισµός, κοινωνικές
επιστήµες, κυρίως όµως τεχνολογικές είναι σε άριστη συνάφεια
και συνέργεια. Δεν θα πω για το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Ιάσων
Θεσσαλίας, το Αγροτοδιατροφικό Ινστιτούτο κ.λπ. για να µην
τρώω πάρα πολύ χρόνο.
Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η οριζοντιοποίηση δηµιουργεί το
έδαφος για να έχουµε µεγαλύτερες ακόµα σε σχέση µε την υπόλοιπη κοινωνία και τα ερευνητικά ιδρύµατα που έχουµε. Εδώ θα
επιµένω, και το λέω και στους Υπουργούς, να γίνουν συνέργειες
και µε τα ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας που είναι πάρα πολύ
ισχυρά.
Ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σηµαντικό του νοµοσχεδίου
είναι ότι σπάει αυτό τον κατακερµατισµό και την τοπικότητα. Ο
καθένας κλεισµένος στον δικό του µικρόκοσµο, για το δικό συµφέρον, όχι µε την κακή έννοια, της περιοχής του.
Το ότι αυτά τα ιδρύµατα αναλαµβάνουν να υπερεδαφικοποιήσουν τις τοπικότητες, δηλαδή οι κατά µέρους τοπικότητες να
έχουν κέντρα αναφοράς και να δηµιουργούν οµόκεντρους κύκλους αυτό είναι το πανεπιστήµιο του 21ου αιώνα. Δηλαδή οι τοπικότητες να µπαίνουν σε συνέργεια προς έναν µεγάλο σκοπό,
ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που είναι προς όφελος
της κοινωνίας.
Άρα, λοιπόν, έχουµε σηµαντικά θέµατα. Θα πω κάτι ως παρένθεση, αλλά το οποίο είναι για εµένα άξιο υπογράµµισης. Ξέρετε
στο ΕΚΠΑ σπάει ένα τµήµα το οποίο ξέραµε ως ΦΠΨ, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας, και δηµιουργούνται τρία
τµήµατα. Πρώτη φορά στο αρχαιότερο πανεπιστήµιο της χώρας
ιδρύεται Τµήµα Φιλοσοφίας. Εµείς, οι οποίοι είµαστε υπερήφανοι
για την αρχαία κληρονοµιά µας, τη γραµµατειακή κληρονοµιά
µας, την πολιτιστική κληρονοµιά µας, είχαµε µόνο ένα Τµήµα Φιλοσοφίας αυτό στο Πανεπιστήµιο Πατρών και πουθενά αλλού.
Θέλουµε να προσελκύσουµε κόσµο, θέλουµε να προσελκύσουµε ξένους να έρθουν. Ζητάνε οι Κινέζοι και δεν είχαµε τµήµα
φιλοσοφίας ούτε καν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο.
Φανταστείτε, λοιπόν, τι γινόταν και πόσο σηµαντικό είναι, για
να µην λέµε. Η απάντηση, βέβαια, της Νέας Δηµοκρατίας σε
αυτό είναι να ανοίξουµε ιδιωτικά πανεπιστήµια, λες και τελείωσαν
τα δηµόσια πανεπιστήµια για να ανοίξουµε ιδιωτικά.
Ένα τελευταίο σηµείο για το νοµοσχέδιο, για το οποίο θα µπορούσα να πω πολλά -δυστυχώς, δεν έχω τον χρόνο για το κύριο
µέρος του νοµοσχεδίου- θα ήταν να πω ότι αυτά τα πανεπιστήµια
και έτσι όπως αναδεικνύεται από τις συνέργειες µε τα νέα τµήµατα που διαµορφώνονται, που ιδρύονται, τα πανεπιστηµιακά
ερευνητικά κέντρα κ.λπ. δείχνουν ένα πράγµα: Αυτή η διαρκής
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υποτίµηση των δηµόσιων πανεπιστηµίων, ότι δεν είναι τίποτε
άλλο παρά κέντρα ανοµίας, θα έπρεπε κάποια στιγµή να το ξανασκεφθούµε, τι έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι
ήταν σε αυτό το σηµαντικό πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης, πόσο σπουδαία πράγµατα και πώς αν βρεθεί µια ηγεσία που θα
δώσει κίνηση σε αυτά και θα τα βάλει σε ένα ίδιο σχέδιο να δουλέψουν, πώς µπορεί να παράγει τεράστια προστιθέµενη αξία
προς όφελος της κοινωνίας και σε συνέργεια, που ξέχασα να πω,
µε τους τοπικούς φορείς.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και δώστε µου σας παρακαλώ δύο
λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω ένα
λεπτό. Το ένα το έχετε πάρει ήδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, δώστε µου δύο
επιπλέον, σας παρακαλώ.
Για την τροπολογία που κατατέθηκε και θα ψηφιστεί για τους
διορισµούς των εκπαιδευτικών που προσδιορίζει τα κριτήρια διορισµού των εκπαιδευτικών ακούστηκαν πολλά και υπάρχουν αντιδράσεις.
Θα σηµειώσω επιγραµµατικά και συνοπτικά: Πρώτον, σπάει η
αδιοριστία µιας δεκαετίας. Αυτή η Κυβέρνηση έδειξε ευθύς εξ
αρχής πόση σηµασία δίνει στην παιδεία, πώς προσπάθησε και
στην ανώτατη, αλλά και στις δύο υπόλοιπες βαθµίδες και να διορίσει ανθρώπους και να στήσει τη δηµόσια παιδεία στα πόδια της
-ελπίζω οι Υπουργοί να πουν τι έχει γίνει- όµως, εδώ περνάει ένας
νόµος, θεσπίζονται κριτήρια, τα οποία σέβονται τον αγώνα που
έχουν κάνει οι αναπληρωτές καθηγητές επί τόσα χρόνια, δηλαδή
εκατόν είκοσι µόρια, δώδεκα χρόνια προϋπηρεσίας, δουλειάς
αυτών των ανθρώπων.
Το πτυχίο ως το βασικό πτυχίο που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να διοριστεί, όµως, εδώ το να µην λαµβάνεται υπ’ όψιν
ο µεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος, αυτό δεν µπορεί η εκπαιδευτική κοινότητα να µην το θέλει, ειδικά όταν τα δηµόσια πανεπιστήµιά µας είναι αυτά που δίνουν αυτούς τους τίτλους. Το
να δηµιουργούνται ανταγωνισµοί ανάµεσα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και να µιλάµε για προσοντολόγιο, θεωρώ ότι είναι
ό,τι χειρότερο για να προχωρήσουµε µπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αναγνωστοπούλου, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα ίδια τα πανεπιστήµια
διορθώνουν εκεί που χρειάζεται όποια προβλήµατα, ότι κάποιοι
αγοράζουν από το εξωτερικό µεταπτυχιακά κ.λπ..
Μην υποτιµάµε τους ανθρώπους. Τα κοινωνικά κριτήρια λαµβάνονται υπ’ όψιν και µε τις διορθωτικές κινήσεις που έχει κάνει
το Υπουργείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν µπορώ να σας δείξω άλλη ανοχή. Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι αν δεν περάσει αυτή η τροπολογία
τώρα, τι θα έχουµε; Δεν λέω για διαθεσιµότητα, δεν λέω τι είπε
ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, θα έχουµε ΑΣΕΠ µε εξετάσεις και τον περισσότερο κόσµο να µένει έξω.
Με χαρά ψηφίζω το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και συγγνώµη για τον χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία τριάντα
τέσσερις Αµερικάνοι φοιτητές και ένας συνοδός από το Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Dear guests, we welcome you to the Greek Parliament
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Έχουν εγγραφεί µέχρι στιγµής
πενήντα οµιλητές. Εάν δεν πειθαρχήσουµε στους χρόνους, κάποια στιγµή αργά προς το βράδυ οι συνάδελφοι που δεν θα
έχουν µιλήσει θα υποστούν µείωση χρόνου. Αυτό εµένα δεν µου
αρέσει. Τώρα σε όλους τους κεντρικούς εισηγητές θα δίνεται
δύο λεπτά ανοχή, εάν χρειαστεί, αλλά σας παρακαλώ να σέβεται
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ο κάθε ένας που θα ανεβαίνει εδώ τους επόµενους που ακολουθούν.
Θα πάµε µε τον κ. Κέλλα. Μετά αν ο κύριος Υπουργός είναι
έτοιµος, θα µας παρουσιάσει τις δύο τροπολογίες του, ώστε οι
υπόλοιποι εισηγητές να τις ξέρετε για να τοποθετηθείτε. Και
επειδή είναι εδώ ο Υφυπουργός, ο κ. Στρατής, για µια τροπολογία που από τον τίτλο, όπως τον βλέπω, δεν είναι προφανώς κάποια δύσκολη τροπολογία, θα του δώσω για τρία λεπτά τον λόγο
για να µην τον κρατούµε καθηλωµένο στην Ολοµέλεια.
Κύριε Κέλλα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, την περασµένη Παρασκευή, κλείνοντας τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, είχα πει µε αφορµή την συνεπικείµενη συνάντηση Τσίπρα και Καµµένου ότι αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να είναι και το
τελευταίο σας και µπορεί να µην φτάσει τη Δευτέρα στην Ολοµέλεια.
Παρ’ όλα αυτά τις τελευταίες ηµέρες είδαµε να βρίσκεται σε
εξέλιξη µια κακοστηµένη παράσταση από τους κ.κ. Τσίπρα και
Καµµένο που στόχο έχει, αφ’ ενός µεν, την παραµονή σας στην
εξουσία και αφ’ ετέρου, τη διατήρηση των προνοµίων του κ. Καµµένου ως Αρχηγού Κόµµατος.
Ο κ. Καµµένος παραιτείται, οι Υπουργοί του παραµένουν. Ο κ.
Καµµένος αποσύρει την εµπιστοσύνη του στην Κυβέρνηση, αλλά
οι Βουλευτές του ψηφίζουν. Ποιον νοµίζουν ότι κοροϊδεύουν;
Πλάτη βάζουν για να περάσει τις Πρέσπες ο κ. Τσίπρας. Είναι
δυνατόν ο κ. Τσίπρας να δέχεται την ευκαιριακή και οριακή στήριξη της Κυβέρνησής του από Βουλευτές, οι οποίοι θα καταψηφίσουν τη Συµφωνία των Πρεσπών;
Εν πάση περιπτώσει, ο χρόνος σας τελειώνει. Και θέλω να πω
στους κάθε λογής πρόθυµους ότι όποιος στηρίξει την ετοιµόρροπη Κυβέρνηση στη Συµφωνία των Πρεσπών θα κληθεί να λογοδοτήσει στην ιστορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα φέρνει προς ψήφιση ο
Υπουργός ένα σχέδιο νόµου που επιδιώκει συνειδητά τον αφανισµό της τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας µέσω της απορρόφησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Η συγκεκριµένη επιλογή στα πλαίσια της αναδιάταξης του
χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκεται κυριολεκτικά στον
αέρα και επιβάλλεται µε το έτσι θέλω και χωρίς κριτήρια και πρόβλεψη για το µέλλον.
Λίγες ώρες δε, προτού εισαχθεί το νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια, ο σύµβουλος του Υπουργού, ο κ. Κυπριανός ο οποίος σχεδίασε όλο αυτό το εγχείρηµα των απορροφήσεων, υπέβαλε την
παραίτησή του και έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό.
Αλλά δεν φθάνει αυτό. Μας αποκάλυψε ο κύριος Υπουργός
ότι παραιτήθηκε ο κ. Κυπριανός, γιατί τον προορίζει –λέει- για
πρόεδρο της ΑΔΙΠ, δηλαδή, µας είπε ευθέως ότι προσπαθεί να
ποδηγετήσει ανερυθρίαστα µια ακόµη ανεξάρτητη αρχή, η οποία
κατακρίνει την άναρχη διάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη της
χώρας, την οποία επιχειρείτε.
Επίσης είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι οι πρυτανικές αρχές των ΤΕΙ
και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης συµφωνούν µε το εγχείρηµά σας.
Καταθέτω, λοιπόν, εδώ στα Πρακτικά την οµόφωνη απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου Λάρισας στις 8-10-2018 που µιλάει
για πάγωµα του εγχειρήµατος.
Καταθέτω την επιστολή, την οποία απέστειλε ο Δήµαρχος Τρικάλων ο κ. Παπαστεργίου προς τον Πρωθυπουργό, εσάς και
τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που µιλάει για ωµό δούλεµα.
Επίσης, καταθέτω την απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας της 1ης Οκτωβρίου 2018 που είναι αρνητική για τη συγχώνευση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κέλλας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, ο Πρύτανης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εξέφρασε τις
εντονότατες διαφωνίες του για την απαξίωση των ΤΕΙ.
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Η αλήθεια είναι ότι, εν προκειµένω, έχετε φέρει ένα σχέδιο
χωρίς ακαδηµαϊκά κριτήρια, χωρίς αξιολόγηση και χωρίς µελέτη
βιωσιµότητας.
Ποιο είναι, αλήθεια, κύριε Υπουργέ, το πόρισµα της επιτροπής
που εσείς συστήσατε για τις αξιολόγησεις των ΤΕΙ και τις απορροφήσεις από τα πανεπιστήµια; Γιατί δεν το δίνετε στην δηµοσιότητα; Υπάρχει πόρισµα; Γιατί σιωπάτε επί µια εβδοµάδα; Θα
πάρουµε απάντηση; Ενώ αντίθετα η απόφαση της Επιτροπής
Αξιολόγησης για το ΤΕΙ της Κρήτης µιλάει για αυτοδύναµη ανάπτυξη και µετεξέλιξή του σε Πανεπιστήµιο Κρήτης, τρίτο πανεπιστήµιο στην Κρήτη.
Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου τώρα. Τα ΤΕΙ στην
αρχή εξυψώνονται, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται σχεδόν ως
άχρηστα, προκειµένου να δικαιολογήσετε τον αφανισµό τους.
Στον τίτλο του νοµοσχεδίου διαβάζουµε τον όρο «συνέργειες»,
αλλά µόνο συνέργειες δεν είναι. Στην πραγµατικότητα πρόκειται
για βίαιες και ισοπεδωτικές απορροφήσεις των δυο ΤΕΙ από τα
ΑΕΙ, χωρίς ακαδηµαϊκά κριτήρια, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς µελέτη βιωσιµότητας και χωρίς πρόβλεψη για το λειτουργικό κόστος.
Από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η πρόβλεψη λέει ότι µόνο για τους µισθούς του προσωπικού, η ετήσια
δαπάνη είναι 9,5 εκατοµµύρια ευρώ. Αλλά το κυριότερο: η ετήσια
δαπάνη για τη λειτουργία των νέων σχολών και τµηµάτων είναι
ανυπολόγιστη. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τώρα σε ό,τι αφορά την ένταξη των µελών ΔΕΠ και των φοιτητών των ΤΕΙ, το νοµοσχέδιο παράγει ανισότητες και προκαλεί
αδικίες σε σχέση µε τις απορροφήσεις των ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Η βασικότερη διαφορά εντοπίζεται στο ότι στις δυο
προηγηθείσες απορροφήσεις, τα µέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές εντάχθηκαν σε οµοειδή τµήµατα των ΑΕΙ. Ενώ, στην περίπτωση του
ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται σε µη συναφή
τµήµατα.
Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι τα µέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ δεν
εντάσσονται απευθείας στα νέα τµήµατα, όπως συµβαίνει µε τα
ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, αλλά θα διοχετευθούν στα γενικά
τµήµατα, όπου θα περάσουν από αξιολόγηση από τριµελείς επιτροπές και ειδικά οι καθηγητές πρώτης βαθµίδος από δυο αξιολογήσεις, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν, αν ενταχθούν τελικά, στα υπόλοιπα τµήµατα.
Δεν ορίζεται ανάλογο µεταβατικό σχήµα διοίκησης και έχουν
προβλεφθεί τα συµβούλια ένταξης, τα οποία αποτελούνται από
τους αντιπρυτάνεις των πανεπιστηµίων και από τρία µέλη ΔΕΠ
για την ολοκλήρωση του ακαδηµαϊκού έργου έως το 2014.
Κύριε Υπουργέ, οι αντιπρυτάνεις των πανεπιστηµίων είναι πιο
ικανοί, είναι πιο κατάλληλοι από τις µόλις προ έτους εκλεγµένες
πρυτανικές αρχές του ΤΕΙ; Και αφού µπορούν στο ΤΕΙ Ηπείρου
να το κάνουν οι πρυτανικές αρχές του ΤΕΙ, γιατί δεν µπορούν στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας; Γιατί δυο µέτρα
κα δυο σταθµά; Ο ίδιος Υπουργός στην ίδια χώρα.
Η αδικία, όµως, είναι µεγάλη και για τους φοιτητές. Εκτός του
ότι αναγκάζονται να αλλάξουν άρδην κατεύθυνση σπουδών, χάνουν και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Έρχονται αντιµέτωποι µε
αβλεψίες, όπως παραδείγµατος χάριν, οι φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι θα χρειασθεί να περιµένουν την έκδοση
προεδρικού διατάγµατος προκειµένου να ενταχθούν σε κάποιο
από τα νέα τµήµατα. Κι εγώ ερωτώ, γιατί αυτή η δυσµενής µεταχείριση;
Το σχέδιό σας είναι ακαδηµαϊκά ισοπεδωτικό. Δηµιουργούνται
εννέα νέες σχολές, συµπεριλαµβανοµένων των δυο, του Γεωπονικού που ανασυστήνονται, καθώς και σαράντα δυο νέα τµήµατα
που προκύπτουν από ιδρύσεις και µετονοµασίες, συµπεριλαµβανοµένων των τεσσάρων γενικών τµηµάτων και των τριών που
προκύπτουν από τη διάσπαση του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ. Σχηµατίζονται τµήµατα χωνευτήρια για τα επιστηµονικά αντικείµενα.
Παράδειγµα, τα τµήµατα συστηµάτων ενέργειας και περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στα οποία διοχετεύονται
οι µηχανικοί και οι µηχανολόγοι του ΤΕΙ Θεσσαλίας, όπως και η
Νοσηλευτική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στην οποία εντάσσονται οι φοιτητές των ιατρικών εργαστηρίων, εφόσον θέλουν
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να αναβαθµίσουν το πτυχίο τους σε ΑΕΙ. Κι εδώ θα σταθώ ιδιαίτερα και θα επιµείνω.
Το Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων είναι ένα τµήµα µε πολύ
υψηλή βάση και µε πολύ µεγάλη απορροφητικότητα από την
αγορά εργασίας. Γιατί κλείνει, κύριε Υπουργέ, αυτό το Τµήµα;
Ποια είναι αυτά τα µικροσυµφέροντα ή τα µεγαλοσυµφέροντα
που επιβάλλουν το κλείσιµο αυτού του Τµήµατος;
Είπατε προχθές στην επιτροπή ότι θα στείλετε επιστολή στον
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου να ξαναδεί το θέµα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Υπουργέ, να θέλετε εσείς να γίνει το Τµήµα και να
πει ο Πρύτανης όχι; Πολιτική βούληση χρειάζεται, απόφαση δική
σας χρειάζεται και θα επιµείνω σ’ αυτό το θέµα. Διότι µας είπατε
επίσης ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής. Μα, στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής υπάρχει Τµήµα
Βιοιατρικών Επιστηµών µε πέντε κατευθύνσεις, ακτινολογίας, ιατρικών εργαστηρίων, οδοντικής τεχνολογίας, οπτικής και οπτοµετρίας κ.λπ.. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής θα πάρουν
πτυχίο βιοϊατρικών επιστηµών µε κατεύθυνση ιατρικών εργαστηρίων, ενώ εδώ τι θα πάρουν, κύριε Υπουργέ; Πτυχίο Νοσηλευτικής εάν θελήσουν να αναβαθµίσουν το πτυχίο τους. Αυτό ορίζει
το νοµοσχέδιό σας και γι’ αυτό ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές. Γι’ αυτό ξεσηκώθηκαν οι καθηγητές, γι’ αυτό ξεσηκώθηκαν όλοι οι
Βουλευτές όλων των κοµµάτων του Νοµού Λάρισας και της Θεσσαλίας.
Στις αιτιολογικές εκθέσεις του νοµοσχεδίου για τις συγχωνεύσεις, αναφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας ότι κατά το παρελθόν υπήρξε απρογραµµάτιστη αύξηση τµηµάτων, αλληλεπικάλυψη γνωστικών αντικειµένων και χωρική τους διασπορά. Κι
εγώ ερωτώ: Το σηµερινό εγχείρηµα δεν το χαρακτηρίζουν τα ίδια
ακριβώς στοιχεία; Ακριβώς τα ίδια. Στα νέα τµήµατα που δηµιουργούνται εντοπίζονται τουλάχιστον δέκα αλληλεπικαλύψεις
εντός των ιδίων ιδρυµάτων και πολλές φορές και εντός των ιδίων
των σχολών. Δυο παραδείγµατα θα σας πω χαρακτηριστικά για
να µην τρώω τον χρόνο.
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, Τµήµα Επιστήµης,
Τροφίµων και Διατροφής και δέκα λεπτά δίπλα στα Τρίκαλα,
Τµήµα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας.
Στον Βόλο, Τµήµα Πολιτισµού και Δηµιουργικών Μέσων και
Τµήµα Διαπολιτισµικών Σπουδών. Στον Βόλο δυο ίδιες σχολές!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ενοχλούν κι αυτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Δηµιουργείτε τµήµατα θνησιγενή µε χαµηλή απορροφητικότητα, αγαπητέ συνάδελφε, στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, τι κάνουµε; Δηµιουργούµε άνεργους επιστήµονες. Αυτό κάνετε. Αυτό λέει το νοµοσχέδιο. Και βέβαια στην επιτροπή εκφράσατε την πεποίθησή σας ότι τα πανεπιστήµια προσφέρουν γενική µόρφωση και καλλιέργεια, χωρίς να έχουν ως
στόχο την επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων και ότι
µε την επαγγελµατική αποκατάσταση και την προοπτική της
ανεργίας, δηµιουργούµε –λέει- άγχος στα παιδιά και τα βάζουµε
σε λάθος ψυχολογία.
Πράγµατι, τα πανεπιστήµια προσφέρουν µόρφωση. Τα πανεπιστήµια, όµως, ασφαλώς και είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την
επαγγελµατική αποκατάσταση γι’ αυτό και υπάρχουν οι κατευθύνσεις στο λύκειο. Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σωρεύει τόσο την εκπαίδευση όσο και την επιστηµοσύνη για την
επαγγελµατική προοπτική. Το brain drain και οι δεκάδες χιλιάδες
ανέργων πτυχιούχων στην Ελλάδα είναι αµόρφωτοι; Όχι, βέβαια.
Είναι ακαλλιέργητοι; Όχι, βέβαια. Δουλειά δεν βρίσκουν. Εποµένως, καλός είναι ο ροµαντισµός, καλές είναι οι φιλοσοφίες σας,
αλλά η επαγγελµατική αποκατάσταση είναι ακόµα σηµαντικότερη. Πρώτα για τα παιδιά και µετά για τους γονείς.
Όσον αφορά την αριστεία τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τότε τι τα θέλουµε τα
ιδιωτικά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Το ξέρουµε, εσείς δεν είστε υπέρ της αριστείας. Το έχετε πει –και οι προκάτοχοί σας- ότι η αριστεία είναι
ρετσινιά. Εµείς είµαστε υπέρ της αριστείας και είµαστε και υπέρ
της αξιολόγησης.
Και για να κλείσουµε το µέρος του πολυνοµοσχεδίου που
αφορά τις απορροφήσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σηµεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτον, η διαδικασία των απορροφήσεων δεν περιλαµβάνει
διατάξεις που να ορίζουν σαφώς τον λογιστικό έλεγχο των ΕΛΚΕ
και των παγίων που θα περάσουν στην κατοχή των πανεπιστηµίων.
Δεύτερον, τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα που έρχονται
στη θέση των κέντρων τεχνολογικής έρευνας των ΤΕΙ που καταργούνται, δεν πληρούν εκείνες τις προϋποθέσεις που θα τα καταστήσουν νόµιµα.
Τρίτον, όσον αφορά το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο, όπως και την Τεχνόπολη Ευρίπου, ναι, είναι σε θετική κατεύθυνση. Για να λειτουργήσουν, όµως, πρέπει να γίνουν
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, για να έχουν λειτουργική αυτονοµία.
Και ενώ µιλάµε για αναδιάταξη σχολών και τµηµάτων, δηµιουργείται το Ανώτατο Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το ΑΣΕΕΠΣΕ. Με τι σκοπό; Ακούστε. Τη
µελέτη για τη δηµιουργία νέου αυτόνοµου πανεπιστηµίου στη
Στερεά Ελλάδα. Άρα, αυτό που προκύπτει είναι ότι όχι µόνο δεν
σας ενδιαφέρει η αναδιάταξη του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά ότι προωθείται επί τη βάσει συντεχνιακών και τοπικών
συµφερόντων και καθαρά για ψηφοθηρικούς σκοπούς. Γι’ αυτό
κι εµείς σας λέµε, όχι στο κλείσιµο των ΤΕΙ, όχι στον αφανισµό
της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Λέµε, ναι, στον εναρµονισµό της
χώρας µε το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον και την αναβάθµιση των ΤΕΙ σε τεχνολογικά πανεπιστήµια.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου. Δεν
πήραµε πειστικές απαντήσεις για το Παλληµνιακό Ταµείο ούτε
για την έρευνα και την αόριστη νοµιµοποίηση δαπανών, καθώς
και για τις άλλες µεταρρυθµίσεις, όπως την τροποποίηση του
Οργανισµού του Υπουργείου Παιδείας που µέσα µόλις σε δέκα
µήνες είχαµε το προηγούµενο προεδρικό διάταγµα.
Είµαστε θετικοί και λέµε, ναι, στο άρθρο 44 στις µεταθέσεις
εκπαιδευτικών.
Έρχοµαι τώρα στην επίµαχη τροπολογία που αφορά τη µοριοδότηση των εκπαιδευτικών και τον διορισµό τους στο δηµόσιο
και ειδικότερα στην ειδική αγωγή.
Κατ’ αρχάς, αυτό ήταν σχέδιο νόµου στη διαβούλευση και ήρθε άρον-άρον ως τροπολογία. Ξεκαθαρίζουµε ότι συµφωνούµε
απόλυτα µε τους διορισµούς στη δηµόσια εκπαίδευση, διαφωνούµε, όµως, ως προς τον τρόπο της µοριοδότησης.
Ως Νέα Δηµοκρατία προτείνουµε ένα µεικτό σύστηµα, αντικειµενικό, αδιάβλητο και δίκαιο. Πρόκειται για ένα σύστηµα διορισµού των εκπαιδευτικών, το οποίο θα βασίζεται στους εξής πυλώνες κριτηρίων:
Πρώτον, αυξηµένη µοριοδότηση στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τους εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι στήριξαν τόσα χρόνια το σύστηµα εκπαίδευσης στο δηµόσιο.
Δεύτερον, επίδοση σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, η οποία δεν θα
καταλαµβάνει, όµως, περισσότερο από το 30% του συνόλου των
µορίων. Συζητάµε το πόσο θα είναι το ποσοστό.
Τρίτον, ακαδηµαϊκά κριτήρια, όπως βαθµός πτυχίου, µεταπτυχιακά διδακτορικά, ξένες γλώσσες κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει. Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Και βασικό πτυχίο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Και βασικό πτυχίο, βεβαίως.
Τέταρτον, κοινωνικά κριτήρια. Θεωρώ εδώ απαραίτητο να πω
ότι πρέπει να υπάρχει ειδική µοριοδότηση για τους πολύτεκνους.
Δεν µπορεί, κύριε Υπουργέ, να δίνετε τρία µόρια στο κάθε
παιδί, στο πρώτο τρία, στο δεύτερο τρία, στο έβδοµο τρία, στο
δέκατο τρία, όταν ένα µεταπτυχιακό ενός έτους παίρνει είκοσι
µόρια. Πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για τους πολύτεκνους,
ειδική αυξηµένη µοριοδότηση, όταν µάλιστα όλοι συµφωνούµε
εδώ µέσα, αλλά και έξω από εδώ, ότι υπάρχει τεράστιο δηµογραφικό πρόβληµα.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για τα άτοµα µε αναπηρία.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ και στην τροπολογία που κατέθεσε
ο κ. Πολάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, η οποία στο
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πρώτο µέρος αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη διορισµού ιατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κέλλα, ακούστε αυτό που θα πω. Δεν αφορά εσάς, αφορά όλους τους εισηγητές και αγορητές. Το λέω για να µην παίρνετε χρόνο από την
κύρια τοποθέτησή σας. Θα υπάρχει στο τέλος, βέβαια, της συζήτησης, δευτερολογία τουλάχιστον τριών, τεσσάρων λεπτών,
οπότε µπορείτε να κάνετε χρήση εκεί για τις άλλες τροπολογίες.
Τώρα τελειώστε µε αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εγώ χρειάζοµαι ακόµα τριάντα δευτερόλεπτα και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απλά, να το έχουν υπ’
όψιν τους οι υπόλοιποι αγορητές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Συµφωνούµε, λοιπόν, στο πρώτο µέρος
για τον διορισµό ιατρικού προσωπικού λόγω των µεγάλων αναγκών και ελλείψεων που έχουν τα νοσοκοµεία.
Όµως, στο δεύτερο µέρος ο κ. Πολάκης στους διορισµούς
εξαιρεί τις ποσοστώσεις κάλυψης θέσεων από υποψηφίους συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, όπως πολυτέκνων, τριτέκνων και
ατόµων µε αναπηρία.
Αυτό είναι τεράστιο λάθος και προσβάλλει το κοινωνικό κράτος δικαίου. Για αυτό λέµε να διαχωρίσει την τροπολογία, γιατί
θέλουµε να ψηφίσουµε το πρώτο µέρος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν να δώσω τον
λόγο στον κ. Στρατή για τρία λεπτά, έχει έρθει προς τον Πρόεδρο της Βουλής και θέλω να σας ενηµερώσω -δεν χρειάζεται
να πάµε τώρα στη Διάσκεψη των Προέδρων για αυτό- µία εξαιρετικά ευγενική επιστολή από έναν συνέλληνά µας από την Καβάλα -από ό,τι βλέπω- ο οποίος -δεν µου αρέσει η λέξη «τυφλός»έχει προβλήµατα όρασης, όπως και άλλα άτοµα που παρακολουθούν τη Βουλή, αλλά δεν βλέπουν και µόνο ακούν. Ο συνέλληνάς
µας, λοιπόν, παρακαλεί κάθε φορά που θα καλεί στο Βήµα κάποιον ο Προεδρεύων, εκτός από το όνοµά του να λέει και σε ποιο
κόµµα ανήκει, προκειµένου να µπορούν οι έχοντες πρόβληµα
όρασης να διαµορφώνουν άποψη για τις θέσεις των κοµµάτων.
Είναι εξαιρετικά ευγενική η επιστολή του. Εγώ το βρίσκω λογικό και τουλάχιστον εγώ από σήµερα θα το κάνω και θα συστήσω και στους…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και σε ποια εκλογική περιφέρεια, για την πληρότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για την περιφέρεια
θα συνεννοηθώ µε τον Πρόεδρο της Βουλής, αλλά όσον αφορά
το κόµµα, νοµίζω ότι µπορεί να γίνει από σήµερα.
Ορίστε, κύριε Στρατή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία, που παρουσιάζει σήµερα το Υπουργείο Πολιτισµού, έχει να κάνει µε το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Τα ζητήµατα του συγκεκριµένου ταµείου έχουν
συζητηθεί εκτενώς στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, αλλά και σε επίκαιρη ερώτηση λίγο πριν από τις διακοπές
των Χριστουγέννων. Είναι ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο είναι γνωστό ότι εισπράττει τα έσοδα από τους
αρχαιολογικούς χώρους, τα µνηµεία και τα µουσεία της χώρας.
Ταυτόχρονα, βέβαια, η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αποτελεί
και έναν σηµαντικό αναπτυξιακό φορέα για τον πολιτισµό. Η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους µεγάλους αρχαιολογικούς χώρους το προηγούµενο καλοκαίρι, απέδειξε τις
δυνατότητες που υπάρχουν και που έχουµε ήδη αρχίσει να τις
αναπτύσσουµε.
Παράλληλα, αποτελεί και έναν πολιτιστικό οργανισµό. Να θυµίσω ότι το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων έχει το αποκλειστικό
δικαίωµα παραγωγής πιστών αντιγράφων αρχαιοτήτων, δηλαδή
είναι ένας δηµόσιος οργανισµός που παράγει τα πιστά αντίγραφα που έχουµε στα µουσεία όλης της χώρας. Επίσης, είναι
υπεύθυνος για την ανάπτυξη εµπνευσµένων από την αρχαιότητα
εφαρµογών, δηλαδή χρηστικών αντικειµένων, κοσµηµάτων και
άλλων αντικειµένων εµπνευσµένων από την αρχαιότητα. Κινεί,
δηλαδή, ένα ολόκληρο κοµµάτι της οικονοµίας -της δηµιουργι-
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κής οικονοµίας- γύρω από τον πολιτισµό. Είναι αυτό που συνηθίζω να ονοµάζω «πολιτιστική οικονοµία».
O συγκεκριµένος φορέας είναι υπεύθυνος και για τη λειτουργία των πωλητηρίων των αρχαιολογικών χώρων, των µουσείων
και των µνηµείων.
Τα προβλήµατα στελέχωσης, τεχνογνωσίας, αλλά και τα δοµικά προβλήµατα σε αυτόν τον οργανισµό, είναι γνωστά. Συζητήθηκαν και το προηγούµενο διάστηµα. Στρατηγικά τα αντιµετωπίζουµε µε ένα διάγραµµα οργανογράµµατος που την επόµενη
εβδοµάδα θα παρουσιάσουµε σε δηµόσια διαβούλευση, κατ’
αρχάς εντός του Υπουργείου και στη συνέχεια θα γίνει µία ευρύτερη συζήτηση, όπως οφείλει να γίνει για αυτόν τον οργανισµό.
Ταυτόχρονα, όµως, έχουµε την υποχρέωση να προετοιµάσουµε τα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας
για την επόµενη περίοδο που ξεκινάει τον Απρίλιο.
Η έλλειψη γενικού διευθυντή σε αυτόν τον οργανισµό, έχει ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική υπερφόρτωση του προέδρου, ο οποίος από τον ιδρυτικό νόµο του ταµείου, του 1977, έχει και εκτελεστικές αρµοδιότητες.
Για να αντιµετωπιστεί, λοιπόν, αυτή η υπερφόρτωση, το διοικητικό συµβούλιο έχει αποφασίσει και έχει αναθέσει µέρος των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων του προέδρου σε ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου, το οποίο έχει αναλάβει τον συντονισµό
του τοµέα πολιτιστικών προϊόντων. Η προσπάθεια που έχει γίνει
το προηγούµενο δίµηνο, έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Θα έχετε,
ίσως, όλοι δει τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε τη σηµαντική αναβάθµιση του πωλητηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου. Είναι µία εξαιρετική προσπάθεια, η οποία, πραγµατικά, έχει αλλάξει την εικόνα του ίδιου του οργανισµού, αλλά και
του Μουσείου.
Εποµένως, η σηµαντική αναβάθµιση της εικόνας στη διαχείριση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, αλλά και η αύξηση των
εσόδων που έχουµε δει, αποτελούν ισχυρούς λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, που τεκµηριώνουν την ορθότητα της απόφασης
του διοικητικού συµβουλίου να αναθέσει εκτελεστικές αρµοδιότητες σε µέλος του.
Με την τροπολογία που παρουσιάζουµε, αποσαφηνίζεται το
αυτονόητο, ότι όταν κάποιος αναλαµβάνει εργασία που απαιτεί
καθηµερινή και πολύωρη απασχόληση -και βέβαια και την αντίστοιχη ευθύνη- θα έχει και µία αντίστοιχη αποζηµίωση.
Εποµένως, µε την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στον
Υπουργό Πολιτισµού, από κοινού µε τον Υπουργό Οικονοµικών,
να ορίζουν µία αποζηµίωση. Και, µάλιστα, θα δείτε ότι µέσα στην
τροπολογία µπαίνει ένα όριο, όχι για κάθε µέλος του διοικητικού
συµβουλίου, αλλά για ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου που
αναλαµβάνει τουλάχιστον µία διεύθυνση. Εδώ πέρα αναφερόµαστε στη Διεύθυνση Πολιτιστικών Προϊόντων.
Εποµένως, ζητώ από όλες τις πτέρυγες που είναι στη Βουλή,
να στηρίξουν τη συγκεκριµένη τροπολογία και την προσπάθεια
που γίνεται, έτσι ώστε ένας δηµόσιος οργανισµός, ένα νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, να αναβαθµίσει την εικόνα της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να κλείσει
ο κατάλογος εγγραφών.
Κύριε Γαβρόγλου, θέλετε τώρα τον λόγο για να τοποθετηθείτε
για τις δύο καινούργιες τροπολογίες; Τις άλλες τις γνωρίζουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, σας δίνω
πέντε λεπτά τον λόγο για να τις παρουσιάσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτουµε δύο τροπολογίες. Η µία είναι ο διορισµός όλων
των δικαστικά δικαιωθέντων που πέτυχαν στον διαγωνισµό του
2008. Είναι µία απίστευτη ταλαιπωρία που έχουν υποστεί εκπαιδευτικοί επί δέκα χρόνια και εµείς βάζουµε τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία τους. Είναι τετρακόσια πενήντα άτοµα που έχουν
δικαιωθεί είτε στο Συµβούλιο της Επικρατείας είτε σε διοικητικά
δικαστήρια και είναι µόνιµος διορισµός τους.
Το δεύτερο άρθρο αυτής της τροπολογίας αναφέρεται στο ότι
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από την ερχόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά, δηλαδή τον Σεπτέµβριο
του 2019, στα νηπιαγωγεία και στην Α’ τάξη του δηµοτικού πάµε
από είκοσι πέντε µαθητές σε είκοσι δύο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και του χρόνου -θα είναι η Α’ τάξη που θα γίνει Β’ τάξη- πάλι
στην Α’ τάξη θα γίνει το ίδιο κ.λπ.. Αυτό είναι ένα αίτηµα και της
εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά –νοµίζουµε- και ολόκληρης της
κοινωνίας. Και αυτό δείχνει πάλι ένα στοιχείο κανονικότητας που
άρχισε πια να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
Η άλλη τροπολογία έχει σχέση µε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αναφέρεστε στην
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1920 και ειδικό 217;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Με πιάνετε αδιάβαστο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι αυτή που λέει
«Διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αυτή είναι αυτή που διαβάζω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, για να µπορούν να παρακολουθούν οι συνάδελφοι Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Απλώς δεν είχα τον αριθµό.
Έχει σχέση µε τους πόρους του Τεµένους στην Αθήνα. Όπως
είναι γνωστό, έχει ιδρυθεί εδώ και καιρό, έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες του και ελπίζουµε εντός του Μαρτίου να γίνουν τα εγκαίνια του Τεµένους στην Αθήνα.
Υπήρχε ένα θέµα ως προς τη χρηµατοδότηση. Σε µία προηγούµενη συζήτηση που είχε γίνει, δεχτήκαµε την προτροπή της
Νέας Δηµοκρατίας να συζητήσουµε κάπως διακοµµατικά το
θέµα των πόρων. Πράγµατι, υπήρξαν επαφές µε τα κόµµατα και
υπήρξε µία συµφωνία στο περιεχόµενο αυτής της διάταξης ως
προς τους πόρους που µπορεί να έχει αυτό το Τέµενος.
Ένα δεύτερό του στοιχείο είναι ο εξορθολογισµός των γραφείων των µουφτειών στη Θράκη, ως προς το πώς θα είναι οργανωµένα, που προβλέπεται από ένα προεδρικό διάταγµα που
θα δηµοσιευτεί εντός πολύ σύντοµου χρονικού διαστήµατος και
η τροπολογία αυτή εξορθολογίζει πάλι τη λειτουργία των µουφτειών και τα θέµατα των επαγγελµατικών σχέσεων των υπαλλήλων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον
ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ, τον συνάδελφο κ. Γρηγοράκο.
Ορίστε, κύριε Γρηγοράκο, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, βλέπω
µία σαλαµοποίηση της διαδικασίας. Μόλις έχει αρχίσει η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου, έρχονται τροπολογίες.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω τον αγαπητό Υπουργό πόσο κοστίζει η τροπολογία για τους επιτυχόντες του 2008. Το έχει κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;
Τέλος πάντων, αυτό που δηµιουργείται είναι ένα κακό προηγούµενο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είστε αντίθετος στο να υλοποιήσουµε
αποφάσεις του ΣτΕ;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι, δεν είµαι αντίθετος, αλλά καταστρατηγείται η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Γρηγοράκος µιλάει για τη διαδικασία. Δεν µπαίνει στην ουσία της τροπολογίας
σας.
Συνεχίστε, κύριε Γρηγοράκο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Έλαβα πριν ένα τηλεφώνηµα.
Έχω καταθέσει µια ερώτηση για το ΕΚΑΒ και τις µονάδες εντατικής θεραπείας εδώ και δυόµισι µήνες, από τις 6 Νοεµβρίου. Ο
Υπουργός δεν έρχεται να απαντήσει. Δικαίωµά του να µην έρχεται, αλλά οι µονάδες εντατικής θεραπείας είναι γεµάτες και είναι
γεµάτοι οι διάδροµοι των νοσοκοµείων και υπάρχουν θάνατοι
στους διαδρόµους των νοσοκοµείων από διασωληνωµένους
ασθενείς. Ο Υπουργός δεν έχει την ώρα για τρία λεπτά!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακολουθούµε σε αυτό το νοµοσχέδιο µία µεγάλη βιασύνη.
Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τέτοια βιασύνη. Θέλουµε να «ΤΕΙοποιήσουµε» τα πανεπιστήµια. Είµαστε αντίθετοι.
Σας λέω, λοιπόν, πριν από την οµιλία µου, κύριε Υπουργέ, ότι
θα καταθέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής.
Υπάρχουν, λοιπόν, τοµείς όπου µπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει τη φιλοσοφία και την πρακτική των κυβερνώντων. Ένας
κατ’ εξοχήν τέτοιος χώρος είναι ο χώρος της παιδείας.
Οι πολιτικές που ενσαρκώνουν και υλοποιούν οι ΣΥΡΙΖΑ -και
λοιποί από εδώ και πέρα- στην εκπαίδευση, αποτυπώνουν µε τον
καλύτερο τρόπο τον λαϊκισµό, τις συνακόλουθες πελατειακές
σχέσεις και αυτά που πρεσβεύουν ενόψει εκλογών. Πάµε σε
εκλογές. Πρέπει να τα δώσουµε όλα. Ακοστολόγητα όλα.
Δεν διαφωνούµε µε το να προσληφθούν οι άνθρωποι του 2008,
αλλά θέλουµε να ξέρουµε και το κόστος. Και δεν µπορεί να έρχεται µέσα στην Ολοµέλεια της Βουλής, όταν έχει αρχίσει το νοµοσχέδιο τροπολογία. Δηµιουργούν κακό προηγούµενο, κύριε
Πρόεδρε, που είστε έµπειρος κοινοβουλευτικός. Τα στερνά τιµούν τα πρώτα. Θα γίνει αυτό και θα δηµιουργήσουµε τέτοιο
θέµα που δεν θα µπορέσουµε να πούµε και τίποτα.
Όπως έχω υποστηρίξει, λοιπόν, και άλλη φορά, τα όσα προωθεί η Κυβέρνηση Τσίπρα εδώ και τέσσερα χρόνια στον ευαίσθητο τοµέα της υγείας, βρίσκονται στον αντίποδα µιας βαθιάς
µεταρρυθµιστικής αντίληψης. Στην πραγµατικότητα αντιστρατεύεται όλες εκείνες τις αλλαγές που είναι απαραίτητες, προκειµένου η ελληνική εκπαίδευση να βγει από το τέλµα, αλλά και να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις των καιρών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάπτυξη και η ευηµερία του τόπου
δεν θα προέλθει από καµµία δηµοσιονοµική προσαρµογή, ούτε
από τα υπερπλεονάσµατα ούτε από τη διασφάλιση όλων αυτών
που φτιάχνετε τον τελευταίο καιρό και που επιδεινώνουν την
πραγµατική οικονοµία. Αν µείνουµε µόνο σε αυτά, το µόνο που
θα πετύχουµε είναι µία αναιµική ανάπτυξη, η συντήρηση ενός
στρεβλού και ανεπαρκούς παραγωγικού µοντέλου. Είναι η αναπαραγωγή της µιζέριας. Η παραγωγική, οικονοµική, αναπτυξιακή
και εκπαιδευτική µας υστέρηση καθιστά ζωτική ανάγκη την απεξάρτησή µας από τις πολιτικές του λαϊκισµού, που µοναδικό κριτήριο έχουν τη στήριξη ενός παρασιτικού συστήµατος πελατειακών σχέσεων.
Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας ακολουθεί κατά κόρον πολιτικές που όχι µόνο δεν ενέχουν στοιχεία απεξάρτησης, αλλά
περαιτέρω ενίσχυσης και εδραίωσης λαϊκίστικων αντιλήψεων.
Όλοι µας αντιλαµβανόµαστε -ακόµα και ενστικτωδώς- ότι το
µεγάλο στοίχηµα της αναβάθµισης και αναζωογόνησης του εκπαιδευτικού συστήµατος αναδεικνύει ως κύρια προτεραιότητα
τη διασφάλιση µιας ανταγωνιστικής παιδείας, ενός ανταγωνιστικού ελληνικού πανεπιστηµίου, αλλά και ανταγωνιστικών τεχνολογιών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων που θα µπορέσουν να ανταποκριθούν µε επάρκεια στις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
Η κοινή λογική δηλώνει ότι η αφοµοίωση των ΤΕΙ από τα ΑΤΕΙ
δεν συνιστά ενίσχυση ούτε αναβάθµιση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.
Η κοινή λογική υποστηρίζει, επίσης, ότι η αναβάθµιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης δεν θα προέλθει από την ενσωµάτωση
των ΤΕΙ στα ΑΕΙ. Είναι αυτό το καινούργιο µοντέλο το οποίο δεν
µπορεί να αντιληφθεί κανείς. Και η µία ζωτική ανάγκη, αλλά και
η άλλη επιβάλλουν την υλοποίηση πολιτικών που δεν θα εδράζονται στην περιρρέουσα αντίληψη λαϊκισµού για να τα εξοµοιώσουµε όλα, ισοπεδώνοντας την αξία που καθένα ξεχωριστά
οφείλει να διαθέτει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν
είναι µίξερ όπου τα βάζουµε όλα µέσα, τα αναδεύουµε και βγάζουµε χυλό. Η εκπαίδευση δεν πολτοποιείται, όπως επιδιώκει να
κάνει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως καταλαβαίνετε, στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη οι προωθούµενες εκπαιδευτικές πολιτικές σας µάς βρίσκουν πλήρως
αντίθετους. Γι’ αυτό από την αρχή σας είπα ότι θα πάµε σε ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής.
Μέληµά µας δεν είναι η χρησιµοποίηση των εκπαιδευτικών µηχανισµών για τη συντήρηση της κυβερνητικής εξουσίας, χαϊδεύο-
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ντας τα αυτιά των πολιτών και καλλιεργώντας ανυπόστατες
προσδοκίες στα παιδιά. Αντιθέτως, εµάς αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να αναβαθµίσουµε την ανώτατη εκπαίδευση, καθιστώντας το ελληνικό πανεπιστήµιο ανταγωνιστικό, αλλά και να
συνδράµουµε στην αναβάθµιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης,
χωρίς να καλλιεργούµε φρούδες ελπίδες σε κανέναν.
Οφείλω να οµολογήσω ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν µας
αφήνει να πλήξουµε καθόλου. Τελευταία έκπληξη είναι η κατάθεση του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα εδώ. Βέβαια, µαζί
µε το νοµοσχέδιο µάς έρχονται τροπολογίες και τροπολογίες και
ξανά τροπολογίες και έτσι ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο το οποίο
είχε βγει σε διαβούλευση, κατατέθηκε ως τροπολογία.
Εγώ ρωτάω πάλι: Γιατί τέτοια βιασύνη; Το ρωτήσαµε και στην
επιτροπή. Δεν πήραµε επαρκείς απαντήσεις. Δεν καλυφθήκαµε.
Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που νοµοθετήσατε τη
συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και δηµιουργήσατε το νέο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.
Επίσης, δεν έχει περάσει ούτε ένα εξάµηνο από τότε που συνεχίσατε το σχέδιό σας µε το νοµοσχέδιο για τη συνένωση ΤΕΙ
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων µε τα Πανεπιστήµια Ιωαννίνων και Ιονίου εν µέσω της τραγωδίας στο Μάτι. Πότε προλάβατε και βγάλατε και συµπεράσµατα; Ποτέ αξιολογήσατε τα θετικά και τα
αρνητικά της λειτουργίας των εν λόγω πανεπιστηµίων;
Για το Υπουργείο Παιδείας, αυτά είναι ασήµαντες λεπτοµέρειες. Συνεχίζετε τους πειραµατισµούς στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε λαϊκίστικες πολιτικές που υποσκάπτουν την
ποιότητα του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Προφανώς, δεν σας ενδιαφέρει ότι τα νέα τµήµατα και τα νέα επιστηµονικά πεδία που
προκύπτουν από το νέο νοµοσχέδιο θα αλλάξουν το φετινό µηχανογραφικό για χιλιάδες µαθητές του λυκείου.
Με βαφτισµένα «εµβληµατικά», λοιπόν, νοµοσχέδια -γιατί έτσι
τα βαφτίζετε- µε κύριο χαρακτηριστικό τους την προχειρότητα,
αδιαφορείτε αν στη φάση που βρίσκεται η χώρα σήµερα όλα
αυτά έχουν κάποιο νόηµα για το µέλλον της κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ, η αγωνία της Κυβέρνησης θα έπρεπε σήµερα
να εκφράζεται µε ουσιαστικά νοµοσχέδια, δείχνοντας ότι η πολιτεία µαθαίνει από τα λάθη της.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι: Πιστεύω ακράδαντα πως ο ρόλος της τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι πολύ
σηµαντικός για την οικονοµία της χώρας. Συνεπώς, κανείς δεν
µπορεί να αρνηθεί την αναγκαιότητα βελτίωσης της επιστηµονικής υποδοµής των ΤΕΙ, της αναβάθµισης τόσο των σπουδών όσο
και των σπουδαστών, αλλά και του διδακτικού προσωπικού τους.
Επιπλέον, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω, κύριε Υπουργέ, πως
το ΠΑΣΟΚ πρώτο στήριξε και ανέδειξε τη σηµασία της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατ’ αρχάς µε τη δηµιουργία
των ΤΕΙ, µε την ψήφιση του ν.1404/1983 και µε τη συνεχή στήριξη
της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθµισης τους.
Ωστόσο, η Κυβέρνησή σας µε τις ενέργειές της οδηγεί την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην -ας µου επιτραπεί ο όρος- «ΤΕΙοποίηση» των πανεπιστηµίων και όχι στην ουσιαστική αναβάθµισή
τους. Για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους και χωρίς καµµία προετοιµασία και αξιολόγηση, ανοίγετε τον δρόµο να γίνουν οι διδάσκοντες των ΤΕΙ πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, µε µεγαλύτερες
απολαβές από αυτές που έχουν σήµερα. Αντίστοιχα, οι φοιτητές
των τεχνολογικών ιδρυµάτων θα πάρουν πανεπιστηµιακό πτυχίο.
Μάλιστα, εσείς, κύριε Υπουργέ, αντιφάσκετε όταν επιχειρείτε
να εξηγήσετε τα σχέδιά σας στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου. Τι λέτε; Παραµένει σήµερα ανοιχτό το ζήτηµα της πραγµατικής αναβάθµισης των ΤΕΙ, παρά τα µεγάλα βήµατα που
έκαναν χάρη στο προσωπικό τους. Η λύση στα προβλήµατα των
ΤΕΙ και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν έγκειται στην απλή
µετατροπή των πρώτων σε πανεπιστήµια. Άρα, πώς νοείται η
«πανεπιστηµιοποίηση» των ΤΕΙ; Μάλιστα, τα αντικείµενα των
νέων συνδυαζόµενων τµηµάτων είναι µία παραλλαγή των παλαιών. Δεν θα µπορούσε, άλλωστε, να ήταν κι αλλιώς, αφού είναι
δεδοµένο το διδακτικό προσωπικό. Τόσο είναι, τόσο έµεινε, τόσο
θα µείνει.
Όπως αποδεικνύει η πράξη, µέληµά σας δεν είναι η αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών των ιδρυµάτων του εκπαιδευτικού
χώρου, αλλά η χρησιµοποίηση των υπαρκτών προβληµάτων για
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την εξυπηρέτηση κοντόφθαλµων πολιτικών επιδιώξεων. Δεν συνδέετε τις προωθούµενες αλλαγές µε τις πραγµατικές ανάγκες
της χώρας, της οικονοµίας και της κοινωνίας. Καταφεύγετε σε
παιχνίδια στρατηγικής µε µοναδικό σκοπό τη δηµιουργία εντυπώσεων και ψευδαισθήσεων.
Αυτόν τον σκοπό έχει και η προσπάθειά σας να εντάξετε τα
υπάρχοντα ΤΕΙ στα πανεπιστήµια, προκειµένου οι απόφοιτοί τους
να πάρουν όχι δίπλωµα ανώτερης σχολής, αλλά πανεπιστηµιακό
πτυχίο, ενώ οι διδάσκοντες των τεχνολογικών ιδρυµάτων να αναγορεύονται µε γρήγορες διαδικασίες καθηγητές πανεπιστηµίου,
έστω και µε περιορισµένα επιστηµονικά προσόντα.
Στην πραγµατικότητα δεν σας ενδιαφέρει η ποιότητα των
σπουδών, ούτε νοιάζεστε για τη βελτίωσή της. Η πολιτική σας
είναι καθαρά πελατειακή. Επιδιώκετε να δηµιουργήσετε εξαρτήσεις και συµφέροντα µε τις κοινωνικές οµάδες που σχετίζονται
µε τα ΤΕΙ. Έτσι πιστεύετε ότι θα µπορέσετε να διευρύνετε την
απήχησή σας ενόψει των εκλογών.
Η εκπαιδευτική σας πολιτική αποπνέει παρελθόν. Έχει έντονη
οσµή λαϊκισµού. Είναι ανερµάτιστη. Είναι απαίδευτη. Μοναδικό
σας µέληµα είναι να ποδηγετήσετε, να χειραγωγήσετε τον χώρο
της εκπαίδευσης, να τον υποτάξετε στα µικροπολιτικά σας σχέδια.
Κυρίες και κύριοι της συµπολίτευσης, το παρόν νοµοσχέδιο,
όπως και τα προηγούµενα, δεν φέρνει πιο κοντά τα ΤΕΙ στα πανεπιστήµια. Αυτό που κάνει είναι τα πανεπιστήµια να καταπίνουν
τα ΤΕΙ αµάσητα, καταργώντας τα χωρίς κανένα σχέδιο, πέρα από
διευθετήσεις και βολέµατα. Καµµία πρόνοια για την τεχνική εκπαίδευση και τον ρόλο που πρέπει να έχουν στην οικονοµία και
την ανάπτυξη της χώρας.
Το ΤΕΙ της Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, χωρίς συγκεκριµένο σχέδιο συνολικής ανακατάταξης
των ιδρυµάτων και χωρίς αξιολόγηση των τµηµάτων και του προσωπικού. Σε ποια χώρα του κόσµου έχει συντελεστεί αυτού του
είδους η συγχώνευση; Αυτή η παγκόσµια πρωτοτυπία δεν ανταποκρίνεται σε κανέναν ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σχεδιασµό. Την
ώρα που γίνονται συγχωνεύσεις, προφανώς για λόγους οικονοµίας, συγχρόνως ιδρύονται πολυάριθµα νέα τµήµατα σε µεγάλα
πανεπιστήµια, µε νέα µέλη ΔΕΠ, που δεν ξέρουµε πόσα θα κοστίσουν. Μάλιστα, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι σε κάθε µεγάλο πανεπιστήµιο από αυτά υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπικού και
τα µαθήµατα διδάσκονται από επιστηµονικούς συνεργάτες.
Έχω ξαναπεί και στα προηγούµενα νοµοσχέδια που αφορούσαν τις συγχωνεύσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ: Με άλλες σχολές που υπάρχουν στα άλλα λειτουργούντα πανεπιστήµια της χώρας θα
έπρεπε να έχει προηγηθεί έρευνα για το πώς ανταποκρίνεται ο
αριθµός των παρεχοµένων πτυχίων τους στις θέσεις εργασίας
στην ελληνική κοινωνία.
Ο ρόλος των πανεπιστηµίων, κυρίες και κύριοι, δεν είναι να παράγουν στρατιές ανέργων. Το έχει σκεφτεί αυτό η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ; Έχετε δει τι συµβαίνει τα τελευταία χρόνια στον πανεπιστηµιακό χώρο ή δεν σας αφήνουν να δείτε οι ψηφοθηρικές
σας παρωπίδες; Ναι, να σπουδάσουν τα παιδιά µας, αλλά να
φροντίσουµε αυτό το πτυχίο όσο το δυνατόν να έχει και αντίκρισµα, δηλαδή κάποια στιγµή να βρει κάποιος δουλειά.
Επιπλέον, κοντά στις τόσες νέες σχολές των πανεπιστηµίων
και στους πολλαπλάσιους νέους πανεπιστηµιακούς διδάσκοντες,
τώρα πρόκειται να ιδρυθούν και νέα ερευνητικά κέντρα. Στόχος
σας είναι η δηµιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας. Γιατί άραγε; Μήπως για να προσληφθούν οι ηµέτεροι; Δεν θέλω να πιστεύω, βέβαια, τίποτα από αυτά, αλλά το βάζει και ο νους µου.
Με το νοµοσχέδιο, λοιπόν, για τις συνέργειες µεταξύ των πανεπιστηµίων Αθηνών-Θεσσαλίας-Γεωπονικού και ΤΕΙ Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, στα Ψαχνά της Εύβοιας ιδρύονται ιδιώτη
οκτώ τµήµατα του ΕΚΠΑ. «Cambridge» και Οξφόρδη τρέµετε τα
Ψαχνά! Επίσης, στη Λαµία θα λειτουργούν ταυτοχρόνως τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, αλλά και του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών! Αν είναι δυνατόν! Υπάρχει λογική σ’
αυτά;
Ποιο είναι, τελικά, το επιθυµητό µοντέλο για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση; Πείτε το µας, επιτέλους, να το καταλάβουµε. Ναι είναι κάτι καινούργιο, καινοτόµο, διαφορετικό, να είµαστε µαζί σας.
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Όµως, δεν το έχουµε καταλάβει. Δεν υπάρχει στρατηγική, δεν
υπάρχει σχέδιο. Πού αποσκοπούν αυτές οι µεταρρυθµίσεις σας;
Στην περιφερειακή συγκέντρωση; Μας αφορά, δηλαδή, να πάµε
στην περιφέρεια όλα αυτά τα τµήµατα ή µήπως µας εξυπηρετεί
η πολυδιάσπαση σε σχολές και τµήµατα, µε ψηφοθηρικά και όχι
ακαδηµαϊκά κριτήρια;
Να µην τα θυµίσουµε, γιατί κι εµείς είχαµε κάνει την αυτοκριτική µας. Και την κάνω κι εγώ την αυτοκριτική µου, γιατί συµµετείχα σε πολλά από αυτά -«όχι µόνο κάθε…» που έλεγε η Χούντακαι για τα πανεπιστήµια. Πρέπει να κάνουµε την αυτοκριτική µας.
Ιδρύσαµε σε κάθε πόλη και σε κάθε νοµό πανεπιστήµιο. Κάναµε
λάθος.
Για µας, για τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Κίνηµα Αλλαγής, ο ενιαίος χώρος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας, τον οποίο στηρίζουµε, σηµαίνει συνέργειες και δικτύωση
µεταξύ πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων. Αυτό απαιτεί
όλα τα ερευνητικά κέντρα να εποπτεύονται από µία Αρχή και να
διέπονται από το ίδιο θεσµικό πλαίσιο. Δυστυχώς, εσείς µε τα
πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα που δηµιουργείτε, συµβάλετε στην περαιτέρω διάσπαση του ενιαίου χώρου έρευνας και
εκπαίδευσης.
Αναφερόµενος στην περίφηµη τροπολογία σας που αφορά τα
κριτήρια µονίµων διορισµών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θα έλεγα ότι θεωρούµε πως δεν λύνει το πρόβληµα των κενών που έχουν δηµιουργηθεί στην εκπαίδευση.
Στην ουσία καταργείτε πλήρως τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Επαναφέρετε την επετηρίδα, ενώ το επάγγελµα του εκπαιδευτικού
κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται ένα κλειστό επάγγελµα. Η καταργούµενη επετηρίδα είναι πιο εκσυγχρονισµένη και πιο ταξική.
Εσείς την κάνετε πιο ταξική, καθώς ιδιαίτερα στη σύγχρονη
πραγµατικότητα της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας, δεν
έχουν όλοι την οικονοµική δυνατότητα να παίρνουν µεταπτυχιακά και διδακτορικά, καθώς και να παρακολουθούν ετήσια σεµινάρια. Δυστυχώς, γυρνάµε πολλά χρόνια πίσω.
Επιπλέον, δεν υπάρχει καµµία πρόνοια για τους πιο αδύναµους. Στους επικουρικούς πίνακες εκπαιδευτικών για την ειδική
αγωγή εντάσσονται µόνο οι γονείς παιδιών µε αναπηρία 67% και
άνω και όχι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, αν έχουν οι ίδιοι αναπηρία.
Τα παιδιά τους, ναι. Αυτοί, αν έχουνε αναπηρία, δεν εντάσσονται.
Μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια αποκλείονται δια παντός οι
θαλασσαιµικοί εκπαιδευτικοί και από τα σχολεία της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, καθώς καταργείται οποιαδήποτε πρόταση
που ίσχυε γι’ αυτούς έως σήµερα.
Επίσης, παινεύεστε ότι δεν αφήνετε κανέναν υποψήφιο απ’
έξω και το µοναδικό σας µέληµα είναι να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στην άσκηση ενός επαγγέλµατος. Μάλιστα, ενώ ισχυρίζεστε ότι αναγνωρίζετε την προϋπηρεσία των
διδασκόντων που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία -ίσως θέλετε να
εξυπηρετήσετε ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που δεν θα ήθελαν
έµπειροι εκπαιδευτικοί να µεταπηδήσουν στο δηµόσιο- προβλέπετε την προσµέτρηση ως πραγµατικής µόνο εκείνης της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί από τους αναπληρωτές των
δηµοσίων σχολείων, µε το πρόσχηµα της κατάργησης κοινών πινάκων αναπληρωτών µονίµων διορισµών.
Αφήνετε απ’ έξω όλους τους απόφοιτους των εκπαιδευτικών
σχολών που έχουν προγραµµατίσει τη ζωή τους, δουλεύοντας
σε ιδιωτικά σχολεία, γνωρίζοντας ότι η εµπειρία τους δεν µπορούσε να µετρήσει σε περίπτωση που θέλουν να διοριστούν ως
αναπληρωτές, αλλά θα µετρούσε όταν θα ερχόταν η ώρα για µόνιµους διορισµούς, βάσει του ν.2834/2000.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, αποκλείονται οι έχοντες προϋπηρεσία ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών του ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης και Λακκιάς. Γιατί
συµβαίνει αυτό, δεδοµένο ότι η πρόσληψη στον ΟΑΕΔ έχει γίνει
µε µετρήσιµα κριτήρια και ύστερα από προκήρυξη και ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στο επιστηµονικό τους αντικείµενο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Οι εκπαιδευτικοί, δε, που δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία ή
έχουν µικρή προϋπηρεσία, δεν θα έχουν καµµιά ελπίδα και πρόσβαση στην επαγγελµατική σταδιοδροµία στην εκπαίδευση.
Ακόµα -το έχω επισηµάνει και στην επιτροπή- θεωρούµε ότι για
το δεύτερο πτυχίο δεν θα πρέπει καθόλου να υπολογίζεται, αν
δεν είναι συναφές µε τις επιστήµες εισαγωγής. Σας είχα φέρει
το παράδειγµα του µαθηµατικού, ο οποίος έχει πάρει κι ένα άλλο
πτυχίο ΤΕΙ, το οποίο δεν είναι συναφές. Ούτε η µεταφορά εµπειρίας από τη γενική στην ειδική εκπαίδευση µας βρίσκει σύµφωνους, διότι θεωρούµε ότι δεν είναι ταυτόσηµες οι προϋπηρεσίες,
η µεταφορά εµπειρίας και αυτή η εξίσωση που γίνεται.
Ως προς το βαθµό του πτυχίου, θεωρούµε ότι είναι λάθος να
µοριοδοτείται µε αυτόν τον τρόπο. Είναι γνωστό ότι από τµήµα
σε τµήµα υπάρχει µεγάλη διαφορά. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
Θα µπορούσε να µοριοδοτείται ο χαρακτηρισµός «καλώς», «λίαν
καλώς» και «άριστα» και όχι µια µονάδα που δεν λέει απολύτως
τίποτα. Έτσι θα υπάρχει ένα εύρος, που θα καλύπτει τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των τµηµάτων.
Τέλος, ο αριθµός των κενών οργανικών θέσεων δεν έχει προσδιοριστεί και δεν έχετε προβεί σε ίδρυση νέων οργανικών θέσεων, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή. Εµείς λέµε σε κάθε δηµοτικό
και κάθε γυµνάσιο να ιδρυθεί τµήµα ένταξης.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω τα εξής: Ως Κίνηµα Αλλαγής έχουµε ξεκάθαρη και σταθερή θέση, δηλαδή, διορισµοί και προσλήψεις από ενιαίους πίνακες µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, τη βαθµολογία από διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, τη
διδακτική προϋπηρεσία, τους ακαδηµαϊκούς τίτλους και τα κοινωνικά κριτήρια. Σεβόµαστε τους δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές που δίνουν τη µάχη για την ανεξαρτησία της πατρίδας µας
υπηρετώντας την εκπαίδευση, αλλά και τους εκατό χιλιάδες και
πλέον εκπαιδευτικούς που έχουν µικρή ή και καθόλου εµπειρία.
Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωµα στο όνειρο, πάντα µε αξιοκρατία, αντικειµενικότητα και δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους νοµοθετήµατα αντανακλούν τη βαθιά πελατειακή σας αντίληψη για
την παιδεία. Εκµεταλλεύεστε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα για να
παίξετε τα κοµµατικά σας παιχνίδια.
Σ’ αυτό δεν θα µας βρείτε καθόλου σύµφωνους και γι’ αυτό
δεν το ψηφίζουµε, αλλά ζητάµε και ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο ο κ. Γρέγος για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, κύριε Υπουργέ, σας ακούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Γρηγοράκο, είπατε ότι θα καταθέσετε ονοµαστική ψηφοφορία, όχι επί των άρθρων και όχι επί
του συνόλου.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Επί της αρχής. Για τα άρθρα θα
τοποθετηθούµε στη συζήτηση επί των άρθρων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι, προσπαθώ να καταλάβω την πρότασή σας. Δεν είναι κριτική.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Είπαµε ονοµαστική ψηφοφορία
επί της αρχής του νοµοσχεδίου για την παιδεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
καταθέσει αίτηµα, κύριε Γρηγοράκο;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Θα καταθέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
ανέβηκα στο Προεδρείο, γι’ αυτό ρωτάω. Δεν κατάλαβα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Και εγώ τώρα κατέβηκα από το
Βήµα. Σας το λέω για να προγραµµατιστείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και
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εσείς να προγραµµατιστείτε.
Ορίστε, κύριε Γρέγο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Κάναµε εκτενή σχολιασµό στις επιτροπές. Θα αναφερθώ γενικά για τα θέµατα της παιδείας. Έχουµε πάλι αρκετές τροπολογίες. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα εφαρµοστούν, πώς θα γίνουν όλα
αυτά τα µέτρα που προτείνετε σε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί προφανώς σε µερικούς µήνες δεν θα είστε κυβέρνηση και φυσικά θα
την πληρώσουν για άλλη µια φορά οι γονείς, οι µαθητές και οι
φοιτητές, οι οποίοι θα µπλέξουν και πάλι στα γρανάζια συµφερόντων και ιδεοληψιών.
Εν µέσω δηµοκρατικών διαδικασιών, δηµοκρατικών ψηφοφοριών, δηµοκρατικών µεταγραφών Βουλευτών, συζητάµε ένα σχέδιο νόµου που αφορά την παιδεία. Ακούστηκε στην επιτροπή για
προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και µόνο η εικόνα των ελληνικών
πανεπιστηµίων προκαλεί απέχθεια ακόµα και σε έναν τουρίστα.
Μας έχουν αποσταλεί εκατοντάδες e-mail διαµαρτυρίας από
φορείς, αλλά και µεµονωµένα από εκπαιδευτικούς που αντιτίθενται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Δυστυχώς, δεν προλαβαίνω
να αναφερθώ σε όλα αυτά. Όµως, ξέρω ότι πολύ δηµοκρατικά
και πάλι εσείς θα τα αγνοήσετε.
Καταθέτω επιγραµµατικά τις προτάσεις και τις εισηγήσεις από
την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, τη Σχολή Τροφίµων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης στο
Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, την Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας, τη Συντονιστική Επιτροπή Αδιόριστων
Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών, την ΑΣΠΕ, τον Σύλλογο Πολυτέκνων
Λιβαδειάς. Τις καταθέτω για να υπάρχουν και αυτές στα Πρακτικά. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πολλά από τα άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου είναι φωτογραφικά και ψηφοθηρικά, όπως για παράδειγµα το άρθρο 32. Έχει
καταστεί σαφές και πέραν πάσης αµφισβήτησης πως πρόκειται
για µια Κυβέρνηση η οποία εξ ολοκλήρου διέπεται από τις ισοπεδωτικού και ολοκληρωτικού χαρακτήρα µαρξιστικές ιδεοληψίες, σε κάθε τοµέα άσκησης της εξουσίας και εν προκειµένω
της παιδείας και της εκπαίδευσης του ελληνικού λαού και της ελληνικής νεολαίας.
Είναι µια Κυβέρνηση και ένα Υπουργείο Παιδείας που έχουν
καταστήσει σε πρώτη φάση τα σχολεία της Ελλάδας εργαλεία,
µέσα και όργανα υλοποίησης της εθνολογικής αλλοίωσης της
πατρίδας µας και της µετατροπής σε µια πολυεθνική και πολυπολιτισµική Βαβέλ, στην οποία το ελληνικό έθνος θα είναι µια
αδύναµη µειοψηφία. Είναι σχολεία στα οποία ήδη τα ελληνόπουλα αποτελούν µειοψηφία ανάµεσα σε Αλβανούς, κατά κύριο
λόγο και πολύ σύντοµα και σε Σύριους, Πακιστανούς, Αφγανούς
και όλους όσους έχουν έρθει κυριολεκτικά και έχουν εισβάλει
στην Ελλάδα, κάτι το οποίο σε λίγες δεκαετίες θα αποτελέσει
πραγµατικότητα και θα ισχύει και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Βέβαια, στο αυτοκαταστροφικό αυτό σχέδιο, ενεργό συµµετοχή θα έχει και η προαλειφόµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία πρόσφατα παρουσίασε τις προγραµµατικές τις
θέσεις σχετικά µε το δηµογραφικό πρόβληµα του ελληνικού
έθνους –προσέξτε-, µεταξύ των οποίων προβλέπεται σαφέστατα
η ενσωµάτωση των λαθροµεταναστών και η τυφλή υπακοή στα
κελεύσµατα της παγκοσµιοποίησης, όπως για παράδειγµα το
Σύµφωνο του ΟΗΕ, το οποίο πρόσφατα ψηφίστηκε στο Μαρακές.
Είναι µια Κυβέρνηση και ένα Υπουργείο οι οποίοι, µεταξύ
άλλων, έχουν καταργήσει στην πράξη την έννοια της µαθητικής
αριστείας, της µαθητικής άµιλλας και απεναντίας έχει εντελώς
αναίσχυντα θεσµοθετήσει την κλήρωση, µεταξύ όλων ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως εθνικότητας, µαθητών στα δηµοτικά σχολεία για την υπέρτατη τιµή την οποία οφείλει να τυγχάνει µόνο
ένας άριστος, ένας νεολαίος και αυτή δεν είναι άλλη από την τιµή
να είναι σηµαιοφόρος και να φέρει το εθνικό µας σύµβολο σε παρελάσεις και εθνικές εορτές.
Είναι µια Κυβέρνηση και ένα Υπουργείο οι οποίοι χρησιµοποι-
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ούν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας για να υλοποιήσουν τις επιταγές της παγκοσµιοποίησης και της κοµµουνιστικής ισοπέδωσης του ελληνικού έθνους και της ένδοξης
ιστορίας του, µεταξύ άλλων ενεργειών, καταργώντας από την εκπαιδευτική ύλη κάθε αξία, ιδανικό και ιστορικό δεδοµένο της ένδοξης ιστορίας του έθνους µας.
Για ποια ιδρύµατα, όµως, της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
άραγε οµιλεί ο Υπουργός; Μήπως οµιλεί για τα άντρα της ανοµίας, της εγκληµατικότητας, της διακίνησης ναρκωτικών, του παρεµπορίου από λαθροµετανάστες; Μήπως οµιλεί για τα κρησφύγετα και ορµητήρια των αντιεξουσιαστών, αναρχικών, αντιφασιστών και κάθε είδους ονοµασίας «δικών τους» παιδιών, τα οποία
φυσικά -όπως όλοι γνωρίζουµε- χρησιµοποιούν τα κτίρια των ΑΕΙ
σε κάθε πόλη και χωριό ως ορµητήρια για τις εγκληµατικές τους
εξορµήσεις και την εκπαίδευση του λεγόµενου «αντάρτικου πόλεως»;
Γι’ αυτήν την οικτρή κατάσταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
οι σηµερινοί κυβερνώντες φέρνουν τη µέγιστη ευθύνη βεβαίως
και από κοινού µε τους προκατόχους τους στην καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας. Δυστυχώς, τόσο η Κυβέρνηση όσο και το
αρµόδιο Υπουργείο πλανώνται πλάνην οικτράν εάν θεωρούν πως
µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου θα εξαπατήσουν και πάλι τον
ελληνικό λαό πως δήθεν λειτουργούν προς χάρη της προόδου,
του εξορθολογισµού και της ανάπτυξης της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της ελληνικής παιδείας.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, λοιπόν, η Κυβέρνηση και ο
Υπουργός επιχειρούν επείγουσα νοµοθετική παρέµβαση για την
αναµόρφωση της ανώτατης εκπαίδευσης, τον εξορθολογισµό
της και την αναδιάταξη, όπως προαναφέρθηκε.
Το σχέδιο νόµου αφορά στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ΤΕΙ
Θεσσαλίας και στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Στερεάς
Ελλάδας. Δηλαδή, µε άλλα λόγια, η Κυβέρνηση επιχειρεί τη συγχώνευση των εν λόγω τεχνολογικών ιδρυµάτων µε τα ως άνω πανεπιστήµια. Τα κριτήρια, βέβαια, µε τα οποία επιχειρείται αυτή η
ενέργεια ποικίλουν ανάλογα µε τα µικροπολιτικά συµφέροντα
της Κυβέρνησης και ιδίως την εποχή αυτή που ήδη έχει αρχίσει
άτυπα η µακρά προεκλογική περίοδος. Διότι στην πραγµατικότητα περί τούτου πρόκειται, δηλαδή περί εξυπηρέτησης κοµµατικών και µικροπολιτικών συµφερόντων τοπικού επιπέδου προς
ικανοποίηση υφιστάµενων και προς άγραν νέων ψηφοφόρων.
Η στόχευση είναι ψηφοθηρική και συγχρόνως σαφέστατη και
αφορά στους σπουδαστές, στο επιστηµονικό και εκπαιδευτικό
προσωπικό και στα τοπικά οικονοµικά συµφέροντα των τοπικών
οικονοµιών και κατ’ επέκταση της τοπικής ψηφοθηρικής βάσης.
Για να καταστεί αυτό σαφέστερο, αρκεί µια ανάγνωση της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά µε το κόστος της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία ανέρχεται συνολικά σε περίπου 10
εκατοµµύρια ευρώ και χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισµός για
πλήθος επιβαρύνσεων του κρατικού προϋπολογισµού, ένεκα των
ειδικότερων διατάξεων και δαπανών τις προτεινόµενης ρύθµισης, καθώς -όπως αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο- δεν παρασχέθηκαν στοιχεία από το αρµόδιο Υπουργείο.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, δύναται να ισχυριστεί κάποιος πως η
σύνταξη, η εισαγωγή προς συζήτηση και εν τέλει η ψήφιση για
το προτεινόµενο σχέδιο νόµου υπαγορεύεται, πρώτον, από έναν
σκοπό µικροπολιτικό και άρρηκτα συνδεδεµένο µε τοπικού επιπέδου οικονοµικά συµφέροντα και την εξυπηρέτηση αυτών των
διαφόρων τοπικών φορέων και, δεύτερον, έχει σαφή ψηφοθηρική στόχευση προς τους µελλοντικούς σπουδαστές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους τοπικούς οικονοµικούς παράγοντες
κατά την εφαρµοσθείσα στο παρελθόν κυβερνητική τακτική, η
οποία απαιτούσε σε κάθε πόλη ένα στρατόπεδο και µια σχολή.
Θεσπίζονται, λοιπόν, νέες εκπαιδευτικές δοµές και νέα τµήµατα µε θεµατικό και εκπαιδευτικό αντικείµενο τον πολιτισµό,
όπως αυτός καθίσταται αντιληπτός µέσα από την κοµµουνιστική
θεώρηση, τις επιστήµες και την τεχνολογία.
Σε αυτό το πλαίσιο εισάγεται, για παράδειγµα, η λειτουργία
αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στα πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλίας σε συνεργασία µε το διεθνές
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πανεπιστήµιο.
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου αποτελείται από τρία µέρη.
Ήταν πενήντα δύο τα άρθρα και τώρα έγιναν εξήντα επτά. Πουθενά στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου δεν γίνεται λόγος για
εθνική παιδεία, για ελληνική παιδεία και ιστορία, για εθνική συνείδηση για την ελληνική νεολαία, για ελληνικό έθνος, για τις
αξίες και τα ιδανικά τα οποία πρέπει να διέπουν το εκπαιδευτικό
σύστηµα της πατρίδας µας σε όλες τις βαθµίδες της.
Γίνεται, όµως, σαφής και επανειληµµένη αναφορά σε όρους,
όπως «οικονοµία», «κοινωνικές επιστήµες», «διεθνοποίηση», «τέχνη» στα πλαίσια της λεγόµενης πολιτικής ορθότητας. Στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου δεν υπάρχει αναφορά σε γενικότερα και
συνολικότερα ζητήµατα για τα οποία θα έπρεπε, όπως για παράδειγµα για την ουσιαστική κατάργηση του αποκαλούµενου «πανεπιστηµιακού ασύλου», την πλήρη απαγόρευση των κοµµατικών
παρατάξεων, οι οποίες αποτελούν φορείς διαφθοράς στην ανώτατη εκπαίδευση και καθιστά τα πανεπιστήµια άσυλα εγκληµατιών και φυτώρια κοµµατικών στελεχών.
Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε φυσικά τις µπούρδες, θα χαρακτήριζα, του Υπουργού περί ρωµαλέου φοιτητικού κινήµατος, το
οποίο τον είχε επισκεφτεί και στο γραφείο του, όπως και τις δράσεις κάθε είδους εγκληµατικών και τροµοκρατικών στοιχείων που
λυµαίνονται αυτούς τους χώρους µε την ανοχή και την κάλυψη
της κυβέρνησης. Όπως είπαµε και στην επιτροπή, το άσυλο µπορεί να το καταργήσει µόνο η Χρυσή Αυγή. Και ένα από τα πρώτα
µέτρα θα είναι η άµεση επέµβαση ειδικών αστυνοµικών δυνάµεων ακόµα και στη διάπραξη πληµµεληµάτων σε όλους τους
πανεπιστηµιακούς χώρους.
Δυστυχώς µέσα στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα διακρίνονται
και πολλά ιδεολογικά σκουπίδια µαζί µε όλα τα υπόλοιπα. Δεν
προτείνεται µε τις διατάξεις του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου η
επανεγγραφή των ιστορικών βιβλίων µε στόχο την εθνική αφύπνιση, ούτε προβλέπεται η ίδρυση τµηµάτων και σχολών µε γνωστικό και εκπαιδευτικό αντικείµενο την ελληνική ιστορία και τα
αρχαία ελληνικά.
Ούτε βεβαίως περιλαµβάνονται στις προτεινόµενες διατάξεις
προβλέψεις για ειδικές εξετάσεις για τους διδάσκοντες σε όλες
τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και συνεπώς και στην ανώτατη και τεχνολογική, ώστε να βεβαιωθεί το γνωστικό τους επίπεδο, να αξιολογηθούν και ως προς το έργο τους και ως προς την εθνική τους
συνείδηση.
Υπάρχει και ένα γελοίο άρθρο, το άρθρο 33, περί δηµιουργίας
επιτροπής ισότητας των φύλων. Στη σηµερινή Ελλάδα αν πρέπει
να συσταθούν επιτροπές ισότητας στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, αυτές θα πρέπει να έχουν ως θεµατικό αντικείµενο όχι
την ισότητα των φύλων -αυτό είναι δεδοµένο ότι υπάρχει-, αλλά
την ισότητα των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους αλλογενείς, αλλόθρησκους και αλλοδαπούς οι οποίοι τυγχάνουν
ευνοϊκότερης διακριτικής µεταχείρισης από το ανθελληνικό κράτος.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και καταγγέλλουµε την προσπάθεια του Υπουργού Παιδείας να υποβαθµίσει και να καταστρέψει το µέλλον της πατρίδας µας.
Επίσης, επειδή απευθύνοµαι στους εκπαιδευτικούς, τους καλούµε από ποια θέση κι αν βρίσκονται να προάγουν και να υπερασπίζονται την εθνική και πατριωτική συνείδηση των φοιτητών
και µαθητών ως οφείλουν, ειδικά σε µέρες δύσκολες και επικίνδυνες, όπως αυτές κατά τις οποίες επιχειρείται η προδοσία της
Μακεδονίας µας.
Να µας ενηµερώσετε επιτέλους τι γίνεται µε αυτή την περίφηµη επιτροπή για τα σχολικά βιβλία. Ακούγονται διάφορα και
διαβάζουµε στο διαδίκτυο περί διαφόρων αµφισβητήσεων για
τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, για το Μέγα Αλέξανδρο και τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο. Φυσικά οι Σκοπιανοί επιχειρούν να
περάσουν όλον τον αλυτρωτισµό τους µέσα από τα σχολικά βιβλία.
Δεν θα αφήσουµε φυσικά την ελληνική νεολαία στα χέρια απάτριδων και εθνοµηδενιστών. Θα είµαστε πάντα εδώ για να σας
καταγγέλλουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» τριάντα εννέα µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 13ο Γυµνάσιο Καλλιθέας.
Σάς καλωσορίζουµε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Δελής από το ΚΚΕ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό
νοµοσχέδιο που αφορά σε τρία πανεπιστήµια τα οποία και απορροφούν δύο ΤΕΙ ή συνεργούν -σύµφωνα µε τον άστοχο, κατά τη
γνώµη µας, τίτλο του νοµοσχεδίου- συνεχίζει το γαϊτανάκι των
αναδιαρθρώσεων στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρόκειται για σχεδιασµό που ξεκίνησε εδώ και έναν χρόνο φιλοδοξώντας να επιτύχει εκεί όπου απέτυχε το αντίστοιχο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» της
προηγούµενης κυβέρνησης.
Σύµφωνα µε την Κυβέρνηση δε, το αλησµόνητο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» της Νέας Δηµοκρατίας, που τελικά δεν υλοποιήθηκε, έπεσε
απλώς θύµα της αγωνίας του για πάση θυσία εξοικονόµηση πόρων -αυτό γράφει η αιτιολογική έκθεση-, καθώς και της ελλιπούς
προετοιµασίας του.
Βεβαίως, για να µην ξεχνιόµαστε, το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» της
Νέας Δηµοκρατίας το παρεµπόδισαν τότε οι µεγάλες φοιτητικές
κινητοποιήσεις προσωρινά, όπως αποδεικνύεται, µια και ο ΣΥΡΙΖΑ που τότε στήριζε αυτές τις κινητοποιήσεις υποκριτικά, όπως
αποδεικνύεται, τώρα το επαναφέρει µε διαφορετικό περιτύλιγµα,
αλλά µε το ίδιο πάντα περιεχόµενο και κυρίως µε τον ίδιο πάντα
στόχο. Άλλη µία απόδειξη, δηλαδή, ότι συνεχίζει µε πιο επιδέξιο
τρόπο την αντιλαϊκή πολιτική όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως βέβαια και παντού.
Όλο αυτό το µπαράζ των αναδιαρθρώσεων στην ανώτατη εκπαίδευση συντελείται µε τα ίδια γνωστά υλικά πάνω στους σχεδιασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, µε τα οποία
φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα αστικά κόµµατα συµφωνούν και τα
οποία αποτυπώθηκαν επίσηµα και στο τρίτο µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν όλοι µαζί, ώστε να τους είναι και πιο δεσµευτικό, χωρίς αυτό να σηµαίνει βεβαίως ότι και πιο πριν εφαρµοζόταν κάποια διαφορετική πολιτική. Τρανό παράδειγµα εδώ είναι
ο ν.3848/2010, γνωστός και ως νόµος Διαµαντοπούλου, νόµος
σταθµός για την εξαπόλυση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση, ο οποίος προηγήθηκε χρονικά όλων των
µνηµονίων.
Πού στοχεύουν τώρα σταθερά όλα τα παραπάνω; Μόνο όποιος δεν θέλει να δει δεν βλέπει ή όποιος θέλει να το κρύψει ότι
εδώ πρόκειται για σχέδια και κατευθύνσεις που υπηρετούν πριν
από όλα την καλύτερη προσαρµογή της εκπαίδευσης στο άρµα
της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων, στο άρµα των συνολικότερων επιδιώξεων του κεφαλαίου µέσα από την αντικειµενική έτσι κι αλλιώς σχέση παιδείας και οικονοµίας. Και επειδή
βέβαια αυτή η πλήρης υποταγή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
στις επιδιώξεις του κεφαλαίου για κερδοφόρες µπίζνες δεν µπορεί να κρυφτεί, πλασάρεται µε τη δικαιολογία της ισχυροποίησης
τάχα της εκπαίδευσης, προκειµένου αφού ξεπεράσει, όπως λέει
η Κυβέρνηση τις αγκυλώσεις και τις παθογένειες του παρελθόντος, να γίνει πιο δυναµική, πιο καινοτόµα, πιο ανταγωνιστική.
Όταν τώρα µιλάτε, κύριε Υπουργέ, για αγκυλώσεις και παθογένειες, δεν εννοείτε καθόλου, µα καθόλου ούτε το κόστος των
σπουδών που όλο και αυξάνει για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, ούτε τη φοιτητική µέριµνα η οποία συρρικνώνεται και υποβαθµίζεται διαρκώς, ούτε το περιεχόµενο των σπουδών και το
πώς αυτό θα συνδέει όλο και βαθύτερα τον νέο επιστήµονα µε
το επιστηµονικό του αντικείµενο. Το νοµοσχέδιο δεν ασχολείται
καν µε όλα αυτά και τα προσπερνά απλά σαν να µην υπάρχουν.
Ούτε φυσικά το νοµοσχέδιο απαντά τον εφιάλτη της ανεργίας
των νέων αποφοίτων που βρίσκεται στα ύψη, ενώ λίγοι είναι πια
οι απόφοιτοι που βρίσκουν δουλειά στο αντικείµενο που σπούδασαν και µε εργασιακά δικαιώµατα, βεβαίως, τα οποία φροντίσατε να είναι ισοπεδωµένα από την πολιτική σας.
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Όσο για το αν θα αρκεί το πτυχίο για να βρίσκει κανείς δουλειά, αν θα συνεχίσουν να απαιτούνται µεταπτυχιακά, πιστοποιητικά, πάσης φύσεως καταρτίσεις ή για το αν η έρευνα στα ερευνητικά κέντρα των νεών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων θα αφορά
κυρίως τις λαϊκές ανάγκες ή για το αν οι ερευνητές θα έχουν
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, η απάντηση του
νοµοσχεδίου είναι καθαρά εχθρική για τους φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζόµενους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως είναι
βεβαίως εχθρική και στις λαϊκές ανάγκες για πανεπιστήµια αποκλειστικά στην υπηρεσία τους.
Όσο όµως εχθρική είναι στα λαϊκά συµφέροντα, άλλο τόσο
είναι φιλική και γαλαντόµα στους επιχειρηµατικούς οµίλους και
το κεφάλαιο γενικότερα, που πάντα απαιτούν και τώρα πια βλέπουν την ανώτατη εκπαίδευση µε τη συµβολή του ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργεί ακόµα περισσότερο προς όφελός τους.
Όλο αυτό τώρα το αντιλαϊκό εγχείρηµα που περιγράψαµε πλασάρεται ως σύνδεση των νέων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µε
τις αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών, αλλά και της χώρας.
Εδώ όµως ακριβώς βρίσκεται κρυµµένη και η απάτη περί του κοινού οφέλους που όλοι δήθεν θα έχουµε από την καπιταλιστική
ανάπτυξη, αφού πρόκειται για µία ανάπτυξη κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα της ελληνικής αστικής τάξης για τις ανάγκες των
οµίλων της χώρας, για τις ανάγκες των Ελλήνων κεφαλαιοκρατών που αναζητούν νέα πεδία κερδοφορίας σε πάρα πολύ συγκεκριµένους κλάδους και όχι βέβαια για εκείνη την οικονοµική
ανάπτυξη που σχεδιάζεται κεντρικά και λειτουργεί για να ικανοποιεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών.
Δεν χρειάζεται κανείς βεβαίως να ψάξει και πολύ για να το
αποδείξει. Μια µατιά να ρίξει κανείς στο θαύµα του τουρισµού ή
στις γαλέρες των τηλεπικοινωνιών θα καταλάβει σε όφελος τίνος
έχουν ανάπτυξη αυτοί οι κλάδοι σήµερα.
Το επόµενο επιχείρηµα της Κυβέρνησης και των υπόλοιπων
αστικών κοµµάτων λέγεται «συγκρότηση του λεγόµενου Ενιαίου
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας». Προσοχή! Αυτός
ο ενιαίος χώρος καµµία απολύτως σχέση δεν έχει µε την ενιαία
ανώτατη εκπαίδευση για την οποία αγωνίζεται το ΚΚΕ και στην
οποία ενιαία ανώτατη εκπαίδευση παύει να υπάρχει η πολυδιάσπαση και η κατηγοριοποίηση ιδρυµάτων, πτυχίων, αποφοίτων
και διαµορφώνεται ένας µόνο τύπος πτυχίου ανά επιστηµονικό
αντικείµενο ανώτατου πανεπιστηµιακού επιπέδου.
Αυτό το πτυχίο, κατά τη γνώµη µας, πρέπει να είναι και η µοναδική αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελµα
και θα εµπεριέχεται, βεβαίως, σ’ αυτό όλη εκείνη η απαραίτητη
επιστηµονική γνώση για την κατανόηση του επιστηµονικού του
αντικειµένου και θα οδηγεί, συνεπώς, στην επιτυχή, δηλαδή στην
κοινωνικά ωφέλιµη άσκηση του επαγγέλµατος.
Ακούµε τόσες µέρες εδώ, κυρίως στις επιτροπές και, µάλιστα,
από πανεπιστηµιακά χείλη για εκείνην την περιβόητη αυταξία της
γνώσης, η οποία ασφαλώς και υπάρχει. Το επιχείρηµα αυτό ακουγόταν για να δικαιολογηθεί η παραπέρα αποσύνδεση του
πτυχίου από το επάγγελµα. Όµως, και η ανώτατη εκπαίδευση
είναι κατά βάση µια επαγγελµατική εκπαίδευση, γιατί η επιστήµη
δεν αποτελεί απλώς αυταξία. Δεν σπουδάζουµε γενικά για να γίνουµε επιστήµονες, αλλά για να γίνουµε εργαζόµενοι, ώστε να
συµβάλλουµε σε αυτό που είπε τόσο εύστοχα ο Μπρεχτ, στην
ελάφρυνση του µόχθου της ανθρώπινης ύπαρξης. Γι’ αυτό σπουδάζουµε.
Ακριβώς από αυτήν τη διαπίστωση προκύπτει και θεµελιώνεται
η σύγχρονη ανάγκη να µπορούν οι απόφοιτοι, οι σηµερινοί επιστήµονες, να εργάζονται µε το πτυχίο τους στο αντικείµενο εκείνο που σπούδασαν.
Ο λεγόµενος «Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης», κατά
την Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ, σηµαίνει
όµως τα ακριβώς αντίθετα. Με µια ορολογία ψευδεπίγραφη, παραπλανητική αποτελεί µια διαδικασία ευρωενωσιακής προέλευσης, η οποία εξελίσσεται σε µια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία
απόκτησης προσόντων, αφού τα πτυχία παύουν να δίνουν πρόσβαση στο επάγγελµα για τους απόφοιτους. Γι’ αυτό και µέσα
σε αυτόν τον ενιαίο τάχα πανεπιστηµιακό χώρο σωρεύονται µαζί
πανεπιστηµιακά τµήµατα άλφα, βήτα και γάµα κατηγορίας. Οι
απόφοιτοι και τα πτυχία είναι πολυκατηγοριοποιηµένοι.
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Να, λοιπόν, πώς εκτός από την εκπαίδευση, που όπως είδαµε
γίνεται υπηρέτρια του κεφαλαίου µέσω της συµβολής της στην
καπιταλιστική ανάπτυξη, βλέπουµε την ανώτατη εκπαίδευση να
υπηρετεί άµεσα πια τους επιχειρηµατικούς οµίλους προσφέροντάς τους στο πιάτο απόφοιτους επιστήµονες διαβαθµισµένων
προσόντων, δηλαδή απόφοιτους βορά στα εφήµερα συµφέροντα και τις ανάγκες των εργοδοτών, απόφοιτους παγιδευµένους στο διαρκές εκείνο κυνήγι πιστοποιήσεων και καταρτίσεων
και σε µια κούρσα αντικοινωνικού εργασιακού ανταγωνισµού.
Να τι σηµαίνει και πού οδηγεί η πολύπλευρη διασύνδεση πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων. Να πού οδηγεί αυτή η ίδια η επιχειρηµατική λειτουργία των ιδρυµάτων.
Με αυτήν την πολιτική συµφωνούν όλα ανεξαιρέτως τα αστικά
κόµµατα και το δείχνουν νοµίζω και σήµερα. Οι διαφωνίες και οι
ενστάσεις τους είναι για δευτερεύοντα ζητήµατα και αφορούν
τις µεθόδους ή τους ρυθµούς που πρέπει να έχουν αυτές οι αναδιαρθρώσεις, ώστε να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις οικονοµικές
και ιδεολογικές ανάγκες του κεφαλαίου.
Η Νέα Δηµοκρατία λέει εδώ ότι είναι πολύ πρόχειρη όλη αυτή
η αναδιάρθρωση που εισάγεται µε το νοµοσχέδιο. Κατά τη γνώµη µας, κάνει λάθος, γιατί και το νοµοσχέδιο βεβαίως αυτό και
όλη αυτή η προσπάθεια εντάσσεται στην επιχείρηση της προσαρµογής των πανεπιστηµιακών σπουδών στις ορέξεις των επιχειρηµατικών οµίλων. Παραδείγµατος χάριν, δείτε πόσο µεγάλη,
µα πόσο µεγάλη, είναι η φροντίδα που δείχνει η Κυβέρνηση σε
τοµείς επένδυσης του κεφαλαίου, όπως είναι η λεγόµενη, ας
πούµε, διατροφή, το διατροφικό σύµπλεγµα, όπως λένε. Διαµορφώνει µε το παρόν νοµοσχέδιο τέσσερα, παρακαλώ, τµήµατα
διατροφής, διατροφολογίας και διαιτολογίας, δύο στη Θεσσαλονίκη και δύο στην Αθήνα. Εκτός από τη λιτότητα, η Κυβέρνηση
ενδιαφέρεται και για τη δίαιτά µας, δηλαδή.
Δείτε, επίσης, µε πόση επιµέλεια καταπιάνεται µέχρι την παραµικρή λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των νέων ερευνητικών ινστιτούτων και τεχνολογικών πάρκων πάντα ιδιωτικοοικονοµικής
λειτουργίας µέσα στα πανεπιστήµια, την ώρα που αδιαφορεί επιδεικτικά, επιδεκτικότατα για τα πραγµατικά µορφωτικά και ιδιωτικά προβλήµατα των σπουδαστών. Δεν σας λέµε κάτι παραπάνω, από το να ρίξετε µια µατιά στην κατάσταση που υπάρχει
στις φοιτητικές εστίες.
Το Πανεπιστήµιο δε Θεσσαλίας πραγµατικά αποκτά φαραωνικές διαστάσεις απορροφώντας όλο το ΤΕΙ Θεσσαλίας και τµήµατα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαµία. Το βάρος τώρα στη
Θεσσαλία πέφτει στην ίδρυση σχολών πολλές φορές ετερόκλητων, µε θολά επιστηµονικά αντικείµενα, τόσο πολύ που να καταντούν σχεδόν σχολές «Φρανκεστάιν» όσο και µε την ίδρυση πανεπιστηµιακών κέντρων έρευνας, καινοτοµίας και ανάπτυξης, όπως
το «Ιάσων» στον Βόλο που δίνει έµφαση στη λεγόµενη πολιτιστική βιοµηχανία.
Το βάρος, βεβαίως, εδώ στη Θεσσαλία πέφτει στον αγροτοκτηνοτροφικό τοµέα, τον οποίο και θα εξυπηρετήσουν τα διάφορα ινστιτούτα στις πόλεις της Θεσσαλίας, καθώς και το
Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας,
προκειµένου να στηρίξουν όχι, βέβαια, τις δεκάδες χιλιάδες µικροµεσαίων γεωργοκτηνοτρόφων που ξεκληρίζονται αλύπητα
από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά να στηρίξουν αυτά τα ινστιτούτα τις µεγάλες αγροτοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, στις
οποίες και συγκεντρώνεται ολοένα και πιο πολύ µε τη φροντίδα
βεβαίως όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και η γη και η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
Θέλετε τώρα και ένα δείγµα έτσι απλό, µικρό από τον λεγόµενο Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας; Ακούστε! Στο ίδιο πανεπιστήµιο, στη Λάρισα, θα
έχουµε Πολυτεχνική Σχολή µε τµήµατα τετραετούς φοίτησης,
όπως είναι το Ενέργειας και Περιβάλλοντος και στο ίδιο Πανεπιστήµιο, στον Βόλο δίπλα, θα έχουµε Πολυτεχνική Σχολή µε τµήµατα πενταετούς φοίτησης. Να τος, λοιπόν, ο ενιαίος χώρος
όπου στο ίδιο επιστηµονικό αντικείµενο θα υπάρχουν και πολλά
και κατηγοριοποιηµένα πτυχία, τµήµατα, άρα και απόφοιτοι, προκειµένου, όπως είπαµε, να εξασφαλίζεται η φθηνή και εξειδικευµένη εκείνη εργατική δύναµη, πιστοποιηµένη πάντα στα προσό-
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ντα και τις δεξιότητες εκείνες που απαιτεί κάθε φορά -just in time,
όπως λένε- το κεφάλαιο.
Παραπέρα, αν κάποιος δεν χρησιµοποιήσει το εργαλείο της
ταξικής προσέγγισης του νοµοσχεδίου, ίσως και να αναρωτηθεί
πραγµατικά τι ακριβώς εξυπηρετεί ένα πανεπιστηµιακό τµήµα
στα Ψαχνά της Εύβοιας µε επιστηµονικό αντικείµενο τη διαχείριση λιµένων και ναυτιλίας. Ίσως αναρωτηθεί. Αν, όµως, το συσχετίσει, όπως έκαναν, παραδείγµατος χάριν, οι εκλεγµένοι σύµβουλοι της λαϊκής συσπείρωσης του ΚΚΕ στο περιφερειακό συµβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, µε το master plan του Οργανισµού
Λιµένων Νοµού Ευβοίας -το οποίο και προβλέπει παρεµβάσεις
που αλλάζουν ολόκληρο το παραλιακό µέτωπο των περιοχών και
της Χαλκίδας και της Εύβοιας, ώστε να διευκολύνεται η δράση
των επιχειρηµατικών οµίλων και ανάµεσά τους, βεβαίως, και των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας-, τότε θα διαπιστώσει ότι παρεµβάσεις, όπως, για παράδειγµα, η µεταφορά του λιµανιού της
Χαλκίδας κατευθείαν στον ιδιόκτητο χώρο των εγκαταστάσεων
των «Τσιµέντων Χαλκίδας», της γνωστής πολυεθνικής κατ’ απαίτησή της, συνδέεται µε το διετές επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γίνεται για να βοηθήσει τις
επενδύσεις της και τα κέρδη της για συνδυασµένες µεταφορές
logistics, καθώς στο σηµείο αυτό υπάρχουν, εκτός από το λιµάνι
που θα υπάρχει βεβαίως, και οδική πρόσβαση, αλλά και σιδηροδροµική γραµµή.
Ναι, πρόκειται για τη «Lafarge», την πολυεθνική τσιµεντοβιοµηχανία, η οποία διεκδίκησε πέρυσι ή πρόπερσι –θυµηθείτε τοκαι πέτυχε µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οποία
και έσπευσε η Κυβέρνησή σας να δηλώσει ότι βεβαίως θα σεβαστεί, να µπορεί να απολύει όποτε και όσους εργαζόµενους θέλει.
Πρόκειται για µια απόφαση-κόλαφο για την κυβερνητική «καραµέλα» τόσο γι’ αυτό το περιβόητο ευρωπαϊκό κεκτηµένο όσο και
για τη δική της ευαισθησία περί τα εργασιακά, µια απόφαση που
άνοιξε τον δρόµο στην παραπέρα αντεργατική πολιτική. Τα χατίρια αυτής κάνετε και µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Την ίδια αποστολή έχει και η Τεχνόπολη Ευρίπου, που εντάσσεται στην επιχειρηµατική λειτουργία του ΕΚΠΑ, για την ανάπτυξη έρευνας για λογαριασµό των βιοµηχάνων της περιοχής.
Ούτε είναι βεβαίως τυχαίο ότι σε αυτά τα ερευνητικά κέντρα θα
ανθίσουν περισσότερο οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις του διδακτικού και λοιπού προσωπικού.
Το ερώτηµα το διατυπώσαµε και προχθές: Πώς θα στηριχθούν, αν τέλος πάντων δεχτούµε τη δική σας λογική και µιλήσουµε γι’ αυτό που εισάγετε, οι επτά νέες σχολές –άσχετα αν διαφωνούµε ή συµφωνούµε δηλαδή- που ιδρύονται και τα τριάντα
εννέα νέα πανεπιστηµιακά τµήµατα; Με ποιο προσωπικό; Με ποια
χρηµατοδότηση; Μήπως µε αυτήν που έχει οδηγήσει τα ιδρύµατα να λειτουργούν στα όρια τους; Είναι φανερό ότι χωρίς γενναία χρηµατοδότηση τίποτα δεν µπορεί να γίνει.
Σε κάθε περίπτωση, όσοι νοιάζονται για την απαράδεκτη κατάσταση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση -από τη σκοπιά των λαϊκών οικογενειών και των αναγκών- αυτήν την επιχειρηµατική
λειτουργία και την εµπορευµατοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, που υπηρετείται διαδοχικά βεβαίως από όλες τις κυβερνήσεις, είναι που πρέπει να βάλουν στο στόχαστρο. Γι’ αυτό και το
ΚΚΕ δεν είναι απλώς αντίθετο σε αυτό το νοµοσχέδιο. Καλεί -και
µε αφορµή αυτό, βεβαίως- στον αγώνα για τη συνολική ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής και της συνολικότερης πολιτικής.
Τώρα, ας µου επιτραπεί ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε –θα ήθελα
την ανοχή που έχετε επιδείξει και στους προηγούµενους- µε
αφορµή και το καταδικασµένο, στη συνείδηση των εκπαιδευτικών, περιβόητο νέο σύστηµα προσλήψεων-απολύσεων, µιας και
αποτελεί µίξερ στην ουσία ανακύκλωσης της ανεργίας, να σας
πω ότι σας ακούµε τόσες µέρες. Η επιχειρηµατολογία σας δεν
είναι καινούργια. Τα ίδια ακριβώς επιχειρήµατα ακούγονταν από
το ΠΑΣΟΚ το 1997, όταν καταργούσε την επετηρίδα. Τα ίδια! Και
τι σύµπτωση! Και τότε έπεφταν πάρα πολλά χηµικά, όπως και
τώρα.
Όπως φαίνεται, όµως, και από τη µαζικότητα και από τη µαχητικότητα των κινητοποιήσεων, όλοι οι εκπαιδευτικοί, µόνιµοι και
συµβασιούχοι, ούτε πείθονται από την κυβερνητική προπαγάνδα
ούτε βεβαίως υποκύπτουν στην καταστολή. Τίποτα δεν πρόκειται
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να σώσει και αυτό το απαράδεκτο σύστηµα, που κοροϊδεύει τελικά όλους τους άνεργους εκπαιδευτικούς και τους οδηγεί στη
διάσπαση, τον κανιβαλισµό, µέσα από ένα αέναο κυνήγι µοριοδότησης για την πιστοποίηση προσόντων.
Και ξέρετε κάτι; Και σήµερα, τώρα που µιλάµε, είναι έξω από
δω, από τη Βουλή και αντί να αλληλοφαγώνονται, όπως επιδιώκετε µε το σύστηµα που εισάγετε, διαδηλώνουν όλοι µαζί και
διεκδικούν την άµεση µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων της
εκπαίδευσης των τελευταίων χρόνων, ως το ελάχιστο εκείνο που
πρέπει και µπορεί να γίνει για το καλό της εκπαίδευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μία κουβέντα για το Παλληµνιακό Ταµείο, ιστορικό οπωσδήποτε ίδρυµα της Λήµνου, το οποίο όµως και αυτό δεν αφήνετε
απείραχτο, γιατί του γενικεύετε και του ενδυναµώνετε τα επιχειρηµατικά του χαρακτηριστικά σε βάρος των κανονικών του αναφορών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δελή, ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί µετά θα ζητάνε όλοι παραπάνω χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Να δώσω και µία απάντηση στην τροπολογία που κατέθεσε πριν λίγο -επιτέλους τώρα το είδαµε- για τη
µείωση των µαθητών στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ Δηµοτικού,
κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, µακριά από µας η µικροψυχία. Θα την
ψηφίσουµε τη διάταξη.
Αλλά επιτρέψτε µας, κύριε Υπουργέ, να πούµε ότι θα ήταν πιο
ολοκληρωµένη αυτή η διάταξη αν συνοδευόταν και από τη µείωση του κατώτατου αριθµού των νηπιαγωγείων, που ήταν στα
επτά και το πήγατε στα δεκατέσσερα. Να το πάτε και το δεκατέσσερα στα επτά. Θα ήταν πιο ολοκληρωµένη η πρότασή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Γιατί συνδέεται το ανώτατο και το κατώτατο όριο µαθητών ενός τµήµατος. Βεβαίως και έχουν σχέση
απόλυτη και το καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ για τον σεβασµό στον χρόνο. Είναι εξήντα οµιλητές. Αν
υποβληθεί και ονοµαστική ψηφοφορία, πάµε για διανυκτέρευση.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Κατσίκης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να ενηµερώσω το Σώµα και συγχρόνως να σας ευχαριστήσω, διότι µετά
από µία επικοινωνία που είχα µαζί σας, κάνετε δεκτό το αίτηµα
για αύξηση της µοριοδότησης αναφορικά µε τα κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης όπου µοριοδοτείτε µε ένα µόριο παραπάνω εκείνους οι οποίοι έχουν παιδιά,
άρα από δύο µόρια αυξάνετε στα τρία για κάθε παιδί. Συνεπώς,
έτσι εξυπηρετείται η πληθυσµιακή οµάδα των τριτέκνων και των
πολυτέκνων, εις τρόπον ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητες
πρόσληψης στον εκπαιδευτικό τοµέα.
Κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου εισάγεται προς
ψήφιση σε συνέχεια της µεταρρυθµιστικής πολιτικής που εφαρµόζεται και σηµατοδοτεί τη δυνατότητα του κράτους να παρέχει
στους Έλληνες πολίτες ένα δηµόσιο αγαθό µε υψηλού επιπέδου
ποιότητα, µε πλήρη αξιοποίηση και λογοδοσία των πόρων που
διατίθεται στην παιδεία, καθώς η αντικειµενικότητα και η αξιοκρατία οδηγούν στην εµπέδωση του αισθήµατος δικαίου και
αξιοπιστίας στον Έλληνα πολίτη, καθηγητή, φοιτητή και γονέα.
Οφείλουµε να εναρµονιστούµε µε τις σύγχρονες, αυξηµένες
απαιτήσεις των καιρών, που επιτάσσουν τη δηµιουργία εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε µεγαλύτερη εξωστρέφεια και αυξηµένες δυνατότητες παραγωγής ερευνητικού έργου, µε στόχο την απονοµή ακαδηµαϊκών τίτλων εγνωσµένου διεθνώς κύρους και την
προσέλκυση περισσότερων νέων φοιτητών, ακόµα και από το
εξωτερικό.
Εφαρµόζεται και προωθείται η κεντρική αρχιτεκτονική που ξεκίνησε µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και συνεχίστηκε µε τις πρόσφατες αλλαγές, που νοµοθετήθηκαν στην
περίπτωση του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστηµίου το περασµένο καλοκαίρι, µε στόχο την αποτελεσµατικό-
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τερη αντιµετώπιση των προκλήσεων του µέλλοντος και τη διασύνδεση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και της οικονοµίας.
Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των χρόνιων προβληµάτων, η
αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών και η θεραπεία των αδυναµιών, που εντοπίζονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
προκειµένου να ξεπεραστούν τα συσσωρευµένα αδιέξοδα του
παρελθόντος και να απεγκλωβιστούν οι νέες γενιές των σπουδαστών, αποτελεί βασική επιδίωξη των διατάξεων του παρόντος.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε αυτό το εγχείρηµα, που
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αναφορικά µε την αναδιαµόρφωση του
εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας, καθώς πιστεύουµε πως οι αλλαγές που θεσµοθετούνται βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.
Το σύνολο εξάλλου των προτεινόµενων διατάξεων δεν αποτελεί
µονοµερή πρόταση, αλλά είναι προϊόν εισηγήσεων και πορισµάτων, που συστάθηκαν από επιτροπές ακαδηµαϊκών δασκάλων,
δηλαδή των άµεσα εµπλεκοµένων ανθρώπων, αυτών που καταγράφουν καθηµερινά τις ανάγκες της πανεπιστηµιακής κοινότητας από τη µία µεριά και αυτών που χαράσσουν την πολιτική του
αύριο των πανεπιστηµίων από την άλλη.
Και επιπλέον, η συναίνεση που υπάρχει για το νοµοσχέδιο
αυτό από τις Συγκλήτους του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και ΤΕΙ
Θεσσαλίας, του TEI Στερεάς Ελλάδος, του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου µετά
από µία διαβούλευση, που εκτυλίχθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο, αποτελεί την επιτοµή του διαλόγου και των δηµοκρατικών
διαδικασιών, οι οποίες βεβαίως και τηρήθηκαν βάσει του χρονοδιαγράµµατος, που είχε τεθεί από την ηγεσία του Υπουργείου.
Καλό είναι να θυµόµαστε πως κατά το παρελθόν η παράλληλη,
συχνά απρογραµµάτιστη και πελατειακή, ίδρυση τµηµάτων σε
πανεπιστήµια και ΤΕΙ είχε ως αποτέλεσµα την αλληλοεπικάλυψη
γνωστικών αντικειµένων και τη δηµιουργία σύγχυσης στους αποφοίτους. Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν ότι εκατοντάδες
τµήµατα σε πανεπιστήµια και κυρίως σε ΤΕΙ δεν είχαν επαγγελµατικά δικαιώµατα, µε αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις οι
φοιτητές να µην επενδύουν όσο θα έπρεπε στη γνώση και στις
σπουδές.
Αυτή ήταν η κατάσταση την οποία εκλήθηµεν να αντιµετωπίσουµε και για το λόγο αυτό θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να µην
αναλωνόµαστε σε αντιδράσεις στείρας κριτικής, χωρίς να υποβάλουµε ουσιαστικές προτάσεις.
Το υπό ψήφιση, λοιπόν, σχέδιο νόµου βάζει µία άνω τελεία στη
διαιώνιση αυτής της κατάστασης και αποτελεί την αφετηρία µιας
µεταβατικής περιόδου αναβάθµισης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Δίνονται άµεσες και ταυτόχρονα µακρόπνοες λύσεις µέσα
από τις διατάξεις των πενήντα δύο συνολικά άρθρων του παρόντος, προκειµένου να ξεπεραστούν τα γνωστά προβλήµατα που
αφορούν στην αλληλοκάλυψη των κοινών γνωστικών πεδίων,
αλλά και το πρόβληµα της υποστελέχωσης και της υποχρηµατοδότησης που έπληξε επί σειρά ετών τα µικρά σε µέγεθος και χωρικά διασπαρµένα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Με τις
νέες διατάξεις όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί σε ΤΕΙ και ολοκληρώσουν το πρόγραµµα τους, θα έχουν τη δυνατότητα, εάν βεβαίως το επιθυµούν, να διευρύνουν το πρόγραµµα σπουδών
τους.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα γίνονται πλέον ελκυστικότερα τόσο
σε όλους τους ακαδηµαϊκούς, όπως η προσέλκυση φοιτητών,
µελών ΔΕΠ και επιστηµονικών συνεργατών, όσο και σε όρους
ανάπτυξης συνεργασιών µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µε τις
ΔΕΚΟ, µε τα επιµελητήρια και µε άλλους επιχειρηµατικούς φορείς σε τοπικό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.
Την ίδια στιγµή, η απορρόφηση των ΤΕΙ από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κρίνεται ως πλήρης, αλλά και ως επαρκής.
Συνοδεύεται από την αυτοδίκαιη µεταφορά και ένταξη του συνόλου του προσωπικού των καθηγητών και των φοιτητών σε ένα
ακαδηµαϊκό περιβάλλον µε µεγαλύτερο κύρος, δυνατότητες και
προοπτικές, ενώ εξίσου σηµαντική κρίνεται και η συνέχεια όλων
των εν ισχύ ερευνητικών έργων και προγραµµάτων, καθώς και η
διαχείριση αυτή µέσω των ειδικών λογαριασµών κονδυλίων έρευνας.
Οι νέοι κλάδοι που δηµιουργούνται και τα επιστηµονικά πεδία
των ΤΕΙ που ενσωµατώνονται στα εν λόγω πανεπιστήµια (Καπο-
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διστριακό, Γεωπονικό και Θεσσαλίας) βασίζονται στη διασύνδεση των σπουδών µε την απασχόληση και επιδιώκουν τη µεγαλύτερη κατά το δυνατόν απορρόφηση των αποφοίτων από την
αγορά εργασίας.
Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη
φυγή νέων από τη χώρα µας, να σταµατήσει το φαινόµενο της
διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό και να δοθούν ουσιαστικά
κίνητρα στους νέους, προκειµένου να εξελιχθούν, να διαπρέψουν
και να προσφέρουν στον τόπο τους διαδραµατίζοντας ενεργό
ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και αυτό,
καθώς οµολογουµένως η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και ταυτόχρονα καταλύτη
για την οικονοµική ανάπτυξη, την ευηµερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι σχολές και τα ινστιτούτα που διασπείρονται σε πόλεις της περιφέρειας και λειτουργούν πλέον µε αυξηµένο κύρος,
καθώς δύνανται να προσφέρουν ανώτατου επιπέδου σπουδές,
είναι µία εξέλιξη που αναβαθµίζει το σύνολο των δράσεων που
µπορούν να αναπτυχθούν µε βάση τη διασύνδεση της τοπικής
οικονοµίας µε την επιστηµονική γνώση.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται, υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η
λειτουργία µιας σειράς ινστιτούτων, όπως το Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του
Καρκίνου, µε έδρα τη Λάρισα, το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων στην Καρδίτσα, το Ινστιτούτο Κινησιολογίας στα Τρίκαλα
και το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης στην Άµφισσα, µεταξύ
άλλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξωστρέφεια των ΑΕΙ που ενισχύεται από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, αναµένεται να αποδώσει αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα, όπως έχουν καταδείξει παρόµοιες προσπάθειες που έχουν εφαρµοστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μέσα από µία συντονισµένη συνεργασία της επιχειρηµατικής
κοινότητας και των νέων πανεπιστηµίων θα διευρυνθεί η βάση
εφαρµογής των ερευνητικών αποτελεσµάτων και των καινοτόµων προτάσεων προς όφελος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Τα οφέλη είναι αµφίδροµα, καθώς όφελος θα υπάρχει βεβαίως
και για τα ίδια τα πανεπιστήµια. Θα βελτιωθούν οι συνθήκες για
την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων από τον ιδιωτικό
τοµέα, προς την έρευνα και την καινοτοµία, γεφυρώνοντας το
χάσµα µεταξύ επιστήµης και αγοράς, καθώς η νέα επιστηµονική
γνώση θα µπορεί να µετατρέπεται απρόσκοπτα σε νέα προϊόντα
και υπηρεσίες.
Σε αυτά τα αποτελέσµατα προσβλέπει η νέα αρχιτεκτονική
που εφαρµόζεται στον ακαδηµαϊκό χάρτη της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς από το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε το βασικό αντικείµενο του νοµοσχεδίου, που είναι η συγχώνευση Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ µε
αποτέλεσµα την εξαφάνιση των ΤΕΙ από τον ακαδηµαϊκό χάρτη.
Όπως είπαµε και στις επιτροπές, η συζήτηση που δεν κάναµε
ποτέ είναι αν χρειαζόµαστε τη βαθµίδα των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση. Μάλλον την είχαµε κάνει τη συζήτηση αυτή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το καλοκαίρι του 2016, αλλά δεν
είχαµε καταλήξει στο σηµερινό αποτέλεσµα.
Και εσείς, κύριε Υπουργέ, και το πόρισµα που είχε βγει, µε το
οποίο τότε εν πολλοίς συµφωνούσαµε, κατέληγε σε µία σε βάθος
χρόνου αναβάθµιση και πανεπιστηµιοποίηση συγκεκριµένων τµηµάτων µετά από αξιολόγηση τους. Δεν σας καταθέτω το πόρισµα. Το είχαµε καταθέσει στην αντίστοιχη συζήτηση που κάναµε
για τη συνένωση του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε το ΤΕΙ Ηπείρου.
Εµείς θεωρούµε ότι στο παραγωγικό µοντέλο της χώρας, στην
παραγωγική πυραµίδα πρέπει να υπάρχουν τεχνολογικά στελέχη
επαρκώς εκπαιδευµένα και αυτό µε την κατάργηση των ΤΕΙ γίνεται δύσκολο. Θα έχουµε πλέον ή πτυχιούχους πανεπιστηµίων ή
αποφοίτους διετών δοµών από τα ΕΠΑΛ, τα πανεπιστηµιακά
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εκείνα διετή τµήµατα, για να παίζουν αυτόν τον ρόλο. Θα πρέπει
να υπάρχει κάτι ανάµεσα για τα στελέχη εφαρµογών. Τα λέει άλλωστε πολύ ωραία και ο καθηγητής Γιώργος Μαντάνης από το
ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου
Επίπλου στην Καρδίτσα, ένα από τα ΤΕΙ τα οποία ουσιαστικά
συγχωνεύονται, σε ένα άρθρο τον Νοέµβριο που αναφέρεται σε
όλα αυτά µε τίτλο: «Γιατί τα ΤΕΙ γίνονται πανεπιστήµια µε νόµο;».
Και ας πούµε ότι αυτός ο µετασχηµατισµός έχει αποφασιστεί
ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει, όµως, να γίνει µε διαδικασίες fast
track; Ακόµα και οι πρυτάνεις που ήρθαν στην ακρόαση των φορέων, εξέφρασαν τις έντονες αµφιβολίες τους αν προλάβουν να
είναι έτοιµα τα νέα τµήµατα τον επόµενο Σεπτέµβριο. Πολύ θέλανε να πάνε από τον Σεπτέµβριο του 2020 - 2021.
Περισσότερο νοµίζω ότι σας ενδιαφέρει να µπουν φέτος στα
µηχανογραφικά των παιδιών τα νέα τµήµατα και όχι αν είναι
πραγµατικά έτοιµα να λειτουργήσουν σε οκτώ µήνες. Μεσολαβούν, όµως, οι εκλογές και θέλετε να προλάβετε. Όταν, όµως,
το κριτήριο των αποφάσεων σας είναι το πολιτικό, το προεκλογικό, το ψηφοθηρικό και όχι το ακαδηµαϊκό, τότε οι αποφάσεις
είναι όχι επαρκώς επεξεργασµένες και στρεβλές.
Κι αν δεν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόµενος κοντά στα αφτιά
του Υπουργού, τότε οι αδικίες καραδοκούν, όπως στο Τµήµα των
Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Καταργείται το Τµήµα
µε την υψηλότερη βάση εισαγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το Τµήµα
Ιατρικών Εργαστηρίων, ένα τµήµα µε υποδοµές, επαγγελµατική
αποκατάσταση, ακαδηµαϊκό αλλά και εκπαιδευτικό έργο. Με τι
κριτήρια έγινε αυτό; Είναι άγνωστο. Και το γεγονός ότι ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας είπε ότι θα το δουν το θέµα
σε κάποια επόµενη σύγκλητο, δείχνει την προχειρότητα του εγχειρήµατος. Το καταργούµε και βλέπουµε.
Ένα από τα επιχειρήµατα της συγχώνευσης είναι ότι θα δηµιουργηθούν συνέργειες –το είδαµε στην αιτιολογική έκθεση να
γράφεται κατά κόρον- και οικονοµίες κλίµακας, κάτι που κατά τη
γνώµη µας είναι θεωρητικά σωστό. Για να δούµε, όµως, και στην
πράξη εάν γίνεται.
Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας θα δηµιουργηθεί νέα σχολή τεχνολογίας στη Λάρισας, ενώ ήδη υπάρχει Πολυτεχνική Σχολή
στον Βόλο. Στην Πολυτεχνική αυτή Σχολή υπάρχει Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Τµήµα Πληροφορικής. Στο υπάρχον ΤΕΙ
Θεσσαλίας υπάρχουν δύο Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών, ένα
Ηλεκτρολόγων, ένα Μηχανολόγων και ένα Μηχανικών Πληροφορικής. Όσοι θέλουν, όµως, αναβάθµιση του πτυχίου σε ΑΕΙ, θα
πάνε στη Σχολή Τεχνολογίας που είναι στη Λάρισα, στο Τµήµα
Ενέργειας ή στο Τµήµα Περιβάλλοντος ή για τους πληροφορικάριους στο Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων. Δηλαδή θα πάνε όχι
στο αντικείµενό τους που σπούδασαν και υπάρχει στην Πολυτεχνική Σχολή στον Βόλο, αλλά σε κάτι άλλο στη Λάρισα. Γιατί;
Γιατί προφανώς η Πολυτεχνική Σχολή έβαλε βέτο σε αυτήν την
ώσµωση.
Είναι αυτές συνέργειες; Διασφαλίζονται έτσι οι οικονοµίες κλίµακας ή ο καθένας τραβάει τον παράλληλο δρόµο του;
Ο διαµοιρασµός των ιµατίων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος σε τρία
πανεπιστήµια, στο Καποδιστριακό, το Γεωπονικό και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας είναι ο ορισµός της ακαδηµαϊκής κοπτοραπτικής, κοπτοραπτική µε τοπικά και συντεχνιακά κριτήρια.
Δεν θα µπω στην κριτική του αντικειµένου των τµηµάτων που
δηµιουργούνται, αρκετά από τα οποία θα µπορούσαν να είναι
απλά µεταπτυχιακά προγράµµατα σε πανεπιστήµια, αλλά θα
θέσω τους όρους µετάβασης. Πόσο εύκολο είναι ένα τµήµα ΤΕΙ
Τεχνολογίας Αεροσκαφών, αυτό που είναι στα Ψαχνά Ευβοίας,
να µετατραπεί µέσα σε εννέα µήνες σε πανεπιστηµιακό Τµήµα
Αεροδιαστηµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, που θα ανήκει στο
ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό που δεν έχει καν πολυτεχνική σχολή;
Κι αυτό λέτε ότι θα αρχίσει να λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο.
Γι’ αυτό σας λέω ότι βιάζεστε. Βιάζεστε να βάλετε εντυπωσιακούς τίτλους για το επόµενο µηχανογραφικό που από µέσα,
όµως, θα έχει µουσαµάδες.
Πάντως εγώ θεωρώ ότι αυτήν την ακαδηµαϊκή πανσπερµία θα
τη λύναµε, αν έµπαιναν στα κριτήρια εισαγωγής κάποια κατώφλια βαθµολογίας, δηλαδή να υπάρχει βαθµολογικό κατώφλι ει-
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σαγωγής, έστω το οκτώ (8), αν δεν σας αρέσει η βάση του δέκα
(10), ώστε να µην καταντούν πολλά τµήµατα απλώς πάρκινγκ
φοιτητών που δεν φοιτούν ή δεν τελειώνουν ποτέ τις σπουδές
τους σε αυτά και απλώς τους έχουµε εγγεγραµµένους για να δικαιολογούν την ύπαρξή τους. Με το κριτήριο αυτό θα µπορεί να
καθορισθεί και η πραγµατική δυναµικότητα των τµηµάτων χαµηλής ζήτησης.
Για τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα -τα είπε και η Ένωση
Ελλήνων Ερευνητών, που ήρθε στην ακρόαση φορέων- ξεκινήσατε ένα θεσµό που κανείς δεν έχει πεισθεί για τη χρησιµότητά
του όταν ήδη υπάρχουν τα ΕΠΙ, τα ερευνητικά πανεπιστηµιακά
ινστιτούτα. Η Κυβέρνηση αρέσκεται στο να δηµιουργεί νέες επιτροπές, νέα όργανα και νέους θεσµούς ανεξάρτητα από τη σκοπιµότητα, τη χρησιµότητα ή και τη βιωσιµότητά τους.
Εδώ µάλλον µε τα ερευνητικά πανεπιστηµιακά κέντρα εµπεδώνονται τα στεγανά µεταξύ πανεπιστηµιακού και ερευνητικού
κόσµου. Συµµερίζοµαι την άποψη των ερευνητών, που τους
ακούσαµε στη Βουλή στην ακρόαση των φορέων, ότι πρόκειται
για ένα παράλληλο ερευνητικό σύστηµα, που ενισχύει τον κατακερµατισµό αντί να ενισχύει τις συνέργειες, συµβάλλει στην εσωστρέφεια αντί για τη διασύνδεση και προφανώς δεν είναι
συµβατό µε την υλοποίηση ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας.
Όσον αφορά το άρθρο 37 και τις µικρορυθµίσεις για την οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών έργων, αυτά δεν είναι καν
ασπιρίνη. Έχετε µετατρέψει τους ερευνητές από φορείς υλοποίησης, έρευνας και νέας γνώσης σε λογιστές και πλέον το φυσικό
αντικείµενο των έργων έρχεται σε δεύτερη µοίρα. Σε πρώτη
µοίρα περνάει αυτή η ενδελεχής διαχείριση.
Ακόµα περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, όπως και από τον κ. Τσακαλώτο, την απάντησή σας στη σχετική ερώτηση που είχαµε
κάνει στις αρχές Μαΐου του 2018 για τη γραφειοκρατία, δηλαδή,
που υπάρχει στους ΕΛΚΕ των πανεπιστηµίων και κάνει τη ζωή
δύσκολη και στο προσωπικό και στους ερευνητές.
Θα κλείσω το κεφάλαιο αυτό των συγχωνεύσεων µε την ΑΔΙΠ,
τη διακοσµητική αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας. Και το
«διακοσµητική» µας το επιβεβαίωσε και η κ. Παϊσίδου, η Πρόεδρός της, που είπε και η ίδια ότι για τις συγκεκριµένες συγχωνεύσεις, όπως και για τις προηγούµενες, δεν είχαν ερωτηθεί.
Φαντάζοµαι ότι αν την αντικαταστήσετε στην προεδρία, όπως
προαναγγείλατε, µε τον σύµβουλό σας, τον κ. Κυπριανό, τότε θα
τη ρωτάτε πιο συχνά την ΑΔΙΠ.
Υπάρχει εδώ, όµως, ένα θέµα, κύριε Υπουργέ: Θα βάλετε σύµβουλό σας ως επικεφαλής σε µία ανεξάρτητη αρχή, όπως η
ΑΔΙΠ; Δεν είναι καµµία µοµφή αυτή προς τον κ. Κυπριανό, αλλά
δεν θα έπρεπε αυτές οι αρχές να στελεχώνονται µετά από ανοικτή πρόσκληση, να µην είναι δηλαδή οι πρόεδροι φίλα προσκείµενα στελέχη;
Και επειδή φαντάζοµαι τη δικαιολογία, «και οι προηγούµενοι
τα ίδια έκαναν», θα µου πείτε, εσείς, όµως ήσασταν η ελπίδα που
έρχεται και όχι το έργο που επαναλαµβάνεται. Γιατί σ’ αυτά τα
θέµατα, δυστυχώς, έχει αποδειχθεί ότι στην ηµετεροκρατία, στο
να βάζουµε παντού τους δικούς µας, έχετε ξεπεράσει και τους
δασκάλους των προηγούµενων δεκαετιών.
Διάβασα, επίσης, γιατί δεν ήµουν παρών εκείνη την ώρα στην
επιτροπή, ότι ζητάτε από τα κόµµατα να σας καταθέσουν σχέδιο
για την ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστηµίου. Μεταξύ άλλων συγκεκριµένα είπατε να σας πουν πώς γίνεται αυτό, θα έχει αυτά τα
τµήµατα, θα έχει αυτή την επένδυση, θα έχει αυτά διπλώµατα,
θα έχει αυτά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Συγγνώµη, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των κοµµάτων; Να σας
καταθέτουν µελέτη σκοπιµότητας µιας επένδυσης; Ο ρόλος τους
είναι να καθορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθούν οι
ενδιαφερόµενοι.
Κάναµε και κάποιες ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν στις επιτροπές. Ξεκινώ από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Είναι η τρίτη παράταση που δίνετε. Τι γίνεται µε το οργανόγραµµα; Τι γίνεται µε
τον Οργανισµό του ΕΑΠ; Αναδείξαµε αυτό το θέµα πριν από δύο
χρόνια και δύο χρόνια µετά φαίνεται, όµως, να µη βιάζεστε και
πολύ. Η οµηρία των συµβασιούχων του ΕΑΠ είναι µία βολική κατάσταση προεκλογικά.
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Για τη Σιβιτανίδειο Σχολή και το άρθρο 51, δηλαδή για το διοικητικό συµβούλιο της Σιβιτανιδείου, το είχατε ξαναφέρει σε προηγούµενο νοµοθέτηµα και το αποσύρατε. Τώρα το επαναφέρετε
και το θέµα είναι γιατί θέλετε να το αλλάξετε. Υπάρχουν κάποιες
δυσλειτουργίες; Να µας αναφέρετε.
Ή µήπως θέλετε να το ελέγξετε µε έξι από τα έντεκα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου να διορίζονται από εσάς; Και το αστείο
είναι ότι η συγκεκριµένη παράγραφος λέει έξι µέλη που είναι
µέλη ΔΕΠ πανεπιστηµίων ή επιστηµονικό προσωπικό ΤΕΙ ή στελέχη της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή στελέχη της
δηµόσιας διοίκησης συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ όλων των βαθµίδων ή µέλη
επιστηµονικών συλλόγων και επιµελητηρίων. Δηλαδή µπορεί να
µην έχουν σχέση µε την τεχνική εκπαίδευση, µπορεί απλώς να
είναι κάποιοι φίλοι του Υπουργού.
Αν θέλετε, βάλτε πιο αυστηρά κριτήρια και όχι τη µισή Ελλάδα,
όπως προκύπτει από τη συγκεκριµένη διάταξη. Βάλτε και θεσµικά, όπως για παράδειγµα, να είναι εκπρόσωπος από το ΤΕΕ.
Άλλωστε, µιλάµε για τεχνική εκπαίδευση.
Ύστερα είναι και η τροπολογία για τους πρυτάνεις µε τη δυνατότητα που δίνετε για δεύτερη θητεία. Και εδώ δεν µου απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, τι άλλαξε από τον Αύγουστο του 2017,
οπότε η Βουλή ψήφισε τον ν.4485/2017, τον οποίον ο ίδιος εισηγηθήκατε και προέβλεπε ότι ο πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι
υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόµενη θητεία στο
αξίωµα του πρύτανη.
Μήπως το Υπουργείο αξιολόγησε τη συγκεκριµένη διάταξη και
διαπίστωσε από πέρυσι µέχρι φέτος ότι είναι δυσλειτουργική; Ή
µήπως είναι µία διάταξη «κίνητρο» στο πλαίσιο της προσπάθειας
πειθούς των διοικήσεων των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για την
υιοθέτηση των ΤΕΙ στο πλαίσιο της συγχώνευσης;
Για άλλη µία φορά έχουµε, όπως άλλωστε και στο παρελθόν,
την περίπτωση που αντί τα πρόσωπα να προσαρµόζονται στους
θεσµικούς κανόνες, οι θεσµικοί κανόνες να προσαρµόζονται στα
πρόσωπα κατά πώς βολεύει την εκάστοτε Κυβέρνηση.
Θα κλείσω µε την τροπολογία των διορισµών, που έχουν γίνει
τώρα άρθρα εντός του νοµοσχεδίου. Κατά τη γνώµη µας, ήθελε
περισσότερη και πιο ουσιαστική διαβούλευση ένα τόσο κρίσιµο
θέµα. Να γίνει, ίσως, και µία ad hoc οργανωµένη συνεδρίαση της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όπως αυτή που µας έχετε
υποσχεθεί από πέρυσι το Μάιο ότι θα γίνει για τις µετεγγραφές
των πανεπιστηµίων και γι’ αυτό σας στείλαµε συγκεκριµένες προτάσεις.
Θα έπρεπε να αποτελέσει θέµα διαλόγου το αν πρέπει να πάµε
στο µοντέλο του ενιαίου πίνακα ή να ακολουθήσουµε τη γνωστή
πρακτική των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, που εφαρµόζει µε τα ανάλογα ποσοστά, πέραν της µεγάλης πλειοψηφίας, των γενικών θέσεων και θέσεις για πολύτεκνους, για τρίτεκνους, για άτοµα µε
αναπηρία αλλά κυρίως, για θέσεις µε και χωρίς προϋπηρεσία,
γιατί, όπως είναι προφανές, οι νεότεροι απόφοιτοι δεν θα µπορούν να έχουν καµµία ελπίδα συµµετοχής στον εν λόγω διαγωνισµό.
Θεωρούµε ότι υπάρχουν αδικίες σε βάρος όσων προέρχονται
από την ιδιωτική εκπαίδευση και όπως µας είπατε, ας ακολουθήθηκε η συνήθης πρακτική. Επίσης, ίσως κάποια στιγµή πρέπει να
εξετάσουµε και την περίπτωση µοριοδότησης ή αναγνώρισης
προϋπηρεσίας µε κάποιον τρόπο των πτυχιούχων που δουλεύουν
σε φροντιστήρια. Όµως, µιλάµε για πιστοποιηµένη προϋπηρεσία
µε ένσηµα, ώστε να υπάρχει µία αντικειµενική αξιοπιστία και να
αναγκάζονται να τα ζητούν και οι εργαζόµενοι από τους εργοδότες.
Βέβαια, όλα αυτά που σας είπα στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων στη δεύτερη ανάγνωση, που αναφέρθηκα ειδικά σε
αυτή την τροπολογία για την προϋπηρεσία σε γενική και ειδική
εκπαίδευση, για τους σχολικούς ψυχολόγους, έχει καταθέσει και
υπόµνηµα µε πρόταση τροπολογίας η Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας, για το πρώτο πτυχίο στην ειδική αγωγή σε
σχέση µε όσους έχουν µεταπτυχιακό, για τη γραφή Μπράιγ και
τη νοηµατική ως τυπικά προσόντα για τα αντίστοιχα σχολεία, τα
σεµινάρια επιµόρφωσης της ειδικής αγωγής, που λέτε ότι πρέπει
να έχουν διάρκεια τετρακοσίων ωρών και οκτώ µηνών, γιατί προ-
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στέθηκαν έτσι και οι µήνες µάλιστα και αποκλείεται έτσι το Πρόγραµµα του ΚΕΔΙΒΙΜ, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που έχει διάρκεια επτά µηνών. Δεν ξέρω αν πήρατε κάτι από αυτά υπόψιν σας
ή µόνο όσα είπατε στην άτυπη συνάντηση που, όπως είπατε, είχατε µε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Κλείνοντας, θεωρούµε ανακόλουθη, ακατέργαστη και στο
πλαίσιο µιας ψηφοθηρικής πολιτικής τη διαδικασία συγχώνευσης
ΤΕΙ και πανεπιστηµίων. Επίσης, θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο έχει
αρκετά θέµατα διευθετήσεων που δεν συµφωνούµε έτσι όπως
γίνονται, γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Μαυρωτά.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Υγείας για να υπερασπιστεί µία τροπολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι η υπουργική
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1913 και ειδικό 210, µε την οποία
εισηγούµαστε την παράταση για δυο µήνες ενός προγράµµατος
χρηµατοδοτούµενου από ευρωπαϊκούς πόρους για την υγειονοµική φροντίδα των µεταναστών και των προσφύγων.
Αυτό είναι ένα πρόγραµµα, το λεγόµενο «PHILOS», το οποίο
ολοκληρώθηκε πριν από λίγους µήνες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ενός νέου προγράµµατος, πολύ πιο µεγάλου και από την
άποψη του προσωπικού και από την άποψη των πόρων και από
την άποψη της διάρκειας.
Η ενηµέρωση που έχουµε είναι ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος
των φακέλων και την επόµενη εβδοµάδα θα έχουµε την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, αλλά επειδή η διαδικασία τράβηξε λίγο παραπάνω, υπήρχε µεγάλη συµµετοχή, κρίναµε αναγκαίο να δοθεί αυτή η µεταβατική περίοδος επιπλέον δυο µηνών.
Είναι 1,1 εκατοµµύριο ευρώ το κόστος, το οποίο θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισµό του ΚΕΕΛΠΝΟ µέσα από την επιχορήγηση του Υπουργείου.
Πιστεύουµε ότι στα µέσα του Μαρτίου θα έχουµε το νέο πρόγραµµα, το «PHILOS ΙΙ», το οποίο έχει πρόβλεψη να προσληφθούν περίπου χίλιοι πεντακόσιοι υγειονοµικοί, οι οποίοι θα καλύψουν τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τους χώρους φιλοξενίας των µεταναστών σε όλη τη χώρα, και στα νησιά και στην
ηπειρωτική χώρα, αλλά και τις όµορες δηµόσιες δοµές, δηλαδή
νοσοκοµεία και κέντρα υγείας, τα οποία υποδέχονται και περιθάλπουν πρόσφυγες και µετανάστες αυτή την περίοδο.
Θέλουµε, λοιπόν, µε αυτό τον τρόπο και να διασφαλίσουµε την
αξιόπιστη υγειονοµική φροντίδα αυτών των ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα, να ενισχύσουµε τις δοµές του συστήµατος υγείας στις
περιοχές αυτές, έτσι ώστε να ενισχύσουµε και το αίσθηµα υγειονοµικής ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών, να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση, επιδηµιολογική επιτήρηση, δράσεις δηµόσιας υγείας, έγκυρη διακρίβωση της ευαλωτότητας των ανθρώπων, έτσι ώστε οι κατηγορίες των ευάλωτων να προωθούνται
γρήγορα και να αποσυµφορούνται τα νησιά.
Είναι µία παρέµβαση, λοιπόν, που είναι πολυεπίπεδη και κατά
την άποψή µας, θα αλλάξει σηµαντικά το τοπίο της υγειονοµικής
φροντίδας αυτών των δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών που παραµένουν ακόµα στη χώρα.
Στο µεσοδιάστηµα, λοιπόν, κρατάµε διακόσιους σαράντα εργαζόµενους που ήταν από το προηγούµενο πρόγραµµα, εκατόν
είκοσι τέσσερις στα νησιά και εκατόν δεκαέξι στην ηπειρωτική
χώρα και δίνουµε τη δυνατότητα µε τη συνδροµή και των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά και προσωπικού του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας αυτή την περίοδο, να καλύψουµε µε ασφάλεια τις ανάγκες για να µην έχουµε κενό στη φροντίδα.
Είναι ενθαρρυντικό ότι στο νέο πρόγραµµα, επειδή ακριβώς
δώσαµε ενισχυµένα µισθολογικά κίνητρα, ειδικά για τους γιατρούς, έχουµε πολύ µεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή έχουµε για τα
κέντρα υποδοχής, ταυτοποίησης στα νησιά και για τα κέντρα
φροντίδας, δηλαδή τους χώρους φιλοξενίας στην ηπειρωτική
χώρα από τις εκατόν τρεις θέσεις γιατρών που είχαµε ζητήσει,
έχουµε ήδη ενενήντα επτά αιτήσεις.
Είναι πάρα πολύ σηµαντική αυτή η εικόνα που διαµορφώνεται
από αυτό το πρόγραµµα. Άρα θα πάµε µε µεγαλύτερη πληρότητα στο επόµενο διάστηµα και να καλύψουµε ανάγκες αξιοπρε-
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πούς φροντίδας του προσφυγικού πληθυσµού, αλλά και όπως
είπα πριν, να ενισχύσουµε τη συνολική υγειονοµική θωράκιση
των περιοχών που φιλοξενούν αυτούς τους πληθυσµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης
για να αναπτύξει την επόµενη τροπολογία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα υποστηρίξω την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1914 και ειδικό 211. Είναι µία τροπολογία µε δύο παραγράφους. Η πρώτη παράγραφος δίνει παράταση στη θητεία των
επικουρικών γιατρών µέχρι 30-11-2019. Υπάρχει µία νοµοτεχνική
βελτίωση, την οποία θα καταθέσω µαζί και η οποία διευκρινίζει
κάτι που ήταν ασαφές από την πρώτη διατύπωση. Αφορά τους
επικουρικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν προσληφθεί µέσω χρηµατοδότησης προγραµµάτων ΕΣΠΑ.
Βρέθηκαν χρήµατα. Μπορούµε να παρατείνουµε τη θητεία
αυτών των ανθρώπων. Βοηθάνε πολύ τη λειτουργία των δηµοσίων νοσοκοµείων. Και επειδή υπήρχε µία παρανόηση σε σχέση
µε το αν αυτό αφορά µόνο τους γιατρούς που έχουν προσληφθεί
µε αυτόν τον τρόπο και υπηρετούν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το διευκρινίζουµε µε τον τρόπο αυτό και όσων έχει λήξει η θητεία για
την καθυστέρηση, τους συµπεριλαµβάνει και αυτούς και παρατείνονται µέχρι 30-11-2019. Βέβαια, η χρηµατοδότηση θα γίνεται
είτε από εθνικό είτε από συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Δίνουµε, λοιπόν, παράταση
στην εργασία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν βοηθήσει
στο σύστηµα υγείας.
Με τη δεύτερη παράγραφο ουσιαστικά εξαιρούµε την εφαρµογή των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 14 του ν.2190/1994
στην προκήρυξη για τα χίλια εκατό άτοµα που αφορά το πρόβληµα του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί εδώ και πολλά
χρόνια στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας της χώρας.
Θέλω να διευκρινίσω κάτι εδώ. Η προκήρυξη αφορούσε χίλια
διακόσια άτοµα, ενώ το επικουρικό προσωπικό που υπηρετούσε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ήταν χίλια εκατό άτοµα, ακριβώς για να προβλεφθούν οι ειδικές
θέσεις που προβλέπει και παίρνει και προκηρύσσει το Υπουργείο
Εργασίας.
Επειδή πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δουλεύουν πέντε
χρόνια µέσα στο σύστηµα και έχουν πάρει διαδοχικές παρατάσεις, έχουν εκπαιδευτεί, ακριβώς αναγνωρίζοντας εµείς το έργο
τους κάναµε προκήρυξη των θέσεων, συστήσαµε τις θέσεις όπου
δεν υπήρχαν σε οργανισµούς, γιατί πραγµατικά είναι ένα πολύτιµο δυναµικό για το σύστηµα.
Όµως, η εφαρµογή αυτών των ειδικών κατηγοριών ουσιαστικά
βγάζει από τα χίλια εκατό άτοµα τα τρακόσια ογδόντα a priori
εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτό είναι το πρόβληµα και
αυτό λύνουµε σήµερα. Και µάλιστα δεν το βγάζει έτσι γενικώς
και αορίστως. Tο βγάζει, επειδή ο αλγόριθµος του ΑΣΕΠ επιλέγει
θέσεις ειδικών κατηγοριών, όχι από ένα κέντρο υγείας που µπορεί να υπηρετεί ένα άτοµο, αλλά από ένα µεγάλο νοσοκοµείο
που µπορεί να υπηρετούν επτά ή οκτώ άτοµα. Από εκεί παίρνει
όλες τις ειδικές κατηγορίες. Άρα όλοι όσοι υπηρετούσαν σήµερα
εκεί αποκλείονται a priori από τη διαγωνιστική διαδικασία.
Είναι µία αντίστοιχη λογική µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε για
το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» όπου εξαιρέθηκαν οι εφαρµογές αυτών των ειδικών κατηγοριών, ακριβώς αναγνωρίζοντας
το έργο και η εµπειρία ανθρώπων που δουλεύουν πάρα πολλά
χρόνια σε αυτά τα προγράµµατα. Αντίστοιχα, λοιπόν, κάνουµε
και εµείς εδώ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρουν οι άνθρωποι τις
θέσεις τους. Τους έχουµε µοριοδοτήσει παραπάνω, αλλά ουσιαστικά δηµιουργείται ένα σοβαρό πρόβληµα κοινωνικό κ.λπ., µε
την έννοια ότι πρακτικά τους εξαιρούσες κατευθείαν. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι τα µόρια που έχουν να πάρουν, τα παίρνουν.
Απλά δεν είναι θέσεις αποκλειστικά γι’ αυτούς. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι για τη δεύτερη παράγραφο.
Καταθέτω και τη νοµοτεχνική που διευκρινίζει το σηµείο της
πρώτης παραγράφου.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παύλος Πολάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, η τροπολογία αφορά βοηθητικό προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μην κάνετε διάλογο τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, είναι όλες οι κατηγορίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τώρα το καταθέσατε; Είναι
δεύτερο µέρος της δεύτερης τροπολογίας;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όχι,
όχι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχει
δύο άρθρα και είναι νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Η
πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου επαναδιατυπώνεται,
πρώτον, γιατί πάει τη θητεία µέχρι 30-11-2019 και δεύτερον µε
τη διατύπωση που έχουµε τώρα περιλαµβάνει τους γιατρούς
όλης της χώρας και όχι µόνο Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Καβαδέλλας έχει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά και σας ανακοινώνω
ότι µε τον κ. Καβαδέλλα κλείνει ο κύκλος των εισηγητών. Επειδή
οι οµιλητές είναι πολλοί, επειδή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
είναι αυτοί που είναι, οι Υπουργοί κ.λπ. και επειδή θα κατατεθούν
και πάνω από µία αιτήσεις για ονοµαστική ψηφοφορία, αντιλαµβάνεσθε ότι ο χρόνος πρέπει να τηρηθεί µε αυστηρότητα. Δεν
θα υπάρχει επιείκεια, µίλησε και ο προηγούµενος και ο επόµενος,
ώστε να µπορέσουµε ίσως γύρω στα µεσάνυχτα να προχωρήσουµε.
Ορίστε, κύριε Καβαδέλλα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Βρισκόµαστε στο τελευταίο έτος της θητείας της παρούσης
Κυβέρνησης και αισθάνοµαι ανασφάλεια για το πού οδηγείται η
χώρα, µε ευθύνη, βεβαίως πολλών κοµµάτων και το λέω αυτό µε
µεγάλη λύπη, γιατί τα πράγµατα δείχνουν ότι αντί να γινόµαστε
πραότεροι, σοφότεροι, να κατανοούµε τις δυσκολίες του τόπου,
γινόµαστε εριστικοί, τόσο πολιτικά όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Και αναφέροµαι, βεβαίως, στα γεγονότα των τελευταίων
δύο ηµερών, των τελευταίων συνεδριάσεων.
Με χαροποιεί, βεβαίως, το γεγονός ότι το πρώτο νοµοσχέδιο
του 2019 αφορά ζητήµατα παιδείας και αυτό δείχνει πιθανόν
κατά κάποιους το ζωντανό ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την
παιδεία, κατ’ άλλους την αδιαφορία για την προώθηση ενός νοµοσχεδίου που θίγει ζητήµατα τα οποία ταλανίζουν την πολύπαθη παιδεία µας για χρόνια και ότι το αφήσατε για τελευταία
χρονιά την τελευταία στιγµή.
Εγώ θα πω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Θα ευχηθώ τα καλύτερα.
Δεν θα αποδεχθώ ούτε τη µία ούτε την άλλη άποψη. Είναι ένα
νοµοσχέδιο ασφαλώς που έχει και θετικά πράγµατα. Παραδείγµατος χάριν, θετική είναι η θέση µας για το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, αλλά υπάρχουν και
άλλα ζητήµατα που δηµιουργούν κατά την Ένωση Κεντρώων εύλογες ανησυχίες. Το παρήγορο επίσης –και πρέπει να το επισηµάνω- είναι ότι διακρίνουµε ένα πραγµατικό ενδιαφέρον στον
κύριο Υπουργό τον κ. Γαβρόγλου, ο οποίος παρακολούθησε από
την πρώτη στιγµή µέχρι την τελευταία τις επιτροπές και είναι
παρών και τώρα που το συζητούµε το νοµοσχέδιο, δείχνοντας
έτσι ένα πραγµατικό ενδιαφέρον στα ζητήµατα αρµοδιότητάς
του, στα ζητήµατα παιδείας, αυτά που χειρίζεται. Και το λέω
αυτό, γιατί δεν µας έχουν συνηθίσει οι Υπουργοί να παρίστανται
ούτε στα νοµοσχέδιά τους ούτε στις επιτροπές επί µακρόν.
Παρακολουθώντας την Αξιωµατική Αντιπολίτευση περίµενα
µία δηµιουργική τοποθέτηση σε ένα νοµοσχέδιο περί παιδείας.
Αντ’ αυτού, παρατήρησα µία διάθεση µικροπολιτικής αντιµετώπισης της σοβαρότητας του παρόντος νοµοσχεδίου, µε ανούσιες, ίσως, ερωτήσεις κατ’ εµάς, αλλά ίσως ενδιαφέρουσες κατά
τους ιδίους. Εµείς θεωρούµε θέµα εντυπωσιασµού και όχι ουσίας
αν παραιτήθηκε ο α’ ή ο β’. Από την Αντιπολίτευση και ιδίως από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση αναµέναµε µία σοβαρότητα και
υπεύθυνους χειρισµούς, αλλά απογοητευτήκαµε για ακόµη µία
φορά.
Τώρα, για να µπω στο κυρίως θέµα, καλό θα ήταν όχι µόνο γι’
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αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά για όλα τα νοµοσχέδια που έρχονται,
να έχουν την έγκριση των φορέων ή τη συγκατάθεσή τους ή την
ανοχή τους κατά το ελάχιστο.
Εδώ παρατηρήσαµε ότι αντέδρασε η κοινωνία των ΤΕΙ Λάρισας και Θεσσαλίας, του οποίου ο πρύτανης θα το απεδέχετο υπό
όρους. Αντίδραση είχαµε και από ψήφισµα του δηµοτικού συµβουλίου Λάρισας. Ανησυχητική είναι και η άποψη και άλλων πρυτάνεων µε τους οποίους θα έπρεπε να υπήρχαν πριν από όλα
ισχυρές διαβουλεύσεις, ειδικά όταν αναφέρουν απαξίωση των
ΤΕΙ, όπως τόνισε ο πρύτανης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κ. Λάµψας. Θα συµφωνήσω µαζί σας, κύριε Υπουργέ, ότι τα ανώτατα
ιδρύµατα γενικώς προσφέρουν µεν µόρφωση, αλλά δεν εγγυόνται επαγγελµατική αποκατάσταση.
Σήµερα, όµως, θίγεται και η βιωσιµότητα των τµηµάτων λόγω
συγκρίσεων που θα προκύψουν από συνύπαρξη δύο παρόµοιων
σχολών µε τέσσερα χρόνια η µία και µε πέντε χρόνια η άλλη στην
ίδια περιφέρεια και αυτό κάνει τα πράγµατα πιο ανησυχητικά.
Ποιος ο σκοπός του να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικότητες
στις ίδιες σχολές ίδιας αξίας;
Η Νέα Δηµοκρατία παριστάνει ότι κόπτεται για το brain drain,
ότι ανησυχεί, δήθεν, για τη νεολαία µας, ότι ανησυχεί για την
αδυναµία εύρεσης εργασίας. Να µην ξεχνάει, όµως, ότι είναι και
αυτή υπεύθυνη για την παρούσα κατάσταση, όπως βέβαια και το
ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για κόµµατα που παριστάνουν σήµερα τους
κήνσορες και κουνούν το δάκτυλο, ανησυχούν για τη νεολαία
µας. Όµως, από τους χειρισµούς τους και από την κακή διακυβέρνηση αυτών των κοµµάτων φτάσαµε σήµερα εδώ που φτάσαµε. Και για να µην ξεχνούν, το brain drain άρχισε επί των ηµερών τους. Βεβαίως, διογκώθηκε σήµερα, λόγω της αδυναµίας
της συγκυβέρνησης να δώσει λύσεις και θεραπείες που υποσχέθηκε, δίνοντας άφθονες ελπίδες στους Έλληνες πολίτες που δυστυχώς δεν µπόρεσε να ικανοποιήσει.
Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη και η πρόθεσή του να καταργήσει το άσυλο δείχνει την αδυναµία του να κατανοήσει το πρόβληµα και σαν συνετός κυβερνήτης που θα έπρεπε να είναι, να
δώσει θεραπεία και λύσεις. Κανείς δεν είναι ικανοποιηµένος από
την ανοµία και από την θλιβερή εικόνα που παρουσιάζουν τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τα ανώτερα και ανώτατα ιδρύµατα της
χώρας µας, από την κατάχρηση του ασύλου. Αντί, λοιπόν, να
προστατέψει το άσυλο ιδεών, το άσυλο ελεύθερου λόγου, το
άσυλο της έρευνας, βρήκε την εύκολη λύση να καταργήσει το
άσυλο, όπως είχε βρει παλαιότερα η Νέα Δηµοκρατία την εύκολη
λύση και έκλεισε την ΕΡΤ.
Όχι ότι η ΕΡΤ, βέβαια, προσφέρει αυτή τη στιγµή ενηµέρωση,
κάθε άλλο. Πιστεύω δε ότι βρίσκεται σε µία από τις χειρότερες
εποχές της η ΕΡΤ. Δεν το λέω προσχηµατικά, το λέω πραγµατικά. Με λυπεί που θα το πω, αλλά καλό είναι η ΕΡΤ να σταµατήσει την ενηµέρωση, να ασχοληθεί µόνο µε ψυχαγωγία. Ίσως τα
καταφέρει καλύτερα.
Παραδείγµατος χάριν, εγώ είµαι τέσσερα χρόνια εδώ Βουλευτής, έχω µιλήσει πάνω από διακόσιες φορές στη Βουλή -σε αυτή
την Αίθουσα και στις επιτροπές- και δεν αισθάνθηκαν την υποχρέωση να µε καλέσουν, να καλέσουν έναν Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λες και είναι µαγαζί τους η ΕΡΤ και καλούν
όποιον γουστάρουν. Δεν αισθάνθηκαν, λοιπόν, να µε καλέσουν,
έναν Βουλευτή που έχει µιλήσει τόσες φορές, για πέντε λεπτά
να πει και αυτός την άποψή του, να πει κάτι. Όλο τους ίδιους και
τους ίδιους καλούν. Κολλητοί είναι; Τους φέρνουν πακετάκι; Δεν
µπορώ να πω. Εν πάση περιπτώσει, ως οφείλουν, πρέπει να
ακούσουν όλους τους Βουλευτές και να τους παρουσιάσουν.
Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Θέλει
να καταργήσει το άσυλο. Δεν αρµόζει σε έναν πολιτικό ο οποίος
επαγγέλλεται το καινούργιο αυτή η στάση.
Η Ένωση Κεντρώων αναγνωρίζει το τεράστιο πρόβληµα που
ταλανίζει την παιδεία και αυτό βρίσκεται στην υπερ-πολιτικοποίηση και στις ανοχές της Δηµοκρατίας µας σε παράνοµες δραστηριότητες, στη θρασύτητα κάποιων να χρησιµοποιούν το
πανεπιστηµιακό άσυλο που προσφέρει η δηµοκρατική λογική,
που προσφέρουν οι δηµοκρατικές αξίες, για να διαπράττουν εγκλήµατα και να καταστρέφουν ό,τι βρουν και τελικά, µειώνουν
την αξία των πτυχίων των πανεπιστηµίων µας και φυσικά, µει-
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ώνουν και τη µόρφωση των νέων.
Θυµάστε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας την πρόθεσή σας να
οδηγήσετε εκτός πανεπιστηµίων κάποιους οι οποίοι αργούσαν
να πάρουν µαθήµατα. Πιθανόν να ήταν παραβατικοί άνθρωποι.
Πιθανόν, όµως, να ήταν και κάποιοι που δεν είχαν την οικονοµική
δυνατότητα να σπουδάζουν άνετα και αφιέρωναν ίσως περισσότερο χρόνο στην επιβίωση των ιδίων ή και των οικογενειών τους.
Αυτό, όµως, δεν τους κάνει µαύρα πρόβατα. Και αυτό δεν σας
δίνει το δικαίωµα να τους στερείτε τη µόρφωση.
Σήµερα βρισκόµαστε υπό την απειλή των ιδιωτικών ανωτάτων
σχολών και λέω απειλή, διότι αυτή τη στιγµή η δηµόσια παιδεία
είναι απαξιωµένη από αυτά που προανέφερα και από άλλα πολλά
που δεν έχω τον χρόνο να αναλύσω. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
ότι η ιδιωτική παιδεία θα απορροφήσει ό,τι καλό έχει αποµείνει
στη δηµόσια εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα να την απαξιώσει και
άλλο, όπως συνέβη µε την ιδιωτική τηλεόραση που απορρόφησε
τα καλύτερα στελέχη, αντλώντας το δυναµικό από την κρατική
ΕΡΤ. Και λέω κρατική, γιατί είναι κρατική, όπως είπα προηγουµένως. Ήταν, είναι και ελπίζουµε κάποτε να γίνει δηµοσία.
Όπως προείπα, διαβλέπουµε θετικά σηµεία, αλλά θα µιλήσω
τώρα για κάποια αρνητικά, γιατί αυτό είναι και το χρέος µας ως
Αντιπολίτευση. Και εκεί, βεβαίως, βρίσκεται και η ανησυχία µας.
Επικοινώνησαν πάρα πολλοί απόφοιτοι του Τµήµατος Ιατρικών
Εργαστηρίων, καθώς και σπουδαστές της σχολής και µου δήλωσαν την έντονη ανησυχία τους -και αυτοί που έχουν ήδη πτυχίο
και αυτοί που βρίσκονται καθ’ οδόν- για την αξία των σπουδών
τους, για την πιθανή υποτίµηση του πτυχίου τους. Όταν µία
σχολή κλείνει, τίθεται εν αµφιβολία το σύνολο. Είναι σαν τα αυτοκίνητα, που έρχεται το καινούργιο µοντέλο και το παλιό απαξιώνεται τελείως. Με το που βγαίνει το καινούργιο µοντέλο, το
άλλο πέφτει στη µισή τιµή.
Στη Λαµία θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα, εκτός από τα τµήµατα Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και τµήµατα του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Η Ευρώπη και εµείς προσωπικά είµαστε κατά των κλειστών
επαγγελµάτων και η τροπολογία που αφορά διορισµούς καταργεί το ΑΣΕΠ. Οι διορισµοί γίνονται πλέον µε βάση τις επετηρίδες.
Και εσείς, βεβαίως, το δικαιολογήσατε απαντώντας µας ότι γίνεται σαν τα φαρµακεία, αλλά τα φαρµακεία χρόνια τώρα αποτελούν ένα κλειστό επάγγελµα. Δεν είναι αυτό το όραµα για µία
ανταγωνιστική Ευρώπη.
Εκτός των άλλων, διορίζοντας µε την επετηρίδα, καταργείται
το ευεργετικό µέτρο υπέρ των ΑΜΕΑ, οι οποίοι δεν έχουν ασφαλώς τις ίδιες δυνατότητες επιβίωσης και σταδιοδροµίας συγκριτικά µε τους αρτιµελείς συναδέλφους τους. Υπάρχουν, επίσης,
πολύτεκνοι άνθρωποι που διαθέτουν κοινωνικά µόρια.
Η άποψή µας είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αδικούνται πλέον
µε βάση την τροπολογία.
Κλείνοντας, δηλώνω ότι είµαστε υποχρεωµένοι να δηλώσουµε
«παρών» τόσο για το νοµοσχέδιο και ασφαλώς και για τις τροπολογίες, διότι εκ συστήµατος έρχονται τροπολογίες τελευταία
στιγµή. Εµείς δεν έχουµε τον χρόνο να τις µελετήσουµε -και όταν
λέω «εµείς», εννοώ όλοι οι συνάδελφοι- πόσω µάλλον να τις
υπερψηφίσουµε ή να τις καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Καβαδέλλα.
Πριν µπορούµε στον κατάλογο των οµιλητών, θα δώσω τον
λόγο στον Υπουργό Παιδείας.
Ορίστε, κύριε Γαβρόγλου, έχετε τον λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι εντός του χρόνου µου.
Θα ήθελα να αναφερθώ αναλυτικά σε διάφορα σηµεία του νοµοσχεδίου.
Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισµένα από αυτά που
έχουν αναφέρει τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Δεν θα απαντήσω τώρα στα περισσότερα, αλλά θα το κάνω στη δευτερολογία µου.
Εκείνο, όµως, που θέλω να είναι σαφές από την αρχή είναι το
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εξής: Θα πρέπει και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κυρίως, αλλά
όχι µόνο αυτή, όταν λέει το πολύ εύκολο ότι όλα αυτά γίνονται
για κοµµατικούς λόγους, για πελατειακούς λόγους και τα λοιπά,
να έχει µία στοιχειώδη λογική συνοχή. Πώς είναι δυνατόν να λες
ότι όλα αυτά τα κάνεις για κοµµατικούς λόγους και την ίδια
στιγµή να λες ότι όλοι διαφωνούν µε αυτά που κάνεις;
Δηλαδή, τόσο ανόητοι, κύριε Κέλλα, δεν µπορεί να είµαστε.
Έτσι δεν είναι; Δεν µπορεί να λέτε ότι όλοι διαφωνούν και ταυτοχρόνως να λέτε ότι αυτά τα πράγµατα τα κάνουµε για πελατειακούς λόγους.
Το διά ταύτα είναι το εξής, ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και όχι µόνο- και πολλά κόµµατα στη Βουλή έχουν µία δοµική
αδυναµία. Η δοµική αδυναµία είναι να κατανοήσουν µία διαφορετική πολιτική κουλτούρα, µία πολιτική κουλτούρα που έχει
σχέση µε τις διαδικασίες συνεννόησης και µε τα ακαδηµαϊκά κριτήρια. Διότι όσο και να προσπαθεί το ΚΚΕ και να λέει ότι είναι η
συνέχεια του «ΑΘΗΝΑ», τι να κάνουµε; Δεν είναι, λοιπόν. Το ξέρουν και οι πέτρες αυτό. Θα το πει και άλλες φορές το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι η επανάληψη είναι ένα κριτήριο αλήθειας.
Θα ήθελα, όµως, να συζητήσουµε τα σοβαρότερα ζητήµατα,
τα οποία συζητάµε τα τελευταία δύο χρόνια. Και τα τελευταία
δύο χρόνια ξέρετε τι συζητάµε και δυστυχώς, πολλές πολιτικές
δυνάµεις αυτού του τόπου είναι απούσες από αυτή τη συζήτηση;
Συζητάµε το µέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα µας,
το µέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης σε µία κοινωνία που αλλάζει, σε µία Ευρώπη που αλλάζει. Και το συζητάµε µε τον κόσµο,
το συζητάµε µε τους πρυτάνεις, το συζητάµε µε τους ακαδηµαϊκούς, το συζητάµε µε τις συγκλήτους, το συζητάµε µε ανθρώπους που το γνωρίζουν, το συζητάµε µε την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι µε τον τρόπο που γίνονταν οι συζητήσεις µέχρι
τώρα, που διάφοροι τοπικοί παράγοντες είχαν κάποιους γνωστούς στα Υπουργεία και τους έλεγαν «ίδρυσέ µου και ένα τµήµα
εδώ, ίδρυσέ µου και ένα τµήµα εκεί» και έχουµε το χάλι που
έχουµε σήµερα. Το συζητάµε µε την τοπική αυτοδιοίκηση και το
χαιρετίζουµε αυτό. Και η τοπική αυτοδιοίκηση µάς αναφέρει τις
δικές της ανάγκες και εµείς προσπαθούµε να τις µεταφράσουµε
στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης. Και το συζητάµε στο
πλαίσιο των νέων θεσµών.
Τον Αύγουστο του 2017 ψηφίσαµε έναν εµβληµατικό νόµο,
αυτόν που λέµε νόµο πλαίσιο για τα πανεπιστήµια. Δηµιουργούµε για πρώτη φορά νέους θεσµούς. Δηµιουργούµε τα διετή
προγράµµατα σπουδών που θα δίνουν επαγγελµατικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προσόντων. Και έρχονται κάποιοι και έχουν το
θράσος και λένε ότι καταργούµε την τεχνολογική εκπαίδευση.
Το συζητήσαµε στο πλαίσιο ενός ορθολογικοποιηµένου συστήµατος µεταπτυχιακών σπουδών. Αυτό κάναµε.
Λέγατε ότι δεν θα λειτουργήσουν τα µεταπτυχιακά, δεν θα λειτουργήσει το ένα, δεν θα λειτουργήσει το άλλο. Όλα λειτουργούν ένα χρόνο αργότερα. Δεν θα έπρεπε να βγείτε και να πείτε,
«Εντάξει, πέσαµε έξω»; Όλοι πέφτουµε έξω. Όµως, δεν υπάρχει
αυτό. Και δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν γίνεται κατανοητός ο τρόπος προσέγγισής µας, ο τρόπος που προσπαθούµε να κατασκευάσουµε συναινέσεις. Όλα τα άλλα είναι λεπτοµέρειες. Όλα
τα άλλα είναι το παλιό σύστηµα.
Τι σηµαίνει «κατασκευάζουµε συναινέσεις»; Ένα πράγµα: Ότι
ξέρουµε πού συµφωνούµε, ξέρουµε πού διαφωνούµε, αλλά συναινούµε για το πρώτο βήµα. Αυτό καταφέραµε. Και αυτό είναι η
µεγαλύτερη απειλή για το παλιό πολιτικό σύστηµα.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε περήφανοι που έρχονται εδώ οι σύγκλητοι και οι πρυτάνεις και λένε -γιατί αυτό είπαν όλοι και ευτυχώς που είναι καταγεγραµµένο- ότι συµφωνούµε, κατ’ αρχάς, και
έχουµε διάφορες παρατηρήσεις. Τι θέλατε; Πώς θα θέλατε µία
κοινωνία να συνεννοηθεί; «Συµφωνούµε σε όλα και χειροκροτούµε» ή «Διαφωνούµε σε όλα;» Δεν γίνονται έτσι τα πράγµατα.
Εµείς, λοιπόν, λέµε: Καταφέραµε να έχουµε αυτές τις συναινέσεις; Συναινέσεις για ένα πλαίσιο, συναινέσεις για το πρώτο
βήµα και συναίνεση, επίσης, ότι υπάρχουν και διαφορές. Αυτή
είναι µία πολύ πιο σύνθετη πολιτική κουλτούρα. Σας ζητάµε,
όµως, να ανοίξετε τα αυτιά σας, γιατί αυτή η κουλτούρα θα µας
πάει µπροστά στη δηµοκρατία και όχι µοντέλα, εµµονές, να
βρούµε την τάδε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που δια-
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φωνεί ή δεν διαφωνεί και πάει λέγοντας.
Να ξέρετε ότι έχουµε πια µία εντελώς νέα αρχιτεκτονική στα
πανεπιστήµιά µας. Και έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον ότι ένα
πράγµα που επί τριάντα χρόνια δεν επιτεύχθηκε, επιτυγχάνεται
τώρα. Ποιο είναι αυτό; Ότι συζητάνε οι άνθρωποι µεταξύ τους.
Σας έχει περάσει καµµιά φορά από τον νου ότι ποτέ τα ΤΕΙ µε τα
πανεπιστήµια δεν συνεννοούνταν και τώρα κάθονται στο ίδιο
τραπέζι και συµφωνούν και πάνε παρακάτω; Αυτά είναι πράγµατα
που γίνονται µε ευκολία και χωρίς εντάσεις κ.λπ.; Αλίµονο! Γίνονται, όµως, µε συνθέσεις, διότι υπάρχουν σήµερα προτάσεις οι
οποίες διαφέρουν πάρα πολύ και από τις αρχικές προτάσεις των
επιτροπών. Και αλίµονο αν τυχόν αυτό το πράγµα δεν ήταν έτσι.
Λέµε, λοιπόν, ότι στο νέο πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο αναβαθµισµένης ανώτατης εκπαίδευσης, µε νέους θεσµούς, µε νέα ερευνητικά κέντρα, µε νέα ερευνητικά ινστιτούτα, µε νέα τµήµατα και
νέα γνωστικά πεδία, µε γνωστικά πεδία που είναι αποτέλεσµα συνεργειών των ΤΕΙ µε τα πανεπιστήµια, µε όλα αυτά έχουµε µία
νέα αρχιτεκτονική και µία νέα αρχιτεκτονική των πανεπιστηµίων
µας η οποία αντανακλάται σε αυτήν η νέα πραγµατικότητα της
Ευρώπης. Τα θέλουµε αυτά, ναι ή όχι; Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα.
Και εδώ θέλω να χαιρετίσω την πραγµατικά δηµιουργικότατη
συζήτηση στις συνεδριάσεις που είχαµε µε τους πρυτάνεις και
τις συγκλήτους και τα ακαδηµαϊκά όργανα, όπου πολλές φορές
υπήρχαν διαφορές οι οποίες οδήγησαν σε συµφωνίες και πολλές
φορές υπήρχαν συµφωνίες που ανέδειξαν διαφορές. Διότι αυτή
είναι η δηµοκρατία συζήτησης. Δεν υπάρχουν άλλα, δεν υπάρχουν κρυφές ατζέντες, δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγµατα.
Υπάρχει µία δηµοκρατικά ανοιχτή συζήτηση, µε αποκλειστικά
ακαδηµαϊκούς όρους.
Και σας προκάλεσα την περασµένη φορά, σας προκαλώ και
τώρα για το εξής: Πείτε µου ποιοι όροι δεν είναι ακαδηµαϊκοί και
είναι πελατειακοί. Γιατί το να λέει κανείς ότι είναι πελατειακό,
είναι εύκολο. Το να αναλύει τους ακαδηµαϊκούς όρους είναι δύσκολο. Εκτός αν δεν τους καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει και αυτή
η υπόνοια, ότι δεν το καταλαβαίνετε το εγχείρηµα. Εντάξει, τι να
κάνουµε; Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν το καταλαβαίνετε. Να ξέρετε, όµως, ότι αυτό το πράγµα γίνεται για πρώτη φορά µε τόσο
σοβαρούς όρους και το αναγνωρίζει και η ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Θυµόσαστε που πέρυσι, όταν είχαµε νοµοθετήσει το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, λέγατε: «Μα γιατί έγινε αυτό; Πελατειακό το ένα, το άλλο...» Το ίδιο παραµύθι, απλώς αλλάζατε τις
λέξεις. Το πανεπιστήµιο άρχισε να λειτουργεί. Άρχισε να λειτουργεί ένα πρωτόγνωρο εγχείρηµα, για το οποίο όλοι είχαµε τις αµηχανίες µας. Δεν ακούσαµε αυτοκριτική.
Υπήρξαν συνέργειες ανάµεσα στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Και εκεί ακούσαµε τα ίδια. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου. Και εκεί ακούσαµε τα ίδια. Και, όµως, τα
πράγµατα πάνε µια χαρά. Χωρίς δυσκολίες; Όχι, µε δυσκολίες,
γιατί αυτά είναι πράγµατα που τώρα γίνονται και πράγµατα τα
οποία θα αναλυθούν από τους συναδέλφους εκεί και θα προχωρήσουµε.
Σήµερα, λοιπόν, κάνουµε το αντίστοιχο βήµα, κατά τη γνώµη
µας ένα ιστορικό βήµα, όπου τρία ιδρύµατα, το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το καθένα από πλευράς του κάνει τοµές.
Αναφέρθηκε σε αυτά η κ. Αναγνωστοπούλου. Δεν θέλω να
πάρω περισσότερο χρόνο, για να πω τα ίδια πράγµατα. Πάντως
να ξέρετε ότι στα πανεπιστηµιακά µας πράγµατα, αυτά είναι
τοµές. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το αρχαιότερο πανεπιστήµιο
του τόπου µας και άρα ένας θεσµός εξ ορισµού συντηρητικός πάνω από εκατόν ογδόντα χρόνια- κάνει µία υπέρβαση. Κάνει το
παράρτηµα Ευρίπου, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εγχείρηµα ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, και το Τεχνολογικό Πάρκο εκεί, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µαζί µε το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς. Θα προχωρήσουµε στα πειραµατικά σχολεία, όπως έχουµε
πει. Αυτά, όµως, θα τα πω αναλυτικά αργότερα. Θα προχωρήσουµε στα ινστιτούτα, τα οποία νοµοθετούµε. Όλα αυτά είναι
στον νόµο.
Βεβαίως, επειδή θεωρείτε ότι µε κοµπίνες πάµε να κάνουµε
διάφορα, να πούµε και να δεσµευτούµε δηµόσια από το Βήµα
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της Βουλής για τα εξής: Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας για το
2019 θα δοθούν εξήντα πέντε καινούργιες θέσεις ΔΕΠ. Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών θα δοθούν πενήντα τρεις θέσεις ΔΕΠ και στο
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο θα δοθούν είκοσι πέντε καινούργιες θέσεις.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Κύριε Υπουργέ, εξηγήστε τι σηµαίνει ΔΕΠ.
Δεν το ξέρει όλος ο κόσµος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρία Βαγενά, είναι το διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό. Είναι, δηλαδή, θέσεις καθηγητών.
Αυτές είναι δεσµεύσεις. Το ίδιο κάναµε και στα Γιάννενα και
στο Ιόνιο, όταν ψηφίστηκε ο νόµος.
Το κάθε πανεπιστήµιο θα πάρει επιπλέον 600.000 ευρώ, για να
διερευνήσει και να τις χρησιµοποιήσει στις διαδικασίες ενοποίησης από το ΕΣΠΑ.
Γνωρίζουµε, επίσης, ότι πέρσι είχαµε αυξήσει, µε δραµατικό
τρόπο, την χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων. Την είχαµε αυξήσει κατά 45%.
Θέλω τον υπόλοιπο χρόνο µου να τον αφιερώσω στα θέµατα
του διορισµού των εκπαιδευτικών και θα έχουµε την ευκαιρία να
απαντήσουµε και σε πολύ συγκεκριµένες ερωτήσεις. Μάλιστα,
έχουµε και διάφορες τροπολογίες διαφόρων Βουλευτών, στις
οποίες θα αναφερθώ στο τέλος.
Το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε σήµερα, συµπεριλαµβάνει
και το σύστηµα διορισµού των εκπαιδευτικών. Το σύστηµα διορισµού των εκπαιδευτικών είναι το σύστηµα διορισµού δεκαπέντε χιλιάδων εκπαιδευτικών που για πρώτη φορά, µετά από
δέκα χρόνια αδιοριστίας, έχει δεσµευτεί η Κυβέρνησή µας. Έχει
δεσµευτεί για τεσσερισήµισι χιλιάδες προσλήψεις το 2019, πέντε
χιλιάδες διακόσιες πενήντα το 2020 και πέντε χιλιάδες διακόσιες
πενήντα το 2021. Αυτό είναι αδιαπραγµάτευτο.
Εµείς, λοιπόν, µετά από τόσα χρόνια και για πρώτη φορά κάνουµε και µόνιµους διορισµούς στην ειδική εκπαίδευση. Αυτό
είναι ένα πράγµα το οποίο πρέπει να το χαιρετίσουµε κοινωνικά.
Η µιζέρια στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος σηµαίνει
πολιτικό αδιέξοδο όποιων δείχνουν αυτή τη µιζέρια.
Και να σας πω κάτι; Υπάρχει µία φιλολογία τρελή περί απολύσεων κ.λπ.. Πέραν του ότι δεν καταλαβαίνουµε πώς όταν λες «θα
διορίσω», ο άλλος σε κατηγορεί ότι θα απολύσεις -αυτό, επίσης,
µου είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσω- να δηλώσουµε για νιοστή φορά ότι το άθροισµα των νεοδιοριζόµενων µονίµων, µαζί µε
τους αναπληρωτές που θα προσλαµβάνουµε, θα είναι το ίδιο µε
αυτό που είναι σήµερα. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιο ακριβώς είναι
το πρόβληµα.
Το δεύτερο που θέλω να πω -και τώρα θα είµαι λίγο πιο σκληρός- είναι το εξής: Αναµένουµε περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες
υποψηφίους, από τους οποίους οι τριάντα πέντε χιλιάδες έχουν
κάποιου είδους προϋπηρεσία, από ένα µήνα µέχρι δεκαπέντε
χρόνια. Οι εκατόν πενήντα χιλιάδες τώρα -και µε µεγάλο κίνδυνο
να παρεξηγηθώ- θα µπορούσαν πολύ χοντρικά, πολύ µακροσκοπικά, να χωριστούν στις παρακάτω οµάδες. Κάποιοι µπορεί να
έχουν πολλή προϋπηρεσία και λιγότερα ακαδηµαϊκά κριτήρια,
κάποιοι µπορεί να έχουν µεσαία προϋπηρεσία και µεσαία ακαδηµαϊκά προσόντα και κάποιοι να µην έχουν καθόλου προϋπηρεσία
και πολλά ακαδηµαϊκά προσόντα. Μπορεί να υπάρξουν όλοι οι
δυνατοί συνδυασµοί. Πάντως, να ξέρουµε ότι οι εκατόν πενήντα
χιλιάδες είναι ένα διαφοροποιηµένο σύνολο συµπολιτών µας για να µη θεωρήσουµε ότι είναι κι από αλλού αυτοί οι άνθρωποιµε προϋπηρεσία αρκετοί, αλλά και ακαδηµαϊκά κριτήρια.
Τι κάναµε εµείς τώρα, για να αντιµετωπίσουµε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο πρόβληµα; Διότι τώρα υπάρχει νόµος. Ξέρετε τι
λέει ο νόµος; Είναι ο ν.3848/2010. Αυτός ο νόµος λέει να υπάρχουν γραπτές εξετάσεις, να µοριοδοτούνται τα ακαδηµαϊκά κριτήρια και στο τέλος -και καταϊδρωµένο- να µοριοδοτείται η
προϋπηρεσία. Αυτό λέει ο νόµος.
Εµείς, πρώτα απ’ όλα, λέµε ότι δεν θα υπάρχει γραπτός διαγωνισµός, όχι επειδή πάµε να κάνουµε χατίρι σε έναν κόσµο,
αλλά γιατί πιστεύουµε ότι επιστηµονικά και παιδαγωγικά δεν παίζει τον ρόλο που πρέπει να παίξει ένας διαγωνισµός για τους εκπαιδευτικούς. Δεν µπορεί για έναν εκπαιδευτικό ο οποίος έχει
προϋπηρεσία, στη διάρκεια µιας εξέτασης τριών ωρών να µπορεί
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να παίζεται το µέλλον του και να ακυρώνει τη δυνατότητα που
έχει ωριµάσει µέσα από την προϋπηρεσία ή να έχει παλέψει να
έχει ακαδηµαϊκά προσόντα ή οτιδήποτε άλλο.
Άρα για µας, η προϋπηρεσία µαζί µε τα ακαδηµαϊκά κριτήρια,
µαζί µε τα ακαδηµαϊκά προσόντα, αντισταθµίζουν το θεωρητικό
-τουλάχιστον- που προσφέρει ο γραπτός διαγωνισµός. Εµείς,
λοιπόν, λέµε πρώτα απ’ όλα «όχι» στον γραπτό διαγωνισµό.
Δεύτερον, καλούµαστε να προτείνουµε ένα δίκαιο σύστηµα.
Το δίκαιο σύστηµα σηµαίνει ότι κάθε κοινωνική κατηγορία πρέπει
να θεωρεί ότι υπάρχει για αυτήν κάποια σκέψη για το πώς θα
µπορέσει να δει η ίδια το µέλλον της. Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν δύο
πράγµατα. Και καλώ και το ΚΚΕ και εσάς όλους να πουν αν τα
δέχονται ή όχι. Δεχόµαστε το Σύνταγµα της χώρας, ναι ή όχι; Δεχόµαστε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας; Διότι
εδώ κοντεύουµε να χάσουµε και τη λογική µας. Διότι το Σύνταγµα της χώρας τυχαίνει να µιλάει για αξιοκρατία, για ισότιµη
πρόσβαση των πολιτών στο επάγγελµα. Ο οποιοσδήποτε νοµικός
θα σας πει ότι για τους εκπαιδευτικούς -οι εκπαιδευτικοί είναι ένα
ειδικευµένο προσωπικό, ασκούν κοινωνικό λειτούργηµα- η προϋπηρεσία πρέπει να ισορροπεί µε τα ακαδηµαϊκά κριτήρια. Αυτό
θα σας πει. Υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας; Όχι.
Υπάρχει ερµηνεία του Συντάγµατος; Ναι. Είναι δίκαιη αυτή η ερµηνεία; Η απάντηση είναι επίσης «ναι».
Εµείς, λοιπόν, τι κάναµε; Ενώ όλος ο κόσµος, µαζί µε τους συνδικαλιστικούς φορείς, µας έλεγε «Μην πέσετε κάτω από τους
ογδόντα τέσσερις µήνες οροφής στην προϋπηρεσία», το πήγαµε
στους εκατόν είκοσι. Δεν έχει υπάρξει αυτό πουθενά αλλού. Το
συνεννοηθήκαµε και είναι απολύτως νόµιµο. Εκατόν είκοσι µήνες
είναι δώδεκα χρόνια προϋπηρεσίας για κάποιον που τα έχει, διότι
είναι δέκα µήνες στους αναπληρωτές.
Μη λέει κανείς, λοιπόν, ότι κλέβουµε µήνες. Προς θεού!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είναι εννέα µήνες η προϋπηρεσία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Άρα δεν είναι δώδεκα, θέλετε να πείτε.
Είναι ακόµα µεγαλύτερη. Είναι δεκατρία χρόνια και µισό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Και περισσότερο, γιατί είναι εξάµηνα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν έχει σηµασία. Καταλαβαίνετε, όµως, τη φιλοσοφία της προσέγγισης. Σίγουρα, όµως, το ανώτατο
δεν έχει υπάρξει. Νοµίζω ότι ήταν για το νοσοκοµείο της Σαντορίνης που ήταν εκατόν εννέα µήνες. Δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο από αυτό.
Αυτό, λοιπόν, που µας λένε όλοι οι νόµοι, αλλά και µία αίσθηση
δικαίου, είναι ότι η προϋπηρεσία πρέπει να είναι ισοδύναµη µε
τα ακαδηµαϊκά κριτήρια.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η
προϋπηρεσία, ο άλλος είναι τα ακαδηµαϊκά κριτήρια και ο τρίτος
είναι τα κοινωνικά. Ξέρετε, υπάρχει δυστυχώς µία αντίσταση από
πλευράς των οµοσπονδιών να συζητήσουµε επί του συγκεκριµένου, διότι γενικά και αόριστα δεν µπορούµε να συζητάµε.
Εµείς, λοιπόν, αφού έχουµε αναρτήσει στη διαβούλευση την
πρόταση αυτή κι έχουµε πάρει πάρα πολλά σχόλια, έχουµε ακούσει και πολλούς, ανακοινώνουµε τη µοριοδότηση που προτείνουµε να συζητηθεί στο Κοινοβούλιό µας. Είναι τα ακαδηµαϊκά
προσόντα. Το διδακτορικό θα µετράει σαράντα (40) µονάδες, το
πρώτο µεταπτυχιακό θα µετράει είκοσι (20) µονάδες, το δεύτερο
µεταπτυχιακό θα µετράει οκτώ (8) µονάδες, το δεύτερο πτυχίο
θα µετράει επτά (7). Ο βαθµός του πρώτου πτυχίου θα πολλαπλασιάζεται µε «2,5» και, άρα, το µάξιµουµ θα είναι είκοσι πέντε
(25), σε αντίθεση µε το είκοσι (20) που ήταν σ’ αυτό που είχαµε
ανακοινώσει. Άρα έχουµε µία αύξηση κατά 25%.
Για κάθε γλώσσα το άριστο θα είναι στο επτά (7). Πάµε σε δύο
ξένες γλώσσες. Ο χειρισµός υπολογιστή είναι τέσσερις (4) µονάδες και δύο (2) µονάδες είναι τα όποια σεµινάρια τριακοσίων
ωρών κ.λπ..
Σε λίγα λεπτά θα είναι αναρτηµένο από το Γραφείο Τύπου του
Υπουργείου Παιδείας στο site και θα µπορεί κανείς να το δει αναλυτικότερα.
Εκείνο που επίσης προχωράµε και έχει πολύ µεγάλη σηµασία,
είναι το εξής: Μετά από εξαιρετική συνεργασία που είχαµε µε

2791

την Εθνική Οµοσπονδία των ΑΜΕΑ, πάµε όχι στο 67%, αλλά ξεκινάµε από το 50%. Η µοριοδότηση για τους συµπολίτες µας
ΑΜΕΑ γίνεται από αναπηρία του 50% και πάνω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, να ζητήσω µία διευκρίνιση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Βεβαίως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Το κάθε σεµινάριο είναι δύο µονάδες ή
δύο µονάδες συνολικά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Των τριακοσίων ωρών. Όχι το κάθε σεµινάριο. Δεν µπορεί το κάθε σεµινάριο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Το ένα µόνο µετρά. Δεν µετρούν τα υπόλοιπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Να το δούµε. Εσείς, πάντως, λέτε
αυτό.
Κοιτάξτε, έχει πολύ µεγάλη σηµασία στο θέµα των ΑΜΕΑ. Στο
θέµα των ΑΜΕΑ µέχρι τώρα ήταν µόνο το 67%. Τώρα είναι από
το 50%. Πολλαπλασιάζουµε την κάθε εκατοστιαία µονάδα µε
έναν παράγοντα. Ο παράγων αυτός είναι 0,4. Είναι µία µοριοδότηση δίκαιη, η οποία θα εξασφαλίσει και σε ένα σύνολο συµπολιτών µας την παρουσία του στον εκπαιδευτικό κόσµο. Έχει,
όµως, πολύ µεγάλη σηµασία να πούµε ότι µοριοδοτούµε και γονείς που έχουν παιδιά ΑΜΕΑ.
Άρα στο θέµα των κοινωνικών κριτηρίων νοµίζουµε ότι έχουµε
µία πάρα πολύ καλή και δίκαιη λύση.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά και σε λίγο,
όπως σας είπα, θα είναι αναρτηµένο στο site.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές ενστάσεις. Όπως σας
είπα υπάρχουν εκατόν πενήντα χιλιάδες υποψήφιοι, κόµµατα, οργανισµοί κ.λπ..
Εκείνο που θέλω να είναι σαφές είναι το εξής: Υπάρχουν ενστάσεις από ορισµένους που λένε ότι ζητάµε πολλά ακαδηµαϊκά
προσόντα ή κάνω λάθος; Από πότε η πολιτεία δεν πρέπει από
τους εκπαιδευτικούς να ζητάει µία ακαδηµαϊκότητα; Από πότε,
άραγε; Λέτε ότι το master είναι ένα αέναο κυνήγι χαρτιών. Δεν
ξέρω αν ξέρετε ότι το master το δίνουν τα ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια. Μην τα κατηγορείτε τα πανεπιστήµια αυτά, διότι το
πτυχίο δεν είναι ακριβώς «χτυπάς την πόρτα και µπαίνεις στο πανεπιστήµιο». Έτσι δεν είναι; Είναι και αυτό µέσα από µια διαδικασία που εµείς διαφωνούµε, θα την αλλάξουµε κ.λπ.. Όµως, το
πτυχίο έχει τον δικό του ρόλο, τα µεταπτυχιακά έχουν τον δικό
τους ρόλο, τα διδακτορικά έχουν τον δικό τους ρόλο. Μην τα
υπονοµεύουµε, µην τα εξευτελίζουµε και κυρίως µη δηµιουργούµε εντυπώσεις ότι υπάρχει χρηµατισµός σε όλα αυτά κ.λπ.,
διότι αυτό υπονοείτε και αυτό υπονοµεύει το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Δώσαµε µάχη για αυτά τα πράγµατα. Και τώρα, µέσα σε ένα
απίστευτο κλίµα λαϊκισµού, ερχόσαστε και λέτε αυτά που λέτε.
Να σας πω, όµως, κάτι; Όταν έχεις µεγάλη προϋπηρεσία, δεν
υπάρχει περίπτωση -ακόµη και µε µόνο ένα πτυχίο και χωρίς
γλώσσα και χωρίς κανένα παιδί- να µην µπορείς να διοριστείς.
Υπάρχει, όµως, ένα θέµα στις µεσαίες υπηρεσίες. Εκεί υπάρχει
και ένας άλλος κόσµος. Τι θα τους πούµε; Τι ακριβώς θα πούµε
σε αυτόν τον κόσµο; «Τέρµα εσύ»; «Ποτέ»; Μήπως θα πούµε
αυτό που λέει το ΚΚΕ, «Είκοσι πέντε χιλιάδες διορισµοί τώρα»;
Μα, είστε σοβαροί; Είστε σοβαροί; Είκοσι πέντε χιλιάδες διορισµοί, τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Φυσικά είµαστε σοβαροί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Με συγχωρείτε για το ερώτηµα, δεν
ήταν θέµα υποτιµητικό. Ξέρετε, εγώ, ενώ θεωρούσα ότι µπορώ
να σας παρακολουθήσω, τελευταία δεν µπορώ να σας παρακολουθήσω. Και θα σας πω για ποιον λόγο: Δεν λέτε «είκοσι πέντε
χιλιάδες τώρα». Εσείς λέτε κάτι άλλο. Λέτε να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο. Αυτό λέτε! Να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο λέει και ο κ.
Μητσοτάκης.
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Διότι, προχθές ο άνθρωπος, προς µεγάλη µου χαρά οµολογώ,
χωρίς να έχουµε καµµία επικοινωνία να του πω, «βοήθησέ µας,
άνθρωπε µου», λέει: «Εµείς, δεν πρόκειται να κάνουµε διορισµούς. Εµείς θα δούµε τι ανάγκες υπάρχουν, θα το δούµε πότε,
όταν…» -κ.λπ.- «…και θα δούµε τι θα κάνουµε». Αυτά όλα σηµαίνουν παραµονή στο ίδιο καθεστώς. Να ξέρουµε τι λέµε. Αυτά
αφορούν το καθεστώς του ν.3848 και έχει ο εός.
Είναι, λοιπόν, ένα αίτηµα απόσυρσης, ένα αίτηµα µη ρεαλιστικό, ένα αίτηµα που φαίνεται πολύ λογικό σαν του κ. Μητσοτάκη που λέει, «Μα, να δούµε τις ανάγκες». Με συγχωρείτε, εµείς
τις προτάσεις τις κάνουµε χωρίς να δούµε τις ανάγκες;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Προεκλογικά τα κάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ακούστε, κυρία Αντωνίου...
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τέσσερα χρόνια δεν τα κάνατε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
τώρα, κ. Αντωνίου!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ακούστε, κυρία Αντωνίου…
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ποιον κοροϊδεύετε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρία Αντωνίου, ακούστε!
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τάζετε µόνο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλετε ένα
ακούσετε. Δεν θέλετε να ακούσετε, µην ακούτε.
Τους αναπληρωτές καθηγητές που τους προσλαµβάνουµε
κάθε χρόνο, τους προσλαµβάνουµε, έτσι, από ελεηµοσύνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ψηφοθηρικά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ψηφοθηρικά και αυτούς; Για πείτε
µου, λοιπόν! Βγείτε και πείτε ότι δεν πρέπει να προσλαµβάνουµε
αναπληρωτές.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τέσσερα χρόνια γιατί δεν κάνατε διορισµούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κυρία Αντωνίου. Αν θέλετε, πάρτε τον λόγο να τα πείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είπαµε να µην πάρετε
τους αναπληρωτές, ούτε είπε ο κ. Μητσοτάκης να µην γίνουν διορισµοί. Μην παραφράζετε αυτά τα οποία είπε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Γίνονται διορισµοί, σας αρέσει δεν σας
αρέσει. Γίνονται διορισµοί και πονάτε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πότε; Next year!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, θα σας µείνουν µόνο πέντε λεπτά για τη δευτερολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Έχετε δίκιο. Αν µε αφήσουν, όµως, να
τελειώσω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
µη διακόπτετε τον Υπουργό. Σηκωθείτε να πείτε τις φοβερές
ιδέες σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Μετά από µισή ώρα οµιλίας, λέτε
ότι τον διακόπτουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα το πω ξανά: Έχουµε δηλώσει δεκαπέντε χιλιάδες διορισµούς; Ναι ή όχι; Ναι. Έχουν εγγραφεί
στον προϋπολογισµό 4,5 εκατοµµύρια ευρώ για φέτος; Ναι. Περνάµε τον νόµο; Ναι. Οι ανάγκες καθορίζονται από τους αναπληρωτές, που τόσα χρόνια διορίζουµε; Ναι. Το άθροισµα των
µονίµων και αναπληρωτών του µέλλοντος θα είναι το ίδιο; Ισχύει,
ναι ή όχι; Ισχύει. Άρα ξέρουµε τις ανάγκες, διότι οι ανάγκες είναι
αυτές που µας επιβάλλουν να κάνουµε και τις προσλήψεις των
αναπληρωτών κ.λπ.. Άρα αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι,
«Παιδιά, ξεχάστε τα». Και είναι πολύ συνεπής. Είναι πάρα πολύ
συνεπής!
Δεν ήταν ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είχε απολύσει δυόµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς, τους οποίους προσλάβαµε εµείς; Άλλος
ήταν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Για ποιους µιλάτε; Με τα πλαστά
πτυχία;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είχαν πλαστά πτυχία;
Είναι ενδιαφέρον -να καταγραφεί στα Πρακτικά- ότι ο κ. Τσιάρας λέει ότι οι απολυµένοι εκπαιδευτικοί, οι δυόµισι χιλιάδες,
είχαν πλαστά πτυχία. Αυτό ήταν, κύριε Τσιάρα; Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Αυτό ακούσατε από εµένα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας παρακαλώ! Ακόµη και εγώ που
είµαι πολύ ήρεµος, έχω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µην παρερµηνεύετε αυτά που λέω. Κάνετε λάθος εδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μου είπατε για πλαστά πτυχία. Εγώ το
είπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτό είπατε, κύριε Τσιάρα. Τι να κάνουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Γι’ αυτό λέµε ότι θέλει µια µεγάλη προσοχή, αγαπητοί κύριοι του ΚΚΕ. Θέλει πολύ µεγάλη προσοχή,
ώστε η όποια αντιπολιτευτική διάθεση να µην συµβαδίζει µε µία
καταστροφική -για την παιδεία- διάθεση της Νέας Δηµοκρατίας.
Και ήθελα να πω κάτι στην αρχή, αλλά δεν ήταν εδώ ο κ. Δελής. Χαίροµαι πραγµατικά που είναι µαζί µας, διότι ο κ. Δελής
δέχθηκε µία επίθεση από ορισµένους άνδρες των ΜΑΤ, την οποία
καταδικάσαµε ως Κυβέρνηση. Πραγµατικά χαίροµαι ιδιαιτέρως
ότι ο συνάδελφος από το ΚΚΕ είναι µαζί µας και έχει, τουλάχιστον εν µέρει, ξεπεράσει αυτήν την περιπέτεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δελή, δεν υπάρχει στη διαδικασία να σας δώσω τον λόγο. Δεν
µίλησε προσωπικά για εσάς. Μίλησε για το κόµµα σας. Εάν δεν
µπορούµε ούτε πολιτικά να µιλήσουµε, χωρίς να θέλει ο καθένας
να πάρει τον λόγο, τότε δεν έχει νόηµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Το γνωρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφού
το γνωρίζετε, γιατί το ζητάτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Το γνωρίζω και για αυτό, µε ειλικρίνεια, δεν
ζητάω τον λόγο επί προσωπικού. Ζητάω τον λόγο για να απευθύνω ένα ερώτηµα στον κύριο Υπουργό. Νοµίζω ότι δεν έχει αντίρρηση ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε, κύριε Δελή. Θα κάνει κάποιες τοποθετήσεις ακόµα ο κύριος
Υπουργός για τις τροπολογίες των Βουλευτών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα αναφερθώ σε κάποιες Βουλευτικές
τροπολογίες.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1899 και ειδικό 196 δεν γίνεται
αποδεκτή. Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1901 και ειδικό 198
δεν γίνεται δεκτή. Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1902 και ειδικό
199 δεν γίνεται δεκτή. Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1903 και
ειδικό 200 δεν γίνεται δεκτή. Η τροπολογία µε γενικό αριθµό
1904 και ειδικό 201 δεν γίνεται δεκτή και η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1905 και ειδικό 202 δεν γίνεται αποδεκτή. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές οι τροπολογίες µε γενικό αριθµό 1907 και ειδικό
204, καθώς και µε γενικό αριθµό 1908 και ειδικό 205.
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1909 και ειδικό
206 της κ. Κατσαβριάς κ.λπ. και η τροπολογία µε γενικό αριθµό
1911 και ειδικό 208 της κ. Δριτσέλη, του κ. Παπαδόπουλου και
του κ. Σιµορέλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι αφορά αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Επίσης, γίνεται δεκτή η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1915 και ειδικό 212 του κ. Κωστοπαναγιώτου.
Επιπλέον, γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1916
και ειδικό 213 του κ. Παπαηλιού. Αφορά στη δυνατότητα παραχώρησης του κτηρίου και των εγκαταστάσεων Μαυρακείου Σχολής στην Αρκαδία.
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1917 και ειδικό
214 και αφορά στη διατροφική αγωγή.
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Επίσης, γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1918 και
ειδικό 215, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Σεβαστάκη. Ήταν δικό
µου λάθος που δεν συµπεριλάβαµε τους φοιτητές του ΦΠΨ των
Ιωαννίνων, κάτι που παρατήρησε η κ. Τζούφη.
Ακόµα, γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1917 και
ειδικό αριθµό 216 του κ. Μηταφίδη.
Από τις υπουργικές τροπολογίες γίνονται δεκτές η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1912 που ανέπτυξε ο κ. Στρατής, η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1913 και ειδικό 210 του κ. Ξανθού και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1914. Είναι αυτή που ανέπτυξε ο κ. Πολάκης. Η άλλη ήταν αυτή που είχα καταθέσει προηγουµένως µε
τη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων, όπως επίσης και αυτή που
είχα καταθέσει και αφορούσε τη µονιµοποίηση αυτών που είχαν
δικαιωθεί από τον ΑΣΕΠ του 2008, δηλαδή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1921 και ειδικό 218.
Υπάρχει και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1923 και ειδικό
220.
Ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δελή, γιατί µε φέρνετε σε δύσκολη θέση; Είναι δυνατόν; Τι είναι
αυτό; Έχετε προσωπικό; Ποιο είναι το προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Θα µπορούσα, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσω
τον λόγο επί προσωπικού, γιατί ακούστηκαν αρκετές βαριές κουβέντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για σας
προσωπικά; Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είπε ότι δεν είµαστε σοβαροί, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα µου
κάνετε παρατηρήσεις πώς διευθύνω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ο κύριος Υπουργός λέει ότι δεν είµαστε σοβαροί, κυρία Πρόεδρε. Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σοβαρά; Κι εσείς γιατί είστε εδώ τότε; Για να υπερασπιστείτε τον
εαυτό σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν σας
δίνω τον λόγο, κύριε Δελή, γιατί βλέπω ότι έχετε και συνηγόρους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μπράβο σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δηµοκρατία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Άµα δεν
µπορούµε ούτε πολιτικά να µιλήσουµε εδώ…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, εσείς δεν επιτρέπετε να µιλήσουµε. Είναι πολιτική έκφραση «δεν είστε σοβαροί»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Οι
Υπουργοί, κύριε, όχι εγώ. Αν δεν µπορεί πολιτικά ο ένας να κάνει
κριτική στον άλλον…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι πολιτική έκφραση «δεν είστε σοβαροί»; Σας ρωτώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είπε ότι
είναι ρητορικό.
Ορίστε, κύριε Μιχελή, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Νοµίζω πως ένα ενδιαφέρον µεθοδολογικό ερώτηµα για κάθε συζήτηση και για κάθε νοµοσχέδιο είναι
το εξής: Τι πρόβληµα επιχειρούµε να λύσουµε και τι πιθανά προβλήµατα µπορούν να ανακύψουν.
Ας δούµε συγκεκριµένα τι ζητήµατα θίγει το παρόν νοµοσχέδιο. Θεωρία ή πράξη; Επιστήµη ή τεχνολογία; Σ’ αυτό το καίριο
ιδεολογικής σηµασίας ζήτηµα υπάρχουν δύο θεωρήσεις. Παραδοσιακά η Δεξιά ήθελε τον απόλυτο διαχωρισµό θεωρίας-επιστήµης από τη µία πλευρά και πράξης-κατάρτισης από την άλλη
πλευρά. Γι’ αυτό υποστήριζε τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα
µας αυστηρές εξετάσεις από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, αυστηρές εξετάσεις από το γυµνάσιο στο λύκειο, αυστηρές εξετάσεις
από το λύκειο στο πανεπιστήµιο, ώστε οι καλοί, οι ικανοί να µπορούν να πάνε να σπουδάσουν και οι υπόλοιποι εργατικό δυναµικό.
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Η Αριστερά που πρώτη έβαλε το ζήτηµα της πρακτικής µέσα
στο σχολείο και των θετικών επιστηµών την εποχή της αρχαιολατρείας, αλλά αµφίβολης αρχαιογνωσίας, επέµενε στο συνδυασµό, στην κοινή συµπόρευση θεωρίας και πράξης µέσα από τα
ενιαία πολυκλαδικά λύκεια της δεκαετίας του 1980 -πράγµατι
ακριβά σχολεία που δεν µπόρεσε η ελληνική πολιτεία να τα επεκτείνει και να τα συνεχίσει- και µέσα από την ενιαία αντίληψη αυτών των δύο κατευθύνσεων. Γιατί; Πρώτον, γιατί θα έχουν µία
αλληλοτροφοδότηση µεταξύ θεωρίας και πράξης -αυτό είναι το
επιστηµολογικό ζήτηµα- και, δεύτερον, γιατί δεν θα διαµοιράζουν
τους µαθητές, τους σπουδαστές, σε δύο κοινωνικές οµάδες εκ
των προτέρων.
Κύριοι συνάδελφοι, στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης είναι
απόλυτα δεδοµένο ότι σε όσο πιο χαµηλό επίπεδο της εκπαίδευσης κάνεις αυτόν τον διαχωρισµό, τόσο πιο ταξική καταλήγει να
είναι η εκπαίδευση.
Δεύτερο ζήτηµα: εκπαίδευση και ανάπτυξη, εκπαίδευση και
αγορά. Η Δεξιά παραδοσιακά και τα τελευταία χρόνια επιµένει
στην απόλυτη, µονοδιάστατη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την
αγορά. Γι’ αυτό επιµένει στα ιδιωτικά κολλέγια, στα ιδιωτικά πανεπιστήµια που θα χρηµατοδοτούνται από µεγάλες επιχειρήσειςφορείς στις οποίες θα διοχετεύει τους αποφοίτους τους. Αυτό
είναι κάτι που συµβαίνει και στη χώρα µας, αυτό είναι κάτι που
συµβαίνει και σε όλη την Ευρώπη.
Η δική µας άποψη είναι ότι προφανώς η εκπαίδευση πρέπει να
βλέπει την αγορά. Όµως, αν συνδεθεί απόλυτα µε αυτή, τότε
θέτω το απλό θεωρητικό ερώτηµα: Στη χώρα µας τι είδους
αγορά έχουµε και εποµένως γιατί θα πρέπει να έχουµε κοινωνιολόγους, οικονοµολόγους και λοιπά; Αφού µας τα έχουν λυµένα
όλα τα ζητήµατα οι άλλοι. Θα πρέπει να προσανατολιστούµε
στον αγροτοτουριστικό τοµέα και πουθενά αλλού. Δεν είναι έτσι
όµως τα πράγµατα.
Σε µία αγορά που έχει συνεχείς αλλαγές θα πρέπει η επιστήµη
να δίνει σοβαρά εφόδια προς όλους, θα πρέπει να συνδέεται µε
την αγορά, να βλέπει τις ανάγκες της, αλλά αυτό που λέµε εµείς
εκπαίδευση, αυταξία, στην ουσία τι είναι πέραν της γενικής µόρφωσης; Είναι εµπλουτισµός των νέων µε προσόντα σε µία άλλη
τροποποιηµένη αγορά, ώστε να µπορέσουν να βρουν εργασία.
Ως προς τους διορισµούς, µε κάλυψε ο κύριος Υπουργός µε
τα στοιχεία γιατί ήθελα και εγώ να τα αναφέρω. Υπάρχει ένα αντικειµενικό, θα τολµήσω να πω µάλλον άλυτο πρόβληµα: Αν εξακολουθεί να υπάρχει και σήµερα η αντίληψη ότι οι λεγόµενες
καθηγητικές σχολές από παράδοση οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα σε διορισµό στο δηµόσιο, οδηγεί στο αδιέξοδο του πώς θα
διορίσουµε τους εκατό µε εκατόν πενήντα χιλιάδες που θα ζητήσουν να ενταχθούν στους µόνιµους διορισµούς σε ένα δηµόσιο
σχολείο, το οποίο σταδιακά φθίνει σε αριθµό µαθητών.
Θέλω να αναφερθώ σε ένα στοιχείο. Οι δυόµισι χιλιάδες απολύσεις επί υπουργίας κ. Μητσοτάκη δεν έγιναν γιατί κάποιοι
είχαν πλαστά πτυχία. Αν πράγµατι κάποιοι είχαν, καλώς. Έγιναν
επειδή εκείνη τη στιγµή καταργήθηκαν συγκεκριµένοι τοµείς
στην επαγγελµατική εκπαίδευση και αφού καταργήθηκαν, εξέλειπε η ανάγκη των αντίστοιχων καθηγητών που δίδασκαν εκεί,
τη στιγµή που ο τότε Υπουργός κ. Αρβανιτόπουλος εγκαινίαζε
ιδιωτικό ΙΕΚ στον Πειραιά που ιδρυόταν γι’ αυτές τις σχολές. Άρα
να µιλάµε καθαρά µε ποιον είναι ο καθένας.
Τα κριτήρια των ενδιαφεροµένων προς διορισµό πρέπει να
είναι έτσι ισορροπηµένα, ώστε να αποφευχθεί κατά απόλυτη
προτεραιότητα ο λεγόµενος κοινωνικός αυτοµατισµός. Μια
οµάδα, οι έχοντες προϋπηρεσία. Μια δεύτερη οµάδα, οι έχοντες
επιστηµονικά προσόντα, µία τρίτη οµάδα ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι. Μία
τέταρτη µία πέµπτη οµάδα, τα είπε ο Υπουργός.
Πάση θυσία η Αριστερά πρέπει να αποφύγει τον κοινωνικό αυτοµατισµό και γι’ αυτό πρέπει να είναι ισορροπηµένα. Και έχω
την αίσθηση ότι είναι ισορροπηµένα.
Να σηµειώσω και ένα άλλο στοιχείο και κλείνω.
Τα τρία παραπάνω ζητήµατα που έθιξα νοµίζω ότι αντιµετωπίζονται σε θετική κατεύθυνση µε το παρόν νοµοσχέδιο. Εκείνο
που θέλω να επισηµάνω είναι ότι τα τρία πανεπιστήµια που θα
δράσουν µέσα στη Στερεά Ελλάδα, µία ενιαία περιφέρεια, πρέπει
να αξιοποιήσουν στο µέγιστο το άρθρο 34 της συνέργειάς τους,
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ώστε να αποκτηθεί ενιαία περιφερειακή συνείδηση στην Περιφέρεια Στερεάς.
Και κλείνω µε τούτο. Η κατάσταση της Λαµίας, ως πρωτεύουσας αυτής της περιφέρειας, είναι βελτιωµένη µε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά δεν ανταποκρίνεται στο βάρος που θα πρέπει να
έχει µία έδρα περιφέρειας.
Ευελπιστώ ότι µε την ίδρυση του πειραµατικού που είπε ο κύριος Υπουργός και τη λειτουργία των διετών προγραµµάτων
σπουδών µέσα σε αυτά τα πανεπιστήµια θα µπορέσουµε να βελτιώσουµε αυτήν την κατάσταση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τελικά, κύριε Κουράκη, δεν συµφωνεί ο κ. Τσιάρας να σας
δώσω τον λόγο.
Κύριε Τσιάρα, θα αναλάµβανε Προεδρείο. Δεν το κάνουµε για
εµάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Όταν, όµως, µιλάει ο Υπουργός
τριάντα πέντε λεπτά, αντιλαµβάνεστε ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επιτρέπεται, κύριε Τσιάρα. Θα του µείνουν µόνο πέντε λεπτά. Γι’ αυτό
είπα ότι έχει τους εξής χρόνους: δεκαοκτώ, εννιά, πέντε και τρία
λεπτά. Κόντεψε να τελειώσει σχεδόν όλον του το χρόνο. Δεν
έκανα κάτι. Προσµετράται και σηµειώνεται δίπλα.
Ο κ. Κουράκης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν µπω στο κυρίως θέµα, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη
συµπαράστασή µου στον συνάδελφο Γιάννη Δελή, Βουλευτή του
ΚΚΕ, ο οποίος τραυµατίστηκε κατά την αστυνοµική επιχείρηση.
Προφανώς όλοι αναµένουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας που
διέταξε η αρµόδια Υπουργός. Όµως, επειδή και σήµερα υπάρχει
ένα εκπαιδευτικό συλλαλητήριο, θα έλεγα ότι η καλύτερη συγγνώµη που µπορεί να πιάσει τόπο στον κ. Δελή είναι να µη δούµε
σήµερα απολύτως, µα απολύτως -και στα επόµενα συλλαλητήρια, βεβαίως- καµµιά κατάχρηση από πλευράς των δυνάµεων καταστολής.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο, θα έλεγα ότι µετά από έντεκα χρόνια αδιοριστίας στην εκπαίδευση, µε πάνω από τριάντα χιλιάδες
αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, έρχεται το Υπουργείο να νοµοθετήσει µόνιµους διορισµούς δεκαπέντε χιλιάδων εκπαιδευτικών
µέσα σε τρία χρόνια.
Εδώ έχουµε ένα ζήτηµα ουσίας σχετικά µε τον κ. Μητσοτάκη
και απορώ γιατί οι διαδηλωτές και οι λοιποί εκπαιδευτικοί που
αντιτίθενται στον τρόπο διορισµού και στο νοµοσχέδιο αυτό δεν
αναφέρονται καθόλου στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δεν δεσµεύεται για διορισµούς στην εκπαίδευση.
Και, µάλιστα, προς τιµήν του ξεκαθάρισε µε τον πιο σαφή
τρόπο τις θέσεις του κόµµατός του ως προς το ζήτηµα του διορισµού των εκπαιδευτικών λέγοντας επί λέξει: «Η παιδεία χρειάζεται ενίσχυση, αλλά δεν είµαι διατεθειµένος να δεσµευθώ σε
οποιονδήποτε αριθµό προσλήψεων αν δεν µελετήσω πρώτα ενδελεχώς τα στοιχεία και να διαπιστώσω πόσα πραγµατικά κενά
υπάρχουν. Προσλήψεις στον αέρα µόνο και µόνο για να στέλνουµε ένα «φιλολαϊκό» µήνυµα εγώ δεν πρόκειται να εξαγγείλω».
Παρακάτω στην ίδια δήλωση µιλάει για διαγωνισµό στον ΑΣΕΠ
και λέει: «Προσλήψεις χωρίς διαγωνισµούς δεν πρόκειται να γίνουν από την επόµενη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας».
Εδώ -το είπε και ο Υπουργός- το θέµα του ΑΣΕΠ και των εξετάσεων µετά το πτυχίο είναι µία διαδικασία η οποία υποβαθµίζει
το πτυχίο και, µάλιστα, τα λοιπά ακαδηµαϊκά προσόντα που µπορούν να έχουν αποκτηθεί στο διάστηµα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι
µέσα σε µία διαδικασία δύο-τριών ωρών εξαλείφονται και η προϋπηρεσία και τα λοιπά ακαδηµαϊκά προσόντα. Δεν είναι δίκαιο.
Δεν είναι σωστό. Δεν είναι εκπαιδευτικά σωστό. Γι’ αυτό εµείς
δεν χρησιµοποιούµε καθόλου, µα καθόλου, το θέµα των εξετάσεων, δηλαδή µετά τον διαγωνισµό στο ΑΣΕΠ.
Σε σχέση µε τον κ. Μητσοτάκη πάλι, πρέπει να θυµούνται οι
εκπαιδευτικοί και τους δυόµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς τεχνολογικών ιδρυµάτων µέσα σε µια νύχτα. Έπρεπε να έρθει η δική µας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυβέρνηση για να τους επαναπροσλάβει, να επανατοποθετήσει
στα πόδια της το status της επαγγελµατικής πορείας και κυρίως
να το αναβαθµίσει.
Σχετικά µε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που διαµαρτύρονται για τον τρόπο που εισάγουµε εµείς, δηλαδή εκατόν είκοσι
µόρια στην προϋπηρεσία και εκατόν είκοσι µόρια στα ακαδηµαϊκά κριτήρια και άλλα, βέβαια, στα κοινωνικά, θα ήθελα να πω
–το είπε και ο Υπουργός- ότι είµαστε υποχρεωµένοι από το Σύνταγµα και από τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
να πάµε σ’ αυτό το σύστηµα. Πέρα από αυτά, θεωρώ ότι είναι
και δίκαιο. Είναι δίκαιο γιατί δίνει σε συναδέλφους αναπληρωτές
που έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα σε ένα µεγάλο ποσοστό, δηλαδή περίπου για δεκατρία-δεκατέσσερα χρόνια, τη δυνατότητα
να αναγνωριστεί αυτή η προϋπηρεσία, αλλά βεβαίως δεν µπορείς να παραβλέψεις τα ακαδηµαϊκά προσόντα, αν είναι καλύτεροι εκπαιδευτικοί.
Να υπενθυµίσω σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Φινλανδίας, στο οποίο αναφερόµαστε πάρα
πολλές φορές όλοι, µα όλοι οι εκπαιδευτικοί, προϋπόθεση διορισµού τους είναι να έχουν και µεταπτυχιακό τίτλο.
Σχετικά µε τη Νέα Αρχιτεκτονική, το δεύτερο µεγάλο σηµείο
που εισάγει αυτό το νοµοσχέδιο, να θυµίσουµε την πολύ θλιβερή
περίοδο εκείνη µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», όπου έγιναν αυθαίρετες
καταργήσεις και συγχωνεύσεις τµηµάτων, είχαµε υποχρεωτικές
µετακινήσεις φοιτητών, έγινε υποχρεωτική διαθεσιµότητα ακαδηµαϊκού διοικητικού προσωπικού. Με άλλα λόγια, είχαµε ένα
πολύ µεγάλο πισωγύρισµα στην ανώτατη εκπαίδευση.
Η δική µας η Κυβέρνηση πήρε την εξαιρετικά τολµηρή πρωτοβουλία να αναβαθµίσει τα ΤΕΙ µέσω της συνέργειας µε τα πανεπιστήµια, µε την ίδρυση νέων τµηµάτων, µε κατάργηση τµηµάτων, τα οποία καλύπτονταν από άλλα τµήµατα και να δηµιουργήσει τµήµατα διετών κέντρων επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
όπως ανέφερε πριν από λίγο και ο κύριος Υπουργός.
Θα έλεγα ότι η αναβάθµιση αυτή και, µάλιστα, το συµπλησίασµα και των ερευνητικών κέντρων, τα οποία λειτουργούν µε µια
οριζόντια διαστρωµάτωση, όπως ανέφερε και η εισηγήτριά µας,
η κ. Αναγνωστοπούλου, είναι µία εξαιρετικά σηµαντική τοµή.
Θα αναφερθώ σε κάποια επιµέρους ζητήµατα, κύριε Υπουργέ.
Θα καταθέσω µία τροπολογία που αφορά το Υπουργείο Υγείας.
Κρίµα που δεν είναι εδώ οι Υπουργοί Υγείας. Αφορά γιατρούς
που έχουν σχέση ιδιωτικού δικαίου στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» όσον αφορά τα αναδροµικά τα οποία, βεβαίως, δίνονται
στους γιατρούς του ΕΣΥ. Όµως, καταλαβαίνεται ότι σ’ αυτό το
νοσοκοµείο υπηρετούν γιατροί δύο ταχυτήτων και είναι εξαιρετικά άδικο και µη λειτουργικό να δίνονται σε κάποιους γιατρούς
τα αναδροµικά και σε κάποιους όχι. Εποµένως, µε αυτήν την τροπολογία προστίθενται οι λέξεις «και του συνόλου των ιατρών του
Γενικού Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου»».
Ακόµη µου έχει έρθει ένα αίτηµα το οποίο µε πρώτη µατιά το
βρίσκω θετικό -θα έπρεπε να το δείτε και εσείς- για την αναγνώριση της διδακτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ
από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη
και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους προτρέπει την πολιτεία να
ρυθµίσει την αδικία και να αναγνωρίσει την εκπαιδευτική προϋπηρεσία αυτών των εκπαιδευτικών που χρόνια προσφέρουν
στην εκπαίδευση. Έτσι, λοιπόν, ζητούν την ψήφιση µιας νοµοθετικής διάταξης, στην οποία θα προστίθεται η περίπτωση «και η
προϋπηρεσία στα δηµόσια ΤΕΕ και ΕΠΑΣ, σχολές µαθητείας του
ΟΑΕΔ».
Είχα σηµειώσει, αλλά µε καλύψατε σ’ έναν βαθµό, για τα κριτήρια στους πολύτεκνους και στα ΑΜΕΑ. Όσον αφορά τα ΑΜΕΑ,
νοµίζω ότι το κατέβασµα από το 67% στο 50% είναι µία πολύ
καλή πρόταση. Σχετικά µε τους πολύτεκνους, νοµίζω ότι θα µπορούσαµε εκεί να υπάρχει µία διαβάθµιση στα µόρια όσον αφορά
τα περισσότερα παιδιά. Είναι ένα µέτρο το οποίο απαντάει και
στο δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας σας.
Με όλα αυτά που σας είπα, νοµίζω ότι είναι νοµοσχέδιο το
οποίο, πέρα από τις επιµέρους αντιρρήσεις, µπορεί να ψηφιστεί
από όλη την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία, γιατί έχει
ανειληµµένη υποχρέωση.
Ζητάµε συγγνώµη, κύριε Κουτσούµπα.
Ορίστε, κύριε Τσιάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την οµιλία µου
για το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη χθεσινή
οµιλία του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της συζήτησης για
την ψήφο εµπιστοσύνης.
Φυσικά θα αναφερθώ στη στιγµή που ο ίδιος, φέρνοντας τη
ρηµατική διακοίνωση της γειτονικής χώρας των Σκοπίων, έκανε
µία επιλεκτική αναφορά σε σηµεία που, κατά τη γνώµη του, βόλευαν τον ίδιο και προφανώς την πολιτική επιλογή της κυβερνητικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Για άλλη µία φορά φάνηκε η µισή
αλήθεια. Για άλλη µία φορά υποκρινόµαστε χωρίς να βλέπουµε
ποια είναι η πραγµατικότητα και χωρίς να παρουσιάζουµε το σύνολο, όταν υπήρχαν δύο συγκεκριµένες αναφορές για τον µακεδονικό λαό και για το πώς πλέον εσείς, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα αποκαλείτε, θα προσφωνείτε τους γείτονες πολίτες της γειτονικής χώρας των Σκοπίων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Δυστυχώς, σ’ αυτήν την πρακτική προστρέχει και ο Υπουργός
Παιδείας. Λυπάµαι που θα το πω, κύριε Υπουργέ, αλλά για άλλη
µία φορά αποδεικνύετε µία διαφορετική πραγµατικότητα από
αυτήν που παρουσιάζετε. Εσείς µιλάτε για συναινέσεις, µιλάτε
για συνεννόηση, µιλάτε για διαδικασίες οι οποίες βγαίνουν από
την κοινωνία και παρουσιάζονται αυτήν τη στιγµή έτοιµες, προκειµένου να φέρετε ένα νοµοθέτηµα. Όµως, αλήθεια, υπάρχει
κάτι τέτοιο;
Θα προσπαθήσω µε πέντε συγκεκριµένες επισηµάνσεις να σας
αποδείξω ότι όλα αυτά τα οποία έχετε πει κατά καιρούς -και βέβαια θα εστιάσω περισσότερο σε αυτό που συµβαίνει στο ΤΕΙ
Θεσσαλίας και ειδικότερα στην Καρδίτσα- δεν έχουν καµµία
σχέση µε την πραγµατικότητα.
Στην αιτιολογική έκθεση είναι η πρώτη επισήµανση. Αναφέρεται ότι όλη αυτή η διαδικασία προκύπτει µέσα από διαβούλευση,
µέσα από το λεγόµενο «bottom-up». Ωραία έκφραση! Δηλαδή,
ότι η κοινωνία διαβουλεύεται και αυτό το οποίο φτάνει ως τελικό
προϊόν στο Υπουργείο είναι αυτό το οποίο νοµοθετείται. Αλήθεια,
υπάρχει «bottom-up», όταν τελικά η διαβούλευση είναι σαλαµοποιηµένη και γίνεται επιλεκτικά µε τους πιο βολικούς; Θα σας πω
ένα πολύ σύντοµο ιστορικό για να καταλάβετε.
Ο κύριος Υπουργός µε ένα τηλεφώνηµα στις 7 Αυγούστου –
προσέξτε!- λέει ότι στις 8 Αυγούστου θα βρεθεί στην Καρδίτσα,
προκειµένου να έχει συνάντηση µε τους φορείς και να διαβουλευθεί. Αντιλαµβάνεστε ότι το σύντοµο πέρασµά του όχι µόνο
διαβούλευση δεν ήταν, αλλά όταν έλεγε ότι όλα αυτά τα οποία
άκουσε τον δεσµεύουν για να υπάρξει µία νέα συνάντηση µέχρι
το τέλος Αυγούστου, που ποτέ δεν υπήρξε σε αυτό τον χρόνο,
αποδείχθηκαν ακριβώς τα αντίθετα.
Προσωπικά στις 20-09-2018 κατέθεσα µια ερώτηση σχετικά µε
τη συνάντηση που είχατε, την οποία, κύριε Υπουργέ, δεν είχατε
ποτέ τη δηµοκρατική ευαισθησία να την απαντήσετε. Ποτέ δεν
έλαβα απάντηση γι’ αυτή την ερώτηση που αφορούσε στην υποτιθέµενη δική σας διαβούλευση.
Στις 28 Σεπτεµβρίου ετέθη το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
σε δηµόσια διαβούλευση ίδιο και απαράλλακτο µε το προσχέδιο
που κατατέθηκε τον Μάιο, όταν σηµειώστε υπήρξαν τουλάχιστον
δύο συσκέψεις όλων των φορέων του Νοµού Καρδίτσας µε µία
κόκκινη γραµµή την οποία -λυπάµαι που το λέω- δυστυχώς οι συνάδελφοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φρόντισαν και αυτοί να τη σβήσουν και να την ξεπεράσουν και η οποία έθετε διάφορα ζητήµατα
τα οποία για µας ήταν αδιαπραγµάτευτα, πάντα βεβαίως εντός
εισαγωγικών.
Στις 10 Οκτωβρίου κάνατε µία συνάντηση µε τους τρεις συναδέλφους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ της
Καρδίτσας και ένα ακόµη στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, έτσι
γίνεται η διαβούλευση µε όλους, κύριε Υπουργέ!
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Στις 11 Οκτωβρίου συναντηθήκατε µε τον δήµαρχο Καρδίτσας
ο οποίος πλέον υποστηρίζεται και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαµβάνεστε ότι η διαβούλευση για την οποία µιλάµε πρέπει να γίνεται
µεταξύ ηµών και υµών. Αυτό είναι η διαβούλευση, έτσι;
Βεβαίως, σας είπα και πάλι ότι η κοινωνία των πολιτών της
Καρδίτσας, δυστυχώς αντέδρασε µε περισσότερο δηµοκρατικές
διαδικασίες από εσάς. Με δύο συναντήσεις όλων των φορέων
της πόλης και µε µία ανοιχτή συγκέντρωση πολιτών, οι οποίοι
επέστρεφαν το συγκεκριµένο δικό σας νοµοσχέδιο ως απαράδεκτο. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η δηµοκρατική ευαισθησία την
οποία επικαλείστε και εσείς, κύριε Υπουργέ, και οι αξιότιµοι αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς µάλλον είναι µία θεωρία. Έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα;
Παρέµβαση δεύτερη. Προσκεκληµένοι φορείς στη Βουλή. Καλέσατε δέκα φορείς να µιλήσουν για τη συγχώνευση του ΤΕΙ και
άλλους δώδεκα φορείς να µιλήσουν για την τροπολογία για τη
µοριοδότηση. Φαντάζεστε πόσο µεγάλη σηµασία δόθηκε στη
διαδικασία της συγχώνευσης του ΤΕΙ.
Παρέµβαση τρίτη. Προφανώς δεν είναι καινούργιο, αλλά το
ζήτηµα των ακαδηµαϊκών κριτηρίων, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή νοµίζω ότι λίγο πολύ δείξατε πώς το αντιλαµβάνεστε. Η
ΑΔΙΠ, όπως είπατε στην επιτροπή, τελικά θα προσέθετε στο υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο µόνο χαρτούρα και τίποτα περισσότερο.
Βεβαίως, µε βάση όσα είπε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
νωρίτερα, προφανώς ακόµη και αν είναι ανεξάρτητη αρχή, την
οποία δείχνετε πόσο τη σέβεστε, για άλλη µία φορά µάλλον θέλετε να την ελέγξετε, βάζοντας ένα άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται
πολύ κοντά σας σ’ έναν άλλο ρόλο.
Ας δούµε ποια είναι τελικά τα ακαδηµαϊκά κριτήρια, για να
συµφωνήσουµε τουλάχιστον σε κάτι. Κάνετε µία συγκεκριµένη
επιλογή, την οποία νοµοθετείτε. Ποια είναι τα ακαδηµαϊκά κριτήρια για να καταλάβουν όλοι; Όσον αφορά το πολλά υποσχόµενο
Τµήµα Διατροφής και Διαιτολογίας στην Καρδίτσα που είχε σαν
βάση εισαγωγής τα δεκαέξι χιλιάδες µόρια και λέτε ότι πρέπει
να χωριστεί µεταξύ Καρδίτσας και Τρικάλων, πού απαντάται αυτό
ακαδηµαϊκά, για να το καταλάβω και εγώ, κύριε Υπουργέ;
Αφήστε –για να φτάσω και στο τέταρτο σηµείο- που η Καρδίτσα –αναγκάζοµαι να µιλήσω λίγο περισσότερο για την πόλη µουπου έχει το µεγαλύτερο campus της περιφέρειας είναι τελικά και
η µόνη πόλη χωρίς σχολή!
Ένας ισχυρισµός που ακούστηκε πολλές φορές από την
πλευρά του κυρίου Υπουργού ότι µε ένα τµήµα δεν µπορώ να κάνω µία σχολή, προφανώς µπορεί να απαντηθεί εύκολα αν ανατρέξετε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Τι κάνατε στην Άρτα, δύο
σχολές µε ένα τµήµα στην καθεµία.
Πρέπει κάποια στιγµή να µιλήσουµε απαντώντας στην κοινή
λογική. Η κοινή λογική είναι που δεν απαντάται. Όλα αυτά τα
ωραία τα οποία µε πολύ µεγάλη ευκολία µπορείτε να τα µεταστρέφετε και να τα παρουσιάζετε µε έναν διαφορετικό τρόπο,
προφανώς εκθέτουν και πολιτικές, πολύ περισσότερο εκθέτουν
ανθρώπους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρέµβαση πέµπτη. Είδα µε ενδιαφέρον την τροπολογία των
συντοπιτών µου Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά µε προφανή σκοπιµότητα. Είναι στην πραγµατικότητα προπέτασµα καπνού του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική κοινωνία. Η
αποδοχή αυτής της τροπολογίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ουσιαστικά το φύλλο συκής που προσφέρει ο κύριος
Υπουργός. Δεν θα σταθούµε κάποτε υπεύθυνα απέναντι σε αυτό
που υποτίθεται ετέθη από την πρώτη στιγµή ως κόκκινη γραµµή
για την τοπική κοινωνία του τόπου µας, της Καρδίτσας;
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι που θα σας το πω, έχετε µία εικόνα
που πολλές φορές δηµιουργεί άλλες εντυπώσεις, αλλά την κρίσιµη στιγµή δεν αποδεικνύεται ότι οι επιλογές τις οποίες κάνετε
είναι τουλάχιστον αντίστοιχες µε αυτά τα οποία παρουσιάζετε
ως δική σας πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση, άκουσα νωρίτερα τον αξιότιµο κύριο Αντιπρόεδρο να
λέει ότι πρέπει οι ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες να λάβουν µιας
ιδιαίτερης πρόνοιας, προκειµένου να ενταχθούν τουλάχιστον σε
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αυτή τη λογική. Και νοµίζω ότι θα το ακούσετε µε πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Φυσικά µιλάω για τους πολύτεκνους και τους
τρίτεκνους, γιατί νοµίζω ότι αυτό απαντά σε ένα πολύ βασικό
κοµµάτι όχι µόνο µιας κοινωνικής οµάδας, αλλά µιας γενικότερης
αναζήτησης που έχει η ελληνική πολιτεία κυρίως για να αντιµετωπίσει το δηµογραφικό ζήτηµα.
Δυστυχώς, θα σας πω ότι φεύγετε, ουσιαστικά ολοκληρώνεται
ο κύκλος αυτής της Κυβέρνησης, επιχειρώντας να διχάσετε και
να διαιρέσετε. Όµως, νοµίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια το
µόνο που τελικά πετυχαίνετε είναι να χαλυβδώνεται η ενότητα
της κοινωνίας απέναντι σε επιλογές που θα δηµιουργήσουν
πολλά προβλήµατα στο άµεσο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΚΚΕ κ. Κουτσούµπας για δεκαπέντε λεπτά. Και συγγνώµη για την
αναστάτωση που έγινε προηγουµένως, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, για να παρουσιάζετε το σύστηµα διορισµού των εκπαιδευτικών που προτείνετε ως άνοιγµα
του δρόµου για χιλιάδες προσλήψεις, ενώ επί της ουσίας ανακυκλώνετε το καθεστώς των συµβασιούχων και της αδιοριστίας,
χρειάζεται πραγµατικά θράσος, κάτι βέβαια που αποδεδειγµένα
έχετε. Και το παρουσιάζετε αυτό ως σύστηµα διορισµού, τη
στιγµή που γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλοί εκπαιδευτικοί από
του χρόνου θα µείνουν χωρίς δουλειά. Ουσιαστικά τους απολύετε. Πετάτε στα σκουπίδια χρόνια δουλειάς ανθρώπων που
έχουν κυριολεκτικά οργώσει την Ελλάδα, έχουν µείνει µακριά
από τις οικογένειές τους -αν πρόλαβαν να κάνουν οικογένειαέχουν δοκιµάσει τα πάνδεινα, όπως εκείνες τις ντροπιαστικές εικόνες των εκπαιδευτικών που ζούσαν σε σκηνές. Μάλιστα, στήσατε και ολόκληρο site στο Υπουργείο Παιδείας για να διαφηµίσετε αυτό το έργο σας. Δεν µπορείτε να πείσετε αλλιώς φαίνεται, πρέπει τα παπαγαλάκια σας να έχουν έτοιµη τροφή.
Φυσικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ανάµεσα στις ενέργειες
που προβάλλονται έχουν την τιµητική τους και αυτές που θα γίνουν ελέω προεκλογικής περιόδου. Εµπόριο ελπίδας κάνετε σε
παλιούς και νέους εκπαιδευτικούς, σε ανθρώπους που σπούδασαν, εξετάστηκαν αποδεδειγµένα, πήραν πτυχίο και τώρα τους
λέτε ότι δεν είναι αρκετό, χρειάζονται και άλλα χαρτιά, να κυνηγάτε µία ζωή προσόντα. Αυτό είναι το µέλλον της νεολαίας που
ευαγγελίζεστε. Και φυσικά δεν είστε οι µόνοι σε αυτό. Υλοποιείτε
κατά γράµµα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει
την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελµα.
Και µιας και µιλάµε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυµίσουµε
ότι ήδη από το 2008 στο Ευρωκοινοβούλιο, το κόµµα σας τότε,
ο Συνασπισµός δηλαδή, µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχε υπερψηφίσει το κείµενο, που σαφώς µίλαγε για ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής, δηλαδή κάθε µελλοντικός εκπαιδευτικός να βλέπει τον άλλον σαν ανταγωνιστή του. Και τα
λέµε αυτά, για να γίνει κατανοητό ότι σαν κόµµα φυσικά ήσασταν
και φυσικά είστε πλήρως ενταγµένοι στην αντιλαϊκή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν την ανακαλύψατε τώρα που είστε
στην Κυβέρνηση, απλώς τώρα τελειοποιείτε αυτή την πολιτική.
Γι’ αυτό και δέχεστε συγχαρητήρια από την Κοµισιόν. Εξ ου και
η δυσκολία της Νέας Δηµοκρατίας τώρα, από την οποία πήρατε
την µπουκιά από το στόµα και στα ζητήµατα της παιδείας.
Για ποιο πράγµα είστε αλήθεια υπερήφανοι, κύριοι της Κυβέρνησης; Λέτε ότι κάνατε έργο στην εκπαίδευση σε συνθήκες σκληρής δηµοσιονοµικής στενότητας. Μάλιστα. Για το ότι, όµως, αυτή
η δηµοσιονοµική στενότητα, που κυριολεκτικά τσάκισε µόνο τον
ελληνικό λαό, περπατούσε µαζί, παράλληλα µε τα εκατοµµύρια
δωράκια που κάνατε σε επιχειρηµατικούς οµίλους, δεν λέτε κουβέντα. Και φτάνετε µάλιστα στην αθλιότητα να κατηγορείτε το
ΚΚΕ ότι το αίτηµα για τριάντα χιλιάδες µόνιµους διορισµούς εδώ
και τώρα, για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν, τα οποία δεν
είναι καθόλου έκτακτα αλλά σταθερά, είναι λαϊκισµός, ότι είναι
ακραίο αίτηµα. Ακραίο αίτηµα και λαϊκισµός οι διορισµοί! Και µά-
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λιστα, ο Υπουργός ειρωνεύεται εδώ µέσα!
Είστε σοβαροί, θα σας πούµε εµείς, κύριοι του Υπουργείου
Παιδείας; Εσείς που το 2015, προεκλογικά και µετεκλογικά, δίνατε υποσχέσεις για είκοσι χιλιάδες διορισµούς εκπαιδευτικών,
όπως έκανε και η Νέα Δηµοκρατία πριν για δέκα χιλιάδες; Και
µετά τα τέσσερα χρόνια τα δικά σας και τα άλλα τέσσερα χρόνια
της Νέας Δηµοκρατίας, ακόµα ψάχνουµε να βρούµε αυτούς τους
διορισµούς, για να δούµε δηλαδή ποιος είναι σοβαρός και ποιος
είναι πραγµατικά γελοίος, εδώ µέσα, κύριε Υπουργέ της αµάθειας και των µνηµονιακών µεταρρυθµίσεων.
Τι ζητάνε, λοιπόν, τώρα οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα το εκπαιδευτικό κίνηµα, που βρίσκονται έξω από αυτή την Αίθουσα
διαδηλώνοντας για το δίκιο τους; Να τηρήσετε τις προεκλογικές
σας υποσχέσεις. Αυτό µόνο προς το παρόν.
Για ποιο πράγµα ακόµα, είστε περήφανοι, κύριοι της Κυβέρνησης; Για το γεγονός ότι τα παιδιά δεν έχουν σταθερό δάσκαλο
στο ολοήµερο δηµοτικό; Για το ότι µετατρέψετε το ολοήµερο νηπιαγωγείο αποκλειστικά σε χώρο φύλαξης; Για το ότι ο µαθητής
που έχει ειδικές ανάγκες δεν διαθέτει πρόσβαση στις δοµές,
στον εκπαιδευτικό που χρειάζεται; Για το γεγονός ότι κάθε Σεπτέµβριο και Οκτώβριο µπαίνουν περιορισµοί στη λειτουργία και
συγκρότηση των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και οι µαθητές αναγκάζονται να εγκαταλείπουν την ειδικότητα που επιθυµούν ή να µεταφέρονται σε άλλο σχολείο;
Είστε µήπως, υπερήφανοι γιατί καθυστερείτε την υλοποίηση
της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε γυµνάσια και λύκεια; Φτιάξατε ένα σχολείο που κυριολεκτικά λειτουργεί µε ό,τι περισσεύει, από το νηπιαγωγείο µέχρι
το λύκειο. Αλλά και αυτό ακόµα δεν σας φτάνει, παρ’ όλες τις
χειρουργικού τύπου απαράδεκτες παρεµβάσεις σας.
Για να χρειάζονται λιγότεροι εκπαιδευτικοί, τα κενά ζουν και
βασιλεύουν. Πίσω από κάθε κενό και έλλειψη σε εκπαιδευτικούς,
υπάρχει ένας µαθητής που χάνει την επαφή του µε µία σειρά
γνωστικά αντικείµενα, ένας µαθητής που δεν έχει µουσικό, δεν
έχει γυµναστή, θεατρολόγο, µία σειρά άλλες ειδικότητες, που
µπορούν να συµβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου.
Στα γυµνάσια και τα λύκεια αναγκάζετε τους εκπαιδευτικούς
να κάνουν µαθήµατα άσχετα µε το επιστηµονικό τους αντικείµενο, µε αυτό δηλαδή που έχουν σπουδάσει. Δεν ξέρουµε εάν
µέσα σε αυτή την υπερφίαλη κενότητα των πανηγυρισµών σας
έχετε καταλάβει τι σηµαίνει, τι αντιδραστικός αναχρονισµός είναι
αυτός, τι µεγάλο πισωγύρισµα! Το σχολείο το στηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, αυτοί οι εκπαιδευτικοί που τους κρατάτε καθηλωµένους µε τσεκουρωµένους πέντε µισθούς, που έχουν αρχίσει
πλέον να κάνουν µάθηµα στα εγγόνια τους. Η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται µε τα όρια συνταξιοδότησης που έχετε αποφασίσει.
Όσο δε για την εγκληµατική παρέµβασή σας -έτσι την λέτεστην προσχολική αγωγή, ρωτήστε τους νηπιαγωγούς που συνωστίζονται τα παιδάκια σε κάτι αίθουσες κλουβιά. Τώρα, για να
σφραγίσετε την εµβληµατικότητα αυτής της παρέµβασή σας,
στείλατε και οδηγίες για κοντέινερς που θα στεγάσουν τα νήπια
-µάλιστα κοντέινερς- και ταυτόχρονα, κόψατε από τον κρατικό
προϋπολογισµό κονδύλια 140.000.000 για την ανέγερση προσχολικής στέγης. Και κατά τα άλλα µιλάτε για υπεράσπιση του δηµόσιου σχολείου.
Και πώς το αποδεικνύετε αυτό; Πολύ απλά, µας βάζετε, βάζετε
τον ελληνικό λαό, τους εκπαιδευτικούς, να σας συγκρίνουµε όλοι
µε τη Νέα Δηµοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι σας βολεύουν πάρα
πολύ αυτά που λέει και προτείνει, γιατί και την αντιδραστική πολιτική προωθείτε και τον µπαµπούλα της Δεξιάς προβάλλετε,
όταν µία χαρά τα ίδια κάνετε και εσείς.
Δεν πείθετε, κύριοι της Κυβέρνησης, όµως! Έχετε ξεθάψει από
το µπαούλο όλα τα επιχειρήµατα των προηγούµενων κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και µε αυτά κάνετε
επίθεση στο ΚΚΕ στοχεύοντας όµως, τον λαό, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους µαθητές και τις διεκδικήσεις τους.
Ο κύριος Υπουργός τόλµησε να πει ότι όταν το ΚΚΕ απαιτεί όπως και χιλιάδες άλλωστε εκπαιδευτικοί και τα σωµατεία τους,
που βρίσκονται στους δρόµους- για να πάρει πίσω το Υπουργείο
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την κατάπτυστη αυτή τροπολογία, δήθεν ζητάει να µείνουν τα
πράγµατα ως έχουν, να µην γίνει κανένας διορισµός, ότι το ΚΚΕ
θέλει να παραµείνει ο νόµος Διαµαντοπούλου. Και το λέει αυτό
ο ίδιος ο Υπουργός που ακριβώς υιοθετεί µέχρι κεραίας τη λογική των προσόντων και των πιστοποιήσεων που έθετε ο νόµος
Διαµαντοπούλου.
Δείτε και κάτι άλλο. Αυτή την κατηγορία ότι είναι λαϊκισµός και
ακρότητα να διεκδικείς τα δικαιώµατά σου, η οποία δεν απευθύνεται µόνο στο ΚΚΕ, αλλά πρώτα απ’ όλα απευθύνεται στον ελληνικό λαό, την έχετε ολόκληρη ξεπατικώσει από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Εµείς, λοιπόν, επιµένουµε και θα επιµένουµε, όχι προεκλογικά
όπως κάνατε εσείς για να κλέψετε κάποιους ψήφους, αλλά µόνιµα και σταθερά ότι το µοναδικό αίτηµα, που µπορεί πραγµατικά
να δώσει ανάσα στα ρηµαγµένα σχολεία, να αναβαθµίσει -από
τη σκοπιά τουλάχιστον της αντιµετώπισης των κενών- τη σχολική
ζωή είναι να γίνουν, εδώ και τώρα, τριάντα χιλιάδες µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών, να µονιµοποιηθούν άµεσα οι χιλιάδες αναπληρωτές.
Άλλωστε, ακόµα και σήµερα που µιλάµε, εν µέσω δηλαδή της
σχολικής χρονιάς, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες
υπάρχουν εκατοντάδες κενά. «Δεν υπάρχουν χρήµατα», θα πείτε
πάλι. «Πού να τα βρούµε;», µας λέτε. Και σας απαντάµε: Φυσικά
µόνο για τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν. Φαίνεται ότι για εσάς
είναι πολλά τα περίπου 500.000.000 ευρώ που χρειάζονται κάθε
χρόνο, για να εργαστούν επιπλέον τριάντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Αλλά είναι µια χαρά να δίνετε 4.000.000.000 ευρώ τον χρόνο
για την πολεµική µηχανή του ΝΑΤΟ, χωρίς να υπάρχει κανένας
λόγος, αφού αυτά τα δισεκατοµµύρια ούτε στο ελάχιστο δεν γίνονται για πραγµατικές αµυντικές δαπάνες της χώρας, αλλά
µόνο για τους επιθετικούς σχεδιασµούς και τη δράση του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς επειδή η πολιτική σας είναι από χέρι αντιλαϊκή και αντιδραστική δεν µπορεί και δεν θέλει να δώσει θετική απάντηση
στην κοινωνική ανάγκη τα κενά να καλύπτονται από µόνιµους εκπαιδευτικούς, για να υπάρχει σταθερή παιδαγωγική σχέση ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και το µαθητή. Κι αυτό δεν είναι καθόλου, µα καθόλου πολυτέλεια στη σηµερινή εποχή που µιλάµε.
Τελικά, όµως, δεν θα σας περάσει. Είναι πρόκληση για τις λαϊκές οικογένειες, που τις καλείτε να συµβιβαστούν µε τις ελλείψεις, µε τα κενά στα σχολεία, µε την υποβάθµιση των µορφωτικών δικαιωµάτων των παιδιών τους, να αναγκάζονται, ειδικά στον
ευαίσθητο τοµέα της ειδικής αγωγής, να αλλάζουν εκπαιδευτικό
κάθε χρόνο ή ακόµα και µέσα στην ίδια τη χρονιά. Δεν θα σας
περάσει!
Είναι πρόκληση για τους νέους επιστήµονες, τα παιδιά που
σπουδάζουν στα πανεπιστήµια της χώρας, να τους λέτε επί της
ουσίας να βάλουν το πτυχίο σε ένα κάδρο για να το βλέπουν και
να τρέχουν να µαζεύουν πιστωτικές µονάδες, µόρια, σεµινάρια
επί πληρωµή. Να πληρώνεις, δηλαδή, µία ζωή µήπως και βρεις
µία θέση στον ήλιο.
Και µην µας πείτε υποκριτικά ότι χρειάζονται τα ακαδηµαϊκά
προσόντα. Άλλη είναι η έγνοια σας, να δηµιουργήσετε µία µεγάλη αγορά πιστοποιήσεων, πτυχίων, µεταπτυχιακών, που και µε
τη δική σας βούλα έχουν δίδακτρα. Πληρώνουν αδρά οι νέοι µας
και οι οικογένειές τους. Δίνει και παίρνει το εµπόριο των πιστοποιήσεων.
Δεν σας ενδιαφέρει η πράγµατι αναγκαία επιστηµονική αναβάθµιση των πτυχιούχων. Αν σας ενδιέφερε, θα την κάνετε δωρεάν για όλους και όχι για τους λίγους. Αν σας ενδιέφερε πραγµατικά, θα υλοποιούσατε αυτό που δεν έχετε κάνει ούτε εσείς
ούτε οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, την επιστηµονική ετήσια επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Τέλος, αν σας ενδιέφερε η επιστηµονική αναβάθµιση των
πτυχιούχων δεν θα ανοίγατε τον δρόµο στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από το πτυχίο.
Τίποτα από αυτά δεν σας ενδιαφέρει ουσιαστικά και µην µας
λέτε, όπως γράψατε πρόσφατα σε κείµενο του Υπουργείου, ότι
το Σύνταγµα απαγορεύει στο άρθρο 103 τη µονιµοποίηση των
συµβασιούχων. Έχετε και το καρπούζι και το µαχαίρι, αν θέλετε,
και φυσικά δεν το θέλετε. Κάντε δεκτή εδώ και τώρα τη θέση του
ΚΚΕ για άρση αυτής της απαγόρευσης. Άλλωστε µπροστά µας
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είναι η συνταγµατική αναθεώρηση, αλλά εσείς δεν προτείνετε
καν κάτι τέτοιο από όσο ξέρουµε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, σας ξαναλέµε ότι θα µας βρίσκετε συνεχώς µπροστά σας. Εµείς έτσι κρίνουµε τη δράση µας, όχι µε
το αν είµαστε τα καλά παιδιά του ΣΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του ΝΑΤΟ ή δεν ξέρω ποιου άλλου, αλλά µε το αν συµβάλλουµε
και εµείς, από το δικό µας µετερίζι και από εδώ µέσα και έξω από
αυτή την Αίθουσα, να ορθώσει πραγµατικό ανάστηµα ο λαός
µας, για να διεκδικήσει όλα αυτά που του ανήκουν, για να πάει
συνολικά η χώρα µας και ο λαός µας µπροστά.
Ζητάµε ουσιαστικά αναβαθµισµένη εκπαίδευση, αποκλειστικά
δηµόσια και δωρεάν, µόνιµη και σταθερή εργασία για όλους και
προφανώς και στον χώρο της εκπαίδευσης, µιας εκπαίδευσης
που θα δουλεύει για τις κοινωνικές ανάγκες. Και για αυτό, τα
όποια συστήµατα διορισµού δεν θα έχουν στο επίκεντρό τους σ’
αυτή την περίπτωση πώς θα αποκλείουν τους νέους και τις ζωές,
αλλά πώς θα ενταχθούν οι απόφοιτοι των πανεπιστηµιακών τµηµάτων µε βάση τον επιστηµονικό, πανεθνικό σχεδιασµό στα σχολεία.
Και ξέρετε, όλα αυτά τα έχει ζήσει η ανθρωπότητα, παρ’ όλες
τις δυσκολίες, παρ’ όλα τα προβλήµατα του σοσιαλισµού που
γνωρίσαµε, µε τις αδυναµίες, τις ελλείψεις και τα λάθη. Τότε εκεί
ούτε κενά υπήρχαν, ούτε ελαστικά εργαζόµενοι και αναπληρωτές, που σήµερα είναι κι αύριο δεν είναι.
Δεν περιµένουµε φυσικά να µιλήσει για αυτά η Κυβέρνηση,
ούτε τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα, παρ’ ότι αρκετοί από σας εδώ
µέσα και σχεδόν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, έχετε γνωρίσει από κοντά αυτά τα γεγονότα, αφού σπουδάσατε και µάλιστα δωρεάν σε αυτές τις χώρες. Σήµερα είστε εσείς που πίνετε
νερό στο όνοµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξισώνει τον φασισµό µε τον σοσιαλισµό, που συνεργάζεται µε ακροδεξιά και
φασιστικά καθεστώτα της σηµερινής Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης.
Και από αυτό το Βήµα καλούµε τους νέους ανθρώπους, τους
εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, τους γονείς τους να κάνουν αυτοί
την πραγµατική διαφορά, να δοκιµάσουν την πραγµατικά ανεξάντλητη δύναµη τους και να βάλουν αυτοί την υπογραφή τους
σήµερα και τελικά τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις αύριο.
Το προοδευτικό, το σύγχρονο, το πραγµατικά φιλολαϊκό είναι
ο λαός µας να κάνει κουµάντο στην οικονοµία, στην κοινωνία, να
θέτει µε σχέδιο και επιστηµοσύνη τα κριτήρια της ανάπτυξης και
όχι µία χούφτα λίγων παρασίτων που ζουν από την εργασία των
πολλών. Σήµερα είναι παραπάνω από αναγκαίο να ανοίξει ο δρόµος γι’ αυτήν την κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ κ. Κουτσούµπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Νοµίζω ότι ο κ. Κουτσούµπας ανέφερε
ορισµένα πράγµατα τα οποία δεν είναι ακριβή.
Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουτσούµπα, είπατε ότι τώρα πια
δεν είναι τυπικό προσόν το πτυχίο. Είναι τυπικό προσόν, όµως.
Το λέµε στην τροπολογία. Δεν µπορεί να µην είναι τυπικό προσόν. Άρα δεν αποσυνδέουµε το πτυχίο από το επάγγελµα. Αυτό
νοµίζω ότι πρέπει να κατοχυρωθεί.
Δεύτερον, ας κάνουµε το εξής σενάριο, ότι µε παίρνει τηλέφωνο ο Υπουργός Οικονοµικών της Κυβέρνησης και µου λέει:
«Σε συνεννόηση και µε τον Πρωθυπουργό και τους άλλους
Υπουργούς, σου προτείνω να προχωρήσουµε στον µόνιµο διορισµό τριάντα χιλιάδων εκπαιδευτικών» και µου ζητάει να σας
ρωτήσω ποιο σύστηµα προκρίνετε εσείς για τον µόνιµο διορισµό
αυτών των εκπαιδευτικών. Θα σας παρακαλούσα να µου απαντήσετε. Ποιο σύστηµα θα προκρίνατε εσείς για τον διορισµό
αυτών των ανθρώπων;
Μην κατηγορείτε εµάς για εµπόριο ελπίδας, διότι εκεί έξω
υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι και αυτοί
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έχουν δικαίωµα. Γι’ αυτό και λέµε ότι η έννοια του δικαίου πρέπει
να είναι µία έννοια δικαίου για όλη την κοινωνία. Και γι’ αυτό εγώ
δεν µπορώ να κατανοήσω, όταν λέτε αυτό και δεν λέτε πώς, πώς
στα καλά καθούµενα έρχεται η Κυβέρνηση να θεωρηθεί ένοχη
ότι δεν προχωράει.
Ή να πούµε κάτι άλλο. Δεχόσαστε ότι θα γίνουν δεκαπέντε χιλιάδες διορισµοί; Ελπίζω να το δεχόσαστε. Πείτε µας, λοιπόν, για
τους δεκαπέντε χιλιάδες πρώτους πώς πρέπει να γίνει αυτό; Δεν
έχουµε ακούσει από εσάς ένα πράγµα.
Εκείνο, όµως, που έχουµε δει και εκείνο το οποίο µας σοκάρει
και µας σοκάρει ως το προοδευτικό κοµµάτι της κοινωνίας, είναι
ότι καταψηφίσατε την κατάργηση του προεδρικού διατάγµατος
152, που ήταν για την τιµωρητική αξιολόγηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Το φέρατε εσείς µε άλλη διατύπωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το καταψηφίσατε. Ας ψηφίζατε την κατάργηση του και ας καταψηφίζατε τις δοµές. Καταψηφίσατε την
υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, κάτι που η εκπαιδευτική κοινότητα εξήντα ένα χρόνια πριν το είχε βάλει στο τραπέζι.
Θέλω να σας πω ότι ανεξάρτητα αν τυχόν οι τόνοι υψώνονται
ή χαµηλώνουν και λέµε ότι ο ένας µοιάζει µε τον άλλον, δεν είναι
τόσο αν ο ένας ψηφίσει το ίδιο µε τον άλλον όσο ότι υπάρχουν
ερωτηµατικά τα οποία δεν θέλουν απαντήσεις γενικά και αόριστα, αλλά θέλουν πάρα πολύ συγκεκριµένες απαντήσεις.
Και επιµένω ότι η συγκεκριµένη απάντηση που χρειάζεται
τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, σήµερα δηλαδή, είναι να µας πείτε
εσείς ποιο σύστηµα προκρίνετε για το διορισµό αυτών των ανθρώπων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ο
κύριος Υπουργός κατάλαβε πολύ καλά τι είπαµε για τα ερωτηµατικά που έθεσε. Έχουν απαντηθεί επανειληµµένα από το ΚΚΕ
και µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και κατ’ ιδίαν σε συναντήσεις και
στις διάφορες επιτροπές. Υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις.
Αυτό το αθώο, ξέρετε, υφάκι που χρησιµοποιεί συνήθως ο κύριος Υπουργός Παιδείας καλά θα κάνει, θα του έλεγα, να το αλλάξει γιατί δεν τον τιµά. Είναι προτιµότερο µε αυστηρότητα να
κάνει κριτικές παρατηρήσεις όπου διαφωνεί και να λέει την άποψή του ντόµπρα και σταράτα και όχι να παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει. Είναι γνωστή αυτή η τακτική.
Το ΚΚΕ έχει µιλήσει καθαρά και για τις πιστοποιήσεις και για
τα πτυχία και πώς αποσυνδέεται το ένα από το άλλο και για την
παιδαγωγική επάρκεια και για το τι ετοιµάζετε εδώ και πάρα
πολλά χρόνια και οι προηγούµενοι από εσάς και εσείς το συνεχίζετε.
Το ΚΚΕ έχει κάνει συγκεκριµένες προτάσεις για το τι είναι απαραίτητο να γίνει σήµερα για τους τριάντα χιλιάδες διορισµούς.
Το ΚΚΕ σας λέει καθαρά και από τη θέση της Αντιπολίτευσης ότι
αυτός είναι ο ρόλος του, να σας κρίνει.
Γιατί πετάτε στην ουσία στον δρόµο, στην αδιοριστία χιλιάδες
αναπληρωτές, χιλιάδες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σ’ αυτό
το µετερίζι και µατώνουν καθηµερινά. Όλοι στην οικογένειά µας,
στον περίγυρό µας έχουµε τέτοιους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι
που δεν µπορούν να κάνουν οικογένεια. Είναι άνθρωποι που δεν
µπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους. Η µία είναι στον Έβρο,
ο άλλος είναι στο Ρέθυµνο, τα παιδιά να ζουν εδώ ανήλικα µε τη
γιαγιά και τον παππού και να µην φτάνουν τα λεφτά ούτε για τα
ενοίκιά τους ούτε για να ζήσουν τρεις και τέσσερις οικογένειες
ανά την Ελλάδα.
Και δεν προχωράτε στην µονιµοποίηση αυτών των ανθρώπων.
Είναι καθαρό το ζήτηµα. Οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια, εµπόδιο κ.λπ. που βρίσκετε είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
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είτε από το Σύνταγµα, είτε από την µέχρι τώρα νοµοθετική λειτουργία, από τους νόµους που βρίσκονται σε ισχύ, µπορούν να
αλλάξουν µε τροπολογίες και µε συγκεκριµένους νόµους.
Μπορείτε να αφαιρέσετε χρήµατα από εκεί που σας είπα, που
τα δίνετε ασύστολα µόνο για να µεγαλώνει η διαφθορά, για να
µεγαλώνει ο εναγκαλισµός σας µε άλλα κέντρα αποφάσεων, που
είναι ενάντια στα δικαιώµατα των λαών, ενάντια στο εκπαιδευτικό
σύστηµα, ενάντια στη νέα γενιά, στα παιδιά µας και στα εγγόνια
µας. Είναι πολύ απλά αυτά να τα καταλάβετε.
Και, βεβαίως, άλλη φορά να είστε και προσεκτικοί για το πώς
φέρνετε τις τροπολογίες, που είπατε, ενταγµένες σε διάφορα νοµοσχέδια µε άλλες διατυπώσεις που άλλα εννοούν, άλλα κάνουν
και άλλα οδηγούν να κάνουν στην πράξη.
Εσείς µπορεί να έχετε την καλύτερη των προθέσεων, κύριε Γαβρόγλου, αλλά αύριο θα είναι άλλος. Αυτό δεν το σκέφτεστε;
Γιατί έτσι µας απαντάτε επί της ουσίας. «Τι να κάνουµε; Τα
βρήκαµε». Μια τέτοια λογική δεν είναι και χθες και προχθές και
σήµερα και κάθε ηµέρα; «Ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήταν η Νέα Δηµοκρατία. Τι να κάνουµε; Αυτά έχουµε. Είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουµε; Εκεί είµαστε. Είµαστε στη στρούγκα του ΝΑΤΟ. Τι να κάνουµε; Εκεί είµαστε. Συνεχίζουµε και κάνουµε αυτές
τις µεταρρυθµίσεις και υποτασσόµαστε σε αυτό το σύστηµα, σε
αυτήν τη λογική και σε αυτούς τους αντιλαϊκούς νόµους». Ε, να
τελειώσει αυτή η ιστορία.
Και να µην βγαίνετε στα προεκλογικά µπαλκόνια να λέτε ότι
«θα τα αλλάξουµε αυτά». Να λέτε την αλήθεια. Δεν ξέρατε εσείς
όταν µιλούσατε προεκλογικά για είκοσι χιλιάδες διορισµούς εδώ
και τώρα; Και κριτικάρατε τη Νέα Δηµοκρατία για τις δέκα χιλιάδες που δεν έκανε. Είκοσι και δέκα είναι τριάντα χιλιάδες. Πού
είναι αυτοί οκτώ χρόνια τώρα; Πάλι θα γυρίσουµε στα µνηµόνια;
Φύγαµε τον Αύγουστο, εσείς τα λέτε πάλι αυτά.
Λοιπόν, δεν έχω την πρόθεση να ξανακάνω εισήγηση. Μίλησε
ο εισηγητής µας, θα µιλήσουν άλλοι Βουλευτές, θα απαντήσουµε. Αν θέλει και άλλες διευκρινίσεις ο κ. Γαβρόγλου, τις έχω.
Δεν κατέθεσα έγγραφα. Τα έχω µαζί µου και για τα κοντέινερ,
που στέλνετε για τα νηπιαγωγεία, τις προκάτ κατασκευές από τη
δευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια εκπαίδευση εδώ στους δήµους
της Αττικής για να συµπληρώσουν τα κενά. Εντολές του Υπουργείου σας είναι. Και άλλα διάφορα τέτοια.
Ο λαός τα ξέρει. Οι εκπαιδευτικοί, που είναι έξω από αυτήν
την Αίθουσα, τα ξέρουν. Δεν ξέρω αν στείλατε πάλι τα ΜΑΤ για
να τους πετσοκόψουν, όπως κάνατε προχθές. Παρά λίγο να θρηνήσουµε και θύµα µέλος του Κοινοβουλίου, τον Γιάννη Δελή από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ.
Να είστε, λοιπόν, πιο προσεκτικοί για το ΚΚΕ και αυτά που λέει
και να ανοίγετε περισσότερο τα αυτιά σας. Να µελετάτε την κριτική που σας κάνουµε, να µελετάτε τις προτάσεις και έτσι να πορεύεστε από εδώ και πέρα. Δεν µπορεί να υπάρξει άλλη ανοχή
σε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, µην
συνεχίσουµε. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Παρ’ όλο που µε παρακάλεσε ο κ. Κουτσούµπας, µε έναν δικό του τρόπο, να αφήσω το αθώο υφάκι εγώ
θα το έχω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Με συγκεκριµένο ύφος σας το είπα. Δεν σας το είπα µε περίεργο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μου είπατε µε συγκεκριµένο ύφος να
αφήσω το συγκεκριµένο υφάκι µου. Αφήστε, λοιπόν, ο καθένας
να συµπεριφέρεται όπως ο ίδιος νοµίζει. Είναι µία ελευθερία που
την έχουµε κατακτήσει, ξέρετε, εδώ. Δεν ξέρω αν είναι κατακτηµένη αυτή αλλού. Αλλά είναι κατακτηµένη ελευθερία ο καθένας
να µιλάει µε το δικό του υφάκι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
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Ελεύθερος είστε. Και εγώ είµαι ελεύθερος να κρίνω τη στάση
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Βεβαίως. Όχι να προστάζετε να αλλάξουν υφάκια διάφοροι. Αυτό είναι άλλων εποχών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Να το πείτε και εσείς αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Εγώ δεν θέλω. Συνεχίστε εσείς µε το
ίδιο ύφος σας. Έχετε κάθε δικαίωµα. Και εγώ να έχω το δικό µου
ύφος. Τι να κάνω, δηλαδή;
Εκείνο, όµως, που έχει µεγάλη σηµασία είναι το εξής: Δεν µου
απαντήσατε πάλι. Αν αύριο ήταν να προχωρήσουµε σε αυτές τις
προσλήψεις πώς θα το κάναµε αυτό; Θα προκηρύσσαµε αυτές
τις θέσεις; Θα λέγαµε «µήπως ρε παιδιά υπάρχουν και κάποιοι
άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτές τις θέσεις»; Είπατε
να αλλάξουµε το Σύνταγµα αναγνωρίζοντας ότι το Σύνταγµα το
απαγορεύει. Είπατε ότι στην Ευρώπη, τέλος πάντων, αυτά τα
άλλα και πάει λέγοντας.
Εγώ σας λέω, µε ένα καθεστώς που σήµερα υπάρχει, µε τη δυνατότητα που έχουµε για διορισµούς µόνιµους µετά από δέκα
χρόνια, θέλετε να γίνουν αυτοί οι διορισµοί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Μα, ούτε αυτούς δεν έχετε κάνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αυτό σας λέω τώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Έχετε καταλάβει ότι έχετε κλείσει τέσσερα χρόνια στην κυβερνητική εξουσία; Αυτούς γιατί δεν τους κάνετε; Κάντε δεκαπέντε
χιλιάδες µε τις προϋποθέσεις που λένε οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες. Σας έχουν προτείνει πολύ συγκεκριµένα. Γιατί δεν το
κάνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα σας πω.
Εσείς νοµίζετε ότι η κρίση που περάσαµε ήταν ένα γενικό θέατρο. Αυτό θεωρείτε. Όχι ότι περάσαµε διά πυρός και σιδήρου
και κατάφερε αυτή η Κυβέρνηση να µας βγάλει από την κρίση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Αφήστε τα αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Εσείς, λοιπόν, θεωρείτε ότι όλα είναι
µέρος µιας απίστευτης συνωµοσιολογίας. Οι κοινωνίες δεν ερµηνεύονται από συνοµωσιολογικά σχήµατα. Δεν ερµηνεύονται
έτσι.
Εγώ, λοιπόν, σας παρακαλώ, πέρα από τις όποιες εντάσεις
κ.λπ., αν έχετε, να µας καταθέσετε ποιο σύστηµα έχετε εσείς για
τους διορισµούς εκπαιδευτικών. Θα το θέλαµε να το ξέρουµε
έστω και για ακαδηµαϊκούς λόγους αν µη τι άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ. Να µην
προχωρήσουµε, όµως, άλλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, µια κουβέντα µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Μία κουβέντα ότι απλά ο κ. Γαβρόγλου επιβεβαίωσε αυτά που
είπα ακριβώς πριν και για τον τρόπο της κριτικής του και το
υφάκι, που είπε, αλλά και για την ουσία των υπόλοιπων ζητηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
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πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Αγρινίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχει κατατεθεί αίτηµα ονοµατικής ψηφοφορίας από τη Νέα
Δηµοκρατία επί της αρχής για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Παιδείας. Αν υπάρχουν και άλλα κόµµατα που έχουν το δικαίωµα
να καταθέσουν και εκείνα το αντίστοιχο αίτηµά τους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επί της αρχής. Δεν βάζουµε
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά θα πρέπει
να το καταθέσετε, για να έχουµε το χαρτί στα χέρια µας.
Η συζήτηση θα διαρκέσει µέχρι τις 23.00’ και αµέσως µετά θα
γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία µε ηλεκτρονικό τρόπο, όπως γνωρίζουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, Βουλευτής της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Φαίνεται ότι µπαίνουµε σε
µία νέα πραγµατικότητα, λοιπόν, µε τις ψηφοφορίες, καθώς
υπάρχει ένα µικρό πρόβληµα. Από χθες έχουµε µία νέα κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία δεν απαρτίζεται από κόµµατα, απαρτίζεται από ένα κόµµα και έξι ανεξάρτητους Βουλευτές. Έτσι,
κάθε φορά νοµίζω ότι θα έχουµε ένα µικρό τεχνικό πρόβληµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τεχνικό, έ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι. Θα έπρεπε να ρωτήσουµε τον κ. Δανέλλη αν συµφωνεί µε το άρθρο 32, η κ. Παπακώστα αν συµφωνεί ή διαφωνεί µε το άρθρο 44.
Έτσι και αλλιώς, θα πρέπει να βρούµε, να βρείτε σαν Κυβέρνηση έναν τρόπο να επιβεβαιώνετε αυτή την πλειοψηφία. Δεν
αρέσει στον Πρωθυπουργό ο χαρακτηρισµός «κυβέρνηση κουρελού», να την εξευγενίσουµε, να την πούµε «κυβέρνηση patchwork», µαζώµατα το λένε στο χωριό µου αυτό. Εν πάση περιπτώσει, µαζώµατα για την ψήφο εµπιστοσύνης, µαζώµατα για τη
Συµφωνία των Πρεσπών. Θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να λειτουργήσετε σαν Κυβέρνηση. Η ρευστοποίηση της πλειοψηφίας
από χθες είναι ένα µείζον κυβερνητικό πρόβληµα που θα πρέπει
µε κάποιο τρόπο να το αντιµετωπίσετε.
Δεν είχα σκοπό να αρχίσω µε τα κριτήρια περί των διορισµών
στο δηµόσιο, αλλά η πολύ ενδιαφέρουσα µονοµαχία µε φόντο
κόκκινο στον κόκκινο ήλιο για τα µάτια και τις ψήφους των υπηρετούντων αναπληρωτών που βρίσκονται απέξω, µε προκαλεί να
κάνω ορισµένα σχόλια σε αυτό το θέµα πρώτα για να περάσω
στα πανεπιστήµια µετά.
Είδαµε, λοιπόν, µία πολύ µεγάλη αντιπαράθεση για το ποιος
είναι πιο φιλικός στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, ποιο είναι
το καλύτερο σύστηµα κ.λπ.. Η αλήθεια είναι, αν θέλουµε να
δούµε τα πράγµατα αντικειµενικά, ότι από την εποχή της κατάργηση της επετηρίδας -η οποία καλώς καταργήθηκε, είχε φτάσει
στα όριά της- και µετά, καµµία άλλη χώρα δεν είδε τόσα πολλά
συστήµατα, κριτήρια προσλήψεων. Σε καµµία άλλη χώρα δεν δηµιουργήθηκαν τόσες πολλές υποκατηγορίες «αδιόριστων του
1993», «αποτυχόντων του 2008», και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για
τον απλούστατο λόγο ότι ποτέ αυτή η χώρα δεν µπόρεσε να
φτιάξει ένα ενιαίο σύστηµα κριτηρίων για διορισµούς το οποίο
να ισχύσει πάνω από δύο ή τρία χρόνια.
Το ίδιο κάνει και η Κυβέρνηση σήµερα. Ουσιαστικά χρησιµοποιεί το νοµοσχέδιο µε τα κριτήρια για να κλείσει το µάτι σε µερικές δεκάδες χιλιάδες υποψήφιων εκπαιδευτικών, να δηµιουργήσει ελπίδα, ενώ στην πραγµατικότητα ξέρει πολύ καλά ότι θα
ισχύσει στην καλύτερη περίπτωση -και αν η Κυβέρνηση τελευτήσει τον βίο της τον Οκτώβριο και όχι νωρίτερα- για έναν κύκλο
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων προσλήψεων που θα κάνει,
λέει, η κ. Τζούφη γιατί είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό.
Τους διορισµούς του 2020 και του 2021 που αναγγέλλει ο κ.
Γαβρόγλου ως δεδοµένους θα τους κάνει άλλη κυβέρνηση. Άρα
κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν µε άλλα κριτήρια, γιατί κανένας
δεν επεδίωξε συγκλίσεις, κανένας δεν έκατσε να συζητήσει µε
κανέναν για το πώς θα προσλαµβάνουν εκπαιδευτικούς από εδώ
και πέρα µε ένα έρµο σύστηµα ενιαίο και διαχρονικό.
Αυτό που κάνουµε είναι να προσπαθήσουµε να αποδείξουµε
ότι εµείς είµαστε πιο φιλικοί -καλή ώρα η κουβέντα προηγουµέ-
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νως- µε κάποιες οµάδες, να στήσουµε µια πελατειακή σχέση και
να προσελκύσουµε ψήφους. Έ, έτσι δεν γίνεται εκπαίδευση. Δεν
έγινε ποτέ και δεν θα γίνει και τώρα.
Να γυρίσω στο κύριο σώµα της συρρίκνωσης των πανεπιστηµίων και της συγχώνευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, που
πολύ αδικήθηκε από την έµπνευση του Υπουργείου, που δεν είναι
τυχαία, να κολλήσει από πίσω του ολόκληρο το νοµοσχέδιο ως
τροπολογία των διορισµών.
Ο στόχος όλων αυτών των συγχωνεύσεων που βλέπουµε να
γίνονται ως χιονοστιβάδα µέσα στον τελευταίο χρόνο και θα επεκταθούν είναι µνηµονιακός. Είναι η συρρίκνωση, ο περιορισµός
του αριθµού των ιδρυµάτων στη χώρα. Μνηµονιακός ή όχι, καθώς τα πράγµατα είχαν φτάσει όντως στο απροχώρητο, είναι
ταυτόχρονα και εθνικός.
Η νέα αρχιτεκτονική που λέει ο κ. Γαβρόγλου ότι πρέπει να επιδιώξουµε, που προσποιείται ότι επιδιώκει, είναι αναγκαία. Η αναδιάταξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα είναι αναγκαία
υπό την προϋπόθεση ότι έχουµε µία εθνική στρατηγική και µπορούµε να περιγράψουµε τι θέλουµε να κάνουµε και ποιο είναι το
πανεπιστήµιο που οραµατιζόµαστε, ας µην πάµε πολύ µακριά,
στο 2030.
Ποια είναι η πολιτική που προκρίνουµε; Είναι η πολιτική της διευκόλυνσης της «εκπαίδευσης», δηλαδή της συλλογής τίτλων
που θεριεύει µε αυτή την Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, καταργώντας φίλτρα, εξετάσεις και αριστεία; Είναι η µετακύληση
της ανεργίας αυτό που επιδιώκουµε; Πολλά πανεπιστήµια µε εύκολη πρόσβαση, έτσι ώστε να µην εγγράφονται στα δεκαοκτώ
άνεργοι κάποιοι, αλλά στα είκοσι οκτώ, µετά από µια δεκαετία
ατέρµονης εκπαίδευσης ή είναι η έρευνα, η καινοτοµία και η αριστεία σε τοµείς που η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα; Ή
η παραγωγή στελεχών µε υψηλή κατάρτιση; Ή µήπως να προσπαθήσουµε να τα κάνουµε όλα ταυτοχρόνως δηµιουργώντας
ουσιαστικά πολλές ταχύτητες; Γιατί πολύ φοβάµαι ότι το Τµήµα
Αεροδιαστηµικής Τεχνολογίας στα Ψαχνά της Εύβοιας ποτέ δεν
θα µπορέσει να κοιτάξει στα µάτια τους απόφοιτους του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης.
Αυτό που δηµιουργείται, λοιπόν, είναι πολλές ταχύτητες µε
πολλούς αποδέκτες. Ξέρουµε τι θέλουµε; Χρειαζόµαστε τόσους
πολλούς γεωπόνους; Δηµιουργούνται δύο πανεπιστηµιακά τµήµατα γεωπονικά στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Μεγεθύνεται το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το οποίο φιλοδοξεί –ακούµενα κάνει και Κτηνιατρική Σχολή χωρίς να υπάρχει καµµία µελέτη
οικονοµοτεχνική για να δηµιουργηθεί και ταυτόχρονα, δηµιουργείται και ένα Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής στο ΕΚΠΑ, στα
Ψαχνά της Εύβοιας.
Ξέρουµε τι θέλουµε; Ξέρουµε πόσους επιστήµονες σε κάθε
κλάδο θέλουµε, τι κατεύθυνση θα έχουν; Είναι λέει η µεταρρύθµιση από κάτω προς τα πάνω, bottom up, το είπε και ο κ. Τσιάρας, συµφωνώ, είναι εξαιρετικός όρος. Έγινε η συζήτηση και η
προεργασία αποκεντρωµένα και από κάτω προς τα πάνω συγκεντρώνουµε τις λύσεις και εκεί που έχουµε συναίνεση συµφωνούµε µε τους αποκάτω και κάνουµε ό,τι λένε τα παιδιά, µε τη
διαφορά ότι αν υπάρχει εθνικό πρόγραµµα και συγκεκριµένο
πρόγραµµα και µοντέλο ανάπτυξης για τα πανεπιστήµια, αυτό
που παράγεται έτσι είναι συνήθως εκτρωµατικό. Οι συντεχνίες
έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, οι τοπικισµοί κυριαρχούν
και βλέπουν τα πράγµατα αλλιώς και αντί να συγκεράσεις όλα
αυτά σε ένα νέο ενιαίο πρόγραµµα και σχέδιο, απλώς τα ανέχεσαι, τα τροφοδοτείς και δηµιουργείς σχολές εδώ, σχολές από
εκεί σε βιοµηχανική κλίµακα.
Είχε δίκιο ο κ. Γαβρόγλου. Για πολλά-πολλά χρόνια τα τµήµατα
δηµιουργούνταν µε βάση τις τοπικές πιέσεις. Τώρα ξαναδηµιουργούνται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά όχι ένα εδώ ένα εκεί
και ένα παραπέρα, µερικές δεκάδες εδώ και µερικές δεκάδες
εκεί.
Πώς θα λειτουργήσουν; Με τι λεφτά; Η Έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους λέει ότι το Υπουργείο δεν προσκόµισε
στοιχεία για την επιβάρυνση που προκύπτει στον προϋπολογισµό
από τη δηµιουργία των νέων τµηµάτων και των ερευνητικών κέντρων, δηλαδή, κανένας δεν ξέρει.
Πολύ φοβάµαι ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται χωρίς σχέδιο και
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αποτελούν προσπάθεια εξισορρόπησης συντεχνιακών και πελατειακών αναγκών και τοπικιστικών αναγκών χωρίς κανένα σχέδιο.
Έτσι δεν χτίζεται εκπαίδευση και προκρίνονται οι διαφορετικές
λύσεις γιατί όπως είπαµε προηγουµένως κυριαρχεί η ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων. Κλείνουµε το µάτι στις συντεχνίες, έτσι
ώστε να το κάνουµε γρήγορα. Άλλη µέθοδος στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήµιου Ηπείρου, άλλη λύση στη Θεσσαλία, άλλη στο διεθνές πανεπιστήµιο, άλλη στην Κρήτη όπου το ΤΕΙ της Κρήτης
αναδεικνύεται σε αυτόνοµο πανεπιστήµιο. Γιατί όχι και το ΤΕΙ της
Λάρισας που έχει ένα εξαιρετικό campus, εξαιρετικές σχολές.
Όµως, στη Λάρισα η συζήτηση υπήρξε ετεροβαρής από την
αρχή για λόγους που έχουν να κάνουν µε κοµµατικές προτιµήσεις.
Η πρόταση του Πανεπιστηµίου υιοθετήθηκε, όπως ήταν, χωρίς
καµµία συζήτηση παραπάνω και χρειάστηκε µεγάλος αγώνας για
να εξισορροπηθεί και να εκλογικευθεί, όχι ότι λύθηκαν τα προβλήµατα. Εξακολουθεί να είναι ετεροβαρής και εξακολουθεί να
έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που είχε
στην Ήπειρο ή έχει στο Διεθνές Πανεπιστήµιο. Τα συµβούλια ένταξης, για να πω ένα παράδειγµα, ορίζονται και συγκροτούνται
µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε πανεπιστήµιο από αυτά τα τρία.
Στο Διεθνές Πανεπιστήµιο συγκροτούνται µε διαφορετικό τρόπο
οι κόµβοι λειτουργίας και η διοικητική συγκρότηση του αποκεντρωµένου πανεπιστηµίου.
Κανένας δεν πρόκειται να πιστέψει ποτέ στη Λάρισα ότι η συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας αποτελούσε εθνική αναγκαιότητα, όταν στην Κρήτη γίνεται κάτι
άλλο, στην Ήπειρο γίνεται κάτι διαφορετικό και στο Διεθνές Πανεπιστήµιο στη Θεσσαλονίκη θα γίνει κάτι άλλο.
Είναι εµφανής η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να τελειώσει τη µνηµονιακή δέσµευση της συρρίκνωσης των πανεπιστηµίων µε όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις. Οφείλω να οµολογήσω ότι το κάνει µε εξαιρετικά µεγαλοφυή τρόπο, κλείνοντας
το µάτι σε επιµέρους οµάδες και ικανοποιώντας αιτήµατα εις
βάρος της παιδείας και σίγουρα εις βάρος της λειτουργίας των
σχολών, του ΤΕΙ και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να πω δυο κουβέντες, γιατί έχω περάσει τον χρόνο
µου κατά πολύ, για τις τροπολογίες υγείας. Το «PHILOS» ήταν
γνωστό ότι λήγει τον Αύγουστο του 2019 από πολύ-πολύ καιρό.
Αυτή είναι η δεύτερη παράταση του προγράµµατος για τον απλούστατο λόγο ότι το Υπουργείο Υγείας δεν φρόντισε εγκαίρως
να προσλάβει προσωπικό. Είναι γνωστές οι άθλιες συνθήκες και
η άθλια υγειονοµική κάλυψη και της Μόριας και των άλλων προσφυγικών κέντρων.
Είναι πραγµατικά µία ντροπή. Δεν υπάρχουν στοιχειώδη ιατρεία και στοιχειώδης ιατρική κάλυψη. Η κατάσταση χρονίζει και
εξελίσσεται, παρ’ όλο που ήταν γνωστό από πολύ καιρό ότι έπρεπε να γίνει έτσι.
Στη δεύτερη τροπολογία, που αφορά την παράταση της ζωής
της θητείας των επικουρικών, δεν θα ψηφίσουµε τη δεύτερη παράγραφο, γιατί πρέπει κάποτε να σταµατήσετε να πηγαίνετε από
παράταση σε παράταση. Τέσσερα χρόνια µετά έχετε αρκετή κυβερνητική πείρα, για να προκηρύσσετε εγκαίρως τους διαγωνισµούς και να λύνονται τα προβλήµατα στην ώρα τους. Το ότι θα
έσκαγε το «PHILOS» τον Αύγουστο του 2018 ήταν γνωστό. Είµαστε στον Γενάρη του 2019 και πάµε για τον Μάρτιο, αν δεν υπάρξει καινούργια παράταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Μπαργιώτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Δεν νοµιµοποιούµε άλλο τέτοιες διαδικασίες, παρ’ όλο που αναγνωρίζουµε ότι η κατάσταση
εκεί είναι αισχρή µε δική σας ευθύνη ξανά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Μπαργιώτα.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Αυλωνίτου, Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ,
για επτά λεπτά.
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ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα
συζητάµε το νοµοσχέδιο για τις συνέργειες τριών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, του Καποδιστριακού, του Γεωπονικού Αθηνών
και του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας µε δύο τεχνολογικά ιδρύµατα, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.
Είδαµε τις προάλλες την έντονη διαµαρτυρία εκπαιδευτικών
στους δρόµους, αλλά και την ακτιβίστικη ενέργεια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι διέκοψαν το δελτίο της ΕΡΤ και
έκαναν γνωστό στο πανελλήνιο το αίτηµά τους. Ποιο ήταν αυτό;
Ο διορισµός όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη δηµόσια
παιδεία.
Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να τονισθεί και να ακούσει ο ελληνικός λαός είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση αγωνίστηκε, αυτή η Κυβέρνηση διαπραγµατεύτηκε και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε να
κερδίσει τον µόνιµο διορισµό δεκαπέντε χιλιάδων εκπαιδευτικών
στη δηµόσια εκπαίδευση σε βάθος τριετίας, αρχής γενοµένης µε
τεσσερισήµισι χιλιάδες καθηγητές στην ειδική εκπαίδευση το
2019, µε πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα το 2020 και µε πέντε
χιλιάδες διακόσιες πενήντα καθηγητές στη γενική εκπαίδευση το
2021.
Αυτή ήταν νίκη της Κυβέρνησης, η οποία ξεκίνησε µε την επαναφορά του κανόνα «µία πρόσληψη έναντι µίας αποχώρησης».
Τι θέλετε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης; Θέλετε τη µνηµονιακή επαναφορά του κανόνα «µία πρόσληψη
έναντι πέντε αποχωρήσεων», που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης;
Θέλετε την επαναφορά της πολιτικής επιστράτευσης που υλοποίησε η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου, απειλώντας να στείλει
στη φυλακή εκπαιδευτικούς, που κατάργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ; Θέλετε επαναφορά της αυτοδίκαιης αργίας που
έστελνε εκπαιδευτικούς στο περιθώριο και κατάργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ; Θέλετε την επαναφορά της αντιδηµοκρατικής -για να µην πω «φασίζουσας»- πρακτικής του πλαφόν 15%
που έθεσε η προηγούµενη συγκυβέρνηση, µε το σκεπτικό της
απόλυσης εκπαιδευτικών βάσει της τιµωρητικής αξιολόγησης,
που οι ίδιοι θα έκριναν και που κατάργησε αυτή η Κυβέρνηση;
Ξεχάσατε την απόλυση δυόµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών των
επαγγελµατικών λυκείων και τη διάλυση των βασικών τµηµάτων
τους, τα οποία παρακολουθούσαν παιδιά ως επί το πλείστον της
λαϊκής οικογένειας, στέλνοντας ακόµα και τον εξοπλισµό των καταργηθέντων τµηµάτων σε ιδιωτικά ΙΕΚ; Ξεχάσατε και το ότι η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επαναπροσέλαβε όλους τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιµότητα και όχι µόνο επανασύστησε τα διάφορα τµήµατα των ΕΠΑΛ, αλλά µε ειδικό νοµοσχέδιο τα αναβάθµισε κιόλας, δίνοντας νέες προοπτικές στη δηµόσια τεχνική
επαγγελµατική εκπαίδευση;
Εµείς, λοιπόν, είµαστε αυτοί που στελεχώνουµε και αναβαθµίζουµε τη δηµόσια εκπαίδευση. Η Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτοί που διαλύουν τη δηµόσια εκπαίδευση, που
απολύουν. Το έδειξε, άλλωστε, εµπράκτως ο ίδιος όταν ήταν Υπουργός, που όλοι τον γνωρίζουµε ως Υπουργό των απολύσεων.
Λέτε, λοιπόν, να άλλαξε τώρα, όταν ο ίδιος υπόσχεται να επαναφέρει τους προηγούµενους µνηµονιακούς κανόνες «έναν προς
πέντε», δηλαδή να µην προσλαµβάνει εκπαιδευτικούς, συρρικνώνοντας και υποβαθµίζοντας τη δηµόσια εκπαίδευση έναντι της
ιδιωτικής; Προφανώς, γιατί θεωρεί ότι µέσω της ιδιωτικής εκπαίδευσης µπορεί να µεθοδεύει την αριστεία, όπως την εννοεί
αυτός, απολύοντας εκδικητικά εκπαιδευτικούς, όταν µάλιστα κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όπως στην υπόθεση της καθηγήτριας Μπουλούτα, που ευτυχώς ανασύρεται από το αρχείο και
έστω µετά θάνατον η αδικηµένη εκπαιδευτικός θα δικαιωθεί.
Ας πάµε τώρα στα κριτήρια των µόνιµων διορισµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µιλήσουµε ειλικρινά. Όταν
έχεις, παραδείγµατος χάριν, πάνω από εκατό χιλιάδες ανθρώπους να διεκδικούν δεκαπέντε χιλιάδες θέσεις, πάντα κάποιοι θα
νιώθουν αδικηµένοι. Όµως, το σύστηµα κριτηρίων µοριοδότησης
πέρασε από µεγάλη βάσανο, για να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιο, πιο λογικό και ισορροπηµένο, µοριοδοτώντας την αριστεία,
δηλαδή τίτλους σπουδών, αλλά και προ παντός µοριοδοτώντας
την προϋπηρεσία και µάλιστα µε πλαφόν εκατόν είκοσι µήνες,
ενώ η ίδια η ΟΛΜΕ έθετε όριο ογδόντα τέσσερις µήνες, ακριβώς
γιατί έχει σηµασία να τονίσουµε ότι χάρη στην προϋπηρεσία των
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αναπληρωτών στηρίχτηκε και στάθηκε η δηµόσια εκπαίδευση τα
µνηµονιακά χρόνια.
Τέλος, το σύστηµα συµπληρώνεται και µε τα κοινωνικά κριτήρια, δίνοντας τρία µόρια για κάθε παιδί, που για εµένα πρέπει να
ενισχυθούν, γνωρίζοντας ότι έχουµε δηµογραφικό πρόβληµα.
Σε σχέση τώρα µε το κύριο µέρος του σηµερινού νοµοσχεδίου,
το Υπουργείο επιδιώκει ένα πρωτόγνωρο εγχείρηµα, ένα εγχείρηµα που έρχεται από τα κάτω να δοκιµαστεί και φέρνει για πρώτη φορά τη συνέργεια τριών πανεπιστηµίων και δύο ΤΕΙ µε τη δηµιουργία και νέων ερευνητικών κέντρων και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, µε απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου
µόρφωσης και κατάρτισης, αλλά και τη διεθνή αναγνώριση του
πανεπιστηµιακού χώρου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Έρχεται, δηλαδή, αυτό το εγχείρηµα να βάλει τάξη στο χάος,
που εσείς δηµιουργήσατε, αφού καταφέρατε να στήσετε για ψηφοθηρικούς λόγους πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά τµήµατα
χωρίς ουσιαστικές υποδοµές, µόνο και µόνο για να ικανοποιήσετε πελατειακά αιτήµατα εν όψει εκλογών και να πάρουν πανεπιστηµιακές βαθµίδες κάποιοι καθηγητές. Δεν είναι τυχαίο ότι
φτάσατε να στήσετε πανεπιστήµιο χωρίς φοιτητές και χωρίς καθηγητές.
Σήµερα µε αυτή τη µεταρρύθµιση τα τεχνολογικά ιδρύµατα µε
το επιστηµονικό και διοικητικό τους προσωπικό αναβαθµίζονται
µε νέο πρόγραµµα σπουδών, µε διεθνές κύρος και αυξηµένα
ακαδηµαϊκά προσόντα, ενώ τα πανεπιστήµια δυναµώνουν, ώστε
να γίνουν ανταγωνιστικά και να δώσουν σάρκα και οστά σε αυτό
που ονοµάζουµε «παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας» προς
όφελος της κοινωνίας, συνδέοντας την πανεπιστηµιακή γνώση
και την καινοτοµία µε τα τοπικά στρατηγικά πλεονεκτήµατα κάθε
περιοχής.
Στις περιπτώσεις δε όπου υπάρχουν βάσιµες αδικίες -και αφορούν επιτυχηµένα τεχνολογικά τµήµατα, όπως αυτό του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας- το Υπουργείο
σχεδιάζει και δρα µε τον µόνο τρόπο που ξέρει, τον απόλυτα δηµοκρατικό, στέλνοντας την επανεξέταση του θέµατος στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για να διατηρήσει αυτό το
τµήµα, έστω και µε διαφορετική µορφή, ως κατεύθυνση σε τµήµα
βιοϊατρικών επιστηµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, θέλω να επισηµάνω τις µεγάλες µας διαφορές
µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Εµείς στηρίζουµε την εκπαίδευση µε µόνιµους διορισµούς. Εµείς δηµιουργούµε ισχυρά δηµόσια πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ώστε να θωρακιστούν έναντι
ιδιοτελών συµφερόντων και να µπορέσουν να ανταγωνιστούν
επαρκώς και επιτυχώς µέσα στον ενιαίο ευρωπαϊκό πανεπιστηµιακό χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Όλα αυτά εµείς τα κάνουµε µε σεβασµό στον διάλογο, µε τη
σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, µε την ενίσχυση της πανεπιστηµιακής αυτονοµίας, γιατί αυτό επιτάσσει η δηµοκρατία µας, της
οποίας η παιδεία είναι ασπίδα της. Αυτός είναι ο δρόµος που
πρέπει να χαράξουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο και σας καλώ να
κάνετε και εσείς το ίδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ελένη Αυλωνίτου, Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθήτριες και µαθητές, καθώς
και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Τρικάλων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσουµε τους µαθητές ότι παρακολουθούν µία διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίου για την παιδεία το οποίο, µετά
τη συζήτηση και την ψήφισή του που θα γίνει σήµερα το βράδυ,
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θα γίνει νόµος του κράτους.
Στην Αίθουσα αυτή επιτελούνται δύο λειτουργίες: Η µία είναι
να συζητούµε νοµοσχέδια που, εφόσον ψηφιστούν και εγκριθούν, γίνονται νόµοι του κράτους. Η άλλη λέγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος. Oι Βουλευτές απ’ όλα τα κόµµατα ελέγχουν τους
Υπουργούς και την Κυβέρνηση για τα πεπραγµένα και µε ορισµένη διαδικασία -γίνεται µία συζήτηση- δίνονται κάποιες απαντήσεις.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Σταϊκούρας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας από την Περιφέρεια Φθιώτιδας. Το αναφέρω, γιατί
µας ήρθε αίτηµα από τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης να λέµε
και την εκλογική περιφέρεια και το Κόµµα, βεβαίως, ώστε να µπορούν να παρακολουθούν τη συνεδρίαση µε µεγαλύτερη άνεση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική επιστήµη έχει τεκµηριώσει ότι το σύστηµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελεί τον βασικό µηχανισµό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης ανθρωπίνου κεφαλαίου, ότι βρίσκεται σε πολυσχιδείς αλληλεπιδράσεις µε τα συστήµατα της
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικότητας. Και όλα αυτά δύνανται να αποτελούν, καλύτερα µάλιστα όταν συνδυάζονται, µηχανές προώθησης της
εθνικής, της περιφερειακής και της τοπικής βιώσιµης ανάπτυξης,
της απασχόλησης, της κοινωνικής κινητικότητας και της συνοχής.
Δυστυχώς, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου δεν λαµβάνει υπ’
όψιν ούτε τις υποδείξεις της επιστήµης ούτε τις επιτυχηµένες
διαχρονικά εφαρµογές της παγκοσµίως. Είναι άστοχο για τη
χώρα, είναι άστοχο και µη ορθολογικό για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και είναι άστοχο, µη ορθολογικό και άδικο για την
έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, τη Λαµία. Εξηγούµαι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτον, η κυβερνητική νοµοθετική πρωτοβουλία δεν εµπεριέχει µία τεκµηριωµένη, µία ορθολογική εθνική στρατηγική. Αντιθέτως, κυριαρχείται από µικροκοµµατικές στοχεύσεις και διευθετήσεις επιµέρους συµφερόντων.
Αυτό επιβεβαιώνεται -και το είπαν και άλλοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης- και µε άλλα ιδρύµατα της χώρας. Δύο µέτρα και
δύο σταθµά. Άλλα γίνονται στη µία γεωγραφική περιοχή, άλλα
γίνονται στην άλλη.
Αναφέρεται σε συνέργεια ΤΕΙ και πανεπιστηµίων, όταν το ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδος παύει να υφίσταται ως αυτόνοµο τριτοβάθµιο
ίδρυµα. Αλήθεια, έχει αξιολογηθεί ο βαθµός επιτυχίας των ΤΕΙ
σε σχέση µε την αποστολή τους; Διότι, αν έχει γίνει και ο βαθµός
αξιολόγησής τους ήταν υψηλός, τότε ποιος ο λόγος της κατάργησής τους; Αν πάλι ο βαθµός αξιολόγησης ήταν χαµηλός, τότε
ποια η ακαδηµαϊκή λογική ενσωµάτωσής τους στα πανεπιστήµια;
Και αν ήταν ενδιάµεσος, γιατί η Κυβέρνηση δεν ενισχύει ακαδηµαϊκά και υλικοτεχνικά τον θεσµό, ακόµα και διά της συνενώσεως
ιδρυµάτων του ίδιου τύπου;
Δεύτερη παρατήρηση. Η Κυβέρνηση αφαιρεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ένα αυτόνοµο, ένα αυτοδύναµο τριτοβάθµιο ίδρυµα. Συνεπώς, της αφαιρεί κεφάλαιο, αφού δεν θα
εµφανίζεται πλέον στην παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα και
τη διεθνή βιβλιογραφία και οι πανεπιστηµιακοί εξ ηµών ξέρουν
τι σηµαίνει αυτό. Πλήττει µακροχρονίως την οντότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και πυροδοτεί –προσέξτε το αυτόδιαδικασίες αλλαγής κέντρων αναφοράς, κατακερµατίζοντας
ακαδηµαϊκά και ερευνητικά την περιφέρεια.
Τρίτον, η Κυβέρνηση πειραµατίζεται, αφού αλλάζει το µοντέλο
που ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εκτιµώ ότι, παρά την πρόσκαιρη –ίσως- ικανοποίηση κάποιων τοπικών κοινωνιών, µακροχρονίως αποδυναµώνεται ο δυνητικός ρόλος της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Αλήθεια,
ποιος εγγυάται θεσµικά ότι εξωγενείς παράγοντες θα λειτουργούν διαχρονικά υπέρ της περιφέρειας; Ποιος εγγυάται ότι κεφάλαια που θα διοχετεύονται µέσω των τριών πανεπιστηµίων θα
οδηγούνται και σε περιοχές περιφέρειας, οι δοµές της οποίας
όµως θα έχουν ισχνή πλέον επιρροή στα όργανα διοίκησης των
παλαιών τριών πανεπιστηµίων; Ποιος εγγυάται ότι τµήµατα σε
απόσταση εκατοντάδων χιλιοµέτρων θα τυγχάνουν της αναγκαίας ακαδηµαϊκής φροντίδας από τα κέντρα λήψεως των αποφάσεων; Ποιος εγγυάται ότι τα τρία πανεπιστήµια δεν θα περά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σουν µε την επέκτασή τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
σε αντιοικονοµίες κλίµακος; Έχουν γίνει µελέτες γι’ αυτό; Ποιος
εγγυάται ότι οι φορολογούµενοι δεν θα επιβαρύνονται πλέον µε
αυξηµένο ανά φοιτητή δηµόσιο κόστος; Τα έχετε ελέγξει όλα
αυτά; Έχετε απαντήσεις γι’ αυτά τα ερωτήµατα;
Τέταρτον, η Κυβέρνηση αφαιρεί από τη Λαµία την έδρα ενός
τριτοβάθµιου ιδρύµατος που µέχρι σήµερα είχε και ταυτόχρονα
της δίνει µικρότερο µερίδιο στο εθνικό σύστηµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απ’ ό,τι µέχρι σήµερα είχε. Έτσι την φέρνει σε
δυσµενέστερη θέση όχι µόνο µε τις έδρες όλων των άλλων περιφερειών της χώρας, αλλά και από αρκετές άλλες πόλεις της
χώρας. Με λίγα λόγια, η Κυβέρνηση αφήνει τη Λαµία, την έδρα
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος µε λιγότερα απ’ όσα παρέλαβε.
Πέµπτον, η Κυβέρνηση δεν αξιοποιεί ρυθµίσεις που είχαν θεσπιστεί για τη Λαµία από την προηγούµενη Κυβέρνηση, όπως
έκταση στην περιοχή της ΠΑΒΥΠ για τη δηµιουργία κτηριακών
υποδοµών για πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία. Πρόκειται για µία µελέτη που έχει γίνει µε τη βοήθεια πολλών
συµπατριωτών, µεταξύ των οποίων και µία εξαιρετική συνεργασία µε τον τότε Πρόεδρο του Παραρτήµατος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, αγαπητό συνάδελφο κ. Καραναστάση, αλλά και
τρία τµήµατα και κέντρα ερευνών και την έδρα του δικτύου καινοτοµίας κεντρικής Ελλάδος, που τότε προβλέπονταν σε νόµο
που κατήργησε η σηµερινή Κυβέρνηση.
Το επιχείρηµα που επικαλείται η Κυβέρνηση για το σχέδιο
«ΑΘΗΝΑ» δεν αντέχει σε σοβαρή συζήτηση. Γιατί εάν πιστεύει
ότι εκείνη η απόφαση ήταν εσφαλµένη, τότε γιατί δεν επανορθώνει αυτό το σφάλµα µε την επανίδρυση σήµερα του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος, ειδικά σήµερα που οι συνθήκες που
δηµιουργήθηκαν πριν από πέντε χρόνια για επανίδρυση και σταδιακή συγκρότηση βιώσιµου πανεπιστηµίου είναι πιο ευνοϊκές
από τότε, από το παρελθόν;
Σήµερα υφίσταται σχολή µε δύο τµήµατα που παρουσιάζουν
καλή δυναµική. Λειτουργεί επιτυχηµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, που δεν υπήρχε τότε. Υφίστανται αξιοποιήσιµες
ακαδηµαϊκές νησίδες στο ΤΕΙ και υφίστανται και προϋποθέσεις
για καλές υποδοµές. Η παραποµπή του θέµατος σε επιτροπή θυµίζει την πρακτική του Πόντιου Πιλάτου και ως τέτοια δεν πείθει
για τις βαθύτερες προθέσεις της.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζω
το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης, διότι, πέραν του ότι δεν υπηρετεί ούτε τον εθνικό στόχο για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη ούτε την τριτοβάθµια εκπαίδευση, δεν υπηρετεί, επίσης,
το µακρόχρονο συµφέρον της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
και αδικεί κατάφωρα την έδρα της. Το θέµα της σταδιακής συγκρότησης ποιοτικού, αποδοτικού, εξωστρεφούς και ευρωπαϊκά
ανταγωνιστικού Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος παραµένει
ανοικτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Σταϊκούρα, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου, Βουλευτής
Δράµας από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, καλό µεσηµέρι σε όλους τους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αφού κλείσαµε µε την ψήφο εµπιστοσύνης. Εν αναµονή της µεγάλης, ιστορικής Συµφωνίας των
Πρεσπών, προχωράµε στο νοµοθετικό έργο γρήγορα και βιαστικά, γιατί η Kυβέρνηση επείγεται. Μας το είπατε µε όλους τους
δυνατούς τρόπους και σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει µία
πολύ µεγάλη ανάγκη πύκνωσης του κοινοβουλευτικού χρόνου.
Και έτσι θα πορευτούµε από δω και ύστερα, µε διαδικασίες πολύ
σύντοµες, κατεπείγουσες γιατί υπάρχουν -όπως λέτε- πολύ µεγάλα και σηµαντικά νοµοθετήµατα που µας περιµένουν.
Άκουσα και τον κύριο Υπουργό που τα είπε τόσο αγγελικά.
Έκανε δεκτές όλες τις βουλευτικές τροπολογίες που αφορούν
προτάσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα ονοµαστικά.
Ούτε µία αναφορά στις υπόλοιπες, διότι ξέρουµε πού καλά ότι
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είµαστε σε µία προεκλογική περίοδο και αυτό που κάνατε τέσσερα χρόνια τώρα, θα το συνεχίσετε µετά µανίας. Όλα πρέπει
να έχουν τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Μίλησε για συνέργεια πανεπιστηµίων µε ΤΕΙ, για ανοιχτό διάλογο µεταξύ ιδρυµάτων, για τοµές και υπερβάσεις, για εξήντα
πέντε θέσεις ΔΕΠ στο Θεσσαλίας και άλλες τόσες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Και η κ. Αναγνωστοπούλου µας είπε ότι εδώ πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο ιστορικής σηµασίας. Κι εγώ θα σας
έλεγα ότι και θα έπρεπε και έτσι πρέπει να είναι όλα τα νοµοσχέδια που αφορούν τόσο µεγάλα θέµατα. Αρκεί η Κυβέρνηση να
µην τα εργαλειοποιεί για να µην τα θυσιάζει στο βωµό της ψηφοθηρίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάµε για διάρθρωση της
ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα, αυτό είναι ένα σηµαντικό
εθνικό ζήτηµα. Όταν διαµορφώνεις τη στρατηγική σου για την
εγκαθίδρυση ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, είναι ένα µεγαλεπήβολο ζήτηµα και αυτό πρέπει να το σχεδιάζεις µε όραµα
τουλάχιστον εικοσαετίας. Για να γίνει, όµως, αυτό πρωταρχικά
χρειάζεσαι χρόνο. Συζητάς, που σηµαίνει κατ’ αρχάς ότι ακούς,
και µετά ακολουθείς σταθερά βήµατα που γίνονται σταδιακά,
που αντέχουν στη βάσανο, στη δοκιµή και την εφαρµογή. Αντ’
αυτού η Κυβέρνηση τι κάνει; Συνεχίζει την πολιτική της κατά συρροήν συγχώνευσης πανεπιστηµίων µε ΤΕΙ που γίνεται πάντα µε
συνοπτικές διαδικασίες και µε µία βιοµηχανία νοµοσχεδίων,
χωρίς ουσιαστική τεκµηρίωση της όποιας αναγκαιότητας αυτής
της επιλογής.
Στο τέλος, αντί να αναβαθµίζει, καταργεί τον τεχνολογικό τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Και το κάνει χωρίς συνολικό
στρατηγικό σχέδιο σε ό,τι αφορά στον ακαδηµαϊκό χάρτη της
χώρας, α λα καρτ, ανάλογα µε το τι βολεύει, χωρίς αξιολόγηση
των προγραµµάτων σπουδών των ΤΕΙ που εντάσσονται σε πανεπιστήµια, χωρίς συζήτηση στα πλαίσια του πολυδιαφηµιζόµενου
εθνικού διαλόγου για την παιδεία, χωρίς διάλογο των ίδιων των
πανεπιστηµίων µεταξύ τους πάνω στις προτάσεις του υπουργείου. Εδώ πια έχει χαθεί η έννοια των λέξεων µε όλα αυτά που
ακούµε και βλέπουµε σε αυτή την Αίθουσα.
Τι δεν µας είπατε; Ότι η Κυβέρνηση όλα αυτά τα ωραία που
µας λέει ότι κάνει, τα παραλείπει στη λογική του «σαρώνω τα
πάντα εδώ και τώρα για να προλάβω τις εκλογές». Αυτό κάνατε
ιδρύοντας το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής πέρσι, µε συνεννοήσεις, τακτοποιήσεις, διευθετήσεις και κάθε είδους εξυπηρετήσεις.
Συνεχίσατε το περασµένο καλοκαίρι, στην ίδια λογική, µε το
Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Εκεί -όπως
µας είπατε- κάνατε αναδιάταξη και αναδιάρθρωση. Και σήµερα,
λίγους µήνες µετά -έχουν περάσει µόλις τρεις µήνες- υπάρχει το
µεγαλεπήβολο σχέδιο για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Εθνικό
Καποδιστριακό, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο που συγχωνεύονται
µε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, αδιαφορώντας και
πνίγοντας κάθε αντίθετη φωνή. Μια έκθεση ιδεών εκφωνήσατε
περί συνεργειών, αλληλεγγύης, αναπτυξιακού και παραγωγικού
µοντέλου, πρόσηµο κοινωνικό και όλα αυτά τα οποία έχουµε βαρεθεί να ακούµε, γιατί είναι ωραία λόγια χωρίς να εννοείτε τίποτα.
Προχωρείτε, λοιπόν, σε συγχωνεύσεις και απορροφήσεις των
ΤΕΙ από τα πανεπιστήµια, µε προσχηµατικό διάλογο, χωρίς να
υπολογίσετε την άποψη της ΑΔΙΠ που η ετήσια έκθεσή της - καταπέλτης σας λέει ότι είναι ακατάλληλο και χωρίς αξιολόγηση,
γιατί ο τρόπος που επιλέξατε είναι τέτοιος. Και εγώ σας λέω ότι
συνεχίζετε, παρόλα τα περί δηµοκρατικού διαλόγου. Καµµία ένσταση δεν λάβατε υπόψη σας, καµµία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Κι όλα αυτά γιατί -σας το ξαναλέω- δεν τα εννοείτε.
Κι αυτή η εµπνευσµένη αιµοδοσία και αλληλοτροφοδότηση
του επιστηµονικού τοµέα από ένα πανεπιστήµιο σε άλλο πώς θα
γίνει; Θα γίνει µε πανεπιστήµια διαφορετικών ταχυτήτων; Θα
γίνει συλλήβδην, ισοπεδωτικά, µε τη δηµιουργία µόνο νέων τµηµάτων;
Επειδή υπάρχει σωρεία διατάξεων στο νοµοσχέδιο που πραγµατικά είναι φωτογραφικά, είναι διευθετήσεις θα σας πω επιγραµµατικά τα εξής:
Άρθρο 3 παράγραφος 5: Η φωτογραφική διάταξη για τη δυ-
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νατότητα να είναι υποψήφιος πρύτανης κάποιος που βγαίνει στη
σύνταξη, για τον τρόπο που εντάσσονται τα µέλη ΔΕΠ, άλλος για
τους αναπληρωτές και επίκουρους, άλλος για τους καθηγητές
A’ βαθµίδας.
Θέλω, όµως, να µιλήσω λίγο για την τροπολογία που αφορά
το ΤΑΠΑ. Θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ακόµα βόλεµα ηµετέρου. Είµαστε αντίθετοι. Θέλουµε έναν νέο οργανισµό και όχι
αποσπασµατικές λύσεις, όπως η προτεινόµενη, που κλείνει το
µάτι στις εξυπηρετήσεις.
Και στον λίγο χρόνο που µου αποµένει, θέλω να έρθω σε αυτό
το καταπληκτικό, τις δηλώσεις που υπάρχουν σήµερα τόσο από
τον Υφυπουργό Πολιτισµού, τον κ. Στρατή, όσο και από τον κ.
Τσακαλώτο χθες. Αφορούν αυτήν την καταπληκτική µεταβίβαση
των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο υπερταµείο.
Διαρρηγνύατε τα ιµάτιά σας για τα ασηµικά της χώρας. Έτσι δεν
είναι; Επί ηγεµονίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, λοιπόν, όλη η πολιτιστική
κληρονοµιά πήγε στο υπερταµείο. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
επ’ αυτού. Ακούµε ευχολόγια και ξόρκια µέχρι στιγµής. Ουδέποτε απαντήσετε στις ερωτήσεις που κατέθεσε η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη. Τις έχω εδώ και θα σας τις καταθέσω. Είναι τέσσερις ερωτήσεις, µία τροπολογία και µία πρόταση νόµου στην
οποία ποτέ δεν µας απαντήσετε. Πού είναι αυτός ο περίφηµος
κατάλογος; Γιατί δεν δηµοσιοποιείται; Πώς θα διορθωθεί το τερατούργηµα που δηµιουργήσατε;
Και δεν είναι µόνο αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι αυτός ο εκκωφαντικός θόρυβος από την παραχώρηση των µνηµείων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος που ανήκουν στον ελληνικό λαό στην ΕΤΑΔ, µπορεί να κοπάσει µε δελτία Τύπου που βγάζει το Υπουργείο Πολιτισµού. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ολόκληρος ο ελληνικός λαός
ζητά να δηµοσιοποιηθεί και ο πλήρης κατάλογος όλων αυτών
που ανήκουν στον ελληνικό λαό και παραδόθηκαν στην ΕΤΑΔ, η
οποία σας θυµίζω ότι είναι η θυγατρική του υπερταµείου που δηµιουργήθηκε για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους προς
τους δανειστές. Επίσης, σας ζητώ να δηµοσιοποιηθούν οι όροι
παράδοσης σ’ αυτό το ευαγές ίδρυµα, το υπερταµείο, που είναι
ντροπή για τον τόπο και απόδειξη της εθνικής µας αφερεγγυότητας.
Σας ζητώ να πάρετε πίσω το ΦΕΚ εδώ και τώρα. Ακυρώσετε
τις µεταβιβάσεις. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος. Αλλιώς, θα επιβεβαιώσετε όλους όσους λένε ότι κάνετε µπίζνες κάτω από το τραπέζι, που και τις κάνετε και δεν κοκκινίζετε και τολµάτε να µιλάτε
για ηθικό πλεονέκτηµα.
Για όλα αυτά κι επειδή θεωρούµε ότι το σχέδιο νόµου δεν
εξορθολογίζει, δεν προάγει, δεν αναβαθµίζει την ποιότητα των
σπουδών, δεν είναι αυτό που χρειάζεται η ανώτατη τεχνολογική
εκπαίδευση, το καταψηφίζουµε, κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτή Δράµας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Κοντονής, Βουλευτής Ζακύνθου
του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι διάγουµε την εβδοµάδα των αναπάντητων προσκλήσεων.
Χθες προσκάλεσε ο Πρωθυπουργός τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε µία δηµόσια αντιπαράθεση επιχειρηµάτων
και απόψεων για το θέµα της Συµφωνίας των Πρεσπών και σήµερα -απ’ ό,τι κατάλαβα- πήρε αρνητική απάντηση, ότι δεν πρόκειται να στέρξει στην πρόσκληση αυτή.
Σήµερα ο Υπουργός Παιδείας πήρε και αυτός µία αρνητική
απάντηση όταν παρακάλεσε τον Γενικό Γραµµατέα του ΚΚΕ να
του πει ένα σύστηµα το οποίο προτείνει το ΚΚΕ για να γίνονται
διορισµοί».
Δεν ακούσαµε καµµία πρόταση ή µάλλον, για να είµαι δίκαιος,
θέλω να σας πω κύριε Υπουργέ ότι υποκρύπτεται µία απάντηση
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σε όσα είπαν τόσο ο εισηγητής, όσο και ο γενικός γραµµατέας
του ΚΚΕ. Αρχικά κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πως έστερξε στην κατάργηση της επετηρίδας. Δηλαδή µας λένε πως η επετηρίδα
είναι το µέσο για να γίνονται οι διορισµοί και το άλλο είναι ότι
επειδή σε κάθε οικογένεια υπάρχει και ένας αναπληρωτής, θα
έπρεπε η κυβέρνηση να διορίσει αποκλειστικά αναπληρωτές.
Κάτι τέτοιο κατάλαβα, το οποίο είναι παράνοµο, διότι αν το νοµοθετήσετε, θα πάει στο Συµβούλιο Επικρατείας ως αντισυνταγµατικό.
Και ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν η Κυβέρνηση το
έκανε αυτό και στον δρόµο δεν ήταν οι αναπληρωτές, αλλά ήταν
όλοι οι άλλοι συνάδελφοι τους, οι οποίοι αντικειµενικά αποκλείονται από τον διορισµό, ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ τι θα
έλεγε; Να τους προσλάβετε και αυτούς. Είµαι σίγουρος, µην
έχετε καµµία αµφιβολία, κύριε Υπουργέ. Και τα δικά µας δικά µας
και τα δικά σας δικά µας, αυτή είναι η λογική. Κι επειδή ακριβώς
αυτή η λογική είναι αδιέξοδη, πού καταλήγει ως επιχείρηµα; Να
τους διορίσετε όλους. Δηλαδή όσους δεν διορίστηκαν δέκα χρόνια και όσους έχουν µείνει αυτή την περίοδο εκτός διορισµού,
θα πρέπει εσείς, χωρίς να υπολογίσετε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες, χωρίς η Κυβέρνηση να λάβει υπ’ όψιν πού θα διοριστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα πληρωθούν για την
εργασία τους, να διοριστούν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι
το επίπεδο συζήτησης στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Αλλά, κύριε
Υπουργέ και κύριοι Βουλευτές, όταν προχθές -διότι πέρασα από
τη συγκέντρωση τη Δευτέρα- άκουγα από τα µεγάφωνα κάποιον
εργατοπατέρα, να λέει ότι αναβλήθηκε η συζήτηση στη Βουλή –
µε τ’ αυτιά µου το άκουσα- διότι είναι σχέδιο της κυβέρνησης,
να φυλλορροήσουν οι κινητοποιήσεις τη στιγµή που υπήρχε διαδικασία ψήφου εµπιστοσύνης ε, τι άλλο να πούµε; Καταλαβαίνω
πολύ καλά τον Γολγοθά που ανεβαίνει η ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, όταν καλεί σε διάλογο και ακούει τέτοιες ευήθειες, οι
οποίες µετασχηµατίζονται σε συνδικαλιστικό λόγο. Αυτή είναι η
κατάσταση.
Τελικά, αυτές οι κινητοποιήσεις, τις οποίες κάποιοι έρχονται
πολύ εύκολα να τις αγκαλιάσουν, κατά ποιων στρέφονται; Στρέφονται κατά της Κυβέρνησης; Διότι εάν η Κυβέρνηση ικανοποιήσει, όπως σας είπα προηγουµένως, το αίτηµα να διοριστούν
αποκλειστικά αναπληρωτές, τότε καταλαβαίνετε ότι θα εξεγερθούν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι και αυτοί κάποια προσόντα
έχουν και κάτι διεκδικούν στη ζωή τους. Δεν στρέφεται κατά της
Κυβέρνησης αυτή η κινητοποίηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Στρέφεται κατά συναδέλφων τους και αυτό είναι το χειρότερο
αυτή τη στιγµή. Διότι ορισµένοι που έρχονται εδώ και λένε µεγάλα λόγια, δεν καταλαβαίνουν ότι η Κυβέρνηση σήµερα, κάνει
ένα µεγάλο βήµα, για να φύγουµε από αυτό το φαύλο κύκλο
στον οποίο είχαµε περιπέσει τα τελευταία δέκα χρόνια. Κι
άκουσα κι ένα άλλο σύνθηµα «αυτή η πολιτική θα καταργηθεί».
Αυτό φώναζαν τη Δευτέρα που είχα κατέβει και στη συγκέντρωση, για να καταλάβω ακριβώς τι θέλουν.
Αν µια πολιτική, λοιπόν, καταργείται –καταργείται, όχι θα καταργηθεί- είναι η πολιτική των εξετάσεων, είναι η πολιτική των
ωροµισθίων, είναι η πολιτική του µη µόνιµου προσωπικού. Αυτή
η πολιτική καταργείται. Μήπως δεν θέλουν να καταργηθεί αυτή
η πολιτική; Μήπως δεν θέλουν; Διότι αυτό ήταν το πάγιο αίτηµα
του συνδικαλιστικού κινήµατος για µόνιµους διορισµούς. Και
τώρα που η Κυβέρνηση κάνει µόνιµους διορισµούς, λένε αυτή «η
πολιτική θα καταργηθεί». Έ, δεν θα καταργηθεί αυτή η πολιτική.
Αυτή η ρητορεία, περί του να προσληφθούµε όλοι, δεν έχει
καµµία βάση και καµµία πιθανότητα εφαρµογής. Εποµένως, η
Κυβέρνηση αλλάζει την πολιτική που γνωρίζαµε τα προηγούµενα
χρόνια, µε το σύστηµα των µόνιµων διορισµών και σε τελευταία
ανάλυση είναι κάτι για το οποίο πρέπει να την επαινέσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις
ή κάποια τροπολογία σχετικά µε τα ζητήµατα των διορισµών;
Κατά τη γνώµη µου, πρέπει να δει το Υπουργείο Παιδείας ορισµένα ζητήµατα.
Αφήνω στο τέλος το σπουδαιότερο. Κατά κύριο λόγο, πρέπει
στο θέµα της αναγνώρισης των µεταπτυχιακών τίτλων να µπει
καθαρά ότι µιλάµε για µεταπτυχιακούς σπουδαστές, οι οποίοι
έχουν κάνει διετείς σπουδές. Διότι υφέρπει µία φιλολογία και
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πρέπει να την έχετε ακούσει, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν και
µεταπτυχιακά άλλου τύπου. Δεν µπορούµε να ελέγξουµε κάτι περισσότερο, αλλά να έχουµε ένα κριτήριο όσον αφορά τον χρόνο
σπουδών.
Το δεύτερο. Θα πρέπει να καλυφθούν παραλλήλως και συγχρόνως, οι θέσεις της γενικής αγωγής και της ειδικής αγωγής,
για να µην υπάρξει εδώ κανένα ζήτηµα και να µην έχουµε έριδες,
µεταξύ των καθηγητών οι οποίοι δικαιούνται τον διορισµό.
Το τρίτο. Θα πρέπει να δείτε, κύριε Υπουργέ τη µοριοδότηση
των τριτέκνων και των πολυτέκνων, Σας λέω ότι αυτό το πράγµα
είναι σηµαντικό. Αυτές οι οικογένειες δοκιµάστηκαν όλα αυτά τα
χρόνια µε τους αναπληρωτές από δω και από κει. Θα πρέπει, λοιπόν, σήµερα κάπως περισσότερο να στέρξουµε στο αίτηµά τους.
Το τέταρτο. Είναι κάτι το οποίο, κύριε Υπουργέ, σας το λέω
µετά λόγου γνώσεως. Υπάρχουν κάποιοι καθηγητές οι οποίοι
έχουν δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη. Έχουν προσφύγει και έχουν
δικαιωθεί. Είναι θεµέλιο του κράτους δικαίου, ότι από τη στιγµή
που έχουµε και άλλους καθηγητές, στην ίδια αυτή κατηγορία οι
οποίοι αν είχαν προσφύγει -µπορεί να µην είχαν και τα οικονοµικά
µέσα να προσφύγουν ή µπορεί κάποιες προθεσµίες να τις απώλεσαν, γιατί δεν τις γνώριζαν- και αυτοί να µπουν στην ίδια ρύθµιση. Δεν µπορεί εδώ να γίνει µεριδοποίηση. Από τη στιγµή που
για τα ίδια ζητήµατα έχουν κάποιοι δικαιωθεί, θα πρέπει και οι
υπόλοιποι που είναι στην ίδια κατηγορία, να δικαιωθούν.
Και το τελευταίο, κύριε Υπουργέ, στο οποίο σας κάνω προσωπικά έκκληση να το δείτε και να διορθωθεί, είναι το θέµα της µοριοδότησης των αναπληρωτών καθηγητών των δυσπρόσιτων
σχολείων. Τους οφείλει η κοινωνία. Τους οφείλει το πολιτικό σύστηµα και οι κυβερνήσεις διαχρονικά το γεγονός ότι αυτοί προσέτρεξαν και λειτούργησαν δυσπρόσιτα σχολεία, τα οποία διαφορετικά θα είχαν κλείσει. Και πρέπει εδώ τη µοριοδότηση, την
οποία θα έπαιρναν για την κατάταξή τους στον πίνακα των αναπληρωτών, να τη δώσει η κυβέρνηση σήµερα για τον διορισµό
τους. Είναι απολύτως δίκαιο, είναι απολύτως συνταγµατικό και
απολύτως τίµιο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.
Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσετε αυτή τη σπουδαία
προσπάθεια την οποία έχετε ξεκινήσει, βλέποντας αυτά τα ζητήµατα που σας έθεσα. Τα έχουν νοµίζω αναφέρει και άλλοι συνάδελφοι. Ιδίως, υπερτονίζω, το θέµα των αναπληρωτών καθηγητών των δυσπρόσιτων σχολείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση κάνει σήµερα ένα
µεγάλο βήµα στα ζητήµατα της παιδείας και υλοποιεί αυτό που
έχει πει κατ’ επανάληψη ο Πρωθυπουργός ότι η κοινωνία µπαίνει
σε µία κανονικότητα. Διότι είναι κανονικότητα να λειτουργούν τα
σχολεία µε µόνιµο προσωπικό στα πλαίσια βεβαίως των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της κυβέρνησής µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κοντονή, Βουλευτή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς είναι µεγάλη η απόσταση που πρέπει να καλύψουµε και επείγει ένας συνολικός µακροπρόθεσµος και οραµατικός σχεδιασµός που θα συγχρονίσει
το εκπαιδευτικό µας σύστηµα µε τον αναπτυγµένο κόσµο και θα
δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.
Για µία σύγχρονη ποιοτική δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση,
προφανώς και οι συνέργειες είναι απαραίτητες.
Εµείς στηρίζουµε τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας, µε δηµιουργία εκπαιδευτικών πόλων σε κάθε περιφέρεια, έτσι ώστε να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακος. Η όλη,
όµως, διαδικασία πρέπει να αποτελεί αντικείµενο σοβαρού διαλόγου και ενός σαφούς στρατηγικού σχεδιασµού. Με ποιο σχέδιο διενεργούνται κι αυτή τη φορά οι συγχωνεύσεις; Δεν υπάρχει
σχέδιο.
Ισχυρίζεται το Υπουργείο ότι σκοπός του νοµοσχεδίου είναι ο
συνολικός ανασχεδιασµός και µια νέα αρχιτεκτονική της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για να αυτοδιαψευστεί αµέσως από το πε-
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ριεχόµενο του νοµοσχεδίου που αφορά, συγκεκριµένα µόνο ΑΕI
και ΤΕΙ και όχι το σύνολό τους. Ούτε ενιαίες αρχές, ούτε ενιαίο
πλαίσιο, ούτε ενιαία κριτήρια.
Το Υπουργείο λέει µάλιστα ότι για την κατάρτιση του νοµοσχεδίου προηγήθηκε διαβούλευση ενός χρόνου, από το 2017. Και
ερωτώ: Προηγήθηκε συζήτηση στο πλαίσιο του πολυδιαφηµισµένου «Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία» που διεξήχθη και ολοκληρώθηκε µόλις πριν ενάµιση χρόνο; Σε ποια σοβαρή χώρα για
ένα τόσο σοβαρό θέµα, όπως η παιδεία, που είναι εθνικό, αρκεί
µια τέτοιου είδους διαβούλευση, όταν πρέπει να διαµορφωθούν
συναινέσεις και να υπάρξει µακροπρόθεσµη στρατηγική και σχεδιασµός; Τα σοβαρά εθνικά θέµατα απαιτούν σοβαρό εθνικό διάλογο. Δεν επιδέχονται αυτοσχεδιασµούς.
Βεβαίως, υπήρξαν συνοµιλίες µε τους πρυτάνεις και τους αντιπρυτάνεις των ιδρυµάτων. Μιλάω, όµως, για έναν θεσµοθετηµένο και όχι για κατ’ ιδίαν, µε την κάθε περίπτωση, διάλογο. Γιατί
αυτό δεν αφορά το κοινωνικό σύνολο. Και θα πρέπει να διακρίνουµε σήµερα καθαρά τι αφορά το κοινωνικό σύνολο και τι
αφορά συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων. Θα αναφερθώ στη
συνέχεια -γιατί άκουσα προηγουµένως και έχει ενδιαφέρον αυτή
η συζήτηση- σε συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων.
Ο ανασχεδιασµός, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση, ξεκίνησε «από τα κάτω » για να αντιµετωπίσει την αλληλοεπικάλυψη γνωστικών αντικειµένων και τη χωρική διασπορά. Με
ένα ρεσιτάλ ανορθολογισµού, οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις καταλήγουν σε πολλαπλασιασµό, µε αποτέλεσµα να χειροτερεύουν και τα δύο, δηλαδή και η αλληλοεπικάλυψη και η διασπορά.
Πρώτο «θύµα» του νοµοσχεδίου η πολύπαθη τεχνολογική και
τεχνική εκπαίδευση. Δεν µιλάω για ένα ΤΕΙ. Μιλάω για την τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση. Διατηρείται µόνο η διετής τεχνική
εκπαίδευση στα δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Αυτό είναι υποβάθµιση. Υπήρξε κάποια µελέτη που διαπίστωσε ότι η χώρα δεν έχει
ανάγκη την τεχνολογική εκπαίδευση; Το συµφωνήσαµε; Έγινε
κάποιος διάλογος, ώστε να προχωρήσουµε µε αυτό τον τρόπο;
Φαντάζοµαι πως όχι. Υπήρξε κάποια προσπάθεια της Κυβέρνησης για ποιοτική αναβάθµιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, που
θα συµβάλει εµπράκτως και στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας; Εν τέλει, ποια στρατηγική προτείνετε; Επιλέγετε απλά να
την αναβαθµίσετε διά της «πανεπιστηµιοποίησης». Να γίνει και
αυτό. Όµως, τι θα κάνουµε µε την τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση πρακτικά; Το ερώτηµα είναι αν υπάρχει ένα σχέδιο.
Ιδρύονται, ταυτόχρονα, εντός των ΑΕΙ, αναρίθµητες νέες σχολές και τµήµατα σε ποικίλα γνωστικά αντικείµενα, πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ενώ, βέβαια, σε άλλα
πανεπιστήµια το Υπουργείο, χωρίς µια επαρκή αιτιολόγηση, έχει
απορρίψει την πρόταση ίδρυσης ακαδηµαϊκών µονάδων. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και η ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής. Χωρίς καµµιά µελέτη,
χωρίς κανένα ακαδηµαϊκό κριτήριο, πολλαπλασιάζοντας και τη
διασπορά και τις αλληλοεπικαλύψεις. Για παράδειγµα, στο ΕΚΠΑ
ιδρύονται δέκα νέα τµήµατα, µεταξύ των οποίων Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Φυσικών Πόρων. Ειλικρινά, δεν κατάλαβα -επειδή είναι το αντικείµενό µου- γιατί τέτοιο τµήµα στο
ΕΚΠΑ και όχι στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο; Δεν έχω πειστεί. Στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύονται δύο επιπλέον σχολές και είκοσι δύο νέα τµήµατα.
Θα αλλάξουµε τις παθογένειες και τα κακώς κείµενα αυτής της
χώρας ή θα τα διευρύνουµε και θα τα αναπαράγουµε; Διότι είναι
µία από τις παθογένειες η προσπάθεια για άναρχη ανάπτυξη,
ιδρύοντας τµήµα σε κάθε πόλη και χωριό. Και λέγαµε ότι µ’
αυτόν τον τρόπο ούτε η ανάπτυξη επιτυγχάνεται ούτε βιώσιµες
γίνονται οι πόλεις. Και, βέβαια, ούτε το πανεπιστήµιο µπορεί να
λειτουργεί ακαδηµαϊκά, ούτε µεγάλες βιβλιοθήκες υπάρχουν για
να λειτουργήσει -όπως λένε όλες οι µελέτες- ένα τµήµα. Και το
ακαδηµαϊκό, αλλά και το φοιτητικό προσωπικό, αυτά δεν έλεγαν;
Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα; Τι έχουµε πάλι σήµερα; Ξανά
τα ίδια. Λίγο πριν τις εκλογές, νέα τµήµατα, νέες σχολές σε όλη
την Ελλάδα, χωρίς µάλιστα κανένα σχέδιο. Γιατί εδώ και όχι εκεί;
Στο δε πανεπιστηµιακό ερευνητικό κέντρο που ιδρύεται στο
ΕΚΠΑ θα περιλαµβάνονται δεκαεπτά ινστιτούτα, µε ατάκτως ερ-
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ριµµένα αντικείµενα, από τη νανοτεχνολογία και τη φωτονική
µέχρι τη µετάφραση, τη διερµηνεία και την αγροδιατροφή. Αντίστοιχα πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα και πληθώρα ινστιτούτων εννοείται ότι ιδρύονται και στα άλλα πανεπιστήµια, βρίθοντας αλληλοεπικαλύψεων.
Και, φυσικά, όπως έχουµε δηλώσει επανειληµµένα, διαφωνούµε µε τη διάσπαση του ερευνητικού ιστού της χώρας, µε τη
δηµιουργία ερευνητικών κέντρων στα πανεπιστήµια που θα διασπούν περαιτέρω τον Ενιαίο Χώρο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
και Έρευνας, αφού δεν θα έχουν το θεσµικό πλαίσιο κάτω από
το οποίο λειτουργούν όλα τα ερευνητικά κέντρα της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Με ποιες µελέτες σκοπιµότητας ιδρύονται σχολές και τµήµατα; Όπου χρειάζονται, να ιδρυθούν, µε δύο ωστόσο κατευθύνσεις: Και µε τρόπο που να συνδεθούν µε την ανάπτυξη και µε την
αγορά, αλλά και όπου χρειάζονται πραγµατικά σε σχέση µε το
µορφωτικό επίπεδο. Διότι πολλές φορές, µάλιστα, δεν έχουν σχέση και µε την αγορά. Όµως, µε ποια έρευνα; Τι χρειάζεται, για
παράδειγµα, -µπορεί να χρειάζεται, αλλά πώς τεκµηριώνεται;- η
ίδρυση νέου Τµήµατος Διαχείρισης Λιµένων και Αλιείας στα
Ψαχνά, όπου δεν υπάρχει λιµάνι, και νέου τµήµατος Διαιτολογίας
και η Διατροφολογίας στα Τρίκαλα, που ήταν στην Καρδίτσα;
Προς τι όλες αυτές οι αλλαγές; Προσπαθώ να καταλάβω. Υπάρχει καµµιά σοβαρότητα σε όλα αυτά; Καταιγισµός νέων σχολών,
τµηµάτων, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων! Εδώ θα έπρεπε
να γίνει ένας συνολικός σχεδιασµός πού χρειαζόµαστε, τι και µε
ποιον τρόπο, τι θα γίνει µε την ανώτατη εκπαίδευση, µε την τεχνολογική εκπαίδευση και πού θα κατανείµουµε τους πόρους.
Πώς να παραλείψει κανείς τη θεσµοθέτηση γενικών τµηµάτων,
ανεξάρτητα από σχολές και άλλα τµήµατα, µε αντικείµενο την
εκπόνηση προγραµµάτων και την απονοµή µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων; Αλήθεια, σε ποια επιστήµη; Σε ό,τι να’ ναι και
σε ό,τι φανεί καλό, βέβαια, στη διοικούσα επιτροπή του;
Δηλαδή, ενώ τα πανεπιστήµια υποφέρουν από τη γενικευµένη
βεβαίως ανοµία -αυτό είναι µία άλλη συζήτηση, για άλλη φοράκαι τα υπάρχοντα πανεπιστηµιακά τµήµατα καταρρέουν από έλλειψη προσωπικού σήµερα -αυτή είναι η κατάσταση, είναι πολύ
δύσκολη για όποιον τη γνωρίζει- και προσπαθούν να καλύψουν τις
διδακτικές ανάγκες µε νέους επιστήµονες, µε τριετείς συµβάσεις
από το ΕΣΠΑ ή µε υποψήφιους διδάκτορες -µιλώ για την πραγµατικότητα- η Κυβέρνηση ιδρύει νέες σχολές, τµήµατα, ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα µε τοπικά και συντεχνιακά κριτήρια.
Βεβαίως, να γίνει αναδιοργάνωση. Βεβαίως, να ιδρυθούν τµήµατα εκεί που πρέπει, όµως µε σχέδιο, προς όφελος του γενικού
κοινωνικού συνόλου και όχι για τα συµφέροντα συγκεκριµένων
οµάδων.
Για το Κίνηµα Αλλαγής, Ενιαίος Χώρος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας σηµαίνει ουσιαστικές συνέργειες, αποτελεσµατική δικτύωση µεταξύ πανεπιστηµίων και ερευνητικών
κέντρων. Αυτό απαιτεί όλα τα ερευνητικά κέντρα να εποπτεύονται από µία αρχή και να διέπονται από το ίδιο θεσµικό πλαίσιο.
Σηµαίνει αναβαθµισµένη τεχνολογική εκπαίδευση, σηµαίνει ουσιαστική διαβούλευση και χάραξη µακροπρόθεσµης στρατηγικής.
Από αυτή την πολιτική, βέβαια, δεν ξέφυγε ούτε η δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ποιος ασχολείται µε δοµές και προγράµµατα; Ζητήµατα πολυτελείας. Άλλες είναι οι προτεραιότητες.
Αφού πρώτα ζαλίστηκε η ελληνική κοινωνία µε τις υποσχέσεις σε
γονείς και µαθητές για εύκολο ως ελεύθερο σύστηµα πρόσβασης στα ΑΕΙ ανά εξάµηνο, χωρίς, κατά την άποψή µου, να έχετε
καταλήξει ακόµα σε κάτι αξιόπιστο, έρχεστε τώρα µε την τροπολογία σας και σε ένα άλλο ζήτηµα.
Επιτρέψτε µου εδώ µία επισήµανση, για τις πανελλαδικές. Οι
πανελλαδικές είχαν εξασφαλίσει το αδιάβλητο. Είχαν όµως -και
έχουν- πολλά προβλήµατα. Γι’ αυτό θα έπρεπε να δούµε ένα σύστηµα, το οποίο είναι πιο αξιόπιστο, αλλά να µη χάσουµε το αδιάβλητο. Δεν νοµίζω ότι αυτό το οποίο προτείνετε λύνει το θέµα.
Δηλαδή, πάµε να λύσουµε ένα πρόβληµα και θα δηµιουργήσουµε ένα µεγαλύτερο. Γι’ αυτό θα πρέπει να καθίσουµε, µε
εθνική συνεννόηση, να βρούµε το νέο τρόπο εισαγωγής στο πανεπιστήµιο.
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Επανέρχοµαι στη τροπολογία σας και θα σας πω γιατί διαφωνώ. Και εδώ η διαφωνία δεν είναι για κάποια ρύθµιση, αλλά
είναι ουσιαστική. Καταργείτε τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και επαναφέρετε, ουσιαστικά, τα κριτήρια µόνο της προϋπηρεσίας και
τα λεγόµενα «κοινωνικά κριτήρια».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Και ακαδηµαϊκά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και ακαδηµαϊκά. Βεβαίως.
Η διαφωνία µου είναι στην κατάργηση του διαγωνισµού του
ΑΣΕΠ ως ένα από τα κριτήρια -όχι το µοναδικό- της επιλογής.
Οι διορισµοί και οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται από ενιαίους
πίνακες µε βάση τα αντικειµενικά κριτήρια, µε πρώτο το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και µε συνυπολογισµό της προϋπηρεσίας, των
ακαδηµαϊκών τίτλων και των κοινωνικών κριτηρίων. Βεβαίως σεβόµαστε τις δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές που δίνουν τη µάχη,
υπηρετώντας την εκπαίδευση, αλλά και τις εκατό χιλιάδες και
πλέον εκπαιδευτικούς που έχουν µικρή ή καθόλου προϋπηρεσία.
Σας διάβασα τι υποστηρίξατε στις επιτροπές. Το είπατε και σήµερα, κύριε Υπουργέ. Διαβάζω από τα Πρακτικά. Λέτε ότι «ο γραπτός διαγωνισµός επιστηµονικά και επιστηµολογικά δεν έχει ούτε
την επιστηµονική εγκυρότητα ούτε και την παιδαγωγική εγκυρότητα που πρέπει να έχει». Να τα βελτιώσουµε ορισµένα πράγµατα. Δεν συµφωνώ ότι ο γραπτός διαγωνισµός είναι για πέταµα.
«Γι’ αυτό τον καταργούµε και όχι για να καλοπιάσουµε κάποιους»
λέτε, «η προϋπηρεσία στην οποία δίνουµε τόσο µεγάλη βάση για
µας, έχει και επιστηµονικό χαρακτήρα, δεν έχει έναν µόνο εργασιακό χαρακτήρα, διότι ο άνθρωπος που είναι στην τάξη περισσότερο καιρό, είναι καλύτερος δάσκαλος και ξέρουµε όλοι ότι
βελτιωνόµαστε µε τη µεγαλύτερη τριβή».
Πράγµατι, βελτιωνόµαστε µε τη µεγαλύτερη τριβή, γι’ αυτό
µπαίνουν και τα µόρια της προϋπηρεσίας. Γι’ αυτό λέµε να υπάρχουν µόρια προϋπηρεσίας ταυτόχρονα µε τον γραπτό διαγωνισµό. Αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι είναι καλύτερος δάσκαλος όποιος έχει την προϋπηρεσία. Μπορεί και ένας νέος να είναι
ένας πολύ καλός δάσκαλος.
Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά δεν έχουν µια ανάγνωση. Γι’
αυτό σας λέµε ότι θα έπρεπε να είναι συνδυαστικό το µοντέλο,
και µε τον γραπτό διαγωνισµό και µε τα κριτήρια. Και βεβαίως να
είναι και η προϋπηρεσία και τα εκπαιδευτικά και τα κοινωνικά κριτήρια. Είδα ότι το καταθέσατε πριν από λίγο στα Πρακτικά. Αλλά
καταλαβαίνετε ότι η διαφωνία µας είναι σε αυτό το θέµα ριζική,
διότι µε αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δεν υπηρετούµε, κατά την
άποψή µας, το κοινωνικό σύνολο.
Κλείνοντας: Δεν ανασχεδιάζετε τον ακαδηµαϊκό χάρτη της χώρας, δεν αντιµετωπίζετε τις λειτουργίες των ιδρυµάτων, δεν συνδέετε –κατά την άποψή µου- όπως θα έπρεπε τις όποιες αλλαγές
µε τις πραγµατικές ανάγκες της εκπαίδευσης και της οικονοµίας.
Υπάρχουν και θετικές διατάξεις στο νοµοσχέδιο; Υπάρχουν.
Είναι εντελώς, όµως, δευτερεύουσες, κατά την άποψή µου χαµένες µέσα σε ένα ανορθολογικό πλαίσιο. Όπως η συγκρότηση
επταµελούς επιτροπής για τις κρίσεις για τους διδάκτορες, ή η
συγκρότηση επιτροπής ισότητας των φύλων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παιδεία είναι ένα ζήτηµα εθνικό
και δεν θα µπορέσουµε να ξεφύγουµε από την κρίση, αν τουλάχιστον σε αυτό το ζήτηµα δεν µπορέσουµε να συνεννοηθούµε.
Χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Απαιτούνται προοδευτικές τοµές
απέναντι σε κάθε συντήρηση που κρατάει τη χώρα δέσµια παθογενειών, και µία από τις παθογένειες οι οποίες είναι διαχρονικές
και επεκτείνεται σήµερα, είναι αυτή της ίδρυσης τµηµάτων χωρίς
κανένα σχέδιο σε όλη τη χώρα.
Αυτόν το στόχο οφείλουµε να υπηρετήσουµε, γιατί τον χρωστούµε πρωτίστως στη νέα γενιά. Της χρωστάµε το δικαίωµα στο
όνειρο, µε αξιοκρατία αντικειµενικότητα και δικαιοσύνη, που, δυστυχώς, για άλλη µια φορά δεν τα βρίσκουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θανάση Θεοχαρόπουλο, Βουλευτή Επικρατείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Στο Βήµα ακολουθεί η κ. Άννα Καραµανλή, Βουλευτίνα Β’ Αθή-
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νας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Φωτάκη, που µου παραχωρείτε τη θέση σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθήσαµε τις τελευταίες ηµέρες ένα κυβερνητικό θέατρο του παραλόγου, µε πρωτόγνωρα παζάρια µεταξύ των δύο εταίρων της Κυβέρνησης.
Γίναµε θεατές µιας διαδικασίας που δείχνει ότι κάποιοι έχουν
απωλέσει και το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας και σεβασµού.
Βρεθήκαµε να µετράµε αλλεπάλληλες κυβιστήσεις ανθρώπων
ερωτευµένων µε την καρέκλα, να παρακολουθούµε εικονικά διαζύγια και «µαϊµού» µακεδονοµάχους, για να φτάσουµε στο χθεσινό τελευταίο επεισόδιο της φαρσοκωµωδίας µε τον κ. Καµµένο
να παριστάνει ότι φεύγει και δεν στηρίζει, αφού βέβαια πρώτα
διασφαλίστηκε ότι βρέθηκαν -µε ποια κίνητρα άλλωστε- οι πρόθυµοι Βουλευτές που µένουν και τον στηρίζουν, που ξαφνικά
υπερβαίνουν τις ιδεολογικές τους αναφορές και µετατρέπονται
σε καιροσκοπικά δεκανίκια της ετοιµόρροπης Κυβέρνησης του
κ. Τσίπρα, ο οποίος επιλέγει να πορευτεί µε µια κουρελιασµένη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χωρίς καµµία συνισταµένη και
χωρίς κανένα πολιτικό δια ταύτα, µε µόνο κοινό τόπο το πάθος
για την καρέκλα, το οποίο τους κάνει να ξεχνούν και µνηµόνια
και Μακεδονία.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το κλίµα αστάθειας και αβεβαιότητας
φέρνετε προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που στον πυρήνα του
προβλέπει την απορρόφηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και την απορρόφηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από το ΕΚΠΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Επικαλείστε στην αιτιολογική έκθεση ότι στόχος σας είναι η
ουσιαστική αναβάθµιση των ΤΕΙ.
Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει στην αξία και τη δύναµη της τεχνολογικής εκπαίδευσης, γι’ αυτό και η ενίσχυσή της αποτελεί
βασική µας προτεραιότητα. Όταν η ανεργία στους νέους καλπάζει, όταν η χώρα εξακολουθεί να χάνει έµψυχο δυναµικό –που
βρίσκεται στην πιο παραγωγική του φάση- προς το εξωτερικό, η
τεχνολογική εκπαίδευση επιβάλλεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή για τα νέα παιδιά και όχι την έσχατη λύση. Την ώρα που η
διεθνής τάση είναι να ενισχύεται η τεχνολογική εκπαίδευση,
εµείς καινοτοµούµε και κινούµαστε σε αντίθετη κατεύθυνση.
Βήµα-βήµα την καταργείτε και την εξαφανίζετε από όλη τη χώρα.
Και τι βαφτίζετε «αναβάθµιση των ΤΕΙ»; Τη συλλήβδην µετατροπή τους σε πανεπιστήµια, µε τα ίδια γνωστικά αντικείµενα και
το ίδιο προσωπικό, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς συγκροτηµένο σχέδιο, χωρίς µελέτες σκοπιµότητας, χωρίς αυστηρά προκαθορισµένα ακαδηµαϊκά κριτήρια. Ο καλός ο µύλος όλα τα αλέθει.
Πρόκειται για δική σας πατέντα που συγχωνεύει ιδρύµατα αλά
καρτ, χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν σας την πολυταλαιπωρηµένη
ΑΔΙΠ που για µια ακόµη φορά διαφωνεί µε τους χειρισµούς σας
και κρίνει τη µέθοδο σας ακατάλληλη.
Έχουµε καταλάβει όλοι ότι δεν τρέφετε ιδιαίτερο σεβασµό για
την αρχή και της επιφυλάσσετε ρόλο απαξιωµένου κοµπάρσου.
Σας θυµίζω, όµως, πως εσείς νοµοθετήσατε να κατατίθεται η
άποψή της για την κατάργηση ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Άρα, υποθέτουµε ότι θεωρείτε πως έχει ιδιαίτερη βαρύτητα
η άποψή της, µόνο όµως όταν δεν σας χαλάει τη σούπα. Και γι’
αυτό –προφανώς- προσπαθείτε να τη χειραγωγήσετε, προαναγγέλλοντας ως νέο πρόεδρο στην ανεξάρτητη αρχή στενό συνεργάτη του Υπουργού.
Προχωράτε, λοιπόν, σε αυτές τις συνέργειες διδάσκοντας λαϊκισµό και παίζοντας το γνωστό κοµµατικό παιχνίδι προώθησης
πελατειακών συµφερόντων στο οποίο οµολογουµένως διαπρέπετε. Το κάνετε άρον-άρον και στο άψε-σβήσε για να προλάβετε
να βάλετε στο µηχανογραφικό των παιδιών όσο το δυνατόν περισσότερα τµήµατα, αδιαφορώντας για το τι θα κάνουν αυτά τα
παιδιά όταν βρεθούν µε ένα ανίσχυρο πτυχίο στα χέρια τους και
χωρίς προοπτική.
Έχετε εξετάσει αν τα νέα τµήµατα έχουν κάποιο αντίκρισµα
στην αγορά εργασίας ή αν θα εξελιχθούν σε µονάδες παραγωγής ανέργων; Έχετε διασφαλίσει ή προνοήσει για τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα; Το όλο εγχείρηµα δεν διέπεται από
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καµµία ξεκάθαρη και διάφανη λογική. Από τη µία καταργείτε το
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και το απορροφάτε από τρία διαφορετικά
πανεπιστήµια και από την άλλη, στο ίδιο νοµοσχέδιο, θεσµοθετείτε όργανο που θα εξετάσει την προοπτική νέου πανεπιστηµίου
στη Στερεά Ελλάδα.
Δηµιουργούνται µια σειρά από γεωπονικές σχολές. Κύριε
Υπουργέ, υπάρχει κάποια µελέτη για το πόσους γεωπόνους χρειαζόµαστε ως οικονοµία και ως κοινωνία; Ποιο θα είναι το αντικείµενό τους, για παράδειγµα και ποια τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του;
Για τα τρία Τµήµατα Διαιτολογίας υπάρχει κάποιο ακαδηµαϊκό
σκεπτικό, εκτός από το ατράνταχτο επιχείρηµα που ακούστηκε
από την κυβερνητική πλευρά ότι αυξάνεται –λέει- η παχυσαρκία;
Λόγω έλλειψης διαιτολόγων αυξάνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ; Και το υποστηρίζει αυτό µια
Κυβέρνηση που άφησε τα παιδιά στα σχολεία χωρίς γυµναστές
και το µάθηµα της γυµναστικής το κάνουν οι δάσκαλοι!
Δηµιουργείτε Τµήµα Αεροδιαστηµικής στα Ψαχνά της Εύβοιας
στη θέση ενός ΤΕΙ Τεχνολογίας Αεροσκαφών και περιµένετε να
λειτουργήσει το τµήµα σε εννιά µήνες. Με τι πρόγραµµα σπουδών και τι στόχο; Προφανώς, «βλέποντας και κάνοντας». Πρώτα
θα ανοίξει το τµήµα τις πόρτες στους φοιτητές και µετά θα αποφασίσει τι θα τους διδάξει!
Δηµιουργείτε Τµήµα Πολιτισµού και Δηµιουργικών Μέσων
στον Βόλο και Τµήµα Διαπολιτισµικών Σπουδών πάλι στον Βόλο.
Δύο τµήµατα µε προφανή αλληλοεπικάλυψη στο γνωστικό αντικείµενο θα λειτουργούν δίπλα-δίπλα. Ταυτόχρονα, καταργείτε το
Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων της Λάρισας, ένα τµήµα καταξιωµένο, µε µεγάλη απήχηση στις προτιµήσεις των υποψηφίων εισακτέων και υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.
Ένα τέτοιο τµήµα κρίθηκε ότι δεν θα µπορούσε να διατηρήσει
την αυτοτέλειά του.
Μέσα από όλα αυτά διαφαίνεται κάποια συγκεκριµένη στόχευση; Προκύπτει κάποιο ξεκάθαρο στίγµα; Διακρίνεται κάποια
µεταρρυθµιστική πνοή; Το µόνο που βλέπουµε είναι ότι η αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη υπακούει στην πελατειακή εξυπηρέτηση και την κυνική ψηφοθηρία.
Ερωτηµατικά προκαλεί, επίσης, η πρόβλεψη της µεταφοράς
του Εργαστηρίου Αντιντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών
Ερευνών από το ΟΑΚΑ στον «Δηµόκριτο». Το εργαστήριο λειτουργούσε απρόσκοπτα και είχε την πιστοποίηση της WADA. Ελπίζουµε να µη συνδέεται µε πιθανή πώληση του ΟΑΚΑ, αν και
πειστικές απαντήσεις δεν υπήρξαν στην επιτροπή.
Σε ό,τι αφορά το σύστηµα πρόσληψης και διορισµού των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, ένα ζήτηµα
που αγγίζει δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, η ανάγκη για πρόσληψη σε αυτόν τον τοµέα είναι αναντίρρητη και ευρύτατα αποδεκτή. Τα κενά είναι µεγάλα και υπάρχουν και επιµέρους τοµείς,
όπως αυτός της ειδικής αγωγής που χρειάζεται ενίσχυση. Θα
µπορούσε, λοιπόν, ο τρόπος διορισµού να αποτελέσει σηµείο
σύγκλισης και να βρεθεί κοινός τόπος.
Δυστυχώς, όµως, η συγκεκριµένη διάταξη είναι άκρως προβληµατική. Φέρνετε ένα σύστηµα υποκατάστατο της παλιάς επετηρίδας. Προτάσσετε την προϋπηρεσία, η οποία σαφώς έχει
ξεχωριστή αξία, αλλά καταργείτε τον γραπτό διαγωνισµό µέσω
ΑΣΕΠ µε την αόριστη επίκληση επιστηµονικών και παιδαγωγικών
λόγων. Μα, αν κρίνετε τους όρους του διαγωνισµού ανεπαρκείς,
βελτιώστε τους και διατηρήστε τον διαγωνισµό ως έναν πυλώνα
της διαδικασίας πρόσληψης. Διότι ο διαγωνισµός, πέρα από το
αδιάβλητο της διαδικασίας, σηµατοδοτεί και την ισότητα των ευκαιριών, γιατί επιτρέπει στον κάθε εκπαιδευτικό να διεκδικήσει
µια θέση στη δηµόσια εκπαίδευση.
Με το νέο σύστηµα τα νέα παιδιά που δεν έχουν προϋπηρεσία
στο δηµόσιο σχολείο δεν έχουν ελπίδες διορισµού και δεν µπορούν να αποκτήσουν και προϋπηρεσία. Τους στερείτε, λοιπόν,
την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες θα είχαν σε
ένα µεικτό σύστηµα.
Επιπλέον, υποβαθµίζετε δραµατικά τα κοινωνικά κριτήρια.
Έχουµε γίνει όλοι δέκτες της αγανάκτησης ειδικών κατηγοριών,
όπως οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί ή οι ΑΜΕΑ εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι βλέπουν τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη προνοµιακή µε-
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ταχείριση που πρέπει να απολαµβάνουν να εξανεµίζεται στην
προκειµένη περίπτωση και να µετριέται σε ελάχιστη µοριοδότηση.
Οι εκπαιδευτικοί µε πολύτεκνες οικογένειες ή οι εκπαιδευτικοί
µε σκλήρυνση κατά πλάκας χάνουν την πρόταξη που απολαµβάνουν και µαζί µε αυτό πιθανότατα εξοβελίζονται από τη δηµόσια
εκπαίδευση µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ποσόστωση για αυτές
τις ειδικές κατηγορίες, όπως συµβαίνει στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ,
θα έπρεπε να είναι αυτονόητη.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι
η Κυβέρνηση µε ένα ακόµη νοµοσχέδιο δηµιουργεί πανεπιστήµια
λίγο απ’ όλα, χωρίς καµµία συνοχή και οµοιογένεια, προϊόντα
συντεχνιακών πιέσεων και µικροπολιτικών τακτοποιήσεων, αδικώντας πρώτα απ’ όλους τους ίδιους τους φοιτητές που µπορεί
να βρεθούν µε πτυχία που θα αποδειχθούν «πουκάµισα αδειανά».
Έχετε το βλέµµα σας στραµµένο στην κάλπη προσπαθώντας
να σώσετε οτιδήποτε, αν σώζεται, και συµπαρασύρετε στον πολιτικό σας κατήφορο και τον χώρο της παιδείας. Ευτυχώς για τη
χώρα κοντοζυγώνει η ώρα της κρίσης, η ώρα που θα απαλλαγεί
από µια Κυβέρνηση που τη βυθίζει σε µια εκφυλιστική παρακµή.
Αυτό είναι το δίκαιο και να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει και πράξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Άννα Καραµανλή, Βουλευτή Β’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων κ. Φωτάκης για δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μια διευκρίνιση θέλω να κάνω για την κ. Καραµανλή, ότι η µεταφορά του κέντρου anti-doping στον «Δηµόκριτο» ισχυροποιεί
τη θέση του σαν διαπιστευµένο κέντρο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Περιµένουµε απαντήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ναι, ναι.
Ισχυροποιεί τη θέση του σαν διαπιστευµένο κέντρο της Wanda, διότι ο «Δηµόκριτος» διαθέτει αντίστοιχες εργαστηριακές
υποδοµές που πραγµατικά αναβαθµίζουν την ποιότητα των αναλύσεων που γίνονται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δύο καίρια ερωτήµατα βρίσκονται στην καρδιά της σηµερινής συζήτησης: Ποιος είναι ο ρόλος
της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης σήµερα, ιδιαίτερα µέσα στο
περιβάλλον της µεταµνηµονιακής εποχής και των ραγδαίων εξελίξεων στην επιστήµη και τεχνολογία; Το ερώτηµα είναι πώς θα
πρέπει να διαµορφωθεί το τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση,
ποιες κατευθύνσεις θα πρέπει να πάρουν η επιστηµονική έρευνα
και η καινοτοµία.
Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά αναδεικνύει γλαφυρά βασικές ιδεολογικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ως προς τα
προτάγµατα που εξυπηρετούν η µάθηση και η γνώση απέναντι
στην κοινωνία και την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Μια άποψη, που έχει εκφραστεί και θα εκφραστεί -απ’ ό,τι καταλαβαίνω- εκτεταµένα από ένα µεγάλο µέρος της Αντιπολίτευσης συνδέει στενά, πολλές φορές και αποκλειστικά, την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση µε µια διαδικασία κατάρτισης µε στόχο
την επαγγελµατική αποκατάσταση. Πολύ σοβαρό είναι αυτό.
Εδώ κυρίαρχο ρόλο παίζει η ζήτηση, δηλαδή οι επιταγές που
καθορίζουν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, ανάγκες που
συχνά έχουν έναν πρόσκαιρο και ρευστό χαρακτήρα και πιθανές
παρενέργειες. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση αυτή καθαυτή γίνεται
περισσότερο µηχανιστική και φροντιστηριακού τύπου σε αντιδιαστολή µε τη σύγχρονη απαίτηση για ανάπτυξη κουλτούρας κριτικής σκέψης. Θα ήθελα να τονίσω ότι την κριτική σκέψη αναζητά
σήµερα ακόµη και η αγορά.
Σύµφωνα µε µια δεύτερη άποψη, η πανεπιστηµιακή παιδεία
πρέπει να έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα, πρέπει να ξεπερνά τα
όρια της απλής επαγγελµατικής κατάρτισης, ώστε αυτή η ίδια η
επαγγελµατική κατάρτιση να αναβαθµίζεται ποιοτικά. Η πανεπιστηµιακή παιδεία πρέπει, επίσης, να συνδέεται µε τη µόρφωση
και τη µάθηση, που ισχυροποιούν την κοινωνία και διαπλατύνουν
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τους πνευµατικούς της ορίζοντες.
Η λέξη «ακαδηµαϊκότητα», που εµπεριέχεται µέσα σ’ αυτή τη
διεργασία, έχει µεγάλη βαρύτητα και ατυχώς, δυστυχώς, συχνά
αγνοείται. Ως προς το σηµείο αυτό, µια µονοδιάστατη προσέγγιση που θα βασιζόταν µονάχα στη ζήτηση, σύµφωνα µε τις πρόσκαιρες ανάγκες της αγοράς, θα µας αποστερούσε από σηµαντικές, εθνικές παρακαταθήκες. Το έχουµε σκεφτεί αυτό;
Παράδειγµα αποτελούν οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, που είναι συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα και σήµερα στηρίζονται ισότιµα από το ΕΛΙΔΕΚ. Μήπως θα πρέπει να
ακολουθήσουµε τον δρόµο των βρετανικών πανεπιστηµίων που
κλείνουν σχολές φιλοσοφίας και ελληνικών σπουδών, γιατί δεν
τις θέλει η αγορά; Θα ήθελα εδώ να καταθέσω στα Πρακτικά ένα
σχετικό πρόσφατο άρθρο από τον «GUARDIAN».
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κωνσταντίνος
Φωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν άρθρο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η πανεπιστηµιακή παιδεία είναι συνυφασµένη µε την παραγωγή γνώσης µέσα από την ελεύθερη έρευνα, που µαζί µε τη
στοχευµένη έρευνα που διεξάγεται στους ερευνητικούς φορείς
της χώρας οδηγούν στη διαµόρφωση αυτού που λέµε «οικονοµία
της γνώσης», απελευθερώνουν και αξιοποιούν το εξαιρετικό επιστηµονικό δυναµικό που διαθέτει η χώρα, κυρίως τους νέους επιστήµονες και ερευνητές, την οικονοµία της γνώσης που παρέχει
ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, δηµιουργώντας προοπτικές και
έµπνευση.
Αυτή την πανεπιστηµιακή παιδεία επιδιώκουµε. Έτσι οραµατιζόµαστε το νέο τοπίο που ανατέλλει για τη χώρα στη µεταµνηµονιακή εποχή. Αυτούς τους στόχους υπηρετούν και οι νοµοθετικές παρεµβάσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Εδώ οι αναδιατάξεις που γίνονται στον χάρτη της ανώτατης
παιδείας και της επιστηµονικής έρευνας διέπονται από ένα βασικό κριτήριο. Οδηγούν οι προτεινόµενες συγχωνεύσεις ή διαχωρισµοί σε προστιθέµενη επιστηµονική, κοινωνική και οικονοµική αξία; Και τα τρία έχουν σηµασία. Προάγεται η επιστηµονική
ποιότητα και η επιδίωξη της αριστείας; Αναβαθµίζονται οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και των περιφερειών της; Σε
αυτά πρέπει να απαντήσουµε και σε αυτό νοµίζω ότι απαντά αυτή
η αρχιτεκτονική.
Από την άποψη αυτή, λοιπόν, θεωρώ ότι η µόχλευση που επιτυγχάνεται µε το νοµοσχέδιο έχει ένα θετικό πρόσηµο, σύµφωνα
µε τα σηµερινά δεδοµένα, για τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ που εµπλέκονται.
Θα ήθελα να εστιάσω τώρα σε ορισµένα θέµατα που αφορούν
την έρευνα και περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Δύο είναι οι
άξονες της ερευνητικής πολιτικής που έχουµε διαµορφώσει και
υλοποιούµε.
Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση της έρευνας που εξυπηρετεί
τις ανάγκες της υγιούς –τονίζω τη λέξη υγιούς- καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας ευρύτερα. Είναι η έρευνα
που εµπεριέχει την έννοια της άµεσης χρηστικότητας και αποφέρει αποτελέσµατα σχετικά σύντοµα, στηρίζοντας την υπάρχουσα οικονοµία.
Στον δεύτερο άξονα, που συχνά αγνοείται, εντάσσεται η έρευνα που προκύπτει από την επιστηµονική περιέργεια, η οποία
επίσης πολύ συχνά µπορεί, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, να
οδηγήσει σε θεαµατικά αποτελέσµατα όσον αφορά τον µετασχηµατισµό της κοινωνίας.
Οι δράσεις που υλοποιούµε απευθύνονται και στους δύο αυτούς άξονες και θα ήθελα να τονίσω ότι τα παραπάνω δεν είναι
απλά σχήµατα λόγου, αλλά υποστηρίζονται έµπρακτα και αυτό
γιατί για την Κυβέρνηση οι δαπάνες για την έρευνα δεν αποτελούν κόστος, αποτελούν επένδυση. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι
οι δαπάνες αυτές αυξάνονται συστηµατικά κατά τα χρόνια αυτής
της διακυβέρνησης και παρά την κρίση.
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της EUROSTAT, το 2017 οι
δαπάνες για την έρευνα ξεπέρασαν τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ
ή το 1,13% του ΑΕΠ, ενώ πάλι σύµφωνα µε τη EUROSTAT -και
θα ήθελα να το καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά, είναι πρόσφατα στοιχεία- τα χρόνια της επίπλαστης ευµάρειας πριν την
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κρίση, καθώς δίνει στοιχεία για το 2007, οι δαπάνες για την
έρευνα ήταν ύψους 1,3 δισεκατοµµύρια, αγγίζοντας το 0,58%
του ΑΕΠ. Η σύγκριση είναι αµείλικτη για τα πρότυπα ανάπτυξης
τότε και τώρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ακόµη ότι τα δύο τελευταία χρόνια
δηµιουργήθηκαν διακόσιες πενήντα πέντε νέες θέσεις εργασίας
ερευνητικού προσωπικού στα ερευνητικά κέντρα µετά από δέκα
χρόνια ξηρασίας, εκατό θέσεις για ερευνητές και εκατόν πενήντα
θέσεις για επιστηµονικό προσωπικό.
Δεν είναι τυχαίο για όσους µιλούν για επενδύσεις ότι, για πρώτη φορά στα χρονικά, οι ετήσιες δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα
για την έρευνα παρουσιάζουν για δεύτερη συνεχή χρονιά µια θεαµατική αύξηση της τάξης του 30% και εξισώνονται το 2017 µε
αυτές του δηµόσιου τοµέα. Μάλιστα, η αύξηση αυτή προήλθε
από ίδια έσοδα των επιχειρήσεων, κάτι που δείχνει ότι αυτές οι
επιχειρήσεις επενδύουν στην έρευνα προσβλέποντας στις θετικές προοπτικές που διαγράφονται για την ελληνική οικονοµία.
Τον δεύτερο άξονα της ερευνητικής πολιτικής, την ελεύθερη
έρευνα, προάγει το ΕΛΙΔΕΚ. Το ΕΛΙΔΕΚ είναι ένας θεσµός, ένα
είδος ανεξάρτητης αρχής για την έρευνα, που δηµιουργήθηκε
εκ του µηδενός. Είναι έργο αυτής της Κυβέρνησης που ουδείς
αποτόλµησε στο παρελθόν. Αποσκοπεί στη στήριξη της ελεύθερης έρευνας στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα και µέσω αυτής
στην ενίσχυση κυρίως νέων επιστηµόνων, νέων ερευνητών.
Η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για την επιτυχία και τη
βιωσιµότητα του εγχειρήµατος εκφράστηκε στο τέλος της περασµένης χρονιάς µε µία πρόσθετη ενίσχυση ύψους 60 εκατοµµυρίων ευρώ από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων προς το
ΕΛΙΔΕΚ.
Η σύνοψη του έργου που έχει επιτελεστεί στο ΕΛΙΔΕΚ στα δύο
πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είναι χαρακτηριστική. Με την
πολύτιµη αρωγή από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας έγινε διαχείριση περισσότερων από επτά χιλιάδων ερευνητικών προτάσεων και διατέθηκαν, µετά από αξιολόγηση, 111
εκατοµµύρια σε περισσότερους από χίλιους επιστήµονες για
έρευνα στα ελληνικά ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα. Τα στοιχεία
αυτά είναι µοναδικά στα χρονικά της έρευνας στη χώρα και ανακλώνται στα πρώτα δείγµατα αναστροφής του brain drain, που
ήδη καταγράφονται. Σαφώς το ΕΛΙΔΕΚ γεννά προκλήσεις και
σαφώς υπάρχουν προβλήµατα που δεν τα περιµέναµε. Είναι προβλήµατα που οφείλονται στην καχυποψία που συνήθως υπάρχει
για τον δηµόσιο τοµέα, είτε στα νεωτερικά στοιχεία που περιέχει
το ΕΛΙΔΕΚ, είτε ακόµη στις προσωπικές φιλοδοξίες και τακτικισµούς που αφθονούν στον ακαδηµαϊκό χώρο.
Στο πλαίσιο αυτό γίνονται βελτιωτικές παρεµβάσεις ως προς
τις διαδικασίες που ακολουθούνται, προκειµένου να ισχυροποιηθεί το κύρος του ιδρύµατος. Συγκεκριµένα στο άρθρο 35 του
νοµοσχεδίου καθορίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία
αξιολόγησης και θεσπίζονται οι θεµατικές, συµβουλευτικές επιτροπές, µε στόχο την υποστήριξη του έργου των µελών του επιστηµονικού συµβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ και την οικοδόµηση όρων
εµπιστοσύνης κατά την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Ακολουθούν στο άρθρο 36 ρυθµίσεις για τους ερευνητικούς
φορείς της χώρας. Εκεί ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ίδρυση, στο
πλαίσιο του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη,
του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας που θα λειτουργεί στα
Χανιά. Πρόκειται για ένα νέο ινστιτούτο εθνικής εµβέλειας για τη
διεξαγωγή στοχευµένης έρευνας σε έναν τοµέα κοµβικό για την
ενεργειακή πολιτική της χώρας.
Το Πολυτεχνείο Χανίων συνεργεί για τον σκοπό αυτό µε το ΙΤΕ
παρέχοντας χώρους για τη στέγαση του ινστιτούτου και αρχικές
υποδοµές προσθέτοντας αξία στο εγχείρηµα και αποτελώντας
λαµπρό παράδειγµα του ενιαίου χώρου έρευνας παιδείας. Πρέ-
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πει να σηµειωθεί ότι το ινστιτούτο αυτό θα εστιάσει σε τρεις κύριους άξονες: Στην επιστηµονική έρευνα σε τεχνικές εντοπισµού
κοιτασµάτων υδρογονανθράκων και παραγωγής πετρελαίου και
στη µελέτη των αποκαλούµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Άλλες διατάξεις του άρθρου 36 αποσκοπούν στην καλύτερη
λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, όπως για παράδειγµα η θέσπιση της ολοµέλειας των ινστιτούτων. Για πρώτη φορά συµµετέχει το σύνολο του προσωπικού. Όλοι οι εργαζόµενοι σε µία
διαδικασία έγκυρης ενηµέρωσης και ζύµωσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να κλείσω επισηµαίνοντας ότι το προς ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ακόµη σοβαρό βήµα στη διαµόρφωση του νέου ακαδηµαϊκού τοπίου της
χώρας, ενός τοπίου που µας φέρνει πιο κοντά στις σύγχρονες
απαιτήσεις, δηµιουργεί προοπτικές και ευκαιρίες σε υγιείς δυνάµεις που υπάρχουν και επιτρέπει να προσβλέπουµε στις µέρες
που έρχονται µε αισιοδοξία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
Ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος Κατσιαντώνης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εδώ σήµερα για να συζητήσουµε για το µέλλον της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εντούτοις τα τεκταινόµενα των τελευταίων ηµερών προσιδιάζουν µε
φαινόµενα προσβολής της έννοιας της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού. Όλα όσα ακούσαµε δια στόµατος Πρωθυπουργού και µελών της Κυβέρνησης αποτελούν κακόγουστα αστεία
ειπωµένα µε προσποιούµενη αληθοφάνεια, η οποία όµως δεν
µπορεί να πείσει κανέναν µας. Όλα όσα ακούσαµε για τάχα σηµαντική και µοναδική ευκαιρία για τη χώρα µας δεν είναι τίποτα
άλλο παρά µια διαρκής απόπειρα της Κυβέρνησης να µας πείσει
για το αδιανόητο.
Κυρίες και κύριοι της µειοψηφικής πλέον Κυβέρνησης, η Νέα
Δηµοκρατία δεν διαπραγµατεύεται αξίες και ηθική, δεν παραχωρεί την ιστορία, δεν θυσιάζει το παρελθόν για ένα αβέβαιο µέλλον, δεν πρόκειται να συµβάλει στο µοτίβο του παζλ των τραγικών αναµνήσεων, που θα αναπαριστά τις πληγές της Ελλάδας
από την περίοδο της διακυβέρνησης σας. Και πλέον της πληγής
στα θεµέλια της ιστορίας -για την οποία θα επανέλθω, εφόσον
έχετε αποφασίσει να φέρετε την κύρωση συµφωνίας για το σκοπιανό- έχετε ανοίξει και µία άλλη τεράστια πληγή στην παιδεία
µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο για τα ΤΕΙ το οποίο, όπως είπε
και ο συνάδελφος και εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κέλλας, είναι ένα νοµοσχέδιο αντιεκπαιδευτικό, αντιπαραγωγικό, αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό και χωρίς ίχνος κινήτρων.
Και µια και αναφέροµαι σε κίνητρα, θα ήθελα να ξεκινήσω από
το ότι η Δανία ως χώρα πληρώνει 1.000 ευρώ για κάθε φοιτητή,
για να σπουδάζει. Ενώ εσείς αντί να τους ενισχύσετε µε οποιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο για να µείνουν στον τόπο τους και να
σπουδάσουν, τους οδηγείτε να βρουν τον τρόπο να πάνε οπουδήποτε αλλού -θα έλεγα- µήπως και βρουν καλύτερη τύχη. Έτσι
βρισκόµαστε εδώ για να συζητήσουµε για τη διάλυση των ΤΕΙ
της χώρας. Βασικά όλη η κοινωνία βοά για το ότι έχετε βάλει
στόχο να καταστρέψετε την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ακούστηκαν και συζητήθηκαν πολλά κατά τις συνεδριάσεις
στις επιτροπές τις προηγούµενες µέρες σε σηµείο που στρεβλώσατε µέχρι και τα λόγια και γραπτά των αρµόδιων αρχών, όπως
χαρακτηριστικά έγινε µε την παραποίηση της γνώµης της πρυτανικής αρχής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, για την οποία είπατε ότι συµφωνεί σε όλα. Όµως, ξεχάσατε βέβαια να συµπληρώσετε υπό
ποιες προϋποθέσεις συµφωνεί, αγνοώντας βέβαια επιδεικτικά τις
ενστάσεις και διαφωνίες του. Αγνοήσατε επίσης και την πρυτανική αρχή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, η οποία διά του πρυτάνεως
της εξέφρασε σφοδρώς τη διαφωνία της µε τις αλλαγές που επιχειρείτε, σε σηµείο µάλιστα να καταγγείλει απαξία των ΤΕΙ. Με
κερασάκι βέβαια στην τούρτα τη ζοφερή διαπίστωσή του ότι δεν
προηγήθηκε καµµία αξιολόγηση ούτε λήφθηκαν υπ’ όψιν οι
καλές αξιολογήσεις εξωτερικών αξιολογητών. Το δε δηµοτικό
συµβούλιο της Λάρισας έφτασε σε σηµείο να παγώσει το όλο εγ-
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χείρηµα.
Με τούτα και µε τα άλλα, προσπαθώ πάντως να φανταστώ το
παρασκήνιο που υπάρχει σε κάθε σχέδιο νόµου που φέρνετε,
αφού οι εκπλήξεις ποτέ δεν σταµατούν. Και είναι αλήθεια ότι
είστε τόσο αψυχολόγητοι και βιαστικοί που δεν κρατάτε ούτε τα
προσχήµατα και τους τύπους.
Αυτό µας αποδεικνύετε, κύριε Υπουργέ, µε την περίπτωση του
συµβούλου σας κ. Κυπριανού, αυτού δηλαδή που επιµελήθηκε
το όλο νοµοσχέδιο, ο οποίος παραιτήθηκε εν µία νυκτί, µε δική
σας συµφωνία βέβαια από ό,τι φαίνεται. Και την επόµενη µέρα,
εσείς που κάνετε τα αδύνατα δυνατά να πατάξετε τη διαφθορά,
τη διαπλοκή και πρεσβεύετε το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία των αρχών, τον φυτεύετε στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Με απλά
λόγια, δηλαδή, από τη µία µέρα στην άλλη µας δείχνετε ξεκάθαρα και προκλητικά πόσο απροκάλυπτα επιχειρείτε να ελέγξετε
µια ανεξάρτητη αρχή τοποθετώντας επικεφαλής της ΑΔΙΠ σύµβουλο του Υπουργού. Και δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάµε ότι την
εν λόγω ανεξάρτητη αρχή την έχετε κατ’ επανάληψη «στολίσει»
και απαξιώσει αποψιλώνοντας τις αρµοδιότητες και υποβαθµίζοντας το έργο της. Όµως πώς τα φέρνει ο καιρός και αλλάζουν
τα πράγµατα!
Καταλήγοντας για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και το µέλλον
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας, θα σταθώ σε κάτι
που διάβασα πρόσφατα και µου δηµιούργησε ιδιαίτερα αρνητικά
συναισθήµατα. Αναφέροµαι στην εµπεριστατωµένη µελέτη του
Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, το οποίο
ούτε λίγο ούτε πολύ καταλήγει στη θλιβερή διαπίστωση ότι σε
τούτη τη χώρα τα υπεριδρύµατα που φτιάχνετε θα είναι άδεια
και έρηµα, αφού σε λίγο η Ελλάδα απλά δεν θα έχει φοιτητές.
Μήπως τελικά εκεί στοχεύετε, ώστε να επιτύχετε τον στόχο
σας αυτόν της ελεύθερης πρόσβασης στα πανεπιστήµια και
όµως, θα προκύψει λόγω της δηµογραφικής κατάρρευσης που
απειλεί τη χώρα. Ειδικότερα, η συγκεκριµένη µελέτη καταλήγει
ότι σε βάθος δεκαετίας θα δούµε τον αριθµό αποφοίτων των
ανώτατων ιδρυµάτων της χώρας να µειώνεται κατά 30% λόγω
του δηµογραφικού προβλήµατος.
Αντί, λοιπόν, να σχεδιάσετε µε µακροπρόθεσµο πλάνο εκπαιδευτικής πολιτικής το µέλλον της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
εσείς βάζετε κάτω τα κουκιά για τους επόµενους µόνο δώδεκα
µήνες χωρίς να σας ενδιαφέρει τι θα γίνει στο µέλλον, ώστε να
αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα αυτά πριν δηµιουργηθούν.
Μάλιστα, τα συµπεράσµατα της πανελλαδικής αυτής µελέτης
είναι τόσο απογοητευτικά, αφού αναφέρεται ότι σύντοµα δεν θα
υπάρχει αντίστοιχος πληθυσµός υποψηφίων φοιτητών για να
διεκδικήσουν τις θέσεις που προσφέρονται στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, οπότε πρέπει από τώρα να σχεδιαστούν στρατηγικές µέσω προπτυχιακών προγραµµάτων στα αγγλικά, οι
οποίες θα προσελκύσουν στα ελληνικά ΑΕΙ από το εξωτερικό που
θα τους δώσουν επιπλέον πόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
Η ανώτατη εκπαίδευση της χώρας εξακολουθεί να µορφώνει
κατά κύριο λόγο υποψηφίους που διεκδικούν θέσεις στον δηµόσιο τοµέα ή στην εκπαίδευση, οι οποίες τα επόµενα χρόνια αναµένεται να συρρικνωθούν. Τα ΤΕΙ της χώρας καταργούνται, ενώ
ήταν τα τελευταία χρόνια τα ιδρύµατα εκείνα που λόγω του
εφαρµοσµένου χαρακτήρα του σπουδών έδιναν πτυχία µε άµεση
επαγγελµατική αποκατάσταση.
Και όλα αυτά, την ώρα που ο µαθητικός πληθυσµός παρουσιάζει σηµαντική µείωση αφού τα τελευταία χρόνια, λόγω της βαθιάς κρίσης, έφυγαν από τη χώρα µας περίπου ενενήντα χιλιάδες
φοιτητές. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός του δηµογραφικού
προβλήµατος και της µείωσης των γεννήσεων περίπου κατά 30%
ενέτεινε το πρόβληµα, οι συνέπειες του οποίου θα φανούν άµεσα
τα επόµενα χρόνια, αφού κάθε νέα χρονιά θα εισάγονται στην
εκπαίδευση λιγότεροι µαθητές σε σχέση µε όσους ολοκληρώνουν και αποχωρούν.
Αξίζει να τονιστεί το συµπέρασµα της µελέτης που αφορά στο
κλείσιµο των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Αναφέρει χαρα-
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κτηριστικά ότι αντί να κλείσουµε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως
εσείς κάνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο, οφείλουµε να επενδύσουµε άµεσα στη διεθνοποίηση τους και στην προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών. Και αυτό γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα
τονωθούν οι τοπικές κοινωνίες και αγορές κι έτσι θα ενισχυθεί
ουσιαστικά η εθνική οικονοµία, αφού και οι θέσεις εργασίας για
τους νέους επιστήµονες θα αυξηθούν και θα αντισταθεί η τάση
φυγής προς το εξωτερικό.
Όµως εσείς επιλέγετε τελικά να ενεργήσετε ψηφοθηρικά και
µε κοµµατικά κριτήρια. Κοιτάτε να βολέψετε κόσµο και να δηµιουργήσετε νέες οικονοµικές υποχρεώσεις σε βάρος του ελληνικού προϋπολογισµού, που τελικά θα καταλήξει να επιβαρύνει
τους Έλληνες φορολογούµενους.
Και όλα αυτά χωρίς κανένα αντίκρισµα, χωρίς σχέδιο, χωρίς
προοπτική, χωρίς κανένα µέλλον για την Ελλάδα. Αυτοί είστε.
Αντί να δείτε την τριτοβάθµια εκπαίδευση ως µοχλό ανάπτυξης
της χώρας, την καταδικάζετε οδηγώντας την να καταλήξει τελευταίος τροχός της άµαξας.
Και πιστέψτε µε, κύριοι της µειοψηφικής πλέον Κυβέρνησης,
φοβάµαι πάρα πολύ ότι σε αυτήν την άµαξα ο ελληνικός λαός θα
σας στείλει πάρα πολύ σύντοµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Κατσιαντώνη, Βουλευτή Λάρισας της Νέας Δηµοκρατίας.
Ακολουθεί ο κ. Ανδρέας Κουτσούµπας, Βουλευτής Βοιωτίας
της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συνεδρίαση είναι η
πρώτη συνεδρίαση µετά τη νωπή τεχνητή ψήφο εµπιστοσύνης
που έλαβε η Κυβέρνηση χθες, βέβαια χωρίς να έχει τη λαϊκή εµπιστοσύνη.
Πριν προχωρήσω, επειδή η προβλεπόµενη διαδικασία στην
ψήφο εµπιστοσύνης δεν έδινε το δικαίωµα σε όλους τους Βουλευτές να τοποθετηθούν, θα ήθελα να σας πω από αυτό το Βήµα
απευθυνόµενος περισσότερο -δεν ξέρω αν εσείς νιώθετε αυτή
την ανάγκη- στη νεολαία και στη νεότερη γενιά, στα παιδιά µας
-εµείς έχουµε και µεγάλα παιδιά, φοιτητές- ότι πραγµατικά θλίβοµαι για αυτά τα οποία διαδραµατίστηκαν το τελευταίο τριήµερο στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, στη Βουλή και να ζητήσω
δηµόσια συγνώµη και να τους µεταφέρω το µήνυµα ότι δεν είµαστε όλοι ίδιοι, διότι αυτό το πολιτικό παζάρι που είδαµε αυτές
τις µέρες, δεν µας εκφράζει. Παρά την απαξίωση της πολιτικής,
παρά την απαξίωση του πολιτικού συστήµατος στο οποίο όλοι
θέλαµε να συνεισφέρουµε για κάτι καλύτερο, υπάρχουν Βουλευτές, η πλειοψηφία, που θα προσπαθήσουµε, θα δυναµώσουµε τη
φωνή µας για να αναβαθµίσουµε και το κύρος του Κοινοβουλίου,
αλλά και το κύρος του πολιτικού συστήµατος. Και βεβαίως, η κοινωνία που ήταν καχύποπτη σε όλα αυτά, επιβεβαιώθηκε µετά
από αυτούς τους τακτικισµούς.
Και θα ήθελα να είµαι ξεκάθαρος. Δεν είµαι από εκείνους που
θα κατηγορήσουν γιατί έγιναν αυτές οι µετακινήσεις ή γιατί πήρε
ψήφο εµπιστοσύνης η Κυβέρνηση. Πάντα γίνονταν στο πολιτικό
σκηνικό µετακινήσεις -πάντα, σε κάθε κυβέρνηση ή σε κάθε
κόµµα, ανάλογα- αρκεί να είχαν ιδεολογικό προσανατολισµό ή
προγραµµατικό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, λοιπόν, νοµίζω ότι επιβεβαιώθηκε η θέση της Νέας Δηµοκρατίας ότι όλα αυτά ήταν ένα πολιτικό παζάρι και γι’ αυτό η νεολαία µας λοιδορεί, µας κατηγορεί.
Εµείς έχουµε µία υποχρέωση, να διαφυλάξουµε το κύρος του
Κοινοβουλίου για το καλό του κοινοβουλευτισµού, για το καλό
της δηµοκρατίας.
Έρχοµαι τώρα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα µπορούσα
να πω ότι το νοµοσχέδιο αυτό, από µία πρώτη µατιά, κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση, έχει έναν στόχο. Αλλά επιτρέψτε
µου να πω, µετά από όλα όσα ακούσαµε στις επιτροπές από τους
φορείς, µετά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων και από την
πλευρά της Συµπολίτευσης ότι η ενέργειά σας αυτή ήταν µία
ενέργεια πρόχειρη, δεν ήταν καλά προγραµµατισµένη και προ-
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χωράτε σε κάποιες µεθοδεύσεις για την ανώτατη παιδεία, χωρίς
να έχετε ένα στρατηγικό σχεδιασµό ή µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο αντιφάσκετε στον υποτιθέµενο στρατηγικό σχεδιασµό
που µπορεί να έχετε.
Τι κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Συνεχίζεται η πελατειακή πολιτική της κατά συρροή συγχώνευσης ΑΕΙ µε ΤΕΙ µε συνοπτικές
διαδικασίες, χωρίς να έχει τεκµηριωθεί µε πειστικό τρόπο η αναγκαιότητα αυτής της τακτικής και κυρίως της διαφαινόµενης κατάργησης του τεχνολογικού τοµέα ανώτατης εκπαίδευσης, αντί
της αναβάθµισης του, λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας και
αποστολής του.
Ιδρύονται σχολές και τµήµατα µε πολλά γνωστικά αντικείµενα,
χωρίς να εντάσσονται σε έναν στρατηγικό σχεδιασµό. Συνεχίζεται η τακτική της δηµιουργίας αποµονωµένων γεωγραφικών τµηµάτων και σχολών, χωρίς να δηµιουργείται ένα καλύτερο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Δεν διευκρινίζεται πώς θα εξευρεθούν και θα
ενισχυθούν µε ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους. Και βεβαίως το κυριότερο που όλοι το είπαν -και από την πλευρά της
Συµπολίτευσης νοµίζω- είναι ότι δηµιουργείται µια σύγχυση µε
τα προγράµµατα σπουδών των συναφών σχολών.
Το ερώτηµα που µας διακατέχει και πρέπει να διακατέχει
όλους σε αυτή στην Αίθουσα, µιας και νοµίζω ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει αποδείξει µε τη στάση της όλον αυτό τον καιρό, διαχρονικά όταν ήταν αντιπολίτευση, ότι όταν ήταν για την παιδεία,
όποιο νοµοσχέδιο κι αν ήταν και το έχει ψηφίσει και στις διατάξεις που ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση πάντα έλεγε «ναι» -νοµίζω και σε αυτή την περίπτωση σήµερα θα πούµε «ναι» σε αυτές
τις διατάξεις, ανεξάρτητα αν διαφωνούµε επί της αρχής ως προς
τον τρόπο σχεδιασµού της αναδιανοµής του ακαδηµαϊκού
χάρτη- και µας ρωτάει η νεολαία είναι: Τι πανεπιστήµια θέλουµε;
Θέλουµε περισσότερα πανεπιστήµια ή καλύτερα πανεπιστήµια;
Έχουµε ανάγκη και από άλλα πανεπιστήµια; Ως προς αυτήν την
κατεύθυνση το νοµοσχέδιο θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχει µία
κατεύθυνση, έναν στόχο καλύτερο. Αλλά είπα ότι αντιφάσκει το
ίδιο το νοµοσχέδιο.
Το ζήτηµα που µπαίνει, όµως, είναι ότι αν έχουµε σαν βασική
αρχή -το έχετε πει και εσύ όχι στον προγραµµατικό σας λόγο, το
έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχουν πει οι αρµόδιοι Υπουργοί Οικονοµίας- ότι πρέπει να συνδέσουµε την παιδεία µε την παραγωγή και την οικονοµία. Βλέπετε να γίνεται κάποια τέτοια σύνδεση; Εγώ δεν θα κινηθώ µέσα από τοπικιστικές αντιλήψεις, δεν
θα πω γιατί στη Βοιωτία ή στη Θήβα ή στη Λιβαδειά δεν κάνετε
κάποια άλλη σχολή. Δεν είµαι από εκείνους που ασπάζονται το
δόγµα «κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυµναστήριο». Όχι.
Αυτό είναι σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας, σε βάρος της ελληνικής οικονοµίας.
Θέλουµε καλύτερα πανεπιστήµια. Αν µπορεί να γίνει Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, όταν κριθεί µέσα από αναγκαιότητα
και βιωσιµότητα, να το κάνουµε. Δεν το ζητώ µε την έννοια ότι
δεν είναι έτοιµες ακόµα οι υπηρεσίες να µας πουν κάτι τέτοιο,
αλλά θεωρώ ότι όταν έχω αυτά τα ΤΕΙ που ήταν και το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία, και τα τρία τµήµατα
τα µοιράζετε στο Γεωπονικό, στο ΕΚΠΑ και στο Θεσσαλίας και
θέλετε δήθεν το Γεωπονικό να το αναβαθµίσετε, χωρίς να κινηθώ
από τοπικιστική αντίληψη, αν θέλετε πράγµατι να συνδέσουµε
την παραγωγή µε την οικονοµία, να κάνουµε καλύτερους αγρότες, να κάνουµε καλύτερους φοιτητές και στη συνέχεια επιχειρηµατίες, να αναβαθµίσουµε την τοπική και εθνική οικονοµία,
γιατί το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο -το λέω και για την Κυβέρνησή
µου και για αυτόν που θα έρθει µεθαύριο- δεν το πάµε κοντά
στην επαρχία, στους αγρότες, στην Κωπαΐδα, στη Λαµία, στη Λάρισα, όπου θέλετε.
Και λέω περισσότερο και το τονίζω εδώ και χρόνια -το έλεγα
από το 1994 όταν για πρώτη φορά κατέβηκα στον πολιτικό στίβο
σαν υποψήφιος νοµάρχης- ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο πρέπει να πάει στην Κωπαΐδα, εκεί που έχει ιδιόκτητες εκτάσεις, έχει
κτήρια, έχει ιδιοκτησία το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, στην Αλίαρτο, αν πραγµατικά θέλετε να κάνετε µία αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού χάρτη και να προσφέρετε κάτι περισσότερο στην παιδεία
και γενικότερα στον τόπο.
Κλείνοντας, το νοµοσχέδιο ακαδηµαϊκά είναι ισοπεδωτικό, δι-
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οικητικά θα αποδειχθεί µη λειτουργικό. Εγώ το απεύχοµαι ειλικρινά. Και σαν πολίτης και σαν πολιτικός θέλω να πετύχει, γιατί
πάνω απ’ όλα είµαι Έλληνας, είµαι Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου και θέλω η χώρα µου να πηγαίνει προς το καλύτερο.
Αλλά θεωρώ ότι δεν επιλύει προβλήµατα, αλλά δηµιουργεί και
άλλα πρόσθετα. Υπό αυτήν την έννοια, το καταψηφίζουµε επί της
αρχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ανδρέα Κουτσούµπα, Βουλευτή Βοιωτίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Τρικάλων
(δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ενηµερώνουµε τους µαθητές ότι παρακολουθούν µία συνεδρίαση νοµοθετικού έργου της Βουλής. Συζητούµε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Το βράδυ αναµένεται να γίνει η
ψήφισή του και να γίνει νόµος του κράτους. Εναλλάσσονται Βουλευτές της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης στο Βήµα και
µιλούν για επτά λεπτά. Τώρα θα µιλήσει ο κ. Κυριαζίδης Βουλευτής Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Κυριαζίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες έζησα µοναδικές στιγµές που δεν ήθελα, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός τόπου που υπέστη τα πάνδεινα, προερχόµενος από τη µαρτυρική Δράµα. Όµως, δυστυχώς αισθάνθηκα πολύ άσχηµα και ντρέποµαι ειλικρινά, ως Έλληνας και Μακεδόνας, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι όλα αυτά τα χρόνια της
κρίσης θα µπορούσαµε να καταλήξουµε από κοινού σε σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν την πατρίδα, να υπάρξει µία κοινή
κατεύθυνση και συνεννόηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει και διαψεύστηκα.
Όπως και σήµερα για ένα νοµοσχέδιο που αφορά ένα εθνικό
ζήτηµα, την παιδεία, επικρατεί µία σύγχυση, κοµφούζιο, τρικυµία,
προσπάθεια δηµιουργίας ενός συστήµατος ως ένα σύστηµα
πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένοι.
Παρακολούθησα τις εργασίες των επιτροπών, αλλά και στην
Ολοµέλεια αυτών των διαδικασιών συγχώνευσης των ΤΕΙ Ηπείρου, τώρα Θεσσαλίας, έχοντας, όµως, την αίσθηση ότι ο ενεστώς Υπουργός, ο ακαδηµαϊκός καθηγητής που έχει σπουδάσει
και έξω θα είχε την πρόθεση τουλάχιστον να υπάρξει µια σταθερή στα ζητήµατα παιδείας. Γιατί µια χώρα χωρίς ένα σταθερό
σύστηµα παιδείας, υγείας, οικονοµίας, ασφάλειας δεν έχει µέλλον.
Παρακολούθησα, λοιπόν, όλες αυτές τις διαδικασίες, προκειµένου να αντιµετωπίσω το τρίτο κύµα συγχώνευσης που έρχεται
στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πράγµατι είναι µια άλλη
έκδοση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και θα σας πω στη συνέχεια. Κάθε νέο νοµοσχέδιο αυτού του περιεχοµένου είναι µια
άλλη έκδοση.
Το σχέδιο που προωθείται για την ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, η συγχώνευση, ως καταφανώς αποδεικνύεται από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας, αποκλείει το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο και εντάσσει τα ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας στο Διεθνές
Πανεπιστήµιο.
Συγκροτήθηκε, όπως είπε και ο Υπουργός, µία επιτροπή και
σε ανάλογη ερώτησή µου είχε δεσµευθεί ότι το έργο αυτών των
επιτροπών αφορά την ακαδηµαϊκή κοινότητα και είναι µία δουλειά δική της. Πλην, όµως, η επιτροπή που συστάθηκε ήταν δικής
του αποκλειστικά επιλογής εξαιρώντας όποιον εκπρόσωπο από
το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο όπου ανήκουν τα ΤΕΙ, διορίζοντας
δικούς του αποκλειστικά και µόνο µέλη της επιτροπής.
Και βεβαίως γιατί έγινε όλο αυτό; Έγινε όλο αυτό, προκειµέ-
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νου να καταλήξει σε ένα δικό του πόρισµα χωρίς οποιαδήποτε
διαδικασία.
Περατώθηκε αυτό το έργο της επιτροπής και, όπως δυστυχώς
ανέµενα ότι θα συµβεί, αντί να υπάρξουν οι κατάλληλες κοινοβουλευτικές δεσµεύσεις, ως είχε ο ίδιος δεσµευτεί -και θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτή τη δέσµευση- ότι θα υπήρχε συζήτηση
µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων και του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, για ακατανόητους λόγους για εµένα δεν υπήρξε οποιοσδήποτε διάλογος.
Τουναντίον, είδαµε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Οι αποφάσεις λήφθηκαν ερήµην όλων. Χωρίς έναν σαφή σχεδιασµό και
στρατηγική επιλέγεται δυστυχώς παντελώς αυθαίρετα και όλως
προκλητικά η υλοποίηση ενός εξαµβλωµατικού σχεδίου για τη
σύµπραξη των ΤΕΙ ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε το Διεθνές Πανεπιστήµιο.
Ενώ, δηλαδή, κάθε λογικός άνθρωπος θα ανάµενε, µη ορθώς
βεβαίως για εµάς γιατί δεν υιοθετούµε αυτή τη θέση, η τελική
πρόταση να περιλαµβάνει τη σύµπραξη, τη συνένωση των ΤΕΙ µε
το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, αυτό δεν συνέβη. Άλλωστε, γι’
αυτό και η παραίτηση του προέδρου της διοικούσης επιτροπής
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου, δηλαδή του αγγλόφωνου Κώστα
Γραµµένου. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση.
Και πληροφορηθήκαµε εξώδικα, ύστερα από συνεννόηση του
Υπουργού µε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής, αποκλείοντας τους λοιπούς Βουλευτές και φορείς, τη δηµιουργία
τριάντα δύο τµηµάτων σε έξι πόλεις χωρίς εµπειρία υποστήριξης
και επαρκή στελέχωση ενός τέτοιου δύσκολου πραγµατικά πολυεδρικού µοντέλου.
Σηµειωτέων ότι το Διεθνές αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο διαθέτει,
ως πληροφορούµαι, ελάχιστο αριθµό µελών ΔΕΠ και µεταπτυχιακά µόνο προγράµµατα σπουδών, γεγονός που αποδεικνύει το
θνησιγενές, αλλά και την προχειρότητα του όλου εγχειρήµατος,
το οποίο στηρίζεται σε µια ψευδεπίγραφη, χωρίς ουσιαστική
αξιολόγηση αναβάθµιση των συµπραττόντων ιδρυµάτων.
Σε σχέση µε το προωθούµενο νοµοσχέδιο ελλείψει ικανού
αριθµού µελών ΔΕΠ, πώς άραγε θα µπορέσουν να λειτουργήσουν πάνω από δέκα τµήµατα σε Καβάλα και Δράµα µε λιγότερα
από εβδοµήντα µέλη ΔΕΠ;
Σε ό,τι ειδικά αφορά τη Δράµα είναι δεκαπέντε όλα και όλα τα
µέλη ΔΕΠ για έξι, όπως λένε και προγραµµατίζουν, τµήµατα
χωρίς την παραµικρή µελέτη, διασφάλιση υποδοµών, χρηµατοδότηση και όλα αυτά.
Όλα αυτά γιατί; Στο άρθρο 34 του νοµοσχεδίου γίνεται αναφορά για τη δηµιουργία ενός Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµιουργία ενός αυτόνοµου ανώτατου ιδρύµατος τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η έκθεση και οι µελέτες σε ό,τι αφορά τη βιωσιµότητα όλων αυτών θα περατωθούν
µέχρι 31-12-2020.
Άραγε γιατί αυτό δεν συνέβη στην Ήπειρο; Γιατί δεν συµβαίνει
και στην Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης έτσι ώστε, κύριε
Πρόεδρε, πράγµατι να υπάρχει ένα βιώσιµο αυτόνοµο τριτοβάθµιο ίδρυµα τεχνολογικής κατεύθυνσης, προκειµένου να αποφευχθεί αυτό που επιχειρείται για ψηφοθηρικούς λόγους, µία
βιοµηχανία εκδόσεως πτυχίων, αλλά πτυχίων δυστυχώς για λαδόκολλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κυριαζίδη, Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι σήµερα ακόµη µια φορά µας καταπλήξατε, όχι τόσο µε τις διευκρινήσεις και τις αναφορές που, δυστυχώς, δεν κάνατε για τις ρυθµίσεις που φέρνετε να συζητήσει
και να ψηφίσει η Βουλή, αλλά µε τον αποκλεισµό στον οποίο κα-
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ταδικάσατε τη Νέα Δηµοκρατία και τους Βουλευτές της από
αυτό το νέο πνεύµα που εισάγεται, της συνεννόησης. Μάλιστα,
έχω κρατήσει και τις λέξεις που χρησιµοποιήσατε, «εσείς της
Νέας Δηµοκρατίας έχετε µια δοµική αδυναµία κατανόησης της
νέας πολιτικής κουλτούρας».
Αλήθεια, αυτή η νέα πολιτική κουλτούρα είναι φρέσκο προϊόν
για τα πολιτικά πράγµατα αυτού του τόπου ή είναι η παραδοσιακή συνεχώς ανανεούµενη εδώ και δύο αιώνες πολιτική κουλτούρα µιας Αριστεράς που προσπαθεί απεγνωσµένα και απελπισµένα να βρει µια βιώσιµη διέξοδο προς το µέλλον;
Είναι, δηλαδή, θέλω να πω, η αδυναµία του µυαλού εκάστου
εξ ηµών να κατανοήσει το επίπεδο του λόγου που εκφέρεται στη
Βουλή ή είναι µια συνολική ελαττωµατικότητα της ικανότητας ή
της ανικανότητας που έχει ένα πολιτικό κόµµα, που αυτή τη
στιγµή είναι φορέας του φιλελευθερισµού στην Ελλάδα και έχει
τον ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Επειδή εγώ θεωρώ ότι είστε ένας καθ’ όλα εξαιρετικός επιστήµονας, ένας άνθρωπος της γνώσης και ένας άνθρωπος που
έχετε επί σειρά ετών υπηρετήσει την ακαδηµαϊκή ελευθερία, δεν
θα επιτρέψω στον εαυτό µου να ασχοληθεί µε τόσο ταπεινή προσέγγιση για το περιεχόµενο και το νόηµα των λόγων που έφυγαν
από τα χείλη σας.
Ενδεχοµένως και οι λέξεις που χρησιµοποιήσατε να έχουν φοβηθεί τα χείλη σας, αλλά εγώ, δυστυχώς, δεν πτοούµαι από αυτά
και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτό που είπατε, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά µε άλλα λόγια η επανάληψη των λόγων που απηύθυνε στον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χθες ο Πρωθυπουργός,
όταν του έλεγε, «µα, επιτέλους, κύριε Μητσοτάκη, εσείς δεν µιλάτε µε επιχειρήµατα». Και περιµέναµε να ακούσουµε εδώ από
αυτόν τον σχοινοτενή µονόλογο χωρίς όρια του Πρωθυπουργού
ποια είναι τα επιχειρήµατα, να διδαχθούµε και εµείς, να κατανοήσουµε.
Κάναµε προσπάθεια να κατανοήσουµε ποια είναι άραγε τα επιχειρήµατα που οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ στο να κάνει όλες αυτές τις
πρωτοφανείς παραχωρήσεις, όχι µόνο σε εθνικά θέµατα, αλλά
και σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τους θεσµούς και σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη δηµοκρατία και σήµερα σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε το πανεπιστήµιο το οποίο τουλάχιστον εσείς πρέπει να το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα.
Και σας ερωτώ: Ποια είναι άραγε η αντίληψη που έχει η Αριστερά και εσείς προσωπικά για το πανεπιστήµιο του µέλλοντος;
Πείτε µου -και εσείς αλλά και ο κ. Φωτάκος που σας ακολούθησεποια διάταξη αυτού του νοµοσχεδίου είναι εκείνη που λέει ότι
αυτό το πανεπιστήµιο που οραµατιζόµαστε θα πρέπει, τουλάχιστον, να ικανοποιεί κάποιες συνθήκες, να συγκεντρώνει κάποιους
όρους, γιατί, κύριε Υπουργέ, από το 1998 -το έχω πει και άλλη
φορά- από τότε που ακούστηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο αυτή η
περιώνυµη διάλεξη του Ζακ Ντεριντά για το απροϋπόθετο πανεπιστήµιο, από τότε µέχρι σήµερα όλη η Ευρώπη αγωνίζεται για
να δει ποιοι είναι οι όροι της οργάνωσης ενός πανεπιστηµίου στο
οποίο θα πρέπει η οργάνωσή του να γίνει κατά τέτοιον τρόπο
που να σέβεται τις οικονοµικές, δικαιϊκές και ηθικοπολιτικές συνθήκες που καθορίζουν και διέπουν την ακαδηµαϊκή διδασκαλία
στον χώρο όπου ασκείται η πανεπιστηµιακή έρευνα και διακονείται η επιστηµονική γνώση.
Εσείς, αντί για όλα αυτά, µας φέρνετε µία, όπως λέτε, «µεταρρύθµιση» της αρχιτεκτονικής του πανεπιστηµιακού πεδίου ή γενικώς του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Αλήθεια, αρχιτεκτονική ψάχνουµε να βρούµε για το καινούργιο
πανεπιστήµιο ή νέες λειτουργίες ή νέες δραστηριότητες ή νέους
τρόπους µέσα από τους οποίους θα περάσει η διδασκαλία και η
έρευνα;
Αυτό το οποίο, προφανώς, -και στο σηµείο αυτό υποτιµάτε τη
Νέα Δηµοκρατία- δεν έχετε αντιληφθεί είναι ότι από σας ειδικά
η Ελλάδα περιµένει να της πείτε µε ποιον τρόπο το πανεπιστήµιο
θα γίνει χώρος ελευθερίας, υπό την έννοια της απόλυτης άσκησης της κριτικής και υπό την έννοια της προαγωγής και της µετάδοσης της πανεπιστηµιακής γνώσης, µέσα από την ακαδηµαϊκή διδασκαλία και την επιστηµονική έρευνα. Γι’ αυτό δεν µας
λέτε τίποτα και λυπάµαι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κι εδώ θα µου επιτρέψετε, µιας και το έφερε ο λόγος, να σας
πω ότι για τη δικιά µου, την περιορισµένη πράγµατι, ικανότητα
να κατανοώ την κουλτούρα σας την πανεπιστηµιακή, την πολιτική, την ηθική, αυτό που µε εντυπωσιάζει είναι ότι ενώ είστε δάσκαλος, από ό,τι έχω δει στο βιογραφικό σας, της µεθοδολογίας
των επιστηµών, της επιστηµολογίας, της ιστορίας της επιστήµης
και των ιδεών της, παραγνωρίζετε τη διδασκαλία ενός πολύ µεγάλου σοφού, του Γκαστόν Μπασλάρ, ο οποίος αυτό που έδωσε
στην ανθρωπότητα, χωρίς να δηλώνει αριστερός, παρ’ όλο που,
όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε από υπάλληλος στα γαλλικά ταχυδροµεία, είναι ότι µας είπε πως υπάρχει µια τεράστια αντίθεση µεταξύ του κοινού νου και του πανεπιστηµιακού πνεύµατος.
Το πανεπιστηµιακό πνεύµα οφείλει να υπερβεί τον κοινό νου,
να κάνει τις αφαιρέσεις που επιβάλλεται, να µένει απαθές στη
διεκδίκηση των συντεχνιακών συµφερόντων και στις απαιτήσεις
της αυτοδιοίκησης, υπό την έννοια, βέβαια, της εξυπηρέτησης
κάποιων συγκεκριµένων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε τη λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό, λοιπόν,
το επιστηµονικό πνεύµα είναι που πρέπει να έχει την επικράτειά
του στο πανεπιστήµιο του µέλλοντος και όχι ο κοινός νους, τον
οποίον εσείς υπηρετείτε µε την πιο αριστερή εκδοχή του.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα µου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι αυτό
το νοµοσχέδιο, αν πράγµατι τιµάτε την αποστολή σας, ως επιστήµονος, ως πανεπιστηµιακού δασκάλου και ως πολιτικού που
έχει την απαίτηση η Νέα Δηµοκρατία να παρακολουθήσει τη νέα
κουλτούρα της πολιτικής που φέρνετε σε αυτή την Αίθουσα, πρέπει να το πάρετε πίσω.
Θα σας πω ακόµα δύο-τρία σηµεία στα οποία πλέον και ο πιο
απλός πολίτης αυτής της χώρας αντιδρά κι εξεγείρεται. Κάνετε
κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο και από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και από το άρθρο 16 του Συντάγµατος.
Καταργείτε ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης του τεχνολογικού τοµέα και αυτό που αποµένει λέτε ότι το εντάσσετε στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Αθήνας, της Θεσσαλίας και του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου.
Αλήθεια, αυτό που εντάσσετε τι είναι, τα ερείπια τους τα θεσµικά; Πώς τελικά εξηγείτε το γεγονός ότι εκεί που καταργούνται
αυτά τα τεχνολογικά ιδρύµατα πηγαίνει και γίνεται κατάληψη από
τρία πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, το Γεωπονικό και το ΕΚΠΑ, παραδείγµατος χάριν, στα Ψαχνά της Εύβοιας; Αυτό πώς το αιτιολογείτε και πώς το τεκµηριώνετε;
Γιατί αύριο που θα πάει κάποιος στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ειδικά γι’ αυτό σας το λέει η Επιστηµονική Επιτροπή, χρειάζεται ειδική τεκµηρίωση. Αυτή την τεκµηρίωση δεν φροντίσατε
να την πάρετε, από τις εκθέσεις τουλάχιστον της Ανεξάρτητης
Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας των Πανεπιστηµίων, που
είστε υποχρεωµένοι ως πολιτεία να συµβουλεύεστε. Αυτό, λοιπόν, αύριο θα είναι η µεγάλη δοµική αδυναµία σας, να υπερασπιστείτε αυτό το νοµοθετικό τεχνούργηµα που φέρνετε σήµερα.
Και κάτι άλλο. Θέλω να µου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν στα
Ψαχνά της Εύβοιας, όπου λειτουργεί ένα ΤΕΙ που πράγµατι έχει
campus ζηλευτό, όπου υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές και όπου
µέχρι τώρα, στη διάρκεια των δεκαετιών της επιστηµονικής διδασκαλίας που γίνεται εκεί, έχουν βγει επιστήµονες τεχνολογικής µόρφωσης σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα, εσείς εκεί
πηγαίνετε και ιδρύετε µiα σχολή που την λέτε «Αγροτικής Ανάπτυξης, Βιώσιµης Αειφορίας και Διατροφής»; Από πού ξεκινήσατε για να το κάνετε αυτό; Μήπως από το γεγονός ότι από εκεί
κατάγεται και πολιτεύεται ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης; Γιατί δεν έχω άλλον λόγο για να προσχωρήσω στον δικό σας
τρόπο που κατανοείτε τα πράγµατα.
Και θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν να ιδρύετε µια πανεπιστηµιακή σχολή που την λέτε «Αγροτικής Ανάπτυξης» και να µην την συνδέετε µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο,
αλλά να την συνδέετε µε το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών; Έχει άραγε προηγούµενο στην επιστηµονική
έρευνα και στην ακαδηµαϊκή διαδικασία στην αγροτική ανάπτυξη
το Ίδρυµα αυτό;
Και κάτι άλλο, επίσης. Εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω θεώ, έχουµε
κάµπους. Έχουµε στη Θεσσαλία, έχουµε στην Ηλεία. Στην Ηλεία,
τουλάχιστον, από την οποία εγώ κατάγοµαι, έχουµε 800 χιλιάδες
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στρέµµατα αρδευόµενη γη, την οποία κανένας µέχρι σήµερα από
την πολιτεία δεν την είδε κάτω από το πρίσµα της έρευνας της
επιστηµονικής και της τεχνολογικής. Και πάτε και κάνετε ένα Γεωπονικό Πανεπιστήµιο στη µέση του πουθενά; Επίσης, πάτε και
δηµιουργείτε µια σχολή που θα ασχολείται µε τη διαχείριση των
λιµένων, όταν δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό τον τόπο που να συνδέει την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονοµία, µε αυτό το αντικείµενο; Και θέλετε να σας πούµε τώρα «µπράβο σας, συγχαρητήρια, πετύχατε»;
Νοµίζω, ευτυχώς βέβαια, που έρχεται µε τη δύση, στο λυκόφως αυτής εδώ της Κυβέρνησης, η οποία από εχθές, όπως
ελέχθη, είναι µειοψηφία. Τουλάχιστον, θα έπρεπε, ακούγοντας
και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να είστε πράγµατι πιο σύννους, πιο περίφροντις για αυτό
που πάτε να κάνετε, για το οποίο θα αισθάνεστε περηφάνια. Ε,
όχι, λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν.
Και θα σας πω ακόµα κάτι και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μου
έχει τύχει, ως Βουλευτής, να επισκεφτώ αίθουσες διδασκαλίας
παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής. Εκεί, πραγµατικά, έχω αισθανθεί δέος, θαυµασµό απεριόριστο γι’ αυτούς τους δασκάλους που έχουν αναλάβει το βάρος της ειδικής αγωγής των
παιδιών µε αναπηρία.
Κι εσείς σήµερα, µε αυτό το νοµοσχέδιο, αντί να λέτε σε αυτούς ειδικά που έχουν µια προϋπηρεσία ότι ο ένας χρόνος πρέπει
να µετράει για δύο, φέρνετε ρύθµιση και λέτε ότι µεταφέρετε
προϋπηρεσία γενικής εκπαίδευσης από πτυχιούχους που ενδεχοµένως να πήραν από κάποιο πανεπιστήµιο ευκαιρίας ένα χαρτί
ειδικής αγωγής και τους δίνετε το δικαίωµα να έρθουν εδώ και
µε τα «αντικειµενικά» και τα «δίκαια» κριτήρια που µας λέτε, να
πάνε πιο µπροστά από εκείνους που έχουν δώσει την ψυχή τους
και τη ζωή τους στην υπηρεσία ενός τόσο σοβαρού έργου. Ε,
όχι!
Και κάτι άλλο και τελειώνω. Άκουσα προηγουµένως τον κ. Φωτάκη που έλεγε ότι δεν έχει καµµία σχέση η διδασκαλία µε την
αγορά και ότι αυτά είναι θέµατα που αποτελούν ιδεοληψίες της
Νέας Δηµοκρατίας.
Για εξηγήστε µου. Έχετε ρυθµίσεις στο άρθρο 25 και επόµενα
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο που µιλούν για το Παλληµνιακό Ταµείο.
Αυτό το κάνετε δηµόσιο νοµικό πρόσωπο. Πράγµατι, θα έλεγε
κανένας, σε µια ιστορία που ξεκινά από την εποχή των Παλαιολόγων, του Δηµητρίου Παλαιολόγου, ο οποίος το 1363 έδωσε την
περιουσία του µετοχίου της Μονής του Αγίου Παύλου, για να την
καλλιεργούν και από εκεί να βγάλουν εισοδήµατα οι κάτοικοι της
Λήµνου και µε αυτό να χρηµατοδοτούν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές τους δραστηριότητες, εσείς σήµερα στο άρθρο 28 ή 29
δίνετε το δικαίωµα, σε συνεργασία µε άλλους φορείς του δηµοσίου ή και ιδιωτικούς, να δηµιουργούνται και να ιδρύονται εταιρείες αστικές µη κερδοσκοπικές και µάλιστα παραπέµπετε και
στα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Μήπως έτυχε να διαβάσετε αυτά τα άρθρα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ρίξτε µια µατιά στο άρθρο 784
και εκεί θα δείτε ότι όποια εταιρεία του Αστικού Δικαίου διεκδικεί
ή στοχεύει σε οικονοµικό σκοπό, όπως είναι αυτή βέβαια, γιατί
θα έχει αντικείµενο την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας, αποκτά νοµική προσωπικότητα και ευθύνεται βέβαια όπως οι εµπορικές προσωπικές εταιρείες.
Ε, λοιπόν, έλεος! Κάποια στιγµή πρέπει να µιλήσετε απλά, κατανοητά και κυρίως µε τη συνήθη σηµασία που έχουν οι λέξεις
που χρησιµοποιούµε όλοι οι Έλληνες σ’ αυτόν τον τόπο, για να
µην σας πω ότι υπάρχουν και κάποιοι από τη Νέα Δηµοκρατία
και µέσα στη Νέα Δηµοκρατία που ευτυχώς έχουν γίνει θεµατοφύλακες -και αγωνίζονται γι’ αυτό- της ορθής σηµασίας των λέξεων.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Η Υπουργός κ. Μερόπη Τζούφη έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κατ’ αρχάς, µία παράκληση προς τους
οµιλητές, να είναι λίγο ο τόνος πιο χαµηλός. Θα ζητήσουµε ανθυγιεινό επίδοµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν είναι θέµα οµιλητών. Νοµίζω ότι έχει ανέβει η ένταση εδώ και µέρες στα µηχανήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ωραία, τότε µήπως µε τα µηχανήµατα
κάνουµε κάτι;
Το δεύτερο είναι ότι δεν θα σχολιάσω αυτό που είπε ο κ. Τζαβάρας, που µίλησε για ευτελή πανεπιστήµια απ’ όπου παίρνουν
χαρτάκια, τα µεταπτυχιακά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι για µεταπτυχιακά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τι είπατε; Ευτελή πανεπιστήµια, αυτό
είπατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είπα για αυτούς που σπεύδουν
στην αλλοδαπή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι, δεν το είπατε. Η λέξη «αλλοδαπή»
δεν λέχθηκε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Για τα µεταπτυχιακά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Για τα µεταπτυχιακά. Δηλαδή, τα δηµόσια πανεπιστήµια είναι ευτελή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Παρακαλώ, δεν είπα για τα µεταπτυχιακά. Ξέρω τι λέω. Μέχρι στιγµής ξέρω τι λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν είναι, όµως, αυτό που ήθελα να
ρωτήσω. Ήθελα να ρωτήσω το εξής και θέλω µία απάντηση πολύ
σαφή: Είπατε «απόσυρση του νοµοσχεδίου»;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα σας πω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Έχετε κάθε δικαίωµα να το πείτε. Αυτό
που θέλω να διευκρινίσω είναι, εάν είναι η επίσηµη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό θέλω, είναι τόσο απλό. Γιατί εσείς είπατε να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Να αλλάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι, οι ελληνικές λέξεις, όπως είπε και
ο κ. Τζαβάρας, η ελληνική γλώσσα είναι µια πλούσια γλώσσα.
Είπε ο κ Τζαβάρας να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Όταν καταψηφίζουµε, τι εννοούµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όταν καταψηφίζετε, είναι άλλο. Εγώ
ρωτώ: Απόσυρση του νοµοσχεδίου; Έχει κάθε δικαίωµα ως Βουλευτής να το λέει, πραγµατικά δεν το αµφισβητώ, αυτό που θέλω
διευκρινιστικά να ξέρω είναι εάν είναι και θέση της Νέας Δηµοκρατίας. Τόσο απλό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι ακριβώς θέλετε να
κάνετε, σχόλιο ή οµιλία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ένα σχόλιο σ’ αυτό που
είπε ο κ. Τζαβάρας. Έχει πραγµατικά δίκιο. Μίλησα µε έναν τρό-
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πο που ίσως δεν έγινε καθόλου κατανοητός. Πλήρως, παντελώς
παρεξηγήσατε αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, µπορείτε να µιλήστε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ µπορώ να µιλήσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θέλετε να µιλήσετε
τώρα, κύριε Τζαβάρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μα, αφού µε ρωτά ο κύριος
Υπουργός. Είναι ασέβεια προς τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν έπρεπε να καλέσω την κυρία Υπουργό. Να κάθεται τώρα στο Βήµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Συγγνώµη, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Να τελειώσει και µετά
να πείτε αυτό που θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Παρακαλώ, µε απεριόριστο σεβασµό προς την κυρία Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ωραία.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να µου δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα µου βάλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εννέα λεπτά είναι ο
χρόνος σας, αλλά θα υπάρχει άνεση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια ερώτηση επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με συγχωρείτε, κυρία
Υπουργέ.
Εξηγήστε µου τι θέλετε, κύριε Σκρέκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, µετά Υπουργός, µετά ξανά ο
άλλος Υπουργός. Τι θα γίνει, οι Βουλευτές δεν θα µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, είναι γραµµένος
ο κατάλογος. Ο κατάλογος υπάρχει εδώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ναι, αλλά να µιλούν ενδιάµεσα
και οι Βουλευτές και να αλλάζει. Δεν πάει τώρα έτσι.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Θέλετε να κατέβω, κύριε Σκρέκα; Ευχαρίστως,
ελάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Όχι, δεν λέω για εσάς, λέω για
τη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχετε δίκιο. Απλώς,
βρήκα τον κατάλογο µε το αίτηµα της κυρίας Υπουργού να µιλήσει και δεν θεώρησα ότι πρέπει να το αλλάξω. Ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω την κατανόηση σας,
γιατί θέλω να µιλήσω και για το νοµοσχέδιο και για την τροπολογία, δηλαδή για τις προσλήψεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα την έχετε, κυρία
Υπουργέ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Και θα ήθελα να µου δώσετε και λίγο χρόνο να
µιλήσω και για το κοµµάτι των κοινωνικών κριτηρίων, για να διευκρινίσω κάποια πράγµατα. Δεν ζήτησα προηγουµένως τον
λόγο.
Ξεκινώ, λοιπόν, λέγοντας ότι σήµερα νοµοθετούµε µε επιβεβαιωµένη την εµπιστοσύνη της Βουλής στην Κυβέρνησή µας και
νοµίζω ότι θα περίµενα µεγαλύτερη γενναιότητα για την αποδοχή
της χθεσινής κοινοβουλευτικής ήττας της Αντιπολίτευσης. Εποµένως συνεχίζουµε στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου
µε παρεµβάσεις υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και µε προοδευτικές θεσµικές τοµές, όπως είναι η σηµερινή.
Ο πυρήνας της αντιπαράθεσης, ανεξάρτητα απ’ αυτά που είπε
ο κ Τζαβάρας, είναι η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και τους συµµάχους της, που είναι η ηγεσία του Ποταµιού και του ΚΙΝΑΛ, για τον ρόλο του κοινωνικού κράτους και πιο
ειδικά για την εκπαίδευση, για τον δηµόσιο χαρακτήρα και τον
ρόλο του σχολείου, αλλά ιδιαίτερα και κυρίως για το µέλλον του
δηµόσιου πανεπιστηµίου, το οποίο, παρά τη συκοφάντηση του
και χθες, καταγράφει λαµπρές επιδόσεις µε τους αποφοίτους και
τους ερευνητές του, όπως είναι κατατεθειµένο διεθνώς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και τα προηγούµενα, δείχνουν τη
διαρκή προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνησή µας για ουσιαστική
υποστήριξη της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες. Παρά τα ειπωθέντα ότι βεβιασµένα περνάµε το νοµοσχέδιο, αυτό δεν είναι
αλήθεια. Υπήρξε εκτεταµένος γόνιµος διάλογος και µε τα κόµµατα, που σήµερα εδώ λένε ότι καταψηφίζουν και µε τους φορείς
και µε την κοινωνία και λάβαµε µάλιστα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν
µας και µια σειρά από θέµατα που τέθηκαν στη δηµόσια διαβούλευση, γι’ αυτό και σήµερα η τροπολογία που κατατίθεται, όπως
ξέρετε, συγκριτικά µε την προηγούµενη έχει αλλαγές. Εποµένως
συνδιαβουλευόµαστε, ακούµε, προτείνουµε και συναποφασίζουµε.
Το κοµµάτι της στήριξης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
έρευνας είναι πράγµατι προτεραιότητα, όχι µόνο του Υπουργείου, αλλά και της Κυβέρνησης και της χώρας. Έτσι µετά από
δέκα χρόνια υποστελέχωσης, υποχρηµατοδότησης, διοικητικών
πειραµατισµών, καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης, προφανώς αρχικά για τη σταθεροποίηση και στη συνέχεια για την ενδυνάµωση αυτής της προσπάθειας και κυρίως µε στόχο αυτό που φτιάχνουµε να σταθεί
στον ενιαίο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο, που αλλάζει ραγδαία
και µε ορµή.
Τι κάναµε αυτό το χρονικό διάστηµα που έχουµε την εξουσία
σε οικονοµικά αντίξοες συνθήκες, µέσα σε µνηµονιακό πλαίσιο,
από το οποίο πρόσφατα βγήκαµε; Δείξαµε δείγµατα γραφής µε
την αύξηση της χρηµατοδότησης, η οποία φέτος είναι περίπου
στο 3% του ΑΕΠ, όταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, που ήθελαν να το υποστηρίξουν, είχαν µειώσει τα κονδύλια κατά 34% και
στο µεσοπρόθεσµο της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ η
πρόβλεψη για φέτος ήταν στο 1,9% του ΑΕΠ. Επιχορηγήσαµε τα
πανεπιστήµια µε 41 εκατοµµύρια και συµπληρωµατικά εκείνα τα
ιδρύµατα που αρχίζουν και υλοποιούν τη συνένωσή τους, όπως
το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, το ΠΑΔΑ, έτσι
που η συνολική διαµόρφωση του προϋπολογισµού του Υπουργείου µας για το 2019 να είναι η µεγαλύτερη της τελευταίας εξαετίας.
Επίσης, όπως είπε και ο κ. Φωτάκης, διπλασιάστηκαν -και δεν
χωρεί αµφισβήτηση- οι δαπάνες για την έρευνα και την καινοτοµία και µάλιστα πρόσφατα εξαγγέλθηκε µια δράση για 45 επιπλέον εκατοµµύρια ευρώ, για να ενδυναµωθεί η έρευνα στις
ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Προβλέψαµε και υλοποιήσαµε, παρ’ ότι η ΠΟΣΔΕΠ έχει βγάλει
µία ανακοίνωση για δηµιουργία εντυπώσεων, στελέχωση µε πεντακόσια µέλη ΔΕΠ, ενώ δροµολογούνται και άλλες πεντακόσιες
προσλήψεις και είναι ευθύνη των πανεπιστηµίων να προχωρήσουν στη στελέχωσή τους.
Δηµιουργήσαµε τρεις χιλιάδες επτακόσιες νέες θέσεις επιστηµονικού προσωπικού, µε βελτιωµένες συνθήκες εργασίας και µε
πόρους που ξεπερνούν τα 240 εκατοµµύρια ευρώ, στοχεύοντας
στην αξιοποίηση των νέων ερευνητών. Γι’ αυτό και ο κ. Φωτάκης
µίλησε πριν για αρχόµενη αναστροφή του brain drain. Και µιλάµε
από 1-1-2019 για την κρίσιµη επαναφορά του κανόνα «µία αποχώρηση - µία πρόσληψη», που είναι πάρα πολύ σηµαντική για
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Εξορθολογήσαµε την οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών
αλλά και των µεταπτυχιακών προγραµµάτων, επιδοτώντας έξτρα
τα πανεπιστήµια εκείνα που έχουν δωρεάν µεταπτυχιακά. Πολλά
αξιόπιστα ανώτατα ιδρύµατα έχουν δωρεάν µεταπτυχιακά και
εξασφαλίσαµε µε σύγκρουση σ’ αυτόν εδώ τον χώρο ότι το 30%
των παιδιών που θα φοιτούν σ’ αυτά τα µεταπτυχιακά, που έχουν
δίδακτρα και τα οποία κατεβάσαµε, θα είναι από τους οικονοµικά
αδυνατούντες, εφόσον έχουν τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις.
Για το κοµµάτι της φοιτητικής µέριµνας, καλύψαµε 48 εκατοµµύρια ευρώ τις στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών που το είχαν
ανάγκη. Είναι το µεγαλύτερο ποσό της τελευταίας τετραετίας.
Βεβαίως, έχουµε πολλά να κάνουµε ακόµη σε αυτή την κατεύθυνση. Εξοφλήθηκαν 58,8 εκατοµµύρια ευρώ για την προµήθεια
των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων, επίσης, το µεγαλύτερο
ποσό της τελευταίας τετραετίας. Εξασφαλίστηκαν 20 εκατοµµύρια ευρώ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για να καλυφθούν οι δαπάνες σίτισης,
καθαριότητας και να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες των φοιτητικών
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εστιών σε όλα τα πανεπιστήµια, ενώ αυξήθηκαν και οι µεταπτυχιακές και µεταδιδακτορικές υποτροφίες µε τη βοήθεια του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών.
Είναι όλα ρόδινα; Φυσικά, όχι. Προφανώς, υπάρχουν πολλά
περισσότερα περιθώρια βελτίωσης και ζητήµατα αντιµετώπισης.
Έχει όµως σταµατήσει η συνειδητή απόσυρση του κράτους από
τη χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε διαχρονική
ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων, η πολυδιάσπαση, οι
αλληλοεπικαλύψεις, η υπερεξειδίκευση, η µειωµένη αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσµάτων, η γεωγραφική αποµόνωση των
Ιδρυµάτων, που είχαν δηµιουργήσει ένα στρεβλό και από ρυθµισµένο πλαίσιο λειτουργίας πάνω στο οποίο, δυστυχώς, καλούµαστε να νοµοθετήσουµε. Γι’ αυτό και όλα δεν είναι άριστα ακαδηµαϊκά, αλλά είναι µε τις συντεταγµένες εισηγήσεις των ακαδηµαϊκών οργάνων και µετά από µακρά διαβούλευση.
Σε αυτή την κατεύθυνση σκοπεύουµε να κινηθούµε. Ο λόγος
για αυτό είναι διότι η αρχιτεκτονική, η οποία υπάρχει, προβλέπει
συνέργειες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, συντονισµό,
εµπλοκή των τοπικών κοινωνιών, δράσεις εξωστρέφειας, δηµιουργία νέων τµηµάτων, έτσι που να γίνουν πολυδύναµα ιδρύµατα
που µπορούν να αναπτύξουν κοµβικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό ρόλο.
Είµαστε το µοναδικό παράδειγµα; Η απάντηση είναι όχι. Η διεθνής εµπειρία επιβεβαιώνει τη συγκεκριµένη θέση, καθώς παρόµοιες µεταρρυθµίσεις έγιναν σε µια σειρά από ευρωπαϊκές
χώρες, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Νορβηγία και η Αγγλία. Και
µέχρι στιγµής, αυτού του τύπου τα εγχειρήµατα έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία.
Αναφέρθηκα στις επιτροπές στην ανακοίνωση του πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και πως συντεταγµένα προχωρούµε σε αυτή την κατεύθυνση. Στην ίδια κατεύθυνση, µε τον
ίδιο τρόπο θα κινηθούν και οι καινούργιες προτάσεις, τις οποίες
σήµερα καλούµαστε να νοµοθετήσουµε, αφού µέσα σε αυτούς
τους θεσµούς εµπεριέχονται πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα,
τεχνολογικά πάρκα, διετή προγράµµατα σπουδών πάρα πολύ
κρίσιµα για τους αποφοίτους της επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
για τις οποίες -για να απαντήσω και στον κ. Θεοχαρόπουλο- υπάρχει το 2016 στρατηγικός σχεδιασµός, τι θέλουµε να κάνουµε
µε την επαγγελµατική εκπαίδευση. Δίνουµε το δικαίωµα των παιδιών που αποφοιτούν από τα επαγγελµατικά λύκεια να µπαίνουν
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε αυξηµένο ποσοστό, αλλά
ταυτόχρονα δωρεάν και σε αυτά τα διετή προγράµµατα που τα
βάζουµε υπό την αιγίδα των νέων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων
για να αποκτούν επαγγελµατικά διπλώµατα επιπέδου 5 σε άµεση
διασύνδεση µε τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική επιχειρηµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο περισσότερο χρόνο.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ πιο συγκεκριµένα στην πολιτική
στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Χθες, ο Αρχηγός της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και ο Αρχηγός του «Ποταµιού» ουσιαστικά µας είπαν ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είτε είναι
κέντρο ανοµίας και διακίνησης ναρκωτικών είτε ουσιαστικά δεν
έχουν θέση στον παγκόσµιο χάρτη. Εποµένως µε αυτό τον τρόπο
και µε όλη αυτή την κουβέντα προσπαθούν να λειάνουν το έδαφος για την έλευση των ιδιωτικών πανεπιστηµίων.
Αυτό όµως, όπως ξέρει κανείς, δεν θα γίνει, διότι η δική µας
άποψη είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουµε χωρίς περιστροφές
στην κατεύθυνση της ενδυνάµωσης -και είπα κάποια µέτρα, µπορεί να πούµε και πολλά περισσότερα- των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η ελληνική κοινωνία είναι µαζί µας. Εµπιστεύεται
διαχρονικά το δηµόσιο και δωρεάν πανεπιστήµιο. Παρά τα προβλήµατα του, επενδύει στην εισαγωγή των παιδιών της σε αυτά.
Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται. Κατά την περίοδο της κρίσης και
παρά το φαινόµενο του brain drain, το οποίο δηµιουργήθηκε από
τα αδιέξοδα που δηµιουργήσατε περίτεχνα εσείς, τα ελληνικά
πανεπιστήµια ενδυναµώνονται συνεχώς σε επίπεδο φοιτητικού
δυναµικού.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην περίοδο 2011 2016, οι προπτυχιακοί φοιτητές αυξήθηκαν κατά τριάντα έξι χι-
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λιάδες, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά είκοσι µία χιλιάδες, ενώ
οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά δέκα χιλιάδες. Επίσης, βελτιώθηκε σηµαντικά το ποσοστό των φοιτητών όλων των κύκλων
σπουδών που αποφοιτούν επιτυχώς ανά έτος, ενώ ο ευρωπαϊκός
σχεδιασµός που λέει για επίτευξη υψηλών ποσοστών ολοκλήρωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 40% µέχρι το 2020 είναι ένα
ποσοστό που ήδη η χώρα µας έχει πετύχει.
Εποµένως, υπάρχει όλο εκείνο το δυναµικό για να υπάρξουν
σηµαντικά οφέλη από τα αποτελέσµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Βεβαίως, αυτό µπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική κινητικότητα, την οποία η παιδεία µπορεί να επιφέρει. Επιπλέον, είναι
και ένα από τα βασικά συστατικά της κουλτούρας του ελληνικού
κράτους από τη σύστασή του έως σήµερα. Εποµένως, σε αυτή
την κατεύθυνση θα συνεχίσουµε.
Έρχοµαι στο θέµα του συστήµατος των προσλήψεων. Έγινε
πάρα πολύ µεγάλη κουβέντα. Θεωρούµε ότι είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Μετά από δέκα χρόνια αδιοριστίας, πράγµατι, το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δοκιµάστηκε σκληρά στους µνηµονιακούς
χρόνους. Δεν είναι µόνο ότι δεν έγιναν διορισµοί, δεν είναι µόνο
ότι πάγωσε η αναλογία αποχωρήσεων-προσλήψεων -εδώ, να θυµίσω ότι η Νέα Δηµοκρατία µιλάει πάλι για επαναφορά του κανόνα «ένα προς πέντε»- είναι ότι ο αριθµός των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µειώθηκε κατά
εξήντα χιλιάδες µε τους τριάντα χιλιάδες να συνταξιοδοτούνται.
Σε αυτό το συγκεκριµένο πλαίσιο, η ανάγκη να κρατήσουµε
αυτό το σύστηµα όρθιο ήρθε µε τη βοήθεια των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών για να καλύψουµε αυτές τις πολύ µεγάλες ανάγκες. Η µόνη εξαίρεση από το 2015 και έπειτα ήταν η πρόσληψη
τετρακοσίων πενήντα διοριστέων εκπαιδευτικών από τον διαγωνισµό του 2008 και εκατόν πενήντα ακόµη λόγω δικαστικών αποφάσεων.
Εποµένως, θεωρούµε ότι η στιγµή αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιµη,
γιατί µιλάει για ένα τριετές σχέδιο διορισµού δεκαπέντε χιλιάδων
µόνιµων εκπαιδευτικών µε στόχο τη σταθεροποίηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά ακόµη και εξακοσίων εκπαιδευτικών
που είναι οι επιτυχόντες και µη διορισθέντες από τον ΑΣΕΠ του
2008.
Και ξεκινάµε από έναν τοµέα πάρα πολύ ευαίσθητο, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ο οποίος όµως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είχε παραµεληθεί διαχρονικά από τις πολιτικές των
προηγούµενων κυβερνήσεων.
Δεν είχε διενεργηθεί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια ΑΣΕΠ για την
ειδική αγωγή. Έχει µόνο τρεις χιλιάδες πεντακόσιους σαράντα
έξι µόνιµους επιστήµονες να την υπηρετούν. Το 20% των εκπαιδευτικών µόνο είναι µόνιµοι. Το υπόλοιπο 80% είναι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι. Καταλαβαίνει κανείς ποιες µεγάλες δυσκολίες υπάρχουν, όταν ταυτόχρονα έχουµε πολύ µεγάλη αύξηση
των αναγκών στην ειδική αγωγή, όπου έχουµε εκθετική αύξηση
των παιδιών που αναζητούν αυτές τις υπηρεσίες, κατεξοχήν µέσα στο δηµόσιο σχολείο.
Έτσι το 2015 είχαµε εξήντα χιλιάδες παιδιά. Τώρα, έχουµε
πάνω από ενενήντα χιλιάδες παιδιά. Κάναµε µια πολύ µεγάλη και
αγωνιώδη προσπάθεια µε όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία να
µπορέσουµε να έχουµε εκείνο το επιστηµονικό δυναµικό για να
τα υποστηρίξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, πρέπει να ολοκληρώσετε. Είµαστε στα δεκατέσσερα λεπτά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Βεβαίως. Εντάξει.
Θα τελειώσω, παρ’ ότι θα µπορούσα να πω πολύ περισσότερα,
µε το κοµµάτι των κοινωνικών κριτηρίων.
Κατηγορήθηκε η Κυβέρνηση ότι κλείνει το µάτι σε διάφορες
οµάδες. Η µοριοδότηση, η οποία προβλέπεται µέσα στο σύστηµα
που προτείνουµε, ακριβώς αυτό δεν κάνει. Δεν κλείνει το µάτι σε
καµµία κοινωνική οµάδα. Δεν προτάσσει κοινωνικές οµάδες. Μοριοδοτεί ανάλογα µε τις ανάγκες.
Στο κοµµάτι των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, εκτός από
τους ανθρώπους που έχουν περισσότερα παιδιά, υπάρχουν και
άλλες κατηγορίες. Έχουµε το κοµµάτι της αναπηρίας. Τι κάναµε;
Αντιλαµβανόµενοι το ζήτηµα που υπάρχει µε το θέµα της µοριοδότησης των τέκνων, την ανεβάσαµε από την προτεινόµενη µο-

2816

ριοδότηση. Βεβαίως, ξέρουµε ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος για
να λυθεί το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. Ξέρουµε πολύ
καλά ότι ουσιαστικά εκείνη που πρέπει να επιδοτηθεί, να βοηθηθεί µε βρεφονηπιακούς σταθµούς, µε άδειες, µε προσβασιµότητα άµεση στην προσχολική αγωγή, µε προσβασιµότητα στις
υπηρεσίες υγείας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Βεβαίως, θα τελειώσω.
…είναι η οικογένεια µε ένα ή δύο παιδιά.
Εποµένως µοριοδοτούµε κάθε παιδί το οποίο έχει η οικογένεια. Και στο κοµµάτι της αναπηρίας -επειδή ειπώθηκε προηγουµένως εδώ και θέλω να απαντήσω- αυτό που κάνουµε είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, αφήστε. Θα ξαναπάρετε τον λόγο αργότερα.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Ωραία, θα τελειώσω µε αυτό. Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε. Δεν πήρα τον λόγο προηγουµένως, ενώ τέθηκαν διάφορα θέµατα. Επιτρέψτε µου να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, έχει πάρει ο Υπουργός τον λόγο και έχει µιλήσει µισή ώρα!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αφού είστε τόσο
πολύ επίµονος.
Θα αναφερθώ στην αναπηρία. Πρακτικά αυτό που γίνεται είναι
ότι κάνουµε αποδεκτό το αίτηµα να µοριοδοτείται η αναπηρία
πάνω από 50%, µε έναν συντελεστή ο οποίος θα πολλαπλασιάζεται µε το βαθµό λειτουργικής ανικανότητας, ανεξάρτητα από
το υποκείµενο νόσηµα. Και νοµίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δίκαιο για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Μοριοδοτούµε
ακόµη τους συζύγους των ανθρώπων µε αναπηρία και επιπλέον
τους γονείς των παιδιών µε αναπηρία. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι
µία δίκαιη προσέγγιση.
Και θα σταµατήσω εδώ, διότι πράγµατι έχω υπερβεί το χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Καραναστάσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Είναι δική µου παράλειψη. Με συγχωρείτε, κύριε Καραναστάση.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ζητώ συγνώµη από τον συνάδελφο. Υπάρχουν, όµως, σε εκκρεµότητα -και δεν θέλω να µείνουν αναπάντητα- τα ερωτήµατα που ετέθησαν από τον κύριο
Υπουργό, τον οποίο σέβοµαι και κυρίως υπολήπτοµαι τον θεσµικό του ρόλο.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτή την Αίθουσα ενδεχοµένως δεν έχετε
απολύτως κατανοήσει, όχι για έλλειψη δοµικής αδυναµίας, ότι
συνεχίζεται µια παράδοση. Και η παράδοση αυτή είναι η παράδοση του προφορικού λόγου, που ξεκίνησε από τις γενικές συνελεύσεις, της εθνοσυνελεύσεις, τις συντακτικές συνελεύσεις
της Γαλλικής Επανάστασης.
Εκεί, λοιπόν, ο λόγος ήταν προφορικός και παρήγετο ενώπιον
αυτού προς τον οποίο απευθύνετο για να έχει τη δυνατότητα της
απάντησης. Αυτό είναι το πνεύµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Ο τόνος ή η ένταση της φωνής υπακούει σε µία άλλη
λογική, την οποία έχει περιγράψει ο Κικέρωνας σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύγγραµµα που λέγεται «De oratore».
Αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σας το δωρίσω για να δείτε ότι
όποιος εµφανίζεται στο Βήµα της Βουλής και δεν διαβάζει προκατασκευασµένους λόγους, τους οποίους δεν τους πιστεύει
αλλά απλώς τους απαγγέλλει, δεν µπορεί να καταλάβει τι σηµαίνει για τη στιγµή που ο λόγος παράγεται, ο προφορικός, ο δηµοκρατικός, η έννοια της της lectio, της actio και της inventio.
Πιστεύω ότι γνωρίζετε πολύ καλά λατινικά.
Πάµε τώρα στο δεύτερο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, µια
απάντηση ήταν να δοθεί. Εάν είναι να γίνει δεύτερη οµιλία…
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τι είναι τώρα αυτά, κύριε Πρόεδρε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Μας φιµώνετε, δεν µας δίνετε τον
λόγο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σας παρακαλώ, κύριοι! Σας παρακαλώ επιτέλους. Δεν είναι λέσχη η Βουλή! Δεν είναι καφενείο
η Βουλή για χρήση του ΣΥΡΙΖΑ! Σταµατήστε επιτέλους!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Να σέβεστε κι εσείς τους Βουλευτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχω δικαίωµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θέλετε; Να διευθύνετε εσείς; Έλεος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κάνω χρήση του δικαιώµατός
µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ τους κυρίους να σεβαστούν το απεριόριστο δικαίωµα
στην απάντηση, που µου δίνει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αφήστε µε ηρεµία να
διευθύνω εγώ. Σας παρακαλώ, όµως, επειδή είναι και ο συνάδελφος στο Βήµα, να ολοκληρώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Με ρώτησε, λοιπόν ο κύριος
Υπουργός, εάν επιµένω στην απόσυρση του νοµοσχεδίου. Επιµένω στο να αποσυρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις, οι οποίες
δεν έχουν σχέση µε την οργάνωση του τοπίου της πανεπιστηµιακής ανώτατης εκπαίδευσης κατά τέτοιο τρόπο που να απαντά
στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις του παρόντος και του µέλλοντος, όπως τις περιέγραψα στην οµιλία µου.
Και δεύτερον, είπε η κυρία Υφυπουργός ότι εχθές η Νέα Δηµοκρατία υπέστη µία ήττα. Την ήττα την υπέστη η κοινοβουλευτική δηµοκρατία, γιατί η Ελλάδα ως νεοελληνικό κράτος, ως νέα
πολιτεία µετά το 1832 για πρώτη φορά µετά την περίπτωση του
Δηµητρίου Βούλγαρη ή Τζουµπέ, έχει και διαθέτει αυτήν τη
στιγµή Κυβέρνηση κοινοβουλευτικής µειοψηφίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
κάποιες διευκρινίσεις.
Με συγχωρείτε, πραγµατικά, κύριε Καραναστάση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ,
έδωσε διευκρίνιση. Σας απάντησε ο κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι, να καταλάβω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα γίνει
διάλογος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι, δεν είναι θέµα διαλόγου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσει ο συνάδελφος που είναι στο Βήµα. Αυτό δεν δείχνει σεβασµό στον
Βουλευτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μου φαίνεται, είστε
όλοι ορεξάτοι σήµερα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Εάν µε αφήνατε, θα είχα τελειώσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ, τι κάνουµε
εδώ;
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το ερώτηµα που θα ήθελα να απαντηθεί είναι εάν η Νέα Δηµοκρατία -όχι εσείς προσωπικά, δεν έχω
µε εσάς να χωρίσω τίποτα, αυτό αφορούσε το ερώτηµα- θέλει
την απόσυρση όλου του νοµοσχεδίου όπως είπατε εδώ ή το εντελώς διαφορετικό που είπατε εκεί ως προς τις διατάξεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ελληνικά καταλαβαίνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχετε δοµική αδυναµία κατανόησης. Λυπάµαι! Αυτό ας γραφτεί και στα Πρακτικά, γιατί πλέον
το έχουµε εµπεδώσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι τι ακριβώς κάνουµε. Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε και µε
όλο τον σεβασµό, ρωτήσατε αν θέλει να αποσύρετε το νοµοσχέ-
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διο και απαντήθηκε ότι ζητάµε να αποσυρθούν διατάξεις. Τι άλλο
θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα σας πω τι θέλω.
Αυτή είναι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας; Γιατί ο εισηγητής
Νέας Δηµοκρατίας ούτε καν το υπαινίχθηκε. Θέλουµε, λοιπόν,
να ξέρουµε για να µπορούµε και εµείς να δούµε πώς θα επιχειρηµατολογήσουµε. Λογικό δεν είναι; Λογικό είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Για τους διορισµούς θέλει.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, ειλικρινά σας το λέω, σας παρακαλώ να τα πείτε σε δύο σειρές.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής
µας το καταψήφισε το νοµοσχέδιο. Εγώ, λοιπόν, εξειδίκευσα, µε
αυτά που είπα στην οµιλία µου, ποια ακριβώς είναι η στάση και
της Νέας Δηµοκρατίας και η δική µου.
Επειδή προφανώς ο κύριος Υπουργός έχει υπ’ όψιν του αυτό
που λέµε, την τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, που επιτάσσει σε
αυτόν ο οποίος νοµίζει ότι έχει το πλεονέκτηµα να κερδίζει, εάν
καταφέρει να υποχρεώσει τον αντίπαλό του να αναγνωρίσει δηµοσίως κάτι για το οποίο είναι αντίθετη η κοινή γνώµη –αυτό είναι
κάτι που έρχεται από τη γερµανική διδασκαλία του Σοπενχάουερ- του λέω ξεκάθαρα: Για τις τροπολογίες έχουµε πάρει θέση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μάλιστα, σαφές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο όσον αφορά αυτά για τα οποία σας κατηγόρησα πολιτικά,
επιµένω και αυτή είναι και η θέση δικιά µου και η θέση του κόµµατός µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου,
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, είκοσι τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί
από το Γυµνάσιο Οιχαλίας Τρικάλων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Καραναστάσης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι Υπουργοί, νοµίζω ότι µετά τη χθεσινή ψηφοφορία δεν µπορώ
να καταλάβω τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης. Δεν µπορούν να κατανοήσουν πως σε µία ψηφοφορία όπου η Κυβέρνηση
παίρνει τη στήριξη της Βουλής, ο κάθε βουλευτής έχει τη δυνατότητα, είναι ελεύθερος να ψηφίζει αυτό που θεωρεί αυτή τη
στιγµή αναγκαίο και χρήσιµο για τον ελληνισµό, για το ελληνικό
Κοινοβούλιο, αλλά και για τον κόσµο.
Θα ξεκινήσω διαφορετικά σχετικά µε την αρχιτεκτονική της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και για το τι καλά που τα έκανε κάποια
στιγµή η Νέα Δηµοκρατία! Εγώ θα πω ένα απλό παράδειγµα για
το πώς λειτουργούσαν τα ερευνητικά κέντρα κατά τη διάρκεια
της διακυβέρνησής τους. Στις 9-10-2014 –όταν σχεδόν η κυβέρνηση είχε πέσει- δηµιούργησαν µε το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας
και Τεχνολογίας περίπου δέκα-δώδεκα ερευνητικά κέντρα ανά
την Ελλάδα. Και ίδρυσαν -γιατί έγινε αναφορά από τον συνάδελφο και φίλο Χρήστο Σταϊκούρα- στη Λαµία ένα δίκτυο καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας, το ΕΣΕΠ.
Λοιπόν, µε την ίδια σύνθεση στις 13-2-15, αµέσως µετά, το ίδιο
Συµβούλιο, το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας τι
αποφάσισε; Το ΕΣΕΠ είχε συµφωνήσει σε προηγούµενη συνεδρίαση, κατ’αρχάς, για την ίδρυση. Δηλώνει, όµως, επιφύλαξη
για το περιεχόµενο και τη δοµή, δηλαδή το γιατί ιδρύθηκαν κάποια συγκεκριµένα ινστιτούτα, γιατί δεν υπήρχαν µελέτες βιωσιµότητας και σκοπιµότητας.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, και θέλω να δείξω ένα απλό παράδειγµα µε ποιον τρόπο τότε η Νέα Δηµοκρατία περνούσε νοµοσχέδια σε αυτή τη Βουλή. Νοµίζω ότι θα είναι στην ευχέρειά µας
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να τα δούµε στα Πρακτικά. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα
εντάσσεται στην υλοποίηση της θέσης της Κυβέρνησης για αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε
άξονα τη στρατηγική του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης
και έρευνας, στοχεύει στις συνέργειες πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για τριτοβάθµια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου προσανατολισµένη στο µέλλον.
Μετά τη Μεταπολίτευση, και κυρίως µετά το 1980, είχαµε ραγδαία αύξηση του αριθµού των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων σε όλη τη χώρα. Αυτό έγινε χωρίς σοβαρή επεξεργασία, χωρίς ακαδηµαϊκά κριτήρια, χωρίς εθνικό σχεδιασµό. Βαφτίστηκε αποκέντρωση και στα λόγια στόχευε στο να δώσει πρόσβαση σε όλους στην ανώτατη παιδεία.
Αυτό βέβαια αποδείχτηκε τελείως ψευδεπίγραφο, χωρίς σύνδεση µε την αγορά εργασίας και µε τις πραγµατικές ανάγκες της
κοινωνίας. Η πρόσβαση όλων στην ανώτατη παιδεία παρέµεινε
βαθιά ταξική, αν και µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ταξικής διαίρεσης, που πλέον εκφράζονταν µε τη δυνατότητα για πληρωµή
καλών φροντιστηρίων και ακριβών ιδιωτικών σχολείων.
Κριτήριο για την επιλογή της πόλης υποδοχής –και θα το θυµόµαστε όλοι- κάθε νέας σχολής ήταν βασικά η ικανοποίηση του
ανταγωνισµού των τοπικών κοινωνιών και φυσικά το µικροκοµµατικό πολιτικό όφελος των τοπικών παραγόντων, Βουλευτών,
Υπουργών και αυτοδιοικητικών, που έσπευδαν να κεφαλαιοποιήσουν µε τη µορφή συλλογής ψήφων το περίφηµο παλαιοκοµµατικό «κατόπιν ενεργειών µου».
Δυστυχώς, τα σχέδια για την ανάπτυξη της χώρας µε άξονα
την αυτοδιοίκηση δεν κατάφεραν να δηµιουργήσουν στον λαό
περιφερειακή συνείδηση ούτε να δηµιουργήσουν βάση για συνέργειες και σύµπνοια µεταξύ των περιοχών της κάθε περιφέρειας.
Αν θέλουµε να µιλήσουµε µε τους όρους που ισχύσαν, σίγουρα η Περιφέρεια Στερεάς είναι αδικηµένη, αφού είναι η µόνη από
τις δεκατρείς περιφέρειες που δεν έχει δικό της πανεπιστήµιο.
Για την ακρίβεια, είχε από το 2003 µέχρι το 2013 ένα υποτυπώδες
Πανεπιστήµιο Στερεάς µε µία σχολή που έκλεισε στα πλαίσια του
σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» και ταυτόχρονα απέκτησε τη Σχολή Θετικών
Επιστηµών µε δύο τµήµατα του πανεπιστηµίου -αυτό νοµίζω ότι
πιστώνεται στην τότε πολιτική ηγεσία-, ενώ συνέχισε να έχει κάποια τµήµατα ΤΕΙ, που αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς µε την
εξαίρεση κάποιων τµηµάτων, οι επιδόσεις στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην καινοτοµία υπήρξαν αναιµικές, όπως έχει αναφέρει σε γραπτά του ο γενικός γραµµατέας Διά Βίου Μάθησης
της τότε κυβέρνησης.
Ουδέποτε, λοιπόν, υπήρξαν ελκυστικά για τους υποψήφιους
φοιτητές µε όλες τις επακόλουθες συνέπειες, ιδιαίτερα µετά τη
συνένωση του ΤΕΙ Χαλκίδας µε το ΤΕΙ της Λαµίας.
Το αντιφατικό είναι όταν το 2013 έκλεισε το Πανεπιστήµιο Στερεάς ελάχιστα αντιδράσαµε, ενώ σήµερα η µη επανίδρυση ως
Πανεπιστήµιο Στερεάς αποτελεί πεδίο στο οποίο επενδύουν οι
πολιτικοί αντίπαλοι της Κυβέρνησης για να ψαρέψουν στα θολά
νερά του τοπικισµού και της εξυπηρέτηση οικονοµικών τοπικών
συµφερόντων και ως νέοι Μαυρογιαλούροι να τάξουν το ξαναστήσιµο αυτού που οι ίδιοι κατήργησαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία είναι τοµέας στον
οποίο κάθε δράση, κάθε απόφαση, κάθε ενέργεια αφήνει αποτύπωµα στο σύνολο της χώρας. Η υπόθεση της παιδείας στη σύγχρονη εποχή απαιτεί συνέργειες που ξεπερνούν τα σύνορα των
τοπικών κοινωνιών και γίνονται εθνικής και υπερεθνικής εµβέλειας.
Πρόσφατα καλοδεχτήκαµε τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε το φηµισµένο Κολούµπια. Πόσο υποκριτικές µπορεί να ακούγονται µετά το γεγονός αυτό οι ενστάσεις για
τη συνέργεια τριών µεγάλων πανεπιστηµίων στον χώρο της Στερεάς Ελλάδας!
Πιστεύω, λοιπόν, ότι το παρόν νοµοσχέδιο δίνει µε τις διατάξεις του τη βέλτιστη λύση, υπό τις παρούσες συνθήκες, εµπεδώνοντας παράλληλα την περιφερειακή συνείδηση µεταξύ των
πολιτών. Ιδρύονται σε όλες τις µεγάλες πόλεις σχολές υψηλής
επιλεξιµότητας µε ισχυρά και βιώσιµα τµήµατα που θεραπεύουν
διακριτά και αναγνωρισµένα διεθνώς γνωστικά αντικείµενα.
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Ειδικά στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη
Λαµία, µαζί µε τα δύο υφιστάµενα Τµήµατα, της Πληροφορικής
µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική και το Τµήµα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν το Τµήµα
Μαθηµατικών και το Τµήµα Φυσικής. Τα τέσσερα αυτά τµήµατα
εντάσσονται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, ενώ στη Σχολή Επιστηµών Υγείας εντάσσονται και
το Τµήµα Φυσικοθεραπείας, σε αναβάθµιση του αντίστοιχου ΤΕΙ,
και το Τµήµα Λογοθεραπείας.
Παράλληλα, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύεται πανεπιστηµιακό ερευνητικό κέντρο αποτελούµενο από έντεκα ινστιτούτα,
δύο από τα οποία, το Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστηµάτων και Επιστήµης Δεδοµένων και το Ινστιτούτο Αποκατάστασης και Ευεξίας, θα έχουν έδρα τη Λαµία.
Η υψηλή επιλεξιµότητα των σχολών αυτών πέρα από την προσέλκυση φοιτητών από όλη την Ελλάδα, πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και στην κατεύθυνση της παραµονής των νέων της Στερεάς Ελλάδας για σπουδές στις σχολές αυτών, αποκαθιστώντας
έτσι και τη σύµπνοια και τις ευρύτερες συνέργειες µεταξύ των
περιοχών της περιφέρειας, που σήµερα δεν υπάρχουν.
Τέλος, πιστεύω ότι η ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευση
στην Ελλάδα, µέσω των ρυθµίσεων του παρόντος νοµοσχεδίου,
θα οδηγήσει κάποια στιγµή στην επανίδρυση του Πανεπιστηµίου
Στερεάς Ελλάδας, όπως προβλέπεται από το καινούργιο Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας που έχει εισαχθεί στο νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό, αν
είναι δυνατόν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τη δηµιουργία του
Τµήµατος Γεωλογίας µε έδρα τη Λαµία. Σας θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η Φθιώτιδα έχει αξιόλογο ορυκτό πλούτο και επιπροσθέτως είναι ο νόµος της Ελλάδας µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση ιαµατικών πηγών καθώς και µε εκτεταµένα γεωθερµικά
πεδία.
Σηµαντικό, επίσης, είναι ότι πρέπει να γίνει µια αναφορά και
προς τους τοπικούς παράγοντες στη Φθιώτιδα. Με την ευκαιρία
να υπενθυµίσω την ανάγκη υλοποίησης των δεσµεύσεων που
έχουν αναλάβει για τη χωροθέτηση της έκτασης που θα φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις του πανεπιστηµίου. Νοµίζω ότι έχουν
καθυστερήσει πάρα πολύ. Χρειάζεται µία τροποποίηση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και όπως προβλέπεται και από τον
σχετικό νόµο, γιατί ο χώρος, ο οποίος έχει υποδειχθεί από όλους,
είναι µία σηµαντική έκταση και δυστυχώς το γενικό πολεοδοµικό
σχέδιο της Λαµίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χωροθετηθεί
σε ένα σηµείο που είναι δασική έκταση.
Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουµε το παρόν νοµοσχέδιο και πιστεύω ότι οι συνάδελφοί θα
στηρίξουν µία καινοτόµα δράση η οποία γίνεται στην περιοχή για
να µπορέσει να αναπτυχθεί ένα πανεπιστήµιο το οποίο θα παίξει
σηµαντικό ρόλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Ακριώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσηµο,
καθώς σηµατοδοτεί το τέλος της µνηµονιακής εποχής και το πέρασµα σε ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα. Από τα πρώτα νοµοσχέδια που φέρνουµε φέτος προς ψήφιση και µετά την ανανέωση της εµπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνησή µας, το
νοµοσχέδιο αυτό αφορά τον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Έχει προηγηθεί σειρά µεταρρυθµίσεων τόσο στην τριτοβάθµια όσο και στις υπόλοιπες βαθµίδες και θα ακολουθήσουν
κι άλλες.
Στόχος µας είναι η διαµόρφωση εκ νέου του εκπαιδευτικού
χάρτη της χώρας, η διόρθωση στρεβλώσεων και παθογενειών, η
δηµιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος που να
ανταποκρίνεται στις διεθνείς προκλήσεις.
Με πάνω από χίλιες νέες θέσεις µελών ΔΕΠ, τα τελευταία δύο
χρόνια, µε αύξηση των εισροών κατά 40% συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος στα πανεπιστήµια, µε τον χώρο έρευνας 45 εκατοµµύρια που έχουν προϋπολογιστεί για την ενίσχυση ερευνη-
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τικών φορέων σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, µε εκατόν
πενήντα δύο νέες θέσεις εργασίας επιστηµόνων που θα ενισχύσουν ακόµη τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, µε δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν την επόµενη τριετία και
τεσσερισήµισι χιλιάδες προσλήψεις που θα γίνουν για πρώτη
φορά στην ειδική αγωγή το 2019, αυτή είναι η φροντίδα µας για
την παιδεία.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, η µία τροπολογία που αναφέρεται
στους διορισµούς και αφορά τον τρόπο διορισµού των εκπαιδευτικών –είτε για µόνιµους διορισµούς είτε για τις προσλήψεις αναπληρωτών- ήταν και είναι µια δύσκολη διαδικασία και αυτό είναι
δικό σας κατόρθωµα, της Αντιπολίτευσης, έτσι όπως έχουν δηµιουργηθεί τα πράγµατα µε πάρα πολλές οµάδες εκπαιδευτικών,
οι οποίοι διατηρούν για τον εαυτό τους το δικαίωµα να έχουν τη
µεγαλύτερη µοριοδότηση. Η ενισχυµένη προϋπηρεσία, το πτυχίο, ακόµα τα επιστηµονικά και κοινωνικά κριτήρια καθορίζουν
ένα σύστηµα ισορροπηµένο, το οποίο θα δώσει αυτήν τη διάσταση που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για το επόµενο διάστηµα
για να λειτουργήσουν.
Η άλλη τροπολογία που αναφερόµαστε είναι η µείωση των µαθητών ανά τµήµα από τα είκοσι πέντε στα είκοσι δύο, ξεκινώντας
από φέτος για τα νηπιαγωγεία και την Α’ δηµοτικού.
Το νοµοσχέδιο για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, όπως και το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργούν µια νέα αρχιτεκτονική στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Συγκροτούν τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας.
Ενισχύουν τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και παράλληλα ανοίγουν
το δρόµο για την ουσιαστική αναβάθµιση των τεχνολογικών ιδρυµάτων. Τα ΤΕΙ εντάσσονται σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ισχυρά,
µε κύρος και παράδοση στην εκπαίδευση, ώστε και για τα ίδια
να αποτελεί πρόκληση η διασφάλιση της αποτελεσµατικής και
ορθολογικής λειτουργίας από δω και πέρα ως ΑΕΙ. Κι έχουµε και
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ανησυχεί για το αν, πώς και
πότε θα ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήµια.
Τι προσέφερε, όµως, το δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα της
χώρας; Διαθεσιµότητες, απολύσεις, συνεχή µείωση των δαπανών
για την εκπαίδευση και ένα σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» που µάλλον για τυφώνας έµοιαζε. Στη λογική του «αποφασίζουµε και διατάσσουµε»
χωρίς συστηµατική προεργασία, προχώρησε σε συγχωνεύσεις
και κλείσιµο τµηµάτων χωρίς κριτήρια, χωρίς κεντρικό σχεδιασµό, χωρίς διαβούλευση.
Εµείς δεν ερχόµαστε εν µια νυκτί να αλλάξουµε τα πάντα. Εδώ
υπήρξε διαβούλευση για ενάµιση χρόνο, συστήθηκαν επιτροπές
εργασίας µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, έγιναν ανοιχτές δηµόσιες συζητήσεις στη βάση συγκεκριµένων κειµένων, προτάσεων και τεκµηριωµένων πορισµάτων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο έχουµε, λοιπόν, µια νέα αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, την ίδρυση του συγκροτήµατος Ευρίπου από το ΕΚΠΑ και νέων τµηµάτων στην Αθήνα,
νέα τµήµατα και σχολές για το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Σηµαντικό το όφελος που θα προκύψει και για το νοµό µας,
την Εύβοια. Πολύπλευρα αναµένεται να είναι τα οφέλη σε κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονοµικό επίπεδο µε την ίδρυση από το ΕΚΠΑ
της καινοτόµας δοµής της «Τεχνόπολης του Ευρίπου» στη Χαλκίδα. Είναι ένας χώρος ανάπτυξης καινοτόµων, ερευνητικών,
αναπτυξιακών και πολιτιστικών δοµών. Παράλληλα, ιδρύεται από
το ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και
Αειφορίας καθώς και οκτώ νέα τµήµατα, µε πρωτοπόρα και καινοτόµα γνωστικά αντικείµενα, όπως η αεροδιαστηµική, οι ψηφιακές τέχνες, ο εναλλακτικός τουρισµός, η διαχείριση λιµένων και
ναυτιλίας.
Η ένταξη των τµηµάτων σε ένα πανεπιστήµιο όπως το ΕΚΠΑ
µε µακρόχρονη ιστορική διαδροµή καθώς και η ενδυνάµωση µε
σύγχρονα αντικείµενα που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις
και προκλήσεις δίνει νέα δυναµική τόσο στα ίδια τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, αλλά και ευρύτερα για το νοµό µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο εµβληµατικό. Το είπε εξάλλου και ο ειδικός αγορητής της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης στην επιτροπή. Το παρόν νοµοσχέδιο θα µπορούσε, λέει, να είναι εµβληµατικό, αν ακούγαµε την
Αντιπολίτευση. Έπειτα καταψηφίζουν επί της αρχής το νοµοσχέ-
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διο -ε, αυτό µας ξεπερνά- και τώρα βάζουν και ονοµαστική ψηφοφορία.
Εγώ θα ήθελα ένα πράγµα να υπενθυµίσω στον ειδικό αγορητή του ΚΙΝΑΛ. Διαβάζω από ένα δελτίο Τύπου: «Επειδή οι ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και ιδίως για την Εύβοια δεν
πρέπει να συνεχίζουν να χάνονται, καλούµε την ευβοϊκή αυτοδιοίκηση, τους φορείς και την κοινωνία της Εύβοιας να µην µείνουν
απαθείς θεατές σε όσα δροµολογούνται, να στηρίξουν προτάσεις που δίνουν άµεση και απτή προοπτική για την ανώτατη παιδεία στην Εύβοια. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή του Κινήµατος Αλλαγής Νοµού Ευβοίας θεωρεί αναγκαία επιτέλους την ένταξη της
Χαλκίδας και της Εύβοιας στον ακαδηµαϊκό χάρτη της χώρας,
µε την εγκατάσταση δοµών πανεπιστηµιακού επιπέδου και αυτό
θα συµβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των πνευµατικών, πολιτιστικών και οικονοµικών πόρων της περιοχής.»
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ακριώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν ξέρω αν έχει ερωτηθεί η νοµαρχιακή ή το κόµµα τους στον
νοµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν µπορεί να µένει στάσιµος. Είναι
ένας ζωντανός οργανισµός όπου οι αλλαγές και ο επανασχεδιασµός είναι ζωτικής σηµασίας, ώστε να συµβαδίζει µε τις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κόπτεται για
το πότε και πώς θα ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήµια. Αυτό είναι
το µοναδικό µέληµα της και από την άλλη ο Αρχηγός της να δηλώνει από το βήµα του συνεδρίου του κόµµατος του «θέλω να
βγάλουµε φτερούγες και να πετάξουµε και να κάνουµε άλµα
στον καινούργιο κόσµο». Λίγο δύσκολο το πέταγµα στην περίπτωση του. Και να θέλει να πετάξει ο ίδιος, δηλαδή, είναι δύσκολο έως ανέφικτο να συµπαρασύρει τα βαρίδια που χρόνια
τώρα σέρνει το κόµµα του: σκάνδαλα στην υγεία, εξοπλιστικές
δαπάνες, το φάρµακο. Πώς ακριβώς θα πετάξει ο κ Μητσοτάκης
δεν ξέρω.
Οι άριστοι, οι απόφοιτοι των ιδιωτικών κολλεγίων, που λειτουργούν ως διαφηµιστές των ιδιωτικών συµφερόντων, είναι προφανές ότι βολεύονται µε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ανίσχυρο και
αποδυναµωµένο. Είναι προφανές ότι βολεύονται µε έναν πολίτη
που διαγράφει την ιστορία του, µε έναν νέο εργαζόµενο εξαθλιωµένο, στα όρια της απελπισίας. Ο χώρος, όµως, της δηµόσιας
εκπαίδευσης δεν είναι τσιφλίκι τους.
Ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους, που άφησαν το
στίγµα, συντελώντας στη συρρίκνωση και υποβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος, προχωράµε βήµα-βήµα στην αναδιαµόρφωση του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα σύγχρονο, που θα καλλιεργεί την ελεύθερη σκέψη
και θα προάγει τη γνώση και τη δηµιουργικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Χθες, πράγµατι, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, η Κυβέρνηση έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης από εκατόν
πενήντα έναν Βουλευτές και σήµερα συνεχίζει να κυβερνά, κύριε
Υπουργέ. Να δούµε, όµως, ποια είναι τα αποτελέσµατα, ποια
είναι η απόρροια της ψήφου εµπιστοσύνης που εχθές πήρατε.
Την επόµενη εβδοµάδα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, απ’ ό,τι µαθαίνουµε, θα φέρετε προς ψήφιση και προς κύρωση τη Συµφωνία των Πρεσπών.
Κύριε Υπουργέ Παιδείας, ελπίζω να έχετε διαβάσει τη Συµφωνία των Πρεσπών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Πολύ προσεκτικά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Πολύ προσεκτικά. Θα γνωρίζετε,
λοιπόν, ότι µέσα στη συµφωνία περιλαµβάνεται µία επιτροπή, η
οποία θα αποτελείται από Έλληνες και από Σκοπιανούς ειδικούς,
οι οποίοι θα εξετάσουν µεταξύ άλλων τα ελληνικά βιβλία της ελληνικής ιστορίας που διδάσκονται τα Ελληνόπουλα επί δεκαετίες
στα ελληνικά σχολεία. Θα πρέπει να ξαναγράψετε, κύριε Υπουργέ, την ελληνική ιστορία που διδάσκονται τα Ελληνόπουλα
στα ελληνικά σχολεία µε τη συµφωνία των Σκοπιανών.
Και ρωτάω, κύριε Υπουργέ, ποια είναι αυτά τα ιστορικά γεγονότα τα οποία πρέπει να ξαναγράψετε; Ποια είναι αυτά τα ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται τα Ελληνόπουλα σε ελληνικά
σχολεία, τα οποία χρήζουν αλλαγής και τα οποία θα πρέπει να
τα ξαναγράψετε µε τη συµφωνία των Σκοπιανών ειδικών; Γιατί
δεν τα λέτε στον ελληνικό λαό; Γιατί δεν τα λέτε στους Έλληνες
Βουλευτές της συµπαράταξής σας, που πρόκειται να ψηφίσουν
και να κυρώσουν τη Συµφωνία των Πρεσπών; Γιατί δεν λέτε; Γιατί
τα κρύβετε από τον ελληνικό λαό; Γιατί κρύβεται όλες αυτές οι
συνέπειες αυτής της κατάπτυστης, αυτής της πραγµατικά επιζήµιας Συµφωνίας των Πρεσπών, τις συνέπειες της οποίας θα τις
βλέπουµε τις επόµενες εβδοµάδες, τους επόµενους µήνες και
τα επόµενα χρόνια;
Ξαναγράφετε την ελληνική ιστορία µε τη Συµφωνία των Σκοπιανών ιστορικών και γι’ αυτό το πράγµα πανηγυρίζετε. Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ. Ελπίζουµε τουλάχιστον στη συζήτηση
που θα γίνει, την ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει για την κύρωση
της Συµφωνίας των Πρεσπών να µας πείτε ποια είναι αυτά τα
στοιχεία, ποια είναι αυτά τα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας,
ποια είναι αυτά τα στοιχεία των απελευθερωτικών πολέµων που
έγιναν όπου Έλληνες πρόγονοί µας έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν
το αίµα τους για να απελευθερώσουν τη Μακεδονία. Να µας τα
πείτε αυτά.
Απορώ πραγµατικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και των υπόλοιπων ανεξάρτητων δυνάµεων που στηρίζουν αυτήν
την Κυβέρνηση, πώς αύριο-µεθαύριο θα εξηγείτε και θα ξεχωρίζετε σ’ έναν επισκέπτη στην Ελλάδα ότι ο Μακεδόνας δήθεν
Ζάεφ είναι κάτι διαφορετικό από τον Μακεδόνα Μεγάλο Αλέξανδρο. Θα του φέρνετε τη Συµφωνία των Πρεσπών του κ. Τσίπρα
και θα του λέτε ότι το γράφει στο άρθρο 10 παράγραφος 2
γραµµή 3;
Πάµε στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό νοµοσχέδιο αδικεί κατάφωρα και µε
µοναδικό τρόπο τα Τρίκαλα. Πρώτον, όπως πολύ καλά απέδειξε
και ο εισηγητής µας, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας, δεν σχεδιάστηκε µε κανένα ακαδηµαϊκό,
µε κανένα επιστηµονικό, αξιοκρατικό, οικονοµικό ή άλλο κοινωνικό κριτήριο. Τα µόνα δεδοµένα που έχετε χρησιµοποιήσει αφορούν ρουσφετάκια σε «ηµετέρους», πιθανότατα συναδέλφους
σας, που εξυπηρετούν συµφέροντα φίλων ή συντεχνιακών σας
συνοδοιπόρων.
Το νέο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, για παράδειγµα, έτσι όπως
το έχετε σχεδιάσει, θα έχει τριάντα τέσσερα τµήµατα, είκοσι δύο
νέα και ένα µε υποσχετική, το οποίο ιδρύεται στα Τρίκαλα. Από
τα τριάντα πέντε τµήµατα µόλις τα τρία, δηλαδή δύο που θα
ιδρυθούν και ένα µε υποσχετική, θα έχουν έδρα τα Τρίκαλα. Μόλις το 5% των τριάντα πέντε τµηµάτων της Θεσσαλίας θα έχουν
έδρα τα Τρίκαλα.
Αρκεί να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι τα Τρίκαλα αυτήν τη στιγµή, όπως και πολλές άλλες περιοχές αυτής της χώρας που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ελλάδος, θα είχαν ερηµοποιηθεί,
θα είχαν φτωχοποιηθεί, αν η πολιτεία δεν είχε φροντίσει να ιδρύσει ανώτατα πανεπιστηµιακά και ανώτερα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τα οποία από τη µία συνεισέφεραν πολλά στην περιφερειακή ανάπτυξη και από την άλλη κράτησαν τους νέους στην
περιφέρεια της Ελλάδος, αλλά έφεραν και νέους φοιτητές από
τα µεγάλα αστικά κέντρα.
Οφείλω να σας ενηµερώσω, κύριε Υπουργέ, ότι τα Τρίκαλα σήµερα διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σ’ ό,τι
αφορά τον τουρισµό, τον αγροτικό τοµέα, τη µεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, που όµως, όπως φαίνεται
και όπως αποδεικνύεται, στον νέο σχεδιασµό του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας δεν λήφθηκαν καθόλου υπ’ όψιν.
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Μ’ αυτόν τον τρόπο αποµονώνετε ακόµα περισσότερο τα Τρίκαλα και ουσιαστικά επιτελείτε έναν πανεπιστηµιακό αποκλεισµό
της περιφερειακής ενότητας των Τρικάλων. Δύο τµήµατα από τα
τριάντα τέσσερα, τα οποία ιδρύετε, θα λειτουργούν στη Θεσσαλία και στην πόλη της Λαµίας. Είναι απαίτηση και του λαού των
Τρικάλων και των θεσµών των Τρικάλων να αποσύρετε αυτό το
νοµοσχέδιο και να το ξαναφέρετε σ’ ό,τι αφορά, µεταξύ άλλων,
όπως είπε ο κ. Τζαβάρας, και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Σήµερα ιδρύετε στη Λάρισα εννέα τµήµατα, εκ των οποίων
επτά νέα, στον Βόλο δέκα τέσσερα τµήµατα, εκ των οποίων δύο
νέα, στη Λαµία πέντε τµήµατα, εκ των οποίων τρία νέα, στην Καρδίτσα τέσσερα τµήµατα, εκ των οποίων τρία νέα. Στα Τρίκαλα
δύο τµήµατα παραµένουν να λειτουργούν και ένα µε υποσχετική,
χωρίς καθηγητές, χωρίς φοιτητές, χωρίς προϋπολογισµό, χωρίς
υπουργικές αποφάσεις.
Κοροϊδεύετε τον κόσµο. Πάτε να κοροϊδέψετε τον λαό των Τρικάλων και τους συναδέλφους της Βουλής των Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή όλοι θα συµφωνήσουµε
ότι θα πρέπει να αποκλείουµε και να µην επιτρέπουµε την πλειοδοσία λαϊκισµού σ’ αυτήν την Αίθουσα και επειδή θα πρέπει να
λαµβάνονται οι αποφάσεις σ’ ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση µε ακαδηµαϊκά κριτήρια, λαµβάνοντας υπ’όψιν τις τοπικές
ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες της χώρας για µελλοντικούς επιστήµονες, οι οποίοι θα πρέπει να συµβάλουν σε µια µακρόπνοη,
βιώσιµη, αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, θέλω να
σας πω ότι στα Τρίκαλα, πέρα από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τοµέα, έχουµε και ισχυρή µεταποίηση, µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες µεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων
στην Ελλάδα. Δίπλα σ’ αυτές έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πολλές άλλες µεγάλες, µεσαίες και µικρότερες µεταποιητικές εγκαταστάσεις.
Σήµερα τα Τρίκαλα ξέρετε πολύ καλά ότι είναι µια «έξυπνη»
πόλη, που εδώ και δεκαετίες επενδύουµε στην καινοτοµία και
στην έρευνα. Στα Τρίκαλα έχουµε ισχυρή τουριστική οικονοµία
και είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς
της Ελλάδος και ο δεύτερος, µετά το Άγιο Όρος, θρησκευτικός
προορισµός.
Τέλος, στα Τρίκαλα σήµερα λειτουργεί το Τµήµα Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων. Αυτό το
τµήµα οφείλει να ενδυναµωθεί σ’ ό,τι αφορά το ακαδηµαϊκό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να ιδρύσουµε γύρω του, να το βοηθήσουµε µε υλικοτεχνική υποδοµή, µε καθηγητές, µε νέα τµήµατα, µε τεχνικούς, µε διοικητικούς, γιατί δεν έχει σηµασία, κύριε
Υπουργέ, να ιδρύουµε τµήµατα στα χαρτιά χωρίς προσωπικό,
χωρίς καθηγητές, χωρίς χρήµατα, χωρίς εργαλεία, γιατί µ’ αυτόν
τον τρόπο δεν διασφαλίζουµε την παροχή εκπαίδευσης υψηλού
επιπέδου σε ανώτατο επίπεδο.
Γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και σας καλούµε, όπως πολύ καλά είπε ο κ. Τζαβάρας,
να το αποσύρετε, να το αλλάξετε και να το ξαναφέρετε πίσω σωστό και δίκαιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Ο συνάδελφος κ. Χρήστος Σιµορέλης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι σήµερα τα Τρίκαλα έχουν την τιµητική τους. Είχαµε όλα τα σχολεία και τέσσερις Βουλευτές που µίλησαν για τα
Τρίκαλα, άρα έχουν την τιµητική τους.
Θα έλεγα, όµως, στον συνάδελφο και φίλο και συντοπίτη Βουλευτή ότι µάλλον δεν διάβασε το νοµοσχέδιο. Έτσι δεν είναι,
κύριε Υπουργέ; Μάλλον δεν το διάβασε ο κ. Σκρέκας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα ήθελα, όµως, να πω το εξής, ότι όντως χθες ήταν µια ήττα
για τη Νέα Δηµοκρατία. Τόσο καιρό το πάλευε να ρίξει την Κυβέρνηση. Δεν το καταφέρατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κάνατε µνηµόσυνο µε δανεικά
κόλλυβα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ήταν µια ήττα για τη Νέα Δηµοκρατία, µια καθαρή εντολή για την Κυβέρνηση, για τη σταθερότητα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της χώρας, για την αξιοπιστία, µια εντολή που δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να φέρει όλα τα θετικά νοµοσχέδια, τα οποία θα υπερψηφίσετε, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Θέλετε-δεν θέλετε, θα τα ψηφίσετε όλα. Εδώ θα είµαστε και θα τα
πούµε.
Όσον αφορά στις Πρέσπες, τελικά η Νέα Δηµοκρατία αποδείχθηκε ότι ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Σε σύνθετη ονοµασία συµφωνεί. Ήλθε η ρηµατική διακοίνωση από τα Σκόπια και λύνει το
ζήτηµα και της γλώσσας και της εθνότητας που λέγατε. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα; Το ακούσαµε από τον συνάδελφο. Σας
έµειναν τα βιβλία.
Κύριοι συνάδελφοι, την επόµενη εβδοµάδα θα έλθει η συµφωνία. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα κάνει το παν ώστε την Κυριακή
να το γνωρίζει όλη η κοινωνία. Δεν θα ξεφύγετε στη συζήτηση
αυτή για όλα. Σας καλέσαµε. Κάλεσε χθες ο Πρωθυπουργός τον
κ. Μητσοτάκη. Κρύβεται. Δεν απαντάει. Θα έλθει σε ένα debate,
το οποίο θα δείξουν όλα τα κανάλια; Όχι βέβαια.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και στήριξης της δηµόσιας παιδείας και
θέτει την ακαδηµαϊκή κοινότητα στο επίκεντρο. Το σχέδιο που
έχουµε σήµερα µπροστά µας είναι αποτέλεσµα ενός ευρύτατου
δηµοκρατικού διαλόγου, της γνώµης της συγκλήτου των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των ιδρυµάτων. Βρίσκεται, λοιπόν, στον αντίποδα του µνηµονιακού
σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» της κυβέρνησης Σαµαρά. Το ξεχάσατε αυτό,
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Το νέο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, όπως αυτό προκύπτει µε τη
συνέργεια του υπάρχοντος ΑΕΙ µε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, εισάγει το ίδρυµα σε µια νέα εποχή ανάπτυξης. Το
Ίδρυµα ενισχύεται ουσιαστικά σε όλα τα επίπεδα.
Σχεδιάζουµε, λοιπόν, ένα πανεπιστήµιο µε σύγχρονα και καινοτόµα προγράµµατα σπουδών, σε ένα µεγάλο εύρος επιστηµονικών αντικειµένων, που θα προσφέρει πτυχία µε διεθνή αναγνώριση και επαγγελµατικά δικαιώµατα στους αποφοίτους.
Στην προσπάθεια αυτή, φυσικά, αξιοποιούνται οι υπάρχουσες
δοµές σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις, αλλά υπάρχουν οι αναγκαίες δεσµεύσεις για την οικονοµική ενίσχυση, έτσι ώστε το
ίδρυµα να λειτουργεί σε σύγχρονες υποδοµές και κυρίως, χωρίς
κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, ιδιαίτερα µε περιφερειακά τµήµατα των ΤΕΙ.
Συγκεκριµένα, για τα Τρίκαλα, συνάδελφοι, ακούστε το εξής.
Θα σας πούµε τι είχαµε στα Τρίκαλα. Είχαµε τη Σχολή και ένα
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών στο ΤΕΙ το οποίο δεν είχε καθόλου
δικαιώµατα, δεν είχε δασκάλους, δεν είχε διοικητική υποστήριξη.
Τι έχουµε σήµερα, συνάδελφοι; Έχουµε µια αναβαθµισµένη
Σχολή Φυσικής Αγωγής, τα ΣΕΦΑΑ. Και τι φέρνουµε εµείς; Ένα
Τµήµα Φυσικής Αγωγής, το Τµήµα Διαιτολογίας που έχει µεγάλη
σηµασία, συνάδελφοι και θα το δούµε αυτό τον Σεπτέµβρη, όταν
τα παιδιά συµπληρώσουν το µηχανογραφικό.
Το τρίτο είναι το ξενόγλωσσο τµήµα το οποίο ήταν πρόταση
των ΣΕΦΑΑ. Είναι το ξενόγλωσσο, το οποίο είναι το πρώτο τµήµα
σε όλη τη χώρα. Θα φέρει κόσµο από παντού. Τρία τµήµατα, λοιπόν.
Πάµε παρακάτω. Υπάρχουν τα ινστιτούτα. Πρώτο ινστιτούτο:
Κινησιολογίας. Δεύτερο: Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών.
Επίσης, υπάρχουν και όλα τα διετή προγράµµατα τα οποία δεν
υπήρχαν.
Θέλω να πω, επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι τα Τρίκαλα είναι η
πόλη του Ασκληπιού. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, µέσα από εσάς
-και νοµίζω ότι είστε θετικός προς αυτή την κατεύθυνση- να το
συζητήσετε µε τη σύγκλητο, ούτως ώστε, µιας και δεν υπάρχει
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας φαρµακευτική σχολή, να προταθεί
να δηµιουργηθεί φαρµακευτική σχολή στα Τρίκαλα. Το δικαιούµαστε.
Θα ήθελα πάρα πολλά να πω. Δεν θέλω να κλέψω καθόλου
χρόνο από τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί είναι πολλοί. Θα
ήθελα, όµως, να σταθώ -επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε και δώστε µου ένα λεπτό- σε αυτό που κάνει η Κυβέρνηση µετά από
δέκα χρόνια, δηλαδή στους διορισµούς δεκαπέντε χιλιάδων ανθρώπων, εκπαιδευτικών και για φέτος τεσσερισήµισι χιλιάδων.
Είχα την τύχη, κύριε Υπουργέ, να βρεθώ µε ανθρώπους που
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ήταν αναπληρωτές και µας έθεσαν τα ζητήµατα στα Τρίκαλα,
όπως επίσης µε νέα παιδιά τα οποία δεν είναι αναπληρωτές.
Είπαν και αυτά τα επιχειρήµατά τους. Ήρθαν, επίσης και άνθρωποι µε ζητήµατα κοινωνικά κ.λπ. και κυρίως τρίτεκνοι.
Θέλω να πω ότι κινείστε στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ αυτό το
συµπέρασµα έβγαλα, όταν και από τις τρεις πλευρές ήρθαν
αυτές οι θέσεις. Νοµίζω ότι είµαστε στη σωστή κατεύθυνση,
όσον αφορά στους διορισµούς.
Εκείνο που θέλω εγώ να πω και να τονίσω, αν είναι δυνατόν,
είναι να προσέξουµε πάρα πολύ εκείνους τους εκπαιδευτικούς
που έκαναν για χρόνια στα αποµακρυσµένα νησιά ή στις αποµακρυσµένες περιοχές. Επίσης, θα µπορούσαµε κάπως να διορθώσουµε τους τρίτεκνους και πολύτεκνους µε ορισµένα µόρια παραπάνω. Νοµίζω ότι αυτό το θέµα µπορεί να λυθεί και δεν θα
έχουµε καθόλου προβλήµατα.
Συνεπώς πιστεύω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο πρέπει να
υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Αντωνίου έχει τον λόγο από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από µια µέρα που η Κυβέρνηση κατάφερε να υφαρπάξει την ψήφο εµπιστοσύνης της
Βουλής από µια ετερόκλητη «συµµαχία» πλέον «της καρέκλας»,
ουσιαστικά παραβιάζοντας τη διάκριση των εξουσιών, κάτι που
δεν έχει προηγούµενο στην κοινοβουλευτική διαδικασία -µπορεί
να σας ζορίζει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια- και να µετατρέψει αυθαίρετα τη µειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
σε οριακή και εύθραυστη πλειοψηφία, έρχεστε σήµερα να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
Ποια είναι η κοινοβουλευτική σας νοµιµοποίηση για να περάσει
από τη Βουλή το παρόν νοµοσχέδιο, θα µας το πείτε. Μήπως
είναι µέρος της συµφωνίας σας κάτω από το τραπέζι µε τους
ΑΝΕΛ;
Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, µέχρι και ο πρωτοετής φοιτητής
της Νοµικής µαθαίνει ως δηµοκρατική συνθήκη του πολιτεύµατος ότι η Βουλή ελέγχει την κυβέρνηση και όχι η κυβέρνηση τη
Βουλή. Εσάς, τη «συµµαχία της καρέκλας», δεν σας απασχολεί.
Συνεχίζετε το καταστροφικό σας έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, που ξεκινήσατε εδώ και καιρό, πρόχειρα και χωρίς κανέναν σχεδιασµό, µε σκοπό, όπως λέτε, την υποτιθέµενη αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας.
Παρεµπιπτόντως, αναφέρατε στην οµιλία σας ότι έχετε µελετήσει τις ανάγκες για τους εκπαιδευτικούς. Θα µας πείτε, λοιπόν,
πόσοι θα διοριστούν, σε ποιον κλάδο και σε ποια ειδικότητα; Δεν
µας απαντήσατε.
Θύµατα, λοιπόν, του σηµερινού νοµοσχεδίου, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι για µια ακόµη φορά η τεχνολογική εκπαίδευση της
Στερεάς και της Θεσσαλίας. Καταργείτε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και
Στερεάς, χωρίς καµµία αξιολόγηση, τα οποία και ουσιαστικά
απορροφούνται από το ΕΚΠΑ, από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και εντάσσονται σε νέα
τµήµατα για τα οποία δεν υπάρχει καµµία µελέτη βιωσιµότητας,
κανένας σχεδιασµός, µε τρόπο που η ίδια η ΑΔΙΠ στην ετήσια έκθεσή της χαρακτηρίζει ακατάλληλο.
Τις περισσότερες φορές τα νέα τµήµατα γίνονται για να γίνουν
ή, µάλλον, για να το θέσω πιο ορθά, κύριε Υπουργέ, γίνονται για
να καλύψουν τις πελατειακές ανάγκες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ. Τι και αν χρειάζεται να καταργηθούν εξαιρετικά επιτυχηµένα τµήµατα, µε τεράστια απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας και πολύτοµη συνδροµή στην ιατρική έρευνα, όπως τα
ιατρικά εργαστήρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας! Τι και αν δηµιουργούνται
τµήµατα µε αλληλοκαλυπτόµενο αντικείµενο, τα οποία µε µαθηµατική ακρίβεια θα παράγουν άνεργους πτυχιούχους! Τι και αν
σε άλλα τµήµατα κινδυνεύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
πτυχιούχων. Όλα αυτά πολύ µικρή σηµασία έχουν για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση. Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να
ικανοποιήσετε την πελατειακή σας βάση.
Σας έχω, όµως και µια πρόταση, κύριε Υπουργέ: Να δηµιουρ-
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γήσετε ένα «Τµήµα Θεάτρου» ακόµη, γιατί θα έχετε έτοιµους καθηγητές, τον κ. Καµµένο, τον κ. Κουίκ, την κ. Κουντουρά, πλειάδα
άλλων που το µόνο που κάνουν είναι να στήνουν θεατρικές παραστάσεις!
Πέρα, λοιπόν, από την απορρόφηση των δύο ΤΕΙ έχουµε φυσικά και διατάξεις για την έρευνα, στις οποίες θα επικεντρωθώ,
µιας και ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Φωτάκης, φοβάται όχι µόνο
τη διαβούλευση, αλλά φοβάται και τον αντίλογο -και λείπει την
ώρα που µιλάω- και την κριτική για όσα πράττει.
Δεν εξηγείται αλλιώς, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι, κατά την
προσφιλή σας τακτική, σε ακόµη ένα νοµοσχέδιο οι ρυθµίσεις
που αφορούν την έρευνα ουδέποτε τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση.
Τον δικό µας, όµως, αντίλογο δεν µπορείτε να τον εµποδίσετε.
Ακούστε τον, λοιπόν, καλά. Άρθρα 17 και 23: Λέτε ότι ιδρύετε
δύο ακόµη πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα στο ΕΚΠΑ και στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Ο νόµος είναι σαφής, κύριε Φωτάκη, για τη διαδικασία που
οφείλετε να ακολουθήσετε στην περίπτωση ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων. Σας τον υπενθυµίζω: Άρθρο 13 παράγραφος 5
του ν.4310, όπως εσείς τροποποιήσατε από το άρθρο 11 παράγραφος 3 του ν.4386, του δικού σας νόµου: «Σε περίπτωση ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων προηγείται µελέτη
οικονοµοτεχνική, µελέτη σκοπιµότητας, βιωσιµότητας, έκθεση
συµβατότητας κ.λπ.. Οι µελέτες αυτές πρέπει να έχουν τη σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΚ». Τι είναι το ΕΣΕΚ;
Σας ερωτώ λοιπόν, κύριε Φωτάκη. Ακολουθήσατε την προβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία για την ίδρυση των δύο αυτών
πανεπιστηµιακών ερευνητικών κέντρων; Υποβάλατε τις απαιτούµενες µελέτες στο ΕΣΕΚ; Εξασφαλίσατε τη σύµφωνη γνώµη του
ΕΣΕΚ; Η απάντηση είναι όχι.
Και αυτά δεν τα λέµε εµείς, κύριε Φωτάκη. Ο κ. Φωτάκης δεν
είναι εδώ, οπότε θα τα ακούσετε εσείς, κύριε Γαβρόγλου, αντί
του κ. Φωτάκη, αλλά προφανώς δεν δίνετε και σηµασία. Αυτά τα
λέει το ίδιο το ΕΣΕΚ, κύριε Γαβρόγλου, δηλαδή το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο της πολιτείας για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την έρευνα.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά την από 20 Ιουλίου επιστολή
του Προέδρου ΕΣΕΚ προς εσάς, κύριε Υπουργέ, το οποίο επιβεβαιώνει όλους τους ανωτέρω ισχυρισµούς και το οποίο προσπαθεί να σας επαναφέρει στην κανονικότητα και στη νόµιµη διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Αντωνίου καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διαβάζω χαρακτηριστικά την τελευταία φράση της επιστολής:
«Με βάση τα παραπάνω, το ΕΣΕΚ θα αναµένει την υποβολή των
προβλεπόµενων µελετών και εκθέσεων για τα υπό ίδρυση ερευνητικά κέντρα, ώστε να εκφράσει τη γνώµη του».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε και εµένα µερικά λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ ακόµα περιµένει τις µελέτες και µάλλον θα τις περιµένει για πολύ καιρό.
Αυτό ακριβώς σας τόνισε και η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών κατά
την ακρόαση φορέων.
Συνεπώς κύριε Υπουργέ, αδιαφορείτε πλήρως για το ανώτατο
γνωµοδοτικό όργανο της πολιτείας, το ΕΣΕΚ. Γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας τον νόµο. Δεν λαµβάνετε καν υπ’
όψιν σας τις ενστάσεις των ερευνητών και συνεχίζετε ακάθεκτος
την πολιτική σας στην έρευνα, την οποία δείξατε από τα πρώτα
σας κιόλας νοµοθετήµατα, την πολιτική του «αποφασίζουµε και
διατάζουµε».
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ενεργείτε και στο άρθρο 35, που
περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις για το ΕΛΙΔΕΚ. Με την παράγραφο 2
αλλάζετε, κύριε Φωτάκη, για τρίτη φορά από την ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ, µέσα σε λιγότερο από δυόµισι χρόνια, το σύστηµα αξιολόγησης των προτάσεων, των υποψήφιων δικαιούχων της χρηµατοδότησης. Τι έγινε; Η προσπάθεια κατανοµής των πόρων σε
ηµετέρους δεν µας βγαίνει; Γι’ αυτό και παραιτήθηκε ο προηγού-
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µενος πρόεδρος τους ΕΛΙΔΕΚ; Δεν άντεξε τις πιέσεις;
Αρχικά η αξιολόγηση γινόταν από τριµελή µε πενταµελή επιτροπή εµπειρογνωµόνων, βάσει του ν.4485. Το αλλάξατε αυτό
και µετά ξεκινήσατε να κάνετε την αξιολόγηση από επιτροπές εµπειρογνωµόνων. Και τώρα έρχεστε και το αλλάζετε ξανά.
Αλήθεια, θα µας απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο
αλλάζετε κάθε λίγο και λιγάκι το σύστηµα αξιολόγησης των προτάσεων; Ακόµα και ο πλέον αφελής αντιλαµβάνεται, κύριε Υπουργέ, ότι δεν µπορεί να υφίσταται καµία αξιοπιστία και αντικειµενικότητα σε ένα σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο αλλάζετε συνεχώς και σκοπίµως, προφανώς για να κατευθύνετε τη χρηµατοδότηση εκεί που πρέπει.
Όσο καλόπιστοι και αν θέλουµε να είµαστε, δυστυχώς δεν µας
το επιτρέπετε. Όµως εσείς -τον κ. Φωτάκη εννοώ, όχι εσάς, κύριε
Γαβρόγλου- να µην ξεχνιόµαστε, υπηρετήσατε τη λογική του
«λεφτά υπάρχουν», µαζί µε τον Γιώργο Παπανδρέου. Εσείς φυσικά προσπαθείτε να το ξεχάσετε. Όπως επίσης, γνωρίζετε καλά
και την πολιτική του «Τσοβόλα, δώστα όλα». Γνωρίζει ο κ Φωτάκης καλά αυτήν την πολιτική. Κόβετε και ράβετε λοιπόν, το σύστηµα αξιολόγησης στα µέτρα σας, όπως σας βολεύει. Έλεος!
Και πάµε εν τάχει στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, όπου µε
µία ακόµα φωτογραφική διάταξη, σαν αυτές που µας έχετε συνηθίσει, επανακαθορίζετε τις αποδοχές, λέει, του γενικού διευθυντή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και νοµιµοποιείτε τις δαπάνες, του
ανωτέρω φορέα που αφορούν την καταβολή µισθοδοσίας του
γενικού διευθυντή, από 1η Ιανουαρίου του 2017, έως σήµερα.
Τι και αν προκύπτει ενδεχόµενη δαπάνη, τι κι αν γίνεται αναδροµικά, τι κι αν επιβαρύνονται οι Έλληνες; Μικρή σηµασία έχει
για σας. Αρκεί να πηγαίνουν καλά οι µικροεξυπηρετήσεις.
Και δυο λόγια για το άρθρο 37. Στην παράγραφο 3 µε µία αόριστη διάταξη νοµιµοποιείτε αναδροµικά τις ταµειακές και δανειακές διευκολύνσεις, που καταβλήθηκαν από τα ερευνητικά και
τεχνολογικά κέντρα ή τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. Θα πρέπει να µας
προσδιορίσετε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες ακριβώς διευκολύνσεις
αναφέρεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ρύθµιση είναι τόσο αόριστα διατυπωµένη που ενδέχεται να
καταντήσει «κολυµβήθρα του Σιλωάµ», µέσω της οποίας θα νοµιµοποιεί τα αναδροµικά για κάθε ταµειακή και δανειακή απασχόληση.
Όσον αφορά την παράγραφο 2 του 37 φέρνει µικροαλλαγές
στα ΕΛΚΕ κ.λπ.. Εκεί σας καταθέτω την επιστολή της Ένωσης
Ελλήνων Ερευνητών προς τον Πρωθυπουργό για το θέµα της
γραφειοκρατίας, γιατί τη γραφειοκρατία τη φέρατε εσείς, µε το
που εντάξατε τις ερευνητικές δραστηριότητες στο δηµόσιο λογιστικό. Η γραφειοκρατία, λοιπόν, είναι δικό σας επίτευγµα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Αντωνίου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για µας, στη Νέα Δηµοκρατία, η ενίσχυση της τεχνολογικής
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες αποτελεί πρόταγµα και βασικό
µέσο για την καταπολέµηση της ολοένα αυξανόµενης νεανικής
ανεργίας και την ανάσχεση του brain drain.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εσείς αντ’ αυτού, έχετε καταντήσει τη δήθεν αναµόρφωση του ακαδηµαϊκού χάρτη, αλλά και την έρευνα
σε ψηφοθηρικό εργαλείο, το οποίο χρησιµοποιείτε για να εξυπηρετήσετε προεκλογικά µικροκοµµατικά συµφέροντα.
Φτάνει! Σας έχουν καταλάβει και οι πέτρες!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Τον λόγο έχει η k. Φωτεινή Βάκη. Αν δεν φροντίσουµε λίγο το
χρόνο, οι τελευταίοι δέκα µε δώδεκα οµιλητές δεν θα µιλήσουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χω τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θέλετε, κύριε Παπαδόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Από επτά λεπτά η κυρία συνάδελφος µίλησε δώδεκα. Αν πάµε µε αυτήν την λογική, οι τελευταίοι δεν θα µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μην διαµαρτύρεστε,
κύριε Παπαδόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Διαµαρτύροµαι!
Προτείνω το εξής: Όσοι υπερβαίνουν το χρόνο, να κόβεται
από τους επόµενους της ίδιας παράταξης. Δεν πάει άλλο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μην διαµαρτύρεστε!
Η κ. Τζούφη, πριν αντί για εννέα λεπτά µίλησε δεκαεπτάµιση,
έλεγε ενδιαφέροντα πράγµατα και την άφησα να ολοκληρώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα αφαιρέσετε από το ΣΥΡΙΖΑ! Κακώς!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κακώς, κύριε Πρόεδρε. Δεν
γραφόµαστε για να µας διαγράφετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Βάκη, έχετε τον
λόγο για δώδεκα λεπτά, ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστηκαν διάφορα από τους προηγούµενους οµιλητές περί
δηµόσιου πανεπιστηµίου. Εσχάτως, λοιπόν ο κατηγορούµενος
και ο συνήθης ύποπτος, όσον αφορά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο που φέρεται να
είναι και άντρο ανοµίας. Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την οµιλία
µου µε µία αναφορά σε αυτό το δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Από τη σύνοδο λοιπόν, του Μαρακές το 1994, ετέθη ως στόχος η απελευθέρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και η νεοφιλελεύθερης κοπής υποταγή των πανεπιστηµίων στην αγοραία
λογική, στους νόµους της αγοράς, µε τις ευλογίες τότε του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, της Παγκόσµιας Τράπεζας, του
ΟΟΣΑ και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Για τους θιασώτες της νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας, η αγορά
όφειλε να κατεδαφίσει δηµόσια αγαθά, συµπεριλαµβανοµένης
και της εκπαίδευσης, αφού τα είχε κατασυκοφαντήσει, απαξιώσει
και αποδοµήσει συστηµατικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πανεπιστήµια δεν είναι τεχνικές σχολές κατάρτισης και ειδίκευσης και οι σπουδαστές δεν
είναι πελάτες που αγοράζουν γνώση από πωλητές διδάσκοντες.
Δεν ρυθµίζει το αόρατο χέρι της αγοράς ούτε τα γνωστικά αντικείµενα ούτε τα ερευνητικά πεδία που θεραπεύει το πανεπιστήµιο. Διότι η επιστηµονική έρευνα ή θα είναι ελεύθερη και ακηδεµόνευτη ή δεν θα υπάρχει. Έρευνα χειραγωγούµενη, έρευνα
έρµαιο της οικονοµικής χρησιµοθηρίας είναι σχήµα οξύµωρο.
Τα αντικείµενα έρευνας όχι µόνο δεν υπόκεινται στους νόµους
της αγοράς, αλλά µπορεί να είναι και τέτοια που να την αµφισβητούν ευθέως. Μπορεί, παραδείγµατος χάριν, κάποιος να φανταστεί ένα πανεπιστήµιο, από το οποίο θα απουσιάζουν οι κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές επιστήµες, επιστήµες που αρθρώνουν
λόγο ρηξικέλευθο και λόγος ύπαρξής τους είναι η κριτική της
υπάρχουσας τάξης πραγµάτων; Ήταν άραγε τυχαία η εχθρότητα
και η συστηµατική υποβάθµιση αυτών των επιστηµών, από την
εποχή του θατσερισµού, τη δεκαετία του ’80;
Ο κ. Τζαβάρας έκανε µία αναφορά στον Ντεριντά και το απροϋπόθετο πανεπιστήµιο. Εγώ θα πάω πολύ πιο πίσω, κύριε Τζαβάρα. Γενεσιουργός αιτία των πρώτων πανεπιστηµίων, πριν από
οκτώ αιώνες, ήταν ένα και µόνο ένα πράγµα: η κατοχύρωση και
θέσπιση ενός δηµόσιου χώρου διεξαγωγής απρόσκοπτης έρευνας και εκφοράς ελεύθερης σκέψης, δηλαδή µία σκέψη χειραφετηµένης από το ζυγό οποιασδήποτε εξουσίας εκκλησιαστικής,
οικονοµικής, κρατικής.
Ας πάµε λίγους αιώνες µετά, το 1792, όπου στο κείµενό του
µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η διένεξη των σχολών» ο Immanuel
Kant έθετε ως κριτήριο του κέντρου βάρους των επιστηµών την
ελευθερία, όχι αυτή της αγοράς, αλλά της σκέψης του κριτικού
αναστοχασµού που απελευθερώνει από τα βαρίδια της αυθεντίας, της παράδοσης, του παραδεδεγµένου και γι’ αυτό και αναγόρευε ως κορωνίδα των επιστηµών τη φιλοσοφία, συνώνυµη µε
την ορθή χρήση του λόγου και την κριτική.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Στην Ελλάδα έπρεπε να περάσουν δύο
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αιώνες για να ιδρυθεί το πρώτο τότε και µοναδικό αυτόνοµο
Τµήµα Φιλοσοφίας. Θεωρώ εποµένως εξόχως σηµαντική τη νοµοθετική κατοχύρωση, µε το παρόν σχέδιο νόµου, της αυτονοµίας του γνωστικού αντικειµένου της φιλοσοφίας, µολονότι για
εσάς που είστε υπέρµαχοι του πανεπιστηµίου της αγοράς αφορά
ένα πεδίο χωρίς οικονοµικά οφέλη και αντίκρισµα.
Θεωρώ την προαγωγή των σπουδών φιλοσοφίας σήµερα µία
ρωγµή φωτός στα σκοτάδια µιας εποχής που, αν και παρέλαβε
την κληρονοµιά του Διαφωτισµού, δεν είναι καθόλου διαφωτισµένη σήµερα. Και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
αυτό που λέµε η δίκαιη ανάπτυξη, θα πρέπει να συµπορεύεται
και µε την αξιακή ανασυγκρότηση της χώρας και τη θωράκιση
της δηµοκρατίας, της οποίας οι εχθροί της, οι κήρυκες µίσους,
µισαλλοδοξίας, ρατσισµού, εθνικισµού, δυστυχώς πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα.
Αν µια κοινωνία στοχάζεται τον εαυτό της µέσω του πανεπιστηµιακού θεσµού, αν το πανεπιστήµιο είναι ο καθρέφτης και η
συνείδησή της, τότε το τελευταίο, το πανεπιστήµιο, γίνεται και η
δυνατότητα, ο όρος δυνατότητας, η µαγιά µιας δηµοκρατικής
κοινωνίας. Και το αντίστροφο ισχύει. Μέσα σε µία δηµοκρατική
κοινωνία µπορεί να ανθήσει ένα πανεπιστήµιο, όπως το όρισε η
ιδρυτική του συνθήκη, δηµόσιο χώρο ελεύθερης διδασκαλίας και
έρευνας που κατοχυρώνει θεσµικά η διοικητική του αυτονοµία
και η δηµοκρατική διαβούλευση των µελών της κοινότητας που
το αποτελούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χαµένη τιµή του αυτοδιοίκητου και της δηµοκρατικής λήψης αποφάσεων του πανεπιστηµίου
αποκαταστάθηκε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, από αυτήν την
Κυβέρνηση. Η αιµοδότηση της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω της διεύρυνσης του ακαδηµαϊκού χάρτη έγινε από
αυτή την Κυβέρνηση. Η δηµιουργία νέων τµηµάτων, ιδίως στα
περιφερειακά πανεπιστήµια, δείχνει ότι αυτή η Κυβέρνηση αποσκοπεί στην ενίσχυση του δηµόσιου πανεπιστηµίου χωρίς αστερίσκους.
Κυρίως όµως και πρωτίστως, ακόµα και αν εγείρονται αιτιάσεις
και εύλογες διαφωνίες, ενστάσεις για τη σκοπιµότητα ίδρυσής
τους, για τα σχέδια νόµου που αφορούν τις συνέργειες ιδρυµάτων η νέα αρχιτεκτονική -αυτό θέλω να τονίσω- του ακαδηµαϊκού
τοπίου από πού προκύπτει; Προκύπτει από µία ευρεία διαβούλευση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και των οργάνων
της και όχι ερήµην τους.
Τα λέω αυτά γιατί είναι νωπές οι µνήµες από το σχέδιο της αυθαίρετης και άτακτης κατάργησης σχολών και τµηµάτων µε µοναδικό τότε κριτήριο οικονοµίες κλίµακας που άκουγε και στο
όνοµα σχέδιο “ΑΘΗΝΑ». Οποίος οργουελικός ευφηµισµός και
εφιάλτης!
Νωπές είναι και οι µνήµες, όµως, της εποχής της ψευδεπίγραφης ευφορίας και ευµάρειας, όπου ο ακαδηµαϊκός χάρτης χαρασσόταν µε σύνθηµα «κάθε χωριό και τµήµα» για να αυξηθεί το
πελατολόγιο των βουλευτικών γραφείων, για να διασφαλιστεί η
επανεκλογή τοπικών αρχόντων, να εξασφαλιστούν θέσεις µελών
ΔΕΠ «ηµετέρων» και να ευηµερεί όχι η παιδεία, αλλά οι καφετέριες και τα rooms to let των περιοχών.
Αδιαµφισβήτητα, λοιπόν, σήµα κατατεθέν της εν Ελλάδι ακαδηµαϊκής αρχιτεκτονικής είναι η άναρχη δόµηση και κάποια «αυθαίρετα» χωρίς λόγο ύπαρξης και χωρίς διασύνδεση µε το
επιστηµονικό γίγνεσθαι. Μονόδροµος ενίσχυσης του δηµοσίου
πανεπιστηµίου, που θα παρακάµπτει τόσο µία βίαιη κατάργηση
τµηµάτων όσο και µία αυτόµατη αναβάθµιση των υφιστάµενων,
είναι η απόπειρα να ανασχεδιαστεί ο ακαδηµαϊκός χάρτης επί τη
βάσει συνεργειών που θα υπαγορεύονται από αποκλειστικά ακαδηµαϊκά κριτήρια και όχι τοπικιστικές ιδιοτέλειες και θα αποτελέσουν προπλάσµατα, σκαριφήµατα του πανεπιστηµίου του 21ου
αιώνα, στο οποίο θα πρέπει να συµβιώνει η δηµοκρατική λειτουργία µε την ακαδηµαϊκότητα, αλλά και η διδασκαλία µε την έρευνα, που νοείται ως µία οριζόντια διεπιστηµονική συνέργεια και
ένα παράθυρο προς τοπικές κοινωνίες που αποκαλύπτει ορίζοντες.
Σε αυτό, λοιπόν, το πανεπιστήµιο το στοίχηµα που θα πρέπει
να κερδηθεί είναι η υπέρβαση του διλήµµατος της παραδοσιακής
από καθέδρας διδασκαλίας από τη µια και της αγοραίας λογικής
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µιας άνευ όρων υποταγής στο κέρδος από την άλλη, της ερµητικά κλειστής εντός του ακαδηµαϊκού χώρου ζωής της κοινότητας και µιας «εξωστρέφειας» που νοείται ως χειραγώγηση από
ιδιωτικά οικονοµικά τοπικά συµφέροντα. Αυτά, λοιπόν, τα διλήµµατα θα πρέπει να υπερβεί αυτό το πανεπιστήµιο.
Εισέρχοµαι τώρα στην τροπολογία που αφορά τον νέο τρόπο
διορισµού των εκπαιδευτικών. Το είπαν πολλοί Βουλευτές πριν
από µένα ότι είναι η πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια που δροµολογήθηκαν δεκαπέντε χιλιάδες µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών. Είναι, αν θέλετε, η πρώτη πράξη οξυγόνου του δηµόσιου
σχολείου, ενίσχυσης της πολύπαθης ειδικής αγωγής και αποκατάστασης µεγάλων αδικιών, µε µεγαλύτερη αυτή της αδιοριστίας
και της δεκαετούς αναµονής διορισµού των επιτυχόντων του
ΑΣΕΠ του 2008.
Εσείς, λοιπόν, της Αντιπολίτευσης, οι διαπρύσιοι κήρυκες της
αριστείας, της αντιγραφής, των µαθητών-πελατών, της αξιολόγησης ως προσχήµατος απολύσεων θα την υποστηρίξετε; Εσείς
που επιθυµείτε διακαώς την επιστροφή της αναλογίας 1 προς 5,
µια πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, οι ορκισµένοι εχθροί και
διώκτες των δηµοσίων υπαλλήλων, θα ανοίξετε αυτήν τη φορά
το παράθυρο ελπίδας και δικαίωσης σε δεκαπέντε χιλιάδες εκπαιδευτικούς ή θα το λοιδορήσετε και αυτό ως παροχολογία, ως
προεκλογικό επικοινωνιακό πυροτέχνηµα και ούτω καθεξής;
Θα ήθελα εδώ να σας θυµίσω και τις δυόµισι χιλιάδες απολύσεις εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης µε την αντίστοιχη κατάργηση των ειδικοτήτων που υπηρετούσαν για να τους ρίξετε
αυτούς και τους σπουδαστές, βεβαίως, βορά τότε στα ιδιωτικά
ΙΕΚ και στις σχολές.
Θα ήθελα να θυµίσω τη στιγµή που κουρελιαζόταν η αξιοπρέπεια δασκάλων όταν επιστρατεύονταν προληπτικά για να µην
απεργήσουν. Και όσον αφορά τα των πανεπιστηµίων θα ήθελα
να υπενθυµίσω και εκείνες τις διαθεσιµότητες χιλίων διοικητικών
υπαλλήλων των πανεπιστηµίων όπου βεβαίως θα οδηγούσαν, µεταξύ άλλων, στην αποσάθρωση και στη διάλυση ιδρυµάτων, για
να ανοίξουν ενδεχοµένως πεδίον δόξης και κέρδους λαµπρό
στην αναβάπτιση ή µετάφραση παραπηγµάτων και κέντρων
σπουδών, κολεγίων και συναφών επικερδών επιχειρήσεων στα
ιδιωτικά πανεπιστήµια που ονειρεύεστε.
Αναγκαίες είναι οι υποµνήσεις. Δυστυχώς, βέβαια, η ελπίδα
νέων µόνιµων διορισµών στα σχολεία αυτές τις µέρες είναι αλήθεια ότι σκεπάστηκε από φωνές και αντιπαλότητες, από αιτιάσεις, από ανταγωνισµούς µεταξύ οµάδων: παλαιοί εναντίον νέων,
κάτοχοι τίτλων εναντίον µη κατόχων. Παίρνει χαρακτηριστικά διαγενεακά: ένας γονιός µε βάση τα χρόνια αδιοριστίας θα µπορεί
να στρέφεται κατά του παιδιού του που αποφοίτησε ή κατέχει διδακτορικό δίπλωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι οι αναπληρωτές καθηγητές στήριξαν τη δηµόσια εκπαίδευση σε πολύ δύσκολους καιρούς, χωρίς µόνιµη κατοικία και εργασία, αλλά και χωρίς
δικαιώµατα, πλάνητες από χωρίου εις χωρίον, υπηρετώντας την
εκπαίδευση σε αποµακρυσµένες, δύσβατες περιοχές, αναµένοντας κάποια στιγµή στο µακρινό µέλλον την έλευση διορισµού.
Αυτή είναι η µια όψη της πραγµατικότητας.
Υπάρχει, όµως, και µία κρίσιµη µάζα µιας γενιάς όπου η ανεργία στην οποία καταδικάστηκε δεν ήθελε να µεταφραστεί σε αεργία. Διδακτορικά διπλώµατα, µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών δεν
συνεπάγεται ότι αποκτήθηκαν µε αδρά δίδακτρα ή στη γνωστή
«βιοµηχανία» σεµιναρίων που αποτιµώνται ποσοτικά έναντι κέρδους. Είναι ορθό, λοιπόν, να µείνουν και αυτοί αδικαίωτοι ή να
θυσιαστούν στον βωµό µιας -καλόπιστα το λέω- εξισωτικής δηµαγωγίας;
Θεωρώ ότι η τροπολογία, µε τις διορθώσεις που έγιναν, θα
πρέπει να είναι ισορροπηµένη -είναι ισορροπηµένη- και να εισάγει έναν τρόπο διορισµού τέτοιον ούτως ώστε να µην αδικηθεί
καµία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Ας µην αφήσουµε τα πέτρινα χρόνια της κρίσης, της δυσπραγίας, της ανεργίας, της απελπισίας, µιας επ’ αόριστον αναµονής,
να µεταλλαχθούν σε θυµό και οργή, όχι εναντίον της πολιτείας,
αλλά –φευ!- εναντίον του συναδέλφου. Σε αυτή τη γενιά, τη χαµένη γενιά της κρίσης, ας δώσουµε πίσω ένα όνειρο, ένα όραµα,
ένα µέλλον. Είναι µία γενιά η οποία, κουβαλώντας στις απο-
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σκευές της τίτλους και πλούσια βιογραφικά, ξεριζώθηκε χωρίς
ελπίδα και µετανάστευσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστηκαν πολλά περί «Κυβέρνησης -«κουρελού», για τη
Συµφωνία των Πρεσπών, όλα αυτά τα οποία δηµιούργησαν µία
τοξική ατµόσφαιρα τις προηγούµενες δύο µέρες.
Αρκούµαι να σας πω ότι η ψήφος εµπιστοσύνης ήταν µία πράξη γενναιότητας. Το είπα και προχθές. Ζήτησε τη νοµιµοποίηση,
ενώ θα µπορούσε να οχυρωθεί πίσω από τη νοµιµότητα, όπως
την επιτάσσει στο Σύνταγµα. Κερδήθηκε η ψήφος εµπιστοσύνης.
Διότι η νοµιµοποίηση δεν εξαντλείται στη νοµιµότητα. Επίκειται
η Συµφωνία των Πρεσπών για την οποία είπατε πολλά.
Τελειώνω µε αυτό. Ας γίνουν όλα αυτά αφορµή, και η Συµφωνία των Πρεσπών, να ανανοηµατοδοτήσουµε κακοποιηµένους και
τραυµατισµένους όρους. Ας δώσουν το έναυσµα, επιτέλους, να
οικοδοµήσουµε µία ανοικτή, προοδευτική, δηµοκρατική κοινωνία
κι όχι ένα έθνος - «σκαντζόχοιρο», περίκλειστο και αυτάρεσκο
στους µύθους του για τους περιούσιους λαούς στην ιστορία, που
άπαντες επιβουλεύονται.
Ας σταµατήσετε να διχάζετε τον ελληνικό λαό για έναν καιροσκοπισµό, για τον διακαή σας πόθο για παλινόρθωση, για ένα
«αδειανό πουκάµισο». Ο καθείς και τα όπλα του και όλοι θα λογοδοτήσουµε στην Ιστορία και στις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Να σας ενηµερώσω
ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ
- ΔΗΜΑΡ επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις».
Η ψηφοφορία θα γίνει στις 23:00’ µαζί µε την άλλη ψηφοφορία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση σε κάποια στοιχεία που έδωσε η κ. Αντωνίου προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Επειδή η κ. Αντωνίου
έλειπε και από τις επιτροπές που προηγήθηκαν…
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τυχαίνει να είµαστε και άρρωστοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ναι, το ίδιο όµως µπορεί
να συµβαίνει και µε άλλους.
Έλειπε και το πρωί, ως επί το πλείστον. Τέλος πάντων, δεν
θέλω αυτή τη στιγµή να αντιδικήσω. Άλλωστε, όταν µιλάει για τα
θέµατα της πολιτικής µας στην έρευνα, αποτελεί ζωντανή διαφήµιση για το έργο που επιτελείται.
Απλώς ένα πράγµα ήθελα να διευκρινίσω, το οποίο είναι σηµαντικό. Όσον αφορά τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα,
αυτά δεν εµπίπτουν στον ν.4386. Δεν είναι κέντρα εποπτευόµενα
από τη γενική γραµµατεία. Έχει διευκρινιστεί αυτό στις επιτροπές. Είναι κέντρα τα οποία ελέγχονται και ουσιαστικά είναι προτάσεις των ίδιων των πανεπιστηµίων, στο πλαίσιο του αυτοπροσδιορισµού τους. Έχουν το δικαίωµα να το κάνουν αυτό. Έχουν
το δικαίωµα να αυξήσουν τη δυνατότητα της εµβέλειας δραστηριοτήτων που έχουν στα πανεπιστήµια µέσα, δηµιουργώντας τέτοιου τύπου συνέργειες, και βέβαια να στηρίξουν διάφορες
πρωτοβουλίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Φωτάκη, ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Κοντογεώργος έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου στο νοµοσχέδιο που συζητούµε αυτές τις µέρες και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αλλά και στην Ολοµέλεια, θέλω να κάνω µία επισήµανση.
Ακούγοντας την κ. Βάκη, την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ, αποκόµισα την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ίδρυσε τα δηµόσια πανεπιστήµια της Ελλάδας. Αυτή την εντύπωση µού έδωσε,
λες και όλα έγιναν επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη χώρα. Κυρία
Βάκη, πρέπει να αντιληφθείτε ότι πριν από σας, υπήρξαν πάρα
πολλοί πατριώτες που δούλεψαν µε ζήλο, µε αυταπάρνηση, µε
αντικειµενικότητα, δηµιούργησαν το δηµόσιο σύστηµα Παιδείας
που εσείς σήµερα, αντί να µιλάτε µε όρους του µέλλοντος, να
αποκαταστήσουµε την πραγµατική τους αξία στην κοινωνία και
για την προσφορά τους στη νεολαία, µιλάτε µε όρους του παρελθόντος. Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά.
Όσον αφορά, κυρία Βάκη, -απευθύνοµαι σε εσάς ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο- την διήµερη συζήτηση που προηγήθηκε
για την ψήφο εµπιστοσύνης, ναι σας έδωσε η Βουλή ψήφο εµπιστοσύνης. Σας έδωσε κολοβή ψήφο εµπιστοσύνης, µπερδεµένη
ψήφο εµπιστοσύνης, αποτέλεσµα ανατολίτικου παζαριού. Θα
δούµε στον χρόνο, πώς αυτό το καράβι που λέγεται Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς πυξίδα και µε σηµαία ευκαιρίας, θα συνεχίσει να
πορεύεται από δω και πέρα.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εντάξει, θα ικανοποιηθείτε σε λίγες µέρες. Θα τα πούµε εν
καιρώ, τις επόµενες µέρες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε µία χώρα η οποία µάχεται για
µία δεκαετία να εξέλθει από τη βαθιά κρίση που βρέθηκε στη
σύγχρονη ιστορία της, θα περίµενε κάθε νουνεχής πολίτης, σε
κάθε στρατηγική της επιλογή να προϋπάρχει η απαραίτητη συνεννόηση µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων αλλά και ο ουσιαστικός διάλογος µε όλους τους εµπλεκόµενους σε κάθε περίπτωση.
Όταν µάλιστα οι επιλογές αυτές έχουν σχέση µε το εκπαιδευτικό
σύστηµα της χώρας και ιδιαίτερα µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση, τότε είναι απολύτως απαραίτητες οι παραπάνω προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση κάθε εγχειρήµατος.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η σηµερινή δοµή της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα µας, χρειάζεται τοµές και µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την πατρίδα µας και τους
πολίτες να συγκροτήσουν και να στηρίξουν ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσµατικό αναπτυξιακό σχέδιο για την ταχεία
επαναφορά της στην κανονικότητα και την ευηµερία.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της χώρας, πρέπει να προσαρµοστούν στις σηµερινές συνθήκες
και ανάγκες της χώρας και να προβλέψουν µε επιτυχία τις διεθνείς συνθήκες του άµεσου µέλλοντος που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν.
Στην προκειµένη περίπτωση πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση
των υφιστάµενων δοµών, µελέτες βιωσιµότητας, µελέτες προσδιορισµού των αναγκών και ειδικοτήτων, επαγγελµατικά δικαιώµατα και να υπηρετεί το γενικότερο συµφέρον των Ελλήνων
πολιτών, να αξιοποιεί δε σε µέγιστο βαθµό τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες παραγωγής της πατρίδας µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου, το οποίο
συζητάµε εδώ και οκτώ µέρες τόσο στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων όσο και από σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής των
Ελλήνων, δεν υπακούει, κατά τη γνώµη µου, στις παραπάνω
κοινά αποδεκτές προϋποθέσεις. Ο Υπουργός Παιδείας και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όπως τόνισα και στην οµιλία µου
στην επιτροπή, δείχνει αλλεργία στον δηµόσιο δηµοκρατικό διάλογο και στην αντίθετη άποψη. Γράφει στα παλαιότερα των υποδηµάτων του τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη γνώµη των ανεξάρτητων αρχών και διεκδικεί για τον εαυτό του το «αλάθητο του
Πάπα».
Στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής χαρακτήρισα τον
κ. Γαβρόγλου Υπουργό «Χουντίνι» και «µαέστρο ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων». Όποιος δεν ξέρει ποιος είναι ο Χουντίνι,
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θα σας εξηγήσω στο τέλος. Επιµένω στην άποψή µου αυτή. Με
το µειλίχιο ύφος του µας µεταφέρει σε µία εικονική πραγµατικότητα και ως διά µαγείας όλα τα προβλήµατα λύνονται.
Η πραγµατικότητα, όµως, στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας µας είναι άλλη. Τα περισσότερα ΑΕΙ παραπαίουν µεταξύ
φθοράς και αφθαρσίας, χωρίς επαρκή χρηµατοδότηση, µε αναχρονιστικά προγράµµατα σπουδών, µε ανύπαρκτη έρευνα, χωρίς
επαγγελµατικά δικαιώµατα, µε την χαµηλότερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µε την ελάχιστη σύνδεση µε
την αγορά εργασίας.
Κάθε προσπάθεια που έγινε στο παρελθόν, υπονοµεύτηκε από
τη σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία προσηλωµένη στις ιδεολογικές
της αγκυλώσεις, δεν δέχεται στο λεξιλόγιό της καµµία αναφορά
στις λέξεις αξιολόγηση, συναγωνισµός, αριστεία, ευγενής
άµιλλα, εξειδίκευση και αγορά εργασίας.
Η Κυβέρνηση, διά του Υπουργού Παιδείας, µε µια ισοπεδωτική
τακτική και µε κριτήρια µικροπολιτικά προσπαθεί να αλιεύσει
εκλογική πελατεία, απορροφώντας το ΤΕΙ από υφιστάµενα πανεπιστήµια, χωρίς καµµιά αξιολόγηση, µελέτη βιωσιµότητας,
επαγγελµατικά δικαιώµατα και µε αξιοµνηµόνευτη προχειρότητα.
Για όλα αυτά, όµως, όπως και για τη «βιοµηχανία» τροπολογιών και εξυπηρέτηση «ηµετέρων», έχουν τοποθετηθεί τόσο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και πολλοί οµιλητές.
Προσωπικά θα ασχοληθώ µε εκείνα τα άρθρα του νοµοσχεδίου,
που αφορούν την επέκταση του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε τρεις πόλεις της Στερεάς Ελλάδος, εγχείρηµα το οποίο
θεωρώ σωστό αλλά δειλό ως προς την έκτασή του.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη της χώρας και στην ευηµερία των Ελλήνων πολιτών.
Είναι από τα αρχαιότερα πανεπιστήµια της χώρας µας, µε υψηλό
επίπεδο σπουδών, εντούτοις ποτέ δεν τόλµησε να αναπτύξει τις
δραστηριότητές του πέραν του αστικού ιστού της πρωτευούσης
και µάλιστα του κέντρου της πρωτευούσης. Αυτή την αδυναµία
είχα εδώ και χρόνια επισηµάνει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, και δεν σας κρύβω ότι η παρούσα πρόταση µε ικανοποιεί
µερικώς, παρ’ όλο που την θεωρώ δειλή και λειψή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Η αναβάθµιση του Τµήµατος Δασοπονίας Καρπενησίου του
ΤΕΙ Λαµίας σε Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Καρπενησίου, πενταετούς φοιτήσεως, της Σχολής Επιστηµών
των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι ορθή
και ανταποκρίνεται σε όλα τα επιστηµονικά και διεθνή κριτήρια.
Ο Νοµός Ευρυτανίας είναι ο νοµός µε τη µεγαλύτερη και ποικιλόµορφη δασοκάλυψη στη χώρα. Έχει βραβευτεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ, ως η καθαρότερη περιβαλλοντικά περιοχή της Ευρώπης
και είναι πέµπτη σε ολόκληρο τον κόσµο. Έχει επαρκείς υποδοµές εκπαίδευσης και φοιτητικής µέριµνας, αποτελεί δε όλος ο
νοµός φυσικό εργαστήριο.
Θα µπορούσε και πρέπει να συµπληρωθεί από ένα ακόµη τουλάχιστον τµήµα, όπως για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, από Τµήµα Αρωµατικών Φυτών και Μελισσοκοµίας Καρπενησίου, ώστε
να αποτελέσει αυτόνοµη σχολή, µε υψηλά διεθνή στάνταρ και
υψηλό δείκτη βιωσιµότητας και απορρόφησης στην αγορά εργασίας.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο οφείλει να αναγνώσει µε επάρκεια
τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σήµερα στην παραγωγική βάση της χώρας τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή. Οφείλει να προσαρµόσει τα προγράµµατα σπουδών του
στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, να αξιοποιήσει στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε γωνιάς της ευλογηµένης
από τον Θεό και τη φύση πατρίδας µας.
Σε θετική κατεύθυνση βρίσκονται και η ίδρυση τµηµάτων του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου στην Άµφισσα και τη Θήβα. Θα ήταν,
όµως, καινοτόµος και τολµηρή µεταρρύθµιση η συνολική µετεγκατάσταση του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου στη Στερεά Ελλάδα,
που κατά τη γνώµη µου εκεί ανήκει.
Τελειώνοντας, προτείνω προς τον Υπουργό Παιδείας να εξετάσει σοβαρά την πιθανότητα χωροθέτησης Τµήµατος Κτηνια-
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τρικής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στην Ευρυτανία.
Καλύπτεται και καλύπτει όλα τα κριτήρια.
Φεύγοντας από το Βήµα, δηλώνω ότι ψηφίζω τα άρθρα 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 19 και 20 του παρόντος νοµοσχεδίου, τα οποία
τεκµηρίωσα και παραπάνω µε την τοποθέτησή µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Στέφος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η
Βουλή χθες έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης, όχι µόνο στην Κυβέρνηση, αλλά και στη σταθερότητα της χώρας. Αυτό φαίνεται ότι
ενόχλησε κάποιους και τους πόνεσε. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα,
ωστόσο όµως αποτέλεσµα αυτής της ψήφου είναι η σηµερινή
συζήτηση, που αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Μου προξενεί τεράστια εντύπωση και κατάπληξη, πώς δεν
βρήκατε να πείτε µία καλή κουβέντα σε ό,τι ακριβώς επιχειρείται
όλο το τελευταίο διάστηµα στα δηµόσια πανεπιστήµια της χώρας. Ωστόσο έχω µία εξήγηση. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια
ούτε τα θέλετε ούτε επιδιώκετε να τα διατηρήσετε ούτε να τα
ενισχύσετε. Είναι φανερός ο ρόλος σας σε ό,τι αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση.
Όλο αυτό το διάστηµα των τεσσάρων περίπου ετών δεν βρήκατε πάλι να πείτε µία καλή κουβέντα για ό,τι γίνεται στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προσπάθειες οι
οποίες βελτίωσαν πάρα πολύ το κλίµα στα σχολεία και τη λειτουργία τους, προσπάθειες που έχουν σχέση µε τον εµπλουτισµό του ωρολογίου προγράµµατος διδασκαλίας µε µαθήµατα
ειδικοτήτων στα ολοήµερα πολυθέσια δηµοτικά σχολεία και στα
ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία. Σε περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες διακόσια σχολεία εισάγονται ειδικότητες τέτοιες, που
σκοπό έχουν την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, στους
µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των
αρχών της ισονοµίας και της δικαιοσύνης.
Δεν βρήκατε να πείτε µία θετική κουβέντα, την καταψηφίσατε
κιόλας, για τη δίχρονη προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση, ένα
µέτρο το οποίο θα δώσει θέσεις εργασίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και θα ενισχύσει και τον ρόλο της προσχολικής αγωγής
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Ενισχύθηκε ο ρόλος των διδασκόντων σε πάρα πολλές περιπτώσεις, µε αρµοδιότητες που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου. Δηµιουργήθηκαν δίκτυα σχολικών βιβλιοθηκών σε εννιακόσια δώδεκα δηµοτικά σχολεία και υπήρξε και αντίστοιχη οικονοµική ενίσχυση µε 3.000 για κάθε βιβλιοθήκη. Καµµιά κουβέντα,
καµµιά καλή κουβέντα!
Τοποθετήθηκαν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σε δηµοτικά και σε νηπιαγωγεία. Τέλος, υλοποιήθηκαν προγράµµατα κολύµβησης στα δηµοτικά σχολεία.
Με το π. δ.79/2017 ρυθµίστηκε η λειτουργία δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σε µια κατεύθυνση δηµοκρατικότερη, τέτοια που να µπορεί και να ευνοεί τη συλλογικότητα και συνεργασία µέσα στα σχολεία. Εξορθολογίστηκε η διδακτέα ύλη. Δεν
έχετε να πείτε τίποτα για όλα αυτά. Δεν ακούστηκε µία κουβέντα
θετική.
Δεν µιλώ για τα σχολικά γεύµατα, που το είπαµε πάρα πολλές
φορές, τα οποία αγκαλιάστηκαν από τις οικογένειες και τους µαθητές. Δεν µιλώ για τον εξοπλισµό µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των ολιγοθέσιων σχολείων της χώρας ούτε βεβαίως
για τις έγκαιρες προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Είναι άγνωστο
πράγµα σε εσάς αυτό, να λειτουργούν τα σχολεία την πρώτη
µέρα του διδακτικού έτους, γιατί είχατε συνηθίσει να τα ανοίγετε
έναν και ενάµιση µήνα αργότερα. Για τα σχολικά βιβλία που ήταν
στη θέση τους, στην ώρα τους δηλαδή, πριν ανοίξουν τα σχολεία
για το νέο σχολικό έτος, καλή κουβέντα δεν είπατε.
Ωστόσο, όµως, ακούστηκαν και πράγµατα, τα οποία πραγµατικά µε στεναχώρησαν, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία αυτής της
Κυβέρνησης στη δηµοκρατία στα σχολεία. Καταργήθηκε η αυτοδίκαιη αργία. Στη συζήτηση που είχαµε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε:
«και τι θέλετε, να µην καταργηθεί, οι εγκληµατίες να διδάσκουν»;
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Μα η αυτοδίκαιη αργία δεν αφορά ποινικά αδικήµατα. Ο νόµος
είναι σαφής και σήµερα. Όποιος παρανοµεί θα υποστεί τις συνέπειες του νόµου. Αφορά τις σχέσεις ή οι αστικές διαφορές ανθρώπων στο σχολείο, οι οποίοι ετίθεντο σε αυτόµατη αργία µε
σκοπό την κατατροµοκράτησή τους, όπως τροµοκράτηση επεδίωκε η αξιολόγηση µε τιµωρητικό χαρακτήρα, που και αυτή καταργήθηκε.
Επίσης για την πολιτική επιστράτευση τα είπε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπός µας. Αποτελεί ένα µέτρο το οποίο χαιρετίστηκε
από τους εκπαιδευτικούς.
Ωστόσο ο διάλογος που διεξάγεται αυτές τις µέρες, τείνει να
αφορά µόρια, βαθµούς, πτυχία, προϋπηρεσία, µεταπτυχιακά. Το
ερώτηµα που αναδύεται είναι άλλο. Τι είναι η εκπαίδευση; Ποιος
είναι ο ρόλος της στην ελληνική κοινωνία και σε κάθε κοινωνία
και συνεπαγόµενα, τι εκπαιδευτικοί θα υπηρετήσουν αυτόν τον
ρόλο;
Θεωρώ ότι ο καθένας µας ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης -εξαιρώ τους φασίστες- συµφωνεί µε τη θέση
ότι η εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση, την
ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνίας. Επιπλέον νοµίζω ότι ο
καθένας από εµάς, αναγνωρίζει ότι το κέντρο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας είναι ο µαθητής κυρίως εάν όχι αποκλειστικά. Εάν
συµφωνούµε σ’ αυτά τα βασικά, τότε θα πρέπει να συµφωνήσουµε και στο ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι λειτουργός,
γιατί η αποστολή του είναι κοινωνική, επιστήµονας γιατί κατέχει
ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, δηµόσιος υπάλληλος
γιατί επιτελεί µία εργασία που υπόκειται σε διοικητικές δεσµεύσεις και διαµεσολαβητής µεταξύ νέου ατόµου και κοινωνίας. Και
αυτός ο πολλαπλός ρόλος του εκπαιδευτικού σίγουρα δεν πρέπει να µετριέται µε µόρια. Πόσο δίκαιο ή άδικο είναι να µοριοδοτηθεί κανείς µε βάση το ένα ή το άλλο προσόν, µε βάση τους
τίτλους ή την εµπειρία; Όµως, σήµερα, µετά από δέκα χρόνια
αδιοριστίας, που η εκπαίδευση έχει στερηθεί απ’ αυτήν την αδιοριστία, είµαστε στη στιγµή που αυτό θα γίνει. Εποµένως είναι
αναπόφευκτο να προσπαθήσουµε να βρούµε τη χρυσή τοµή για
τη δίκαιη µοριοδότηση µε κριτήρια ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών, που
θα γίνουν µόνιµοι λειτουργοί της εκπαίδευσης τα επόµενα χρόνια.
Μπορώ να καταλάβω την ιστορία και την αγωνία χιλιάδων αναπληρωτών, που για χρόνια είναι µε µία βαλίτσα στο χέρι. Γι’ αυτό
και πετύχαµε η προϋπηρεσία να φτάσει στους εκατόν είκοσι
µήνες. Πρακτικά αυτό σηµαίνει δεκατρία και µισό χρόνια. Γι’ αυτό
και µοριοδοτούµε µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους και
γενικά τα πρόσθετα επιστηµονικά προσόντα.
Όλο αυτό το διάστηµα που η πρόθεση µοριοδότησης του
Υπουργείου ήταν στη δηµόσια διαβούλευση αλλά και αργότερα,
παρακολούθησα τον διάλογο που έγινε, τις προτάσεις που διαµορφώθηκαν και τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν.
Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές έµοιαζαν να σχηµατίζονται
µε βάση τον υπολογισµό της προσωπικής του καθενός περίπτωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο µε απογοητεύει. Μερικές φορές
οι αντιδράσεις στη µοριοδότηση ξεπερνούσαν ακόµα και τις αρνητικές τοποθετήσεις στην αξέχαστη πρόταση του Λοβέρδου.
Να σας τη θυµίσω. Είχε προτείνει να µοριοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στα
σχολεία.
Φτάσαµε, λοιπόν, σε µια πρόταση µοριοδότησης διορισµού
σύµφωνα µε το πνεύµα του Συντάγµατος και τα κριτήρια του
ΑΣΕΠ. Το εµβληµατικότερο όλων, κατά τη γνώµη µου, το οποίο
τονίστηκε και από τον Υπουργό, είναι η κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Περίµενα περισσότερη γενναιοψυχία από την
αριστερή παράταξη του Κοινοβουλίου. Περίµενα να αναγνωριστεί αυτό ως εµβληµατικό από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
του κλάδου των εκπαιδευτικών.
Το χρέος, λοιπόν, της ελληνικής πολιτείας είναι η εξασφάλιση
της µεγαλύτερης δυνατής ποιότητας στην εκπαίδευση. Με βάση
αυτό το θέσφατο, αφού θα καταλήξουµε στο σύστηµα µοριοδότησης, θα πρέπει να σκεφτούµε και να συζητήσουµε εκείνο το
πλαίσιο, που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν να υπηρετήσουν στα σχολεία τους.
Τελειώνοντας έχω να πω το εξής: Έγινε πολύ µεγάλη συζή-
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τηση για τα µεταπτυχιακά διπλώµατα. Είµαι της άποψης ότι
όποιο µεταπτυχιακό δίπλωµα αποκτήθηκε στη χώρα µας, έχει
όλη αυτή την αξιοπιστία και την εγκυρότητα που χρειάζεται για
να µοριοδοτηθεί. Δεν µπορώ σε καµµία περίπτωση να ισχυριστώ
ότι τα µεταπτυχιακά διπλώµατα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό
δεν την έχουν, δεδοµένου ότι πέρασαν τις προβλεπόµενες από
τον νόµο διαδικασίες στη χώρα µας.
Επειδή όµως είναι τεράστιο ζήτηµα -και εδώ υπάρχει µία ταξικότητα όπως έχει ειπωθεί- θα πρέπει άµεσα η Κυβέρνηση να εκπονήσει ένα σχέδιο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των δασκάλων και των καθηγητών είναι τεράστιες. Δεν µπορούν και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν
όλοι στα πανεπιστήµια. Ένα πρόγραµµα επιµορφωτικών αναγκών αφού εκπονηθεί και υλοποιηθεί, θα προσφέρει τα µάλα προς
αυτή την κατεύθυνση.
Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής: Στο νοµοσχέδιο αυτό αποκαθίσταται µια µεγάλη αδικία, που αφορά τους αµετάθετους εκπαιδευτικούς της σχολικής χρονιάς 2012 - 2013. Είναι αυτοί που
µε τον νόµο Αρβανιτόπουλου πετάχτηκαν έξω από τις µεταθέσεις, οι οποίες από τη δευτεροβάθµια προς την πρωτοβάθµια εκπαίδευση έγιναν µε κριτήρια καθ’ όλα διαβλητά. Αποκαθίσταται,
λοιπόν, αυτή η αδικία. Αποµένει ένας µικρός αριθµός συναδέλφων εκπαιδευτικών του 2013 - 2014 και 2014 - 2015.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι ώρα θα γίνει
η ονοµαστική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Στις 23.00’.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να προσπαθήσουµε να γίνει καλύτερη διαχείριση, έτσι ώστε όλοι οι Βουλευτές
που είµαστε εδώ από το πρωί, να µπορέσουµε να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αυτές οι εκκλήσεις γίνονται από το Προεδρείο. Χωρίς συνεργασία, όµως, µε τους οµιλούντες δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας, κύριε συνάδελφε,
οµιλητής, που να µην έχει παραβιάσει τον χρόνο. Ούτε ένας!
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Εµένα έχει αλλάξει τόσες φορές η σειρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχουµε αλλάξει λίγο
τη σειρά. Αυτό είναι αλήθεια.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία
µέρα µετά την ανανέωση της εµπιστοσύνης του Κοινοβουλίου
προς την Κυβέρνηση µας, την Κυβέρνηση της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, είµαστε εδώ για να εκφράσουµε την εµπιστοσύνη µας στη νέα γενιά, µε ένα νοµοσχέδιο που ανατροφοδοτεί
τις δυνατότητες και τις προοπτικές της, ανοίγοντας δίκαιους ορίζοντες. Είµαστε εδώ, για να επαναβεβαιώσουµε µε την πρόθεσή
µας να είναι η κοινωνία των πολλών ο πρωταγωνιστής στο νέο
οικονοµικό και κοινωνικό υπόδειγµα που διαµορφώνουµε για τη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα. Είµαστε εδώ, για να εναρµονίσουµε τις
αντιφάσεις στο κέντρο και την περιφέρεια, να ολοκληρώσουµε
την ακαδηµαϊκή συγκρότηση ανώτατων ιδρυµάτων που στηρίζουν τον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της περιφέρειας, επενδύουν στο µέλλον, στην οικονοµία της γνώσης και της καινοτοµίας, στην κοινωνία των αξιών, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.
Το νοµοσχέδιο αυτό ως συνέργεια των µεταρρυθµιστικών
τοµών που προωθούµε σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης,
γεφυρώνει τα περιφερειακά χάσµατα, φέρνει οξυγόνο στη δηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτοµίας και του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού.
Τρία µεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, το Εθνικό Καποδιστριακό,
το Γεωπονικό και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µπαίνουν σε µα
πολύ σηµαντική συνέργεια µε τα δύο ΤΕΙ της Στερεάς Ελλάδας
και της Θεσσαλίας. Κάνουν ελκυστική και ενδιαφέρουσα τη συλλογική προσπάθεια, εγκαινιάζοντας µια βαθύτατη αλληλεπίδραση ανάµεσα στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την οικονοµία.
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Δείγµα µιας άλλης προοπτικής για ανάπτυξη στη χώρα αποτελεί η ίδρυση νέων διετών προγραµµάτων σπουδών στα ΑΕΙ,
που θα παρέχουν επαγγελµατικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών
προδιαγραφών µε ελεύθερη πρόσβαση στους αποφοίτους των
ΕΠΑΛ, τα αγγλόφωνα προγράµµατα σπουδών, η αναβάθµιση
δοµών για τη διά βίου εκπαίδευση.
Με την ίδρυση νέων πανεπιστηµιακών ερευνητικών κέντρων,
ινστιτούτων πρότυπων αγροτικών και τεχνολογικών πάρκων αλλάζουµε τη λογική του οικονοµικού υποδείγµατος, καθώς η
στρατηγική για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, για
πρώτη φορά, θα στηρίζεται στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση των φοιτητών µε τόσο υψηλά πρότυπα.
Για πρώτη φορά επίσης, κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνεται ένα
µέτρο για την προώθηση της ισότητας στον ακαδηµαϊκό χώρο,
καθώς θεσµοθετούµε την επιτροπή ισότητας των φύλων ως συµβουλευτικό όργανο της συγκλήτου. Μετατρέπουµε τις δαπάνες
για την εκπαίδευση σε δαπάνες παραγωγικές. Καθιστούµε την
τριτοβάθµια εκπαίδευση σε συγκριτικό και απόλυτο πλεονέκτηµα
της χώρας.
Η εµπειρία της δεκατετράµηνης διαβούλευσης µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων ανέδειξε τον τρόπο µε τον
οποίο µπορούν να επιτευχθούν γόνιµες συγκλίσεις. Οι τοπικές
οικονοµίες επωφελούνται από την ανάπτυξη συνεργειών σε θέµατα αγροτεχνολογίας, ζωικής παραγωγής, τροφίµων, ενέργειας
αξιοποίησης δασικών πόρων, πολιτισµού.
Τα νέα ινστιτούτα και τα ερευνητικά κέντρα που θα δηµιουργηθούν, θα συµβάλουν σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη. Τα
ίδια τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα που εµπλέκονται θα αναβαθµιστούν, καθώς θα διευρυνθούν και θα συµπληρωθούν τα γνωστικά τους αντικείµενα µε άλλα καινοτόµα και αιχµής.
Για τους φοιτητές δηµιουργούνται νέες και σοβαρές προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης. Το σχέδιο ανάπτυξης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στηρίζεται στην ανανεωτική ενσωµάτωση των ΤΕΙ. Τα νέα τµήµατα αξιοποιούν τις θεµατικές και κτηριακές υποδοµές των ΤΕΙ, προστατεύουν και αξιοποιούν το
ακαδηµαϊκό και λοιπό διοικητικό προσωπικό τους.
Από αύριο, λοιπόν, θα έχουµε στον ενιαίο χώρο της ανώτατης
εκπαίδευσης το κεκτηµένο ενός νέου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος µε τεράστιες και πολλαπλασιαστικές δυνατότητες για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη µε εξωστρεφή προσανατολισµό, που θα εισάγει το διαφορετικό και το καινούργιο από όλα
τα διεθνή κέντρα παραγωγής γνώσης και τεχνογνωσίας.
Μιλώντας ιδιαίτερα για τον νοµό µου, την Καρδίτσα, δηµιουργείται ένας ισχυρός ακαδηµαϊκός χώρος µε πέντε πανεπιστηµιακά τµήµατα και τρία ερευνητικά ινστιτούτα: το Ινστιτούτο
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, το Ινστιτούτο Βάµβακος και Αγροτικής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Ξύλου και Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας.
Χαίροµαι που το Υπουργείο αφουγκράστηκε τις παραγωγικές
ανάγκες του νοµού µου. Εκφράζω την πλήρη ικανοποίησή µου,
για το γεγονός ότι ο κ. Γαβρόγλου υιοθέτησε και ενσωµάτωσε
την πρόταση της δηµιουργίας των δύο επιπλέον ινστιτούτων, του
βάµβακος και του ξύλου, που είµαι βέβαιη ότι θα δώσουν ώθηση
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα ακυρώνονται στην πράξη οι τοπικιστικές και άλλες
ιδιοτελείς προσεγγίσεις, που έκαναν την εµφάνισή τους σε µια
προσπάθεια αποδυνάµωσης αυτού του φιλόδοξου εγχειρήµατος.
Το πιο σηµαντικό, όµως, από όλα είναι ότι πετύχαµε να εµπλέξουµε σε αυτή τη µεταρρύθµιση όλη την κοινωνία. Για πρώτη
φορά οι πολίτες αντιλαµβάνονται ότι ο τρόπος που λειτουργούν
τα πανεπιστήµια, οι στόχοι που θέτουν και η αποτελεσµατικότητά
τους, επηρεάζει τις τοπικές οικονοµίες και αφήνει ένα έντονο
αναπτυξιακό αποτύπωµα που µπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωµία
της περιοχής.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, επίσης, θωρακίζουµε ταυτόχρονα την
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε δεκαπέντε χιλιάδες µόνιµες προσλήψεις, καταργώντας την εξέταση του
ΑΣΕΠ και υπολογίζοντας ισορροπηµένα προϋπηρεσία, ακαδηµαϊκά κριτήρια και προσόντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας της κυρίας Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ήδη από το 2015 επαναφέραµε και επαναπροσλάβαµε τους
υπό διαθεσιµότητα δύο χιλιάδες εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι τετρακόσιοι πενήντα είναι από διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ,
οι εκατόν πενήντα από δικαστικές αποφάσεις, και ακόµη εξακόσιους εκπαιδευτικούς άµεσα από δικαστικές αποφάσεις του
ΑΣΕΠ, αποκαθιστώντας µε θάρρος και πνεύµα δικαιοσύνης κατάφωρες αδικίες ετών.
Ανατρέπουµε την πολιτική επιλογή της αδιοριστίας των προηγούµενων κυβερνήσεων µε ένα δίκαιο θεσµικό πλαίσιο για την
ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναµικού, µε ενιαίους πίνακες, αντικειµενικά κριτήρια και στόχο τη στελέχωση των σχολείων µε
µόνιµο προσωπικό. Οικοδοµούµε παιδαγωγικές σχέσεις σταθερότητας και επίγνωσης.
Δίνουµε ξεκάθαρη απάντηση στις αγωνίες και την απόγνωση
χιλιάδων εκπαιδευτικών. Ανταποκρινόµαστε στο χρέος µας για
ένα δίκαιο σύστηµα, που θα δίνει ένα τέλος στην πόλωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, που µέχρι τώρα διεκδικεί διορισµούς µε
όρους υποκειµενικότητας και προσωπικής δικαίωσης υπό την
πίεση της ανάγκης για δουλειά αλλά και της ασφυκτικής οµηρίας
σε αβέβαιες εργασιακές σχέσεις τόσων χρόνων.
Το διακύβευµα είναι σηµαντικό. ‘Η το µέλλον θα οριστεί µε δίκαιους όρους προς κάθε κατεύθυνση ή η κοινωνία θα οπισθοδροµήσει σε ανεξέλεγκτες ατραπούς.
Με αυτό το νοµοσχέδιο ανανεώνουµε παράλληλα τους σταθερούς δεσµούς που διαχρονικά µας συνδέουν ως λαό µε τις αυθεντικές ελληνικές οικουµενικές µας αξίες. Δοµούµε ένα σύνθετο
αλλά δίκαιο περιβάλλον στην εκπαίδευση συνολικά, ώστε να υπηρετεί τις πραγµατικές ανάγκες του ατόµου και της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ανδρέας Ριζούλης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στη σηµερινή συζήτηση το αξιοπερίεργο, αυτό που πρέπει να
σηµειωθεί -άκουσα και τις περισσότερες οµιλίες από την Αντιπολίτευση- είναι ότι σε όλες τις οµιλίες, εκτός από µία ή δύο και κυρίως των εισηγητών, δεν άκουσα να αναφέρεται στην αναγκαιότητα της αναβάθµισης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Δεν
το άκουσα από κανέναν αυτό. Και µην πάµε τώρα να πούµε και
για συγκεκριµένες προτάσεις. Γιατί αφού δεν αντιλαµβανόµαστε
ή δεν κατανοούµε την αναγκαιότητα της αναβάθµισης της ανώτατης εκπαίδευσης, πώς να έχουµε και προτάσεις για το πώς
πρέπει να είναι αυτή η αναβάθµιση;
Αντί να πούµε ότι είναι επιτακτική η αναβάθµιση της ανώτατης
εκπαίδευσης στη χώρα και να κάνουµε τις παρατηρήσεις µας
εκεί που ενδεχοµένως θεωρούµε ότι υπάρχουν προβλήµατα,
προσπαθούµε να βρούµε ψήγµατα στην ενοποίηση σχολών ή
στις καινούργιες ειδικότητες που µπαίνουν, για να πούµε ότι
αυτό δεν είναι σωστό ή ότι στο δικό µου χωριό µήπως να κάνουµε το άλλο! Το ακούσαµε και αυτό!
Ακούσαµε, όµως, πάρα πολύ καλά από τον κ. Τζαβάρα την
ανάπτυξη µιας θεωρίας ιδεών µε ορισµένα βασικά ερωτήµατα,
πάνω στο τι είναι πανεπιστήµιο, τι πανεπιστήµιο θέλουµε κ.λπ..
Είναι ωραία ερωτήµατα αυτά, τα οποία σηκώνουν συζήτηση και
γίνονται αυτές οι συζητήσεις εδώ και δεκαετίες στη χώρα.
Και µάλιστα, κύριε Τζαβάρα, είπατε και κάτι άλλο, που το πήγατε και στην πρακτική πλευρά. Λέτε για ινστιτούτα ερευνών.
«Έχω οκτακόσιες χιλιάδες στρέµµατα στην Ηλεία και δεν έχω
τίποτα από ερευνητικό»! Κύριε Τζαβάρα, κλείσατε τον Κόροιβο
το 2008. Και εδώ που ήρθατε σήµερα, αν θέλετε να πείτε κάτι για
την πατρίδα σας που αναφέρετε για τα οκτακόσιες χιλιάδες
στρέµµατα –και το έχω ακούσει- να ρωτούσατε. Το έχει κάνει ο
συνάδελφός σας κ. Μάκης Μπαλαούρας πριν από λίγο καιρό το
ερώτηµα. Να ρωτούσατε, λοιπόν: «Θα αναβαθµίσετε τον Κόροιβο που εµείς τον κλείσαµε;».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σε µένα τα λες αυτά; Προφανώς δεν ξέρεις τι έχω κάνει στην Ηλεία!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Κυβέρνηση δεν ήσουν από το 2008 έως
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το 2014; Κυβέρνηση ήσουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα µιλήσω µετά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Να τα πείτε µετά. Εγώ ξέρω ότι τον Κόροιβο τον κλείσατε το 2008.
Από κει και πέρα όταν δεν έχουµε σχέση µε τις πραγµατικές
ανάγκες, λέµε διάφορα πράγµατα, τα οποία δείχνουν το έλλειµµα που έχουµε και αναφέροµαι στον εισηγητή του ΚΚΕ. Είπε
ο εισηγητής του ΚΚΕ: «Τι χρειάζονται τρία τµήµατα διαιτολογίαςδιατροφολογίας; Είναι τόση η ανάγκη να υπάρχουν διαιτολόγοι;
Το θέλει ο καπιταλισµός;» Αντί να βάλει εδώ το ερώτηµα για το
πόσους διαιτολόγους-διατροφολόγους χρειαζόµαστε σήµερα
στα νοσοκοµεία και έχουµε έλλειψη. Χρειάζονται στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και στη συµβουλευτική µόνιµες θέσεις
τέτοιου είδους;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Δεν υπάρχουν;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Υπάρχουν στα κέντρα υγείας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Πήγατε να διορίσετε και δεν βρήκατε; Μα
τι λέτε τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Δεν απευθύνοµαι σε εσάς. Δεν καταλάβατε τι είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, εάν
η οµιλία σας περιλαµβάνει ερωτήσεις, αυτό θα έχουµε. Θα σας
απαντούν. Εν πάση περιπτώσει συνεχίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
Επαναλαµβάνω. Κάνω κριτική και αναφέροµαι στον εισηγητή
του ΚΚΕ, ο οποίος ανέφερε «γιατί να έχουµε τρεις σχολές διαιτολογίας». Και απαντώ εγώ ότι υπάρχει η αναγκαιότητα τώρα.
Δεν είπα για εσάς.
Περνάω τώρα στην τροπολογία. Κατ’ αρχάς πριν φτάσουµε
στους δεκαπέντε χιλιάδες διορισµούς και στην πρότασή µας, θα
πρέπει να επαναλάβουµε ξανά και ξανά τη δουλειά που έχει γίνει
τα τέσσερα χρόνια στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπήρξε ενίσχυση, ισχυροποίηση της ειδικής αγωγής και
συµπληρώνεται τώρα µε πέντε χιλιάδες διορισµούς. Επίσης
ολοήµερο σχολείο, δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, στήριξη και
επαναφορά της επαγγελµατικής εκπαίδευσης που είχε «φάει»
λουκέτο, διετή προγράµµατα για τους αποφοίτους του επαγγελµατικού λυκείου στα πανεπιστήµια, µείωση του αριθµού των µαθητών από είκοσι πέντε σε είκοσι δύο –µια αναγκαιότητα για την
καθηµερινότητα στην τάξη- αλλά και νέες θέσεις εργασίας, νέες
ειδικότητες –το είπαν και άλλοι συνάδελφοι- στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που µέχρι πριν από λίγα χρόνια
ήταν στη σφαίρα της φαντασίας. Όλες αυτές είναι παρεµβάσεις
που στηρίζουν τη δηµόσια εκπαίδευση.
Και εδώ θα ήθελα να θυµίσω και κάτι άλλο το οποίο καταργήθηκε. Ακόµα και εκείνη την πρόταση που είχαµε κάνει µε τον Κουράκη για τη δηµοκρατική εκλογή των διευθυντών, δεν βρέθηκε
ούτε ένας σε αυτή την Αίθουσα να την στηρίξει.
Και µε αυτές τις οικονοµικές συνθήκες που είχαµε από τους
δέκα χιλιάδες αναπληρωτές, φέτος είχαµε είκοσι επτά χιλιάδες
στα σχολεία. Αυτό θα πει στήριξη της δηµόσιας εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε τα προβλήµατα που έχουµε, µε τις δυσκολίες που
έχουµε αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουµε.
Επίσης έχουµε δεκαπέντε χιλιάδες νέες θέσεις στα σχολεία µε
διορισµούς. Μετά από έντεκα χρόνια µια ισχυρή παρέµβαση
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση έρχεται να
λύσει και ένα δύσκολο παζλ, των ανθρώπων οι οποίοι επί έντεκα
χρόνια συσσωρεύτηκαν στην αναµονή για να διοριστούν στο
σχολείο. Και κάνουµε µια πρόταση, η οποία λαµβάνει όλα εκείνα
τα κριτήρια, τα οποία προφανώς δεν µπορούν να ικανοποιήσουν
όλους.
Και πάνω σε αυτό έχει αρχίσει ένας τζόγος από κάποιες πολιτικές δυνάµεις και από κάποιες συνδικαλιστικές παρατάξεις, των
οποίων οι ηγεσίες -που τους βλέπω σήµερα έξω- στον νόµο Διαµαντοπούλου και στην αξιολόγηση ήταν οι πρωτοστάτες του, να
δείχνουν µε το δάχτυλο τους εκπαιδευτικούς στην τάξη και να
τους εκφοβίζουν επί τρία χρόνια ότι θα απολυθούν! Και αυτοί
είναι έξω τώρα µαζί µε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πατάνε
πάνω στις ανάγκες, στις ελπίδες των εκπαιδευτικών που είναι
έξω και παλεύουν για µία θέση εργασίας, την οποία εµείς τη φέραµε για πρώτη φορά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και προσέξτε, το νοµοσχέδιο αυτό δεν τελειώνει µε τις δεκαπέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτή η Κυβέρνηση σήµερα και
η κυβέρνηση αύριο µετά τις εκλογές θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία της πρόσληψης εκπαιδευτικών στο σχολείο, γιατί βάζει το
δηµόσιο σχολείο µπροστά. Δεν επιχειρηµατολογεί µόνο µε την
ιδιωτική εκπαίδευση στην ανώτατη και κατώτατη βαθµίδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω.
Ή µάλλον για να µην παίρνω το χρόνο από κανέναν άλλο, ευχαριστώ πολύ τελείωσα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε συνάδελφε. Τι καλά θα ήταν να τελειώνουν όλοι στην
ώρα τους!
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Νίκη Κεραµέως από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μη µιλάτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ, υπάρχει
Προεδρείο!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Απευθύνθηκε προσωπικά σε
εµένα και µου είπε «τι έκανες;» σε τόνο ο οποίος πρώτον, απαγορεύεται από τον Κανονισµό της Βουλής, γιατί -όπως ξέρετεόποιος µιλάει από του Βήµατος της Βουλής απευθύνεται στο
Σώµα και όχι προσωπικά σε έναν συγκεκριµένο Βουλευτή.
Ο κύριος συνάδελφος, λοιπόν, απευθύνθηκε προσωπικά σε
εµένα και µου είπε: «Τι έχεις κάνει, κύριε Τζαβάρα, εσύ για την
Ηλεία;»
Άκουσε, λοιπόν, αγαπητέ φίλε, στην Ηλεία επί Νέας Δηµοκρατίας σε αυτόν τον κάµπο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μην κάνετε απολογισµό της Ηλείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Ιδρύθηκε και λειτουργεί ΤΕΙ Γεωπονίας µε τρεις κατευθύνσεις.
Αυτό το ΤΕΙ η σηµερινή Κυβέρνηση που εκπροσωπείται από τον
Υπουργό εδώ που τον έχουµε, θέλει να πάρει από τον κάµπο της
Ηλείας το ΤΕΙ αυτό και να το απορροφήσει το υπό σύσταση και
ίδρυση Γεωπονικό Πανεπιστήµιο του Αγρινίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Πού τα διαβάζετε αυτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τα λέει ο Δήµαρχος Ηλείας.
Ρωτήστε τον κ. Μπαλαούρα. Αφήστε τα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριοι συνάδελφοι,
τελείωσε ο διάλογος.
Κύριε Υπουργέ, καθίστε κάτω.
Κύριε Τζαβάρα, τώρα...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπάρχει αλληλογραφία και µου
λέτε που τα διαβάζω αυτά; Σε µένα τα λέτε; Θα παίξετε µε τη
δική µου πολιτική τιµή νοµίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτόν τον κύριο που απευθύνθηκε προσωπικά σε εµένα, έχετε την υποχρέωση να τον ενηµερώσετε ότι επί των ηµερών σας υπάρχει σχέδιο απορρόφησης
του ΤΕΙ που βρίσκεται στην Αµαλιάδα για να πάει στο Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο του Αγρινίου. Και µου λέει αυτός για τον Κόροιβο.
Τον Κόροιβο για τον οποίον εγώ προσωπικά έχω κάνει αίτηση,
θα ενταχθεί στο ΤΕΙ.
Τι πράγµατα είναι αυτά; Έτσι κάνετε πολιτική; Με ύβρεις κάνετε πολιτική; Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτηµα που έχετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ, µην
προχωρήσουµε τώρα σε διακοπή οµιλιών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπάρχει και ένα όριο, κύριε
Πρόεδρε. Υπάρχει και ένα όριο στην ανοχή. Δεν µπορεί ο καθένας, χωρίς να ξέρει σε ποιον απευθύνεται, να θίγει τιµές και υπολήψεις.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εντάξει, το ακούσαµε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ωραία, θα φροντίσω
εγώ.
Κύριε Υπουργέ, µισό λεπτό.
Συζητάµε ζητήµατα παιδείας και έχουµε στα θεωρεία προσκεκληµένους µαθητές. Ας προσπαθήσουµε να δείξουµε την καλύτερη δυνατή εικόνα, για να αποκοµίσουν µια καλή εικόνα από το
Κοινοβούλιο. Ας αφήσουµε τους εκνευρισµούς.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, αλλά παρακαλώ γρήγορα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Με συγχωρείτε, αλλά κατ’ αρχάς γιατί
απευθύνεστε σε µένα και κάνετε αυτή την προτροπή; Δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σε σας το είπα; Στην
Αίθουσα απευθύνθηκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω εγώ
εσάς τώρα. Υπάρχει κάποια προβλεπόµενη ποινή ή οτιδήποτε για
Βουλευτές που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις; Δεν κατάλαβα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εάν δείτε το Σύνταγµα, υπάρχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Λέει ο κ. Τζαβάρας ότι του είπε ο δήµαρχος ότι εµείς σκεφτόµαστε το α’, β’, γ’, δ’. Εγώ λέω, λοιπόν,
να ηρεµήσουµε. Να συζητάµε επί συγκεκριµένων πραγµάτων, µη
συζητάµε επί διαδόσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συµφωνήσαµε και
συννενοηθήκαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί καθηγητές από το 1ο Γυµνάσιο Άρτας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Μερικές φορές είµαστε λίγο ζωηροί. Δεν υπάρχει θέµα, όµως.
Τον λόγο έχει η κ. Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναµόρφωση και η ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί πολιτική προτεραιότητα αιχµής στο κυβερνητικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας για την παιδεία.
Για εµάς η καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας, η αναστροφή της τάσης µαζικής φυγής των προσοντούχων νέων µας
και η σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης µε την παραγωγική
διαδικασία συνιστούν εθνικούς στόχους και θεωρούµε ότι αυτοί
οι εθνικοί στόχοι, µπορούν σε µεγάλο βαθµό να επιτευχθούν
µέσω της ενίσχυσης του τεχνολογικού τοµέα της εκπαίδευσης.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το δικό µας όραµα και θα παλέψουµε για να το κάνουµε πράξη. Το δικό σας όραµα από την
άλλη, το δικό σας σχέδιο για τον τεχνολογικό τοµέα της εκπαίδευσης είναι η συρρίκνωσή του, είναι η σταδιακή εξάλειψή του.
Πρωταρχική σας µέριµνα είναι να καταργήσετε µονοκοντυλιά
τεχνολογικά ιδρύµατα, σχολές και τµήµατα και εν συνεχεία να
φτιάξετε νέα, χωρίς σχέδιο, χωρίς καµµία στρατηγική στόχευση,
συνενώνοντάς τα όπως-όπως.
Αυτή την τακτική επιλέγετε ως όχηµα για την πλήρη αποδιοργάνωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας. Δυστυχώς χωρίς
καµµία συστολή συνεχίζετε ακάθεκτοι το καταστροφικό σας
έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, κλείνοντας επιδεικτικά τα αυτιά
σας στις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, στις πάσης
φύσεως αντίθετες φωνές.
Στην περίπτωση της εν λόγω συγχώνευσης οι αντιδράσεις
αυτές είναι πολλές. Μεταξύ άλλων το Δηµοτικό Συµβούλιο Λάρισας αντίθετο στη συγχώνευση, οι πρυτάνεις των ΤΕΙ αντίθετοι, η
Σύγκλητος του ΤΕΙ Λάρισας αντίθετη, ο Πρύτανης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αντίθετος, για να µην πω λάβρος.

2829

Εσείς όµως, κύριε Υπουργέ, στέκεστε αδιάφορα απέναντι σε
αυτές τις αντιδράσεις; Τι κάνετε, λοιπόν, σε αυτό το νοµοσχέδιο;
Επιχειρείτε την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και την απορρόφησή του από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και την κατάργηση
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το οποίο αφού το διαµελίζετε, γιατί
µετά µεγάλης λύπης διαπιστώνουµε ότι περί διαµελισµού πρόκειται, πετάτε -επιτρέψτε µου την έκφραση- ατάκτως τα µέλη του
σε τρία διαφορετικά ιδρύµατα, στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας και στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Σε µερικά σηµεία, κύριε Υπουργέ, διαβάζοντας τις ρυθµίσεις
για τον τρόπο µε τον οποίο µοιράζετε αριστερά και δεξιά τα τµήµατα, τις υποδοµές, τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας στα τρία άλλα ιδρύµατα, αισθάνθηκα ότι παίζω τουβλάκια µε τον τρίχρονο γιο µου. Με τέτοια ελαφρότητα φαίνεται ότι
αποφασίζετε τι θα πάει πού.
Όµως εδώ δεν παίζουµε και δεν επιτρέπεται να εργαλειοποιείτε την παιδεία στο όνοµα κοµµατικών εξυπηρετήσεων και ταπεινών επιδιώξεων. Καταργείτε, λοιπόν, δύο ΤΕΙ και προβλέπετε
την απορρόφησή τους.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας κάνω έξι ερωτήµατα:
Ερώτηµα πρώτο: Αυτές οι συνέργειες όπως τις αποκαλείτε
κατ’ ευφηµισµόν, εντάσσονται σε κάποιον ολοκληρωµένο σχέδιο;
Έχετε κάποιο συνολικό σχέδιο για την αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας; Προφανώς η απάντηση είναι «όχι».
Ερώτηση δεύτερη: Αυτές οι ενέργειες υπακούν σε κάποια αντικειµενικά κριτήρια, σε κάποια ακαδηµαϊκά κριτήρια; Ως τώρα
δεν µας έχετε πει. Κανένα, λοιπόν, κριτήριο.
Ερώτηση τρίτη: Μελέτη σκοπιµότητας υπάρχει; Πού είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν τις διαβάζετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Πού είναι; Γιατί δεν θέλετε να δώσετε στη
δηµοσιότητα ό,τι µελέτη έχει γίνει;
Ερώτηµα τέταρτο: Μελέτη βιωσιµότητας. Βγαίνει το καινούργιο σχήµα; Είναι βιώσιµο; Δώστε το να το µελετήσουµε, να το
δουν οι ενδιαφερόµενοι.
Ερώτηση πέµπτη: Έχετε φροντίσει για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων; Η απάντηση είναι όχι.
Και ερώτηση έκτη: Ζητήθηκε η άποψη της καθ’ ύλην αρµόδιας
αρχής, της ΑΔΙΠ, για το εν λόγω εγχείρηµα; Λήφθηκαν υπ’ όψιν
οι αξιολογήσεις αυτής της ανεξάρτητης αρχής τα ιδρύµατα; Η
απάντηση είναι βεβαίως όχι. Όλα στο πόδι, όλα στον αέρα, όλα
στη βάση ενός και µόνο κριτηρίου πώς θα εξασφαλίσετε περισσότερες ψήφους.
Όµως επειδή αναφέρθηκα στην ΑΔΙΠ, επιτρέψτε µου, κύριε
Υπουργέ, µία µνεία και για τα πρόσφατα τεκταινόµενα.
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι πολύ που το λέω, αλλά πλέον δεν τηρείτε ούτε τα προσχήµατα. Η έννοια των ανεξάρτητων αρχών απ’
ό,τι φαίνεται, σας είναι παντελώς άγνωστη. Τοποθετήσατε σύµβουλο της Κυβέρνησης, προσωπικό σας σύµβουλο, ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής της Διασφάλισης και Πιστοποίησης
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Προτείναµε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Προτείνατε, σωστά. Το µόνο πιο εξόφθαλµο που θα µπορούσατε να κάνετε, θα ήταν να λάβετε εσείς
ο ίδιος και αυτή τη θέση παράλληλα...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν µπορώ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Θα θέλατε, όµως, θα θέλατε -το καταλαβαίνω- παράλληλα µε τα υπουργικά σας καθήκοντα.
Ξέρετε, θα παρακολουθήσουµε µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον
τη συνέχεια της ιστορίας, διότι η ΑΔΙΠ, αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή,
έχει επανειληµµένως επικρίνει την αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού
χάρτη της χώρας, που εσείς επιχειρείτε. Και εσείς ως αντίδραση
την υποβαθµίσατε, αποψιλώσατε την ΑΔΙΠ από αρµοδιότητες,
την αγνοήσετε συστηµατικά, της επιτεθήκατε λεκτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Και όλα αυτά
γιατί, κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν αντέχετε την κριτική, δεν αντέχετε
τον έλεγχο, δεν αντέχετε τα θεσµικά αντίβαρα, τα λεγόµενα
checks and balances. Δεν θέλετε να σας ελέγχει κανείς. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο αποστρέφεστε τις ανεξάρτητες αρχές.
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Όµως, κύριε Υπουργέ, έχω µία ειλικρινή αγωνία, τώρα που τοποθετήσατε δικό σας άνθρωπό, το δεξί σας χέρι, τον προσωπικό
σας σύµβουλο στην ΑΔΙΠ, η µεγάλη µου απορία είναι αν τώρα
ως διά µαγείας, θα δίνετε µήπως µεγαλύτερη σηµασία στην
ΑΔΙΠ.
Εικάζω πως ναι. Οψόµεθα.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία που αφορά
στο σύστηµα διενέργειας µόνιµων διορισµών των εκπαιδευτικών.
Αρχικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει σηµασία να τονίσουµε
ότι αυτή η τροπολογία συνιστά άλλη µία υποκρισία της Κυβέρνησης. Διότι ωραία τα λέµε όλα εδώ, αλλά κανείς δεν µιλάει για
τον ελέφαντα µέσα στο δωµάτιο. Και ποιος είναι ο ελέφαντας;
Σας ερωτώ, λοιπόν: Πόσοι από τους δεκαπέντε χιλιάδες διορισµούς γενικής εκπαίδευσης θα γίνουν πριν από τη λήξη της κυβερνητικής θητείας; Μηδέν. Παρά τις αρχικές δηλώσεις ότι οι
διορισµοί στη γενική εκπαίδευση θα ξεκινήσουν το 2019, τι δαπάνη έχετε γράψει στον κρατικό προϋπολογισµό του 2019 για
τις προσλήψεις αυτές της γενικής εκπαίδευσης; Μηδέν ευρώ.
Άρα πολύ απλά νοµοθετείτε για όταν δεν θα είστε κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επί της ουσίας, όµως, σχετικά µε τους διορισµούς -και κλείνω,
κύριε Πρόεδρε-πρέπει να καταγράψουµε αναλυτικά τα κενά τα
οποία υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς σε όλη την επικράτεια, µε
σκοπό να τα καλύψουµε και πρέπει να ανανεώσουµε ηλικιακά το
ανθρώπινο δυναµικό της εκπαίδευσης.
Επίσης είναι αδιαµφισβήτητο ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε αυταπάρνηση, υπό πολύ δύσκολες εργασιακές συνθήκες,
έχουν σηκώσει στους ώµους τους το µεγάλο βάρος των οργανικών ελλείψεων στα σχολεία για περισσότερα από δέκα χρόνια.
Οφείλουµε, λοιπόν, να το λάβουµε υπ’ όψιν, µοριοδοτώντας τη
διδακτική προϋπηρεσία µε αυξηµένο συντελεστή.
Υπάρχουν, όµως, εξίσου πολύ άξιοι και προσοντούχοι νέοι, οι
οποίοι δεν έχουν διδακτική προϋπηρεσία, γιατί δεν έχουν προλάβει ακόµη να την αποκτήσουν. Γι’ αυτούς τους νέους δεν πρέπει να υπάρχει κάποια µέριµνα; Δεν πρέπει να τους δοθεί µία
ευκαιρία; Φυσικά και πρέπει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, για να έχουν και αυτοί οι νέοι µία ευκαιρία σε
έναν αξιοκρατικό διορισµό στο δηµόσιο σχολείο, εµείς προτείνουµε τη διενέργεια γραπτού διαγωνισµού, η επίδοση στον οποίο
θα καταλαµβάνει περίπου το 30% στο σύνολο των µορίων. Με
τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουµε την ύπαρξη ενός αντικειµενικού, αδιάβλητου και δίκαιου συστήµατος. Εκτός από την επίδοση
στον διαγωνισµό και τη διδακτική προϋπηρεσία, στους πυλώνες
κριτηρίων προτείνουµε να συµπεριλαµβάνονται και ακαδηµαϊκά
προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια. Οι πολύτεκνοι και τα άτοµα
µε αναπηρία οφείλουν να λάβουν την ξεχωριστή µέριµνα της πολιτείας.
Διορισµοί, λοιπόν, πρέπει να γίνουν, αλλά µε τρόπο, κύριε
Υπουργέ, διαφορετικό από αυτόν που προτείνετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ.
Μεγαλοµύστακας έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ήρθαµε να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο αφορά τις συνέργειες του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, το Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις. Θα έλεγα
πως θα έπρεπε να είναι ένα νοµοσχέδιο-ορόσηµο και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια της οµιλίας µου γιατί το λέω αυτό.
Θα κάνουµε µία αναδροµή στις επιτροπές. Την Τετάρτη 9/1 και
κατά τη διάρκεια της τρίτης συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων εκφράστηκε η άποψη από την Ένωση Κεντρώων, αν αυτό το σχέδιο νόµου που είναι πλέον στην Ολοµέλεια
και ίσως είναι από τα τελευταία που θα έρθει από το Υπουργείο,
καθώς είµαστε σε προεκλογική χρονιά -φέτος θα γίνουν εκλογές,
δεν ξέρω άµεσα ή λίγο αργότερα- θα έπρεπε να φέρει τη σφρα-
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γίδα της συναίνεσης, της συνεργασίας, της γόνιµης σύνθεσης
ιδεών, του µακρόπνοου σχεδιασµού, της αποδοχής και της στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας και, κυρίως, την αναγνώριση
της κοινωνίας µας.
Στάλθηκε µε έµφαση από την Ένωση Κεντρώων, σε αυτή την
τρίτη συνεδρίαση, το ηχηρό µήνυµα πως αυτό το σχέδιο νόµου
που φιλοξενεί, σύµφωνα µε τους συντάκτες του, έναν σχεδιασµό
ο οποίος θα ανασυνθέσει εκ θεµελίων το τοπίο της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, που παρέχεται ως συνέχεια των παρεµβάσεων στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αθήνας, στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο και στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, φτάνει προς ψήφιση σε ένα κλίµα, θα
έλεγα, εξαιρετικά πολωτικό, σε ένα τοπίο σχεδόν πολεµικό, µε
µηδενικό χρόνο υλοποίησης, καθώς τα υποψήφια κόµµατα τα
οποία επιθυµούν να ασκήσουν εξουσία την επόµενη περίοδο,
ήδη δηλώνουν ως επιλογή την άµεση κατάργησή του.
Ακόµα και πριν τυπωθούν τα Πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης, επαληθευτήκαµε σε αυτή την πολιτική µας τοποθέτηση, είδαµε ποιες ήταν οι εξελίξεις σχετικά µε την πόλωση και το
πολεµικό κλίµα το οποίο υπάρχει αυτές τις µέρες και θα συνεχίσει να υπάρχει και τις επόµενες µέσα στο Κοινοβούλιο.
Και σήµερα πλέον σε ένα τέτοιο τεταµένο κλίµα µετά από µία
µάχη χαρακωµάτων που έγινε χθες, και µέσα σε ένα πλήθος αντιδράσεων και µια ακόµη µάχη που αναµένεται σύντοµα- µε την
εκπαιδευτική κοινότητα στους δρόµους, µε πλήθος παραπονούµενους- είµαστε εδώ να νοµοθετήσουµε για τη νεολαία µας.
Είναι πολλά τα σηµεία του σχεδίου νόµου που φοβόµαστε πως
δεν θα υλοποιηθούν και µιλάµε ξεκάθαρα για τις προσλήψεις,
καθώς δεν υπάρχει εµφανής διάθεση από όλες τις πλευρές. Είµαστε εµείς, λοιπόν, εδώ σήµερα και νοµοθετούµε για τη νεολαία
µας, χωρίς να παρέχουµε βεβαιότητα, όταν έχουµε να διαπραγµατευτούµε µε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, τις καριέρες τους, τις σπουδές τους, τη ζωή τους ολόκληρη.
Άραγε θα νοµοθετήσουµε µε καρδιά και µυαλό στραµµένα στη
νεολαία µας και στα προβλήµατά της ή απλά θα έρθουµε εδώ να
λειτουργήσουµε µηχανικά, έχοντας στο νου µας τι θα γίνει αύριο
σε ενδεχόµενες εκλογές; Βάζουµε το πολιτικό όφελος πάνω από
το όφελος των εκπαιδευτικών και γενικότερα της εκπαιδευτικής
κοινότητας; Πρέπει να αναρωτηθούµε όλοι σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από τρία χρόνια περίπου,
σταθήκαµε –ελπίζω- όλοι σε αυτά τα έδρανα µε όραµα να προσφέρουµε για τον τόπο µας. Αυτή ήταν τουλάχιστον η δική µου
προτεραιότητα και είχα την αποφασιστικότητα να το πετύχω. Νοµίζω γνωρίζουν όλοι και όλες µέσα σε αυτή την Αίθουσα που
ασχολούνται µε θέµατα της παιδείας ότι αν και είµαστε το µικρότερο κοινοβουλευτικό κόµµα, είµαστε αυτοί που έχουµε δυνατή
φωνή, η οποία ακούγεται σε όλα τα σχετικά θέµατα. Συµµετείχαµε σε όλους τους διαλόγους πάντα µε πολιτικό θάρρος. Καταθέσαµε τις προτάσεις µας, οπότε µας ζητήθηκε, πάντοτε µε
µία οπτική συναίνεσης και συνεργασίας όχι µόνο µε την Κυβέρνηση αλλά µε όλα τα κόµµατα εντός του Κοινοβουλίου.
Είχα την τιµή, µάλιστα, το 2016 να είµαι ο πρώτος Έλληνας
Βουλευτής, ο οποίος έφερε στο Κοινοβούλιο το θέµα του brain
drain ενός προβλήµατος πάρα πολύ σηµαντικού. Θα έπρεπε
αυτό το θέµα να είναι προτεραιότητα όχι µόνο µέσα σε αυτή την
Αίθουσα αλλά και όλων των φορέων και του εκπαιδευτικού συστήµατος και γενικότερα της Ελλάδας µας. Είχα τη χαρά µαζί µε
αξιόλογους συνεργάτες, να διαµορφώσουµε ένα σχέδιο πλήρωσης θέσεων, να προτείνουµε µέτρα, όπως µεταξύ άλλων ήταν η
διεύρυνση του χρόνου µαθηµάτων στο γυµνάσιο, η ισότιµη πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα πανεπιστήµια, η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και το προσωπικό Erasmus, η
επαναφορά του θεσµού των προτύπων και πειραµατικών σχολείων –µε διαφορετική, βέβαια, διαδικασία πιο φιλική προς τους
µαθητές- αλλά και την επαναφορά της χρήσης της τράπεζας θεµάτων, σε καµµία περίπτωση, βέβαια, µε τον τρόπο που υπήρχε
το 2014.
Πολλές από τις προτάσεις µας είδαµε ότι υλοποιήθηκαν –
επειδή ήταν δικές µας, επειδή ήταν και οι δικές σας- και είναι κάτι
που µας χαροποιεί και περιµένουµε και άλλες από τις θέσεις µας
να νοµοθετούνται και να βοηθούν, κατά την άποψή µας, το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ελλάδα.
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Είχαµε το θάρρος να στηρίξουµε τη µη διαγραφή φοιτητών σε
µια περίοδο κρίσης, σε µια περίοδο που για να σπουδάσουν οι
νέοι µας, οι οικογένειές τους βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη
για να βρουν ό,τι έχει αποµείνει.
Μάλιστα έχουµε κάνει και γραπτές προτάσεις για της µετεγγραφές αλλά και για τη φοιτητική µέριµνα. Ό,τι και αν προτείναµε, ό,τι και αν σκεφτήκαµε, το σταθµίσαµε πάρα πολύ σοβαρά,
έχοντας πάντα ως κριτήριο το συµφέρον της κοινωνίας µας.
Εξάλλου γι’ αυτό το πρόγραµµα για το πρόγραµµα που καταθέσαµε το 2016, σηµειώναµε ότι η επένδυση στην παιδεία είναι
αυτή µε το µεγαλύτερο προστιθέµενο όφελος για τη χώρα µας.
Η παιδεία θα έπρεπε να θεωρείτο απ’ όλα τα κόµµατα εντός του
Κοινοβουλίου ως ο πιο σηµαντικός πυλώνας ανάπτυξης της πατρίδας µας, γι’ αυτό και ποτέ δεν ήµασταν αρνητικοί στο να
υπάρχουν περαιτέρω κονδύλια και αυξηµένες δαπάνες στην παιδεία µας.
Το σχέδιο νόµου αυτό το οποίο αποτελείται από τρία µέρη και
έντεκα κεφάλαια, πραγµατεύεται διάφορα θέµατα. Στο πρώτο
και δεύτερο µέρος βλέπουµε ότι αναπτύσσονται διατάξεις που
αφορούν τα πανεπιστήµια, τις συνέργειες και τις συνεργασίες.
Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τις έχετε ακούσει από
πολλούς οµιλητές σήµερα. Βλέπετε τις αντιδράσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια που υπάρχουν στη διαβούλευση. Στο τρίτο
κεφάλαιο το οποίο και αυτό εξετάζει πάρα πολλά θέµατα, υπάρχουν ζητήµατα τα οποία έχουν προκαλέσει µεγάλο θόρυβο. Πριν
αναφερθώ σ’ αυτά, θα ήθελα να επισηµάνω το θετικό πρόσηµο
του άρθρου 33, το οποίο για πρώτη φορά δηµιουργεί µια επιτροπή ισότητας φύλων στα ΑΕΙ της χώρας και θέλω αυτό να το
επικροτήσω.
Ωστόσο µέσα σ’ αυτά τα άρθρα βλέπουµε ότι υπάρχουν και οι
διατάξεις, που ρυθµίζουν τη µονιµοποίηση και τον διορισµό των
εκπαιδευτικών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα.
Έχω πει πάρα πολλές φορές απ’ αυτό το Βήµα ότι δεν µπορούµε
να βασίζουµε την εκπαίδευσή µας σε νοµάδες, γιατί έτσι έχουµε
καταντήσει τους εκπαιδευτικούς, κάθε χρόνο να µεταναστεύουν
από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, από νησί σε νησί.
Ας δούµε, όµως, τι γινόταν. Είχαµε ένα σύστηµα που είχε ξεσηκώσει και αυτό πλήθος αντιδράσεων και διαµόρφωσε και τότε
πολεµικό κλίµα µε πορείες εκπαιδευτικών. Αν γυρίσουµε στο
1998, θα θυµηθούµε ότι το τότε σύστηµα διορισµού που καταργούσε την επετηρίδα και στηριζόταν σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ,
ερχόταν να υποσχεθεί αξιοκρατία, ηλικιακή ανανέωση, επίκαιρη
εκπαιδευτική και παιδαγωγική άποψη στο σχολείο. Ωραίες ιδέες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Τι δεν πέτυχε, όµως, και το καταργείτε σήµερα; Είµαι σίγουρος
ότι οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων ήταν αυτές που το
παρόπλισαν και το αχρήστευσαν. Δεν φταίει το εκπαιδευτικό σύστηµα. Δεν βγάλαµε λίγους καλούς εκπαιδευτικούς απ’ αυτή τη
διαδικασία. Το επίπεδο των εκπαιδευτικών το έχετε µνηµονεύσει
πάρα πολύ εδώ µέσα. Είναι αυτοί που κρατούν όρθιο το εκπαιδευτικό µας σύστηµα.
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Εποµένως δεν πρέπει να ρίχνουµε τα βάρη αλλού. Πρέπει να
δούµε ποιες ήταν οι ευθύνες. Το µεγαλύτερο βάρος των ευθυνών
πέφτει στον µη διορισµό εκπαιδευτικών σε θέσεις που υπήρχε
ανάγκη. Δεν αξίζει να κλείνουµε το µάτι στους εκπαιδευτικούς,
να τους βάζουµε σε µια αντιπαράθεση µεταξύ τους, να τους αφήνουµε να λύσουν µόνοι τους το πρόβληµα, χωρίς να τους ακούµε
και να υιοθετούµε τις θέσεις τους.
Ξέρω πως ό,τι και να φέρνατε σήµερα εδώ, θα υπήρχαν αντιδράσεις, ωστόσο νοµίζω ότι µια ευρεία διαβούλευση, µια ευρεία
συνεργασία θα είχε τις όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις.
Ήταν πολύ σοβαρά τα επεισόδια που έγιναν σήµερα έξω. Αυτό
δεν αξίζει σε παιδαγωγούς, που χρόνια τους ταλαιπωρεί η πολιτεία. Αυτό συνέβαινε για χρόνια, η πώληση ελπίδων για διορισµούς σε χρονιές µακρινές, που µπορεί να µην είναι καν εδώ η
Κυβέρνησή σας. Δεν είµαστε µελλοντολόγοι.
Θέλω να σταθώ και σε µια τροπολογία. Όταν νοµοθετούσατε
γι’ αυτή τη διάταξη, εµείς σας προειδοποιούσαµε. Αναφέροµαι
στην τροπολογία για τις θητείες των πρυτάνεων. Σας λέγαµε
τότε ότι ήταν λάθος αυτό που είχατε φέρει. Δεν µας ακούσατε
και συνεχίζετε µια πολιτική την οποία έχουµε κριτικάρει πάρα
πολλές φορές απ’ αυτό το Βήµα την πολιτική του «βλέποντας και
κάνοντας».
Δεν προχωράµε έτσι ειδικά σε θέµατα παιδείας. Παλεύουµε
και θα έπρεπε να παλεύουµε όλοι εδώ µέσα, για να έχουµε ένα
σύστηµα παιδείας φιλικό προς τους νέους µας, προς τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Δεν µπορούµε να πορευόµαστε έτσι.
Εµείς σήµερα ως Ένωση Κεντρώων αναδεικνύουµε µέσα απ’
αυτή την οµιλία την έλλειψη συνεννόησης που υπάρχει. Εσείς
της Κυβέρνησης αλλά και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευση, ενισχύετε αυτό το ταµπούρωµα σε κοµµατικά χαρακώµατα, οπότε
σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε αυτό το
σχέδιο νόµου όπως έχει έλθει.
Στο πλαίσιο αυτό και ως διαµαρτυρία προς όλη αυτή την εικόνα του Κοινοβουλίου σήµερα, εµείς θα ψηφίσουµε «παρών»
τόσο στο σύνολο όσο και επί όλων των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι ένα σύνολο
νοµοτεχνικών βελτιώσεων µαζί µε µια τροπολογία που έχει καταθέσει ο κ. Κουράκης, η οποία έχει σχέση µε τους ειδικευόµενους γιατρούς και είναι και σε συνεννόηση µε το Υπουργείο
Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µία µαθήτριες και µαθητές και πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μετσόβου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
O Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου πραγµατοποιείται την επαύριο της ψήφου εµπιστοσύνης που έλαβε η Κυβέρνηση µε παρασκηνιακές συναλλαγές µε
τον έως χθες κυβερνητικό της εταίρο, µε αλισβερίσια και «λευκούς γάµους» µε ανταλλάγµατα υπουργικές καρέκλες. Ενώ στην
πραγµατικότητα η Κυβέρνηση του ψεύδους και της δηµαγωγίας
έχει ήδη καταρρεύσει, επιχειρείται µε τεχνητά µέσα να διατηρηθεί στη ζωή, µε πρόθυµους Βουλευτές που δεν έχουν κανέναν
ενδοιασµό να ξεπουλήσουν τα πιστεύω τους, αλλά και αυτούς
που τους ψήφισαν για µια καρέκλα. Πίσω απ’ όλα τα «µαγειρέµατά» σας υπάρχει µόνο ο τρόµος για τη λαϊκή βούληση, η οποία
όσο και αν καθυστερήσετε µε τις παρασκηνιακές σας συναλλαγές, θα εκφραστεί και θα είναι σκληρή. Ήδη γνωρίζετε ότι στον
λαό είστε Κυβέρνηση µειοψηφίας, γι’ αυτό και αποφεύγετε τις
εκλογές όπως ο διάολος το λιβάνι.
Εκείνο που µένει απ’ αυτό το θλιβερό διήµερο, είναι ο ευτελισµός της πολιτικής, οι µεθοδεύσεις και ο αυτοεξευτελισµός Βουλευτών, που χωρίς αρχές τρέχουν για λίγη εξουσία, να δώσουν
φιλί ζωής σε µια καταρρέουσα Κυβέρνηση. Δυστυχώς σήµερα
αντί να δοθεί λύση στο δράµα της χώρας µε την προκήρυξη
εκλογών, συζητούµε νοµοσχέδια ωσάν να µη συµβαίνει τίποτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χώρος της εκπαίδευσης επλήγη σοβαρά την τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
και εδώ επικράτησαν παλαιολιθικές ιδεοληψίες του στενού συριζαϊκού πυρήνα.
Δεν ήταν τυχαίο ότι και οι τρεις Υπουργοί που πέρασαν από
το πόστο του Υπουργείου Παιδείας είχαν την ίδια γραµµή, µια
γραµµή που έβλεπε την αριστεία ως ρετσινιά, που απεχθανόταν
το άνοιγµα της εκπαίδευσης στον κόσµο, που άφησε τα πανεπιστήµια έρµαιο στις συµµορίες των «µπαχαλάκηδων» µε τον
εκτρωµατικό νόµο για το άσυλο. Και έρχεται τώρα µε το παρόν
νοµοσχέδιο, να ολοκληρώσει το έργο της µε αποφάσεις που δεν
έχουν ως ζητούµενο την ορθολογική αναδιάρθρωση των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ και την ανάγκη προετοιµασίας των νέων
για επαγγελµατική αποκατάσταση.
Δεν υπάρχει αµφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τις
προηγούµενες δεκαετίες πραγµατοποιήθηκε µια πρωτοφανής
έκρηξη δηµιουργίας σχολών και τµηµάτων σε πολλές περιπτώσεις χωρίς πραγµατική ανάγκη. Το αποτέλεσµα είναι δεκάδες
τµήµατα να µην προκαλούν κανένα ενδιαφέρον σε υποψήφιους
φοιτητές ή να παράγουν µαζικά ανέργους.
Ποια, όµως, είναι η απάντηση του Υπουργείου σε αυτό το πρόβληµα; Να καταργήσει τις εξετάσεις, για να τροφοδοτηθούν τα
αγνοηµένα τµήµατα. Αυτή η λογική ούτε τα παιδιά ωφελεί ούτε
τα ίδια τµήµατα, που µοιραία θα οδηγηθούν και πάλι σε µαρασµό.
Η πλέον, όµως, φαεινή σας ιδέα που παραπέµπει σε φιλοσοφία Ναστραντίν Χότζα, είναι να βαπτίσετε τα ΤΕΙ σε πανεπιστήµια
απλώς και µόνο µε συγχωνεύσεις, χωρίς κανέναν ορθολογισµό
και αξιολόγηση και αυτό υποτίθεται ότι φέρνει την αναβάθµιση.
Ο δρόµος που ακολουθείτε είναι λάθος. Χώρες µε προηγµένο
εκπαιδευτικό σύστηµα. όπως η Γερµανία, η Σουηδία, η Αυστρία
επενδύουν στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση τόσο σε πόρους όσο και σε ανθρώπους µε κύριο στόχο τη σύνδεσή της µε
την πραγµατική οικονοµία, τις επιχειρήσεις, τις νέες τεχνολογίες.
Εδώ, όµως, η Αριστερά παθαίνει αναφυλαξία στο άκουσµα και
µόνο της λέξης αγορά.
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Έρχοµαι συγκεκριµένα στο ΤΕΙ Λάρισας, ένα από τα πιο δυναµικά τεχνολογικά ιδρύµατα της χώρας. Ποια ήταν τα κριτήρια
της κατάργησής του; Όλοι οι φορείς σάς λένε ότι κάνετε λάθος
-η σύγκλητος του ΤΕΙ, το δηµοτικό συµβούλιο της πόλης, οι
σπουδαστές- και όµως κωφεύετε.
Στο ΤΕΙ Κρήτης, όµως, δεν προχωρείτε σε συγχώνευση αλλά
σε αναβάθµιση ως αυτόνοµο τεχνολογικό πανεπιστήµιο. Ήταν
ισχυρότερες οι πιέσεις των εκεί κυβερνητικών Βουλευτών; Γιατί
δύο µέτρα και δύο σταθµά;
Μη µας πείτε, κύριε Υπουργέ, για ακαδηµαϊκά κριτήρια. Είχατε
µήπως θετική εισήγηση της ΑΔΙΠ για την κατάργηση του ΤΕΙ
Θεσσαλίας και τη συγχώνευση; Υπήρχε αξιολόγηση; Ο σχεδιασµός σας έγινε µε ακαδηµαϊκά κριτήρια; Όχι βέβαια λέει η ΑΔΙΠ.
Και τι κάνει µετά ταύτα ο αρµόδιος Υπουργός; Διορίζει στη θέση
του επικεφαλής της ΑΔΙΠ έναν σύµβουλό του, για να είναι σίγουρος ότι το θέληµά του θα είναι διαταγή για την ανεξάρτητη αρχή.
Αυτό είναι, λοιπόν, το ήθος της Αριστεράς.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα των δύο µέτρων και δύο σταθµών
αποτελεί το Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων, το οποίο αντί να αναβαθµίσετε όπως έγινε στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, που
εντάχθηκε στο Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών -και όπως θα γίνει
και στο Νέο Διεθνές Πανεπιστήµιο, Κύριος οίδε τι διεθνές θα
είναι!- το καταργείτε. Και όµως, είναι το τµήµα µε τη δεύτερη
υψηλότερη βάση εισαγωγής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει τις πλέον
σύγχρονες υποδοµές, µε εγκαταστάσεις που τέθηκαν φέτος σε
χρήση, έχει δεκατρία άτοµα ακαδηµαϊκό προσωπικό, οι απόφοιτοί του έχουν κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα και αξιόλογη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσετε σε συγχώνευση αυτού του τµήµατος µε τη νοσηλευτική, που το µόνο κοινό σηµείο τους είναι η συστέγασή τους στο
ίδιο κτήριο.
Για το «Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο» θεωρούµε ότι πρέπει να είναι λειτουργικά αυτόνοµο ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Όσον αφορά στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, η πλήρης παραγκώνιση του ΑΣΕΠ µε την κατάργηση των γραπτών εξετάσεων
και η επαναφορά ουσιαστικά της επετηρίδας µέσω της µοριοδότησης, δεν θα ωφελήσει την εκπαίδευση. Επιπλέον δεν προβλέπεται ειδικός αριθµός προσλήψεων τόσο για ΑΜΕΑ όσο και για
πολυτέκνους, ενώ µιλούµε για το τεράστιο δηµογραφικό πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, στο επόµενο λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή αφήνει πίσω
της µια πολύ αρνητική παρακαταθήκη σε όλους τους τοµείς και
πρωτίστως στα εθνικά θέµατα. Το ίδιο, όµως, κάνει και στην παιδεία. Οι παρωχηµένες ιδεοληψίες της την ώρα που όλος ο κόσµος τρέχει µε ταχύτητα φωτός, επιβάλλουν παντού τη λογική
της ήσσονος προσπάθειας.
Κύριε Πρόεδρε, η λύση στο πολιτικό πρόβληµα της χώρας µε
µια Κυβέρνηση που βυθίζεται στην ανυποληψία, είναι µια: Εκλογές εδώ και τώρα να αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός
για το µέλλον του και όχι κάποιοι πρόθυµοι Βουλευτές σαν έτοιµοι από καιρό, που ενώ εκλέχθηκαν ως αντιπολιτευόµενοι, έσπευσαν να προσφέρουν σανίδα σωτηρίας στην παραπαίουσα Κυβέρνηση. Είναι ώρα να µιλήσει ο λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουρουµπλής έχει τον λόγο για
επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, «πάσα γαρ επιστήµη χωριζόµενη αρετής, πανουργία και ου σοφία», έλεγε ο θείος Πλάτων, θέλοντας να καταδείξει τη σχέση της επιστήµης µε την αρετή του ανθρώπου.
Συζητούµε σήµερα, λοιπόν, ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, που
αφορά όχι την παιδεία µε τη γενική της έννοια αλλά το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. Εκείνο που πιστοποιείται τα τελευταία
τέσσερα χρόνια σε αυτόν τον τοµέα και επιβεβαιώνεται σήµερα,
είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση σε µια περίοδο που η κυριαρχία του
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νεοφιλελευθερισµού διευρύνει τον ευρωσκεπτικισµό, γιατί κατεδαφίζονται οι κοινωνικοί θεσµοί στην Ευρώπη και περιορίζονται
τα κοινωνικά δικαιώµατα, έρχεται σήµερα λίγους µήνες µετά την
έξοδο της χώρας από τα περίφηµα µνηµόνια, και επιχειρεί να αιµοδοτήσει το εθνικό σύστηµα της εκπαίδευσης της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες µέρες αυτή η Κυβέρνηση έφερε ρυθµίσεις για να µονιµοποιήσει το στελεχιακό δυναµικό ενός
προγράµµατος, που είχα την τιµή µαζί σας και µε τον Μανώλη
Σκουλάκη να το σχεδιάσουµε και να το ξεκινήσουµε. Όµως ήταν
ένα µετέωρο πρόγραµµα, γιατί κανένας δεν πήρε την ευθύνη για
αυτούς τους ανθρώπους, που µε τη δουλειά τους δικαίωσαν
αυτόν τον θεσµό του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ήρθε αυτή η Κυβέρνηση µόλις πήρε τη δυνατότητα µετά την
έξοδο από τα µνηµόνια, να κατοχυρώσει αυτόν τον θεσµό, επιβεβαιώνοντας και σε αυτή την πλευρά της πρόνοιας ότι το κράτος πρέπει να αναλαµβάνει την ευθύνη δηµιουργίας τέτοιων
κοινωνικών θεσµών και να µην αφήνει τους απόκληρους, τους
αδύναµους και τους κατατρεγµένους να σηκώνουν στους αδύνατους ώµους τους τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν από τη
ζωή. Το ίδιο επιχειρείται και σήµερα.
Ακούω, λοιπόν, τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, και
καλά εγώ που τους ακούω, αλλά τους ακούει και ο ελληνικός
λαός.
Κύριοι, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν ήρθατε από
παρθενογένεση. Κυβερνήσατε πολλά χρόνια την πατρίδα, εκλεγµένοι από τον λαό -δεν λέω- στο πλαίσιο του δηµοκρατικού µας
πολιτεύµατος. Αυτά που λέτε σήµερα, γιατί δεν τα κάνατε; Υπάρχει ένα ερώτηµα στον κόσµο. Δεν έχει χαµηλή νοηµοσύνη. Τι
φαντάζεστε, δηλαδή; Ο κόσµος δεν σκέφτεται που µας ακούει,
τι λέει ο καθένας µας; Δεν έχει µέσα στη σκέψη του το τριβείο,
για να αναλύσει τι λέει ο καθένας τι έκανε τι δεν έκανε. Έρχεστε
µε µια λογική ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει καταστρέψει τα πάντα,
και πότε θα έρθουν οι εκλογές να πάρετε την εξουσία να σώσετε
αυτόν τον τόπο και τον λαό, όπως τον σώσατε όλα αυτά τα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή και στον
τοµέα της υγείας έχει καταδείξει ότι πιστεύει στο δηµόσιο σύστηµα. Από την πρώτη στιγµή όταν είχαµε ενάµισι εκατοµµύριο
ανθρώπους ανασφάλιστους αδιαφορούσατε γι’ αυτούς. Κατεδαφίσατε το σύστηµα. Το ίδιο και στην παιδεία, το ίδιο και στις σχολές ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου στο οποίο ήµουν.
Θέλατε ιδιωτική εκπαίδευση αλλά δεν είχατε και το θάρρος, δεν
τολµούσατε ούτε αυτό να το κάνετε. Και έρχεστε τώρα και λέτε
«να γίνει και αυτό, να γίνει και εκείνο».
Αυτή η Κυβέρνηση έχει καταδείξει ότι πιστεύει στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας, γιατί όπως έλεγε ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου «µπροστά στη ζωή και στο θάνατο, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίδιοι». Αυτό κάνουµε τέσσερα χρόνια και συνεχώς το
αιµοδοτούµε και το αναβαθµίζουµε. Διότι είναι σταθερή επιλογή
να στηριχθεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας, παιδείας, πρόνοιας,
αυτό που, δυστυχώς, βλέπετε να περιορίζεται στην Ευρώπη. Γι’
αυτό έχουµε τα φαινόµενα των κίτρινων γιλέκων στη Γαλλία, διότι
αφήνουν τον κόσµο στην τύχη του. Και εδώ επιχειρείται µε τις
περιορισµένες δυνατότητες που υπάρχουν, να καταδειχθεί στον
κόσµο ότι το βλέµµα αυτής της Κυβέρνησης είναι προς την κοινωνία.
Πριν από λίγες ηµέρες ήλθαν οι συντάξεις. Τα τελευταία οκτώ
χρόνια ο κόσµος έτρεµε κάθε φορά που ερχόταν η σύνταξη,
µήπως έχει µειωθεί. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πρόβληµα
ακόµα και µε µείωση 5 ευρώ. Τι έγινε τις τελευταίες ηµέρες; Εξακόσιες είκοσι χιλιάδες άνθρωποι είδαν αύξηση µετά από οκτώ
χρόνια. Μήπως το αµφισβητείτε και αυτό; Ρωτήστε τους. Εγώ
έχω ρωτήσει και συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, που µου
λένε ότι ήλθε στις µητέρες τους αύξηση αυτή τη φορά.
Εµείς, λοιπόν, εκείνο που οφείλουµε να κάνουµε αδιάπτωτα,
είναι να εξασφαλίζουµε το αυτό σηµείο εκκίνησης, τις ίδιες δυνατότητες, δηλαδή, σε όλες τις νέες και τους νέους στο αυτό σηµείο εκκίνησης, ώστε η εξέλιξή τους να µην είναι αποτέλεσµα της
οικονοµικής και κοινωνικής θέσης της οικογένειας αλλά να είναι
αποτέλεσµα της δικής τους δηµιουργικότητας, προσπάθειας,
υποµονής και επιµονής στο να υλοποιήσουν τους στόχους της
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ζωής τους, για να βάλουν τη ζωή τους στην τροχιά εκείνη που
θέλουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως εγώ θα τολµήσω να πω ότι στα ζητήµατα της παιδείας, πρέπει όλοι -και η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση- να
έχουµε ανοικτές τις πόρτες και τα παράθυρα του νοητικού µας
πεδίου, να κεντρίσουµε και να κεντριστούµε από τον προβληµατισµό όλων, διότι η παιδεία είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τοµέας της ζωής αυτού του τόπου. Και πρέπει να εξαντλήσουµε τα
ιαµατικά κοιτάσµατα της σκέψης µας, χωρίς σκοπιµότητες, µικροψυχίες, µικροπολιτικές, απαξιωτικές τοποθετήσεις.
Μόνο µε ένα τέτοιο πνεύµα µπορούµε να βρούµε τον κοινό
τόπο και πρέπει να βρούµε τον κοινό τόπο σε αυτό το ζήτηµα,
είναι υποχρέωση όλων µας. Γι’ αυτό µας έστειλε εδώ ο ελληνικός
λαός, όχι για να απαξιώνουµε ο ένας τον άλλον αλλά να συνεργαζόµαστε τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήµατα σε ένα τέτοιο πνεύµα, ώστε να πάει η πατρίδα µπροστά και να αφήσουµε αυτή τη
λογική των διχασµών και των υπερπατριωτισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουρουµπλή, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όλοι ξέρουµε την ιστορία
αυτού του τόπου, τα λάθη που έγιναν και από εδώ και από εκεί
και από πιο πέρα. Ας διδαχθούµε από αυτά.
Κύριε Υπουργέ, θέλω κατ’ αρχάς να σας συγχαρώ, γιατί ακριβώς βάλατε έναν προγραµµατισµό για δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα, στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουρουµπλή, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τελειώστε, διότι
διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι. Έχουµε και ψηφοφορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό.
Θέλω, λοιπόν, να τονίσω επίσης αυτό που έγινε στην ειδική
αγωγή. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια που
έχει στελεχωθεί µε αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας ότι αυτή η Κυβέρνηση νοιάζεται εκείνους που δεν µπορούν να υπερασπιστούν
τα δικαιώµατά τους λόγω της ιδιαιτερότητας, ιδιαίτερα τα παιδιά
που έχουν σύνδροµο Down και νοητική καθυστέρηση.
Και θα ήθελα να σας ζητήσω –αφού, βεβαίως, τονίσω ότι ακούσατε τα αιτήµατα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς των ΑΜΕΑ
και κατεβάσατε στο 50% όπως ήταν το σωστό, γιατί το ποσοστό
από εκεί ξεκινάει ως δικαίωµα της χώρας και σε άλλους τοµείςνα εξαντλήσετε ακόµα περισσότερο τα περιθώρια για τα παιδιά,
τους επιστήµονες που γύρισαν όλη την Ελλάδα, που πήγαν σε
άγονες, σε δυσπρόσιτες περιοχές, που πολλές φορές δεν είχαν
τη δυνατότητα να αποκτήσουν για πολλούς και διάφορους λόγους µεταπτυχιακά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι ανάγκη δικαίου, παρακαλώ, να εξαντλήσετε ακόµα περισσότερο την προσπάθεια που
έχετε ξεκινήσει, ώστε να αυξηθούν τα µόρια που συνδέονται µε
την υπηρεσία και τα µόρια που συνδέονται µε το πρώτο πτυχίο.
Μπορεί να υπάρξει ένα ακόµα περιθώριο, και θα δείτε ότι αυτό
θα αγγίξει, πραγµατικά, την επίλυση του αιτήµατος όλων αυτών
των ανθρώπων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουρουµπλή, έχετε µιλήσει έντεκα λεπτά. Αν συνεχίσουµε έτσι, η ψηφοφορία θα γίνει στη 1 το πρωί. Δεν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ
να είµαστε µέσα στο χρόνο.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Κόνσολας, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
σήµερα συζητάµε για το µέλλον. Αυτό είπε ο Κοινοβουλευτικός
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µας Εκπρόσωπος, ο κ. Τζαβάρας, στην οµιλία του στην τοποθέτησή του από το Βήµα της Βουλής.
Βέβαια για άλλη µία φορά µου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι αν
θέλαµε να µιλήσουµε για το µέλλον όσον αφορά στην παιδεία
γενικότερα αλλά και την εκπαίδευση ειδικότερα, θα έπρεπε να
είχαµε συζητήσεις επί µακρόν. Θα έπρεπε να είχαµε ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάταξη των Ελλήνων και των Ελληνίδων
για ό,τι αφορά στα επόµενα χρόνια και τη σύνδεση των πανεπιστηµίων, τη σύνδεση του σχολείου µε την παραγωγή κάτι το
οποίο δεν γίνεται σήµερα.
Η µετεξέλιξη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σε µια Κυβέρνηση «κουρελού», δυστυχώς, αποτυπώνεται και σε αυτό το
νοµοσχέδιο, ξέροντας τις προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες σε επίπεδο πρακτικό δεν συνδέονται
µε τίποτα από αυτά τα οποία επιθυµούν σαν ενδεχόµενο, κρίνοντας από την κριτική τους, τότε που ήταν αντιπολίτευση, σε σχέση
µε τώρα που είναι ηγεσία.
Αυτή την πρακτική, βέβαια, η Κυβέρνηση την έχει υιοθετήσει
επί µακρόν διάστηµα τώρα και µάλιστα την έχει υιοθετήσει και
σε αυτό το νοµοσχέδιο. Διότι η εικόνα του νοµοθετικού έργου,
δυστυχώς, αποτυπώνεται και σήµερα ως κάκιστη πρακτική, αφού
κατατέθηκε πριν λίγη ώρα µια νοµοτεχνική βελτίωση που είναι
πλειάδα σελίδων.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να εστιάσω σε τέσσερα σηµεία
του νοµοσχεδίου και να ξεκινήσω από τα θέµατα που αφορούν
στα θεµέλια της διάλυσης και της συγχώνευσης των ΤΕΙ. Η κ. Κεραµέως, Τοµεάρχης της Παιδείας, προηγουµένως είπε ότι αποσυνδέεται η τεχνολογική εκπαίδευση από την παραγωγική
διαδικασία της χώρας.
Καταργείτε την τεχνολογική εκπαίδευση, όταν στη δευτεροβάθµια διατηρείτε δοµές τεχνολογικής κατεύθυνσης, κάτι ασύµβατο και εντελώς παράλογο στα ευρωπαϊκά και παγκόσµια δεδοµένα, καταργείτε δηλαδή τα ΤΕΙ, προβαίνετε στην κατάργηση
των ΑΤΕΙ, χωρίς επαρκή προετοιµασία.
Γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι τα µέλη ΔΕΠ των ΑΤΕΙ είναι κυριολεκτικά στον αέρα, αφού εντάσσονται στα γενικά τµήµατα και
µάλιστα θα ενταχθούν σε τµήµατα των ΑΕΙ σε συνέχεια, αφού
ακολουθήσει η µετατροπή των θέσεων τους, µε µία αξιολογική
διαδικασία από επιτροπή, για να κριθεί σε ποια τµήµατα θα ενταχθούν. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά.
Kαι µάλιστα για µία κατηγορία φοιτητών που έχουν δηµόσια
εκφράσει, δεν θέλω να πω καταγγείλει, την αγωνία τους, για µία
κατηγορία φοιτητών διόλου ευκαταφρόνητη όπως είναι οι φοιτητές των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, η προοπτική συνέχισης των
σπουδών τους παραπέµπει σε προεδρικά διατάγµατα, ενώ είναι
εξαιρετικά αµφίβολο εάν θα τους δοθεί η δυνατότητα να φοιτήσουν σε κάποιες σχολές µε συναφές γνωστικό αντικείµενο.
Κύριε Υπουργέ, για να προχωρήσετε σε ένα τέτοιο µεγάλο εγχείρηµα, θα έπρεπε να είχατε κάνει προηγουµένως µία σοβαρή
προετοιµασία, µία διαβούλευση µε τους εκπαιδευτικούς φορείς,
µε την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό, όµως, δεν συµβαίνει, γιατί
πρώτον, δεν υπήρχε αξιολόγηση των τµηµάτων και των δοµών
των ΤΕΙ. Το κάνατε, κύριε Υπουργέ; Όχι δεν το κάνατε.
Δεύτερον, θα έπρεπε να είχαν κυριαρχήσει τα ακαδηµαϊκά κριτήρια. Έχουν κυριαρχήσει; Μάλλον υπήρχαν αυτοσχεδιασµοί και
σκοπιµότητες.
Τρίτον, η αναβάθµιση και η µετεξέλιξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα όνειρο απατηλό. Όταν οι φοιτητές του
τµήµατος, για παράδειγµα, ιατρικών εργαστηρίων αναγκάζονται
να ενταχθούν στη νοσηλευτική σχολή, καταλαβαίνετε ότι σε καµµία περίπτωση αυτό δεν είναι αναβάθµιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στο ζήτηµα της διασύνδεσης του
τοµέα έρευνας µε την αγορά. Προχωράτε, κύριε Υπουργέ, στα
θέµατα που αφορούν περιφερειακά ερευνητικά κέντρα στο
ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Θεωρώ ότι λίγοι από
εµάς θα βρεθούν να στηλιτεύσουν ενδεχόµενα µία οπτική διαφορετική από αυτή που έχουµε συνηθίσει µέχρι τώρα, όταν λέτε
ότι πάµε να συνδέσουµε την αγορά εργασίας την παραγωγή µε
αυτά τα ινστιτούτα. Πώς, όµως, διασφαλίζεται η βιωσιµότητά
τους, όταν δεν συνοδεύονται όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε από
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µελέτη σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνική µελέτη;
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να σας θυµίσω, κύριε
Υπουργέ -γιατί ξέρω ότι σε προσωπικό επίπεδο είχατε την καλή
πρόθεση- ότι το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών µε
έδρα τη Ρόδο, που είχε δροµολογήσει η κυβέρνηση Σαµαρά, η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το παρέπεµψε στις καλένδες, και τελικά ακύρωσε αυτή την προοπτική. Να σας υπενθυµίσω ότι θεσµοθετήθηκε µε τον ν.4310/ 2014. Μάλιστα το άρθρο 13α παράγραφος 15, ήταν αυτό που στοιχειοθέτησε αυτή τη θεσµοθέτηση
και στη συνέχεια είχε υπογραφεί το προεδρικό διάταγµα από τον
Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
και για λίγες ηµέρες δεν πρόλαβε ο Υπουργός Οικονοµικών να
υπογράψει, µε αποτέλεσµα να παραπεµφθεί στις καλένδες.
Ξέρω την αγωνία σας για την τουριστική εκπαίδευση και ξέρετε ότι αυτή την περίοδο η τουριστική βιοµηχανία της χώρας
είναι πολύ σηµαντική για τη χώρα. Γιατί, λοιπόν, µε αυτά τα ινστιτούτα δεν προχωρείτε και αυτό το ινστιτούτο;
Τα καταθέτω στα Πρακτικά για να θυµηθείτε και το ΦΕΚ και
επίσης και το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος γιατί ήταν όλα
έτοιµα. Σας θυµίζω ότι τότε είχε γίνει εκτενής συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, να σας θυµίσω ότι όπως δεν συνδέετε την παραγωγική
διαδικασία της χώρας µε αυτό το ινστιτούτο, που θα ήταν ένα ινστιτούτο που θα παρήγαγε τεκµήρια για µία βιώσιµη πολιτική
στον τουρισµό, δεν κάνετε τίποτα για την αναβάθµιση και µιας
άλλης παραγωγικής δοµής, δηλαδή των ΑΣΤΕ, των ανωτάτων
σχολών τουριστικών επαγγελµάτων, που ενώ εσείς είχατε εκφράσει την πρόθεση να το δείτε συνολικά, είναι οι µόνες παραγωγικές σχολές στη χώρα που δεν συνδέονται µε κριτήρια αναβάθµισης και είναι οι µόνοι απόφοιτοι, που ενώ µπαίνουν µε πανελλήνιες, δεν έχουν διαβαθµισµένο επίπεδο.
Θέλω µόνο να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι ως πρόεδρος
τότε της σχετικής επιτροπής, είχατε εκδηλώσει την πρόθεση να
συζητήσουµε µετά από πρόταση όλων των Βουλευτών των κοµµάτων στην αρµόδια επιτροπή την αναβάθµιση των σχολών.
Όµως ούτε ο κ. Φίλης άκουσε τότε την ίδρυση του τµήµατος ΑΕΙ
ελληνόγλωσσου και ξενόγλωσσου, που προέβλεπε σχετικό διάταγµα, αλλά ούτε και εσείς τότε συζητήσατε στην επιτροπή τα
ζητήµατα αυτά, τα οποία θα µπορούσαν να ήταν µία συζήτηση
επί της ουσίας για όλα αυτά τα θέµατα που αφορούν στην τουριστική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου µάθηση και βάζετε
επιπρόσθετα στις καλένδες µια τέτοια προοπτική.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο \αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η κ. Κουντουρά απ’ ό,τι βλέπω τώρα, είναι πιο στενός κυβερνητικός σας εταίρος. Έχει φύγει από τους ΑΝΕΛ είναι κοντά σας.
Νοµίζω ότι τα τείχη έχουν πέσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορείτε, κύριε Υπουργέ, να συνεννοηθείτε να αναβαθµίσετε
την ΑΣΤΕ, να την κάνετε σε επίπεδο ΑΕΙ; Μπορείτε να δώσετε
στην ΑΣΤΕ την αξία που χρειάζεται, να της δώσετε διαβάθµιση,
να της δώσετε την ώθηση που χρειάζεται; Μπορείτε. Αν το θέλετε µπορείτε. Εδώ υπάρχουν σύσσωµα οι υπογραφές όλων των
Βουλευτών από όλα τα κόµµατα. Το καταθέτω στα Πρακτικά και
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου ένα λεπτό µόνο να
µιλήσω λίγο για τα ζητήµατα που αφορούν στα θέµατα του διορισµού. Με πολύ ενδιαφέρον είδα αυτό που καταθέσατε, κύριε
Υπουργέ, για το νέο σύστηµα µόνιµων διορισµών εκπαιδευτικών.
Θα ήθελα εδώ να στρέψετε το ενδιαφέρον στο µεγάλο πρό-
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βληµα του δηµογραφικού. Εάν πιστεύετε....
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Κόνσολα, ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
…ότι θα δώσετε µία ώθηση στο δηµογραφικό, δώστε περισσότερο µοριοδότηση στις πολύτεκνες και στις τρίτεκνες οικογένειες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Για ποιον λόγο;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Για τον λόγο του ότι χρειάζεται
να δώσουµε προοπτική και ελπίδα στους εκπαιδευτικούς που
έχουν οικογένειες πολύτεκνες και τρίτεκνες, να συνεχίσουν
αυτήν την πορεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κάνει κάποιον καλύτερο εκπαιδευτικό
αυτό;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Θα προχωρήσω και σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Μιλάµε για τα κίνητρα παραµονής και
αυτό το συνδέσω µε τις νησιωτικές περιοχές. Είναι εδώ και οι συνάδελφοι από τις νησιωτικές περιοχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κόνσολα,
ολοκληρώστε. Διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Να σας θυµίσω µόνο ότι στο πλαίσιο των νησιωτικών περιοχών, υπάρχουν αυτή τη στιγµή καταγγελίες και εκκλήσεις από δεκάδες, χιλιάδες εκπαιδευτικούς -καταθέτω τις υπογραφές από όλη την επικράτεια- που ζητούν ξανά
να στρέψετε το ενδιαφέρον σας στην κατηγοριοποίηση που σας
είπα πριν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Εµµανουήλ Κόνσολας, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχει η κατάθεση από το Δήµο Λειψών και τον δήµαρχο, µε
την έκκληση να δείτε τους ανθρώπους που υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές, να τους δώσετε την ώθηση να επιστρέψουν και
να µη µείνουν κενά, όπως ήταν αυτή τη χρονιά. Υπάρχει, επίσης,
το κατεπείγον ψήφισµα αναπληρωτών εκπαιδευτικών Καρπάθου,
που για τον ίδιο λόγο σας παρακαλούν.
Και τέλος υπάρχει απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Κάσου, του ηρωικού νησιού, που και εσείς ψηφίσατε πρόσφατα και
λέει ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο: «αποσύρετε το νοµοσχέδιο». Δεν το λέει η Νέα Δηµοκρατία, «γιατί αν τελικώς ψηφιστεί, δεν θα υπάρχει εκπαιδευτικός να υπηρετήσει στην Κάσο
και στις νησιωτικές περιοχές».
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με αυτά θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να ξανασκεφτείτε αυτή την προοπτική και της µοριοδότησης, να σας καλέσουµε στη βιώσιµη πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, να εδραιωθεί αυτή η προοπτική και µε το ΑΣΕΠ, αλλά, κυρίως, να δώσετε την προοπτική στους τρίτεκνους, πολύτεκνους και στις νησιωτικές περιοχές για να µην ακολουθήσουν τα φαινόµενα που
έχουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έχετε απόλυτο δίκιο. Συµφωνείτε να διακόπτουµε τον ήχο στα
επτά λεπτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Να κλείνετε το µικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει θα διακόπτουµε τον ήχο στα επτά λεπτά. Δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουηλίδης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για
επτά λεπτά. Θα σας παρακαλέσω να είστε συνεπής, για να µη
διακόπτοµε τον ήχο. Δεν είναι ωραίο να εφαρµόζουµε τέτοια
µέτρα στη Βουλή.
Δεν το λέω για εσάς, κύριε Εµµανουηλίδη. Το λέω για όλους,
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γιατί όλοι διαµαρτύρονται αλλά όταν έρχονται στην Έδρα µιλάνε
παραπάνω. Τι πρέπει να κάνουµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Έτσι είναι η µέθοδος του
Προκρούστη αυτή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο που αφορά την παιδεία, αφού προηγήθηκε η εξαντλητική επεξεργασία του στην αρµόδια επιτροπή και
αυτό σε αντιδιαστολή µε την προσφιλή σας πρακτική, εννοώ της
Νέας Δηµοκρατίας, να νοµοθετείτε µε προεδρικά διατάγµατα,
που επέβαλαν εκ των άνω τα πλαίσια λειτουργίας της εκπαίδευσης. Να θυµηθούµε εν προκειµένω το περιβόητο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Συνέργειες Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες
διατάξεις» συνεχίζουµε το εγχείρηµα εξορθολογισµού και αναδιάταξης της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της
χώρας, η οποία ξεκίνησε µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και συνεχίστηκε µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Στην προκειµένη περίπτωση γνώµονας είναι η ενεργή απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις, µε στόχο να ξεπεραστούν παθογένειες και αγκυλώσεις που κρατούν ιδρύµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης καθηλωµένα, να ανασυγκροτηθούν ιδρύµατα µε
την αναδιάρθρωση τµηµάτων και προγραµµάτων σπουδών, και
τέλος τα ελληνικά πανεπιστήµια να γίνουν ισχυρότερα, πιο δυναµικά και καινοτόµα, ώστε να ανταποκριθούν τόσο στις ανάγκες
των φοιτητών όσο και κυρίως στις ανάγκες της χώρας.
Από τις αρχές αυτές εµφορείται το παρόν νοµοσχέδιο, το
οποίο αφορά τρία σηµαντικά πανεπιστήµια, το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και δύο από τα µεγαλύτερα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Και τα πέντε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανταποκρίθηκαν θετικά στο εγχείρηµα και µε δικές τους πρωτοβουλίες και προτάσεις συµβάλλουν, σε συνεργασία µε την πολιτεία, στην αναδιαµόρφωση του χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στη νέα της αρχιτεκτονική.
Θα αναφερθώ τώρα σε µία άλλη έκφραση του οικοδοµήµατος
του Υπουργείου, στην ίδρυση διεθνούς πανεπιστηµίου µε έδρα
τη Θεσσαλονίκη, µε το οποίο θα λειτουργούν επτά σχολές µε
τριάντα δύο τµήµατα σε πόλεις της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, µεταξύ αυτών και της Περιφέρειάς µου, της Καβάλας.
Το εγχείρηµα αυτό του Υπουργείου χαρακτηρίστηκε γενναίο
από τους εµπλεκόµενους φορείς, το οποίο δεν αποτολµήθηκε
στο παρελθόν από καµµία άλλη κυβέρνηση, και το οποίο θα δώσει ώθηση στην ακαδηµαϊκή έρευνα και µαζί στις τοπικές κοινωνίες. Τα προς διαµόρφωση µεγάλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα θα
µπορούν να διεκδικούν ερευνητικά προγράµµατα και να αναπτύξουν τις υποδοµές τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ο πραγµατικός
ρόλος του πανεπιστηµίου είναι να µορφώνει µε την πραγµατική
έννοια του όρου τους νέους, να συµβάλλει στην καινοτοµία και
να κάνει πλουσιότερη τη δηµοκρατία µας, τότε το νέο οικοδόµηµα του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.
Δεν θα είχα πρόθεση να αναφερθώ στο θέµα που αφορά το
εγχείρηµα της επικείµενης συνέργειας του διεθνούς πανεπιστηµίου µε τα ΤΕΙ, αν δεν προκαλούσε τη λογική µου η τοποθέτηση
προηγουµένως του κ. Κυριαζίδη, ο οποίος προοικονόµησε, µεταξύ άλλων, τη δέσµευση-απειλή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι
θα το καταργήσει.
Θα ήθελα λίγο να σταθώ σε έναν προσφιλή όρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στον οποίο επανέρχεται συχνότατα όταν
αναφέρεται σε θέµατα παιδείας την περιώνυµη «αριστεία». Τρεις
έννοιες συνθέτουν το σκεπτικό. Αριστεία, αριστοκρατία, οικογενειοκρατία. Η αριστεία όπως ορίζεται από τη Νέα Δηµοκρατία,
απέχει πολύ από αυτό που εµείς έχουµε ως πρόταγµα στον σχε-
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διασµό της παιδείας και της κοινωνίας.
Για µας προµετωπίδα θα έλεγα, είναι η ρήση του Θουκυδίδη
ότι τιµούµε τους νόµους, πολύ δε περισσότερο τιµούµε εκείνους
τους νόµους που κινούνται επ’ ωφελεία των αδικουµένων. Στόχευσή µας, λοιπόν, είναι µέσα από τα νοµοθετήµατά µας και
µέσα από την πολιτική µας πρακτική να προασπίσουµε αυτό το
στοιχείο της ανάδειξης, της στήριξης των αδικουµένων.
Απαντητικά στον όρο αριστεία εµείς έχουµε το πρόταγµα της
ενίσχυσης της ειδικής αγωγής, µια έννοια που ήταν ξεχασµένη
από τον σχεδιασµό από όλα τα προηγούµενα κόµµατα κυρίως
όµως από αυτό της Νέας Δηµοκρατίας.
Στέκοµαι, επίσης, στον όρο συνέργειες, που αποτελεί την προµετωπίδα όλων των εγχειρηµάτων για την αρχιτεκτονική αναδιάταξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει να σας θυµίσω
ότι η πρώτη απόπειρα συνέργειας πανεπιστηµίου και ΤΕΙ, έγινε
µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Λέτε να ήταν
τυχαίο; Όχι, βέβαια. Καθόσον η δυτική Αττική είναι µία περιφέρεια για χρόνια ξεχασµένη από θεό και από κυβερνήτες. Εκεί,
λοιπόν, στοχεύσαµε στην προσπάθειά µας να οξυγονώσουµε την
κοινωνία και εν προκειµένω την παιδεία, σε µία περιοχή που ήταν
ιδιαίτερα υποβαθµισµένη όλα αυτά τα χρόνια.
Επειδή ο χρόνος στενεύει, θα ήθελα να πω λίγα πράγµατα και
για την υπόθεση του τετραγωνισµού του κύκλου. Αναφέροµαι,
προφανώς, στο νέο σύστηµα µονίµων διορισµών των εκπαιδευτικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ δύσκολο από µία στενεµένη πόρτα, να περάσουν στρατιές ανθρώπων που είχαν στοιβαχτεί όλες τις δεκαετίες είτε ως αναπληρωτές είτε ακόµη-ακόµη
εκτός νυµφώνος της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Είναι, πράγµατι, πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όση
ευαισθησία κι αν δειχθεί, µοιραία, η αριθµητική δεν διευκολύνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη.
Κατανοούµε, ακριβώς, αυτή τη ζέση και αυτή την αγωνία των
ανθρώπων, που στήριξαν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα αµφιρρέπον
όλα τα προηγούµενα χρόνια και νιώθουµε την αδυναµία να µην
µπορούµε καθ’ ολοκληρία να ανταποκριθούµε στα ζητούµενά
τους.
Ωστόσο ήδη η δέσµευσή µας για δεκαπέντε χιλιάδες αναπληρωτές νοµίζω δείχνει ότι αυτή η ευαισθησία δεν είναι εικονική,
είναι πραγµατική. Και επιτέλους δεν µπορεί να δώσουµε λύση σε
ένα δυσεπίλυτο ή ακόµη τολµώ να πω άλυτο πρόβληµα, όταν µονόπαντα στρεφόµαστε στην ενίσχυση της µιας πλευράς και
αγνοούµε τα ακαδηµαϊκά κριτήρια, που κι αυτά είναι κατάθεση
κόπου, κατάθεση ζωής.
Επίσης δεν µπορούµε να κλείνουµε τα µάτια -και είµαστε συνεπείς µε τις προθέσεις και τις διακηρύξεις µας- στην κοινωνική
ευαισθησία που πρέπει να επιδείξουµε, όσον αφορά τη στήριξη
των ανθρώπων µε κοινωνικά προβλήµατα.
Κλείνοντας, θα έλεγα ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούµε ότι στην
καινούργια µέρα που ξηµερώνει για τον τόπο πρέπει να είµαστε
προσεκτικοί, µε λόγο πια που θα αρθρώνεται όχι µε κραυγές
αλλά µε αγωνία για το αύριο του τόπου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Φίλη, έχετε
τον λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βγήκα έξω
για λίγο που ήταν η διαδήλωση των αναπληρωτών. Πρέπει να πω
ότι για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια δεν ήταν µία διαδήλωση εναντίον των απολύσεων, αλλά υπέρ των διορισµών, µε µία
διαφορετική αντίληψη, υπέρ των διορισµών.
Αυτό είναι µια επιβεβαίωση της νέας φάσης αυξηµένες προσδοκίες και ελπίδες, δυνατότητες σταδιακής ανταπόκρισης σε
αυτές τις προσδοκίες και ελπίδες. Συνεπώς διάλογος µε όσους
αγωνιούν για το µέλλον τους και το µέλλον της εκπαίδευσης. Σε
σωστή κατεύθυνση κινούνται οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες και
αυτές που είδαµε µε τις διάφορες τροπολογίες που κατέθεσε και
σήµερα ο κ. Υπουργός.
Ο διάλογος, όµως, πρέπει να γίνει χωρίς συνθήκες κοινωνικού
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εµφυλίου, «ο θάνατός σου, η ζωή µου», πράγµα το οποίο βλέπουµε να αναπτύσσεται συχνά σε συνθήκες κρίσης.
Κάθε χρόνο καταθέτουν αιτήσεις πάνω από εκατό χιλιάδες
υποψήφιοι αναπληρωτές. Προσλαµβάνονται περίπου, είκοσι
πέντε χιλιάδες επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα πολύ λιγότεροι.
Χάρη σε αυτές τις αυξηµένες προσλήψεις και ειδικά στην ειδική
αγωγή που έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση µε την περίοδο
Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ, επαναφέρουµε την κανονικότητα
στα σχολεία, και πετύχαµε από το 2016 και µετά να ανοίγουν από
την πρώτη µέρα µε τους εκπαιδευτικούς και τα βιβλία στη θέση
τους.
Από αυτούς τους εκατό χιλιάδες έχουν κατά καιρούς προσληφθεί τριάντα πέντε χιλιάδες. Δεν µπορεί να προσληφθούν όλοι.
Υπάρχει κάποια πολιτική δύναµη στην Αίθουσα, που να έχει εγγράψει το πρόγραµµα της συλλήβδην διορισµούς δεκάδων χιλιάδων; Κι αν ικανοποιηθεί ο διορισµός των τριάντα πέντε χιλιάδων, τι θα γίνει µε τα παιδιά που βγαίνουν κάθε χρόνο από τα
πανεπιστήµια;
Επίσης µε ποιο σύστηµα θα γίνει η κατάταξη όσων προσληφθούν, εάν δεν υπάρχει ένα σύστηµα διορισµού τους; Πού θα
πάει ο καθένας; Σε ποιο µέρος; Χρειαζόµαστε, λοιπόν, κριτήριο
και σύστηµα διορισµών.
Για το πρόβληµα των µόνιµων διορισµών τώρα. Είναι άλλες οι
δυνατότητες µε ΑΕΠ 240 δισεκατοµµυρίων πριν από την κρίση
και άλλες µε 175 δισεκατοµµύρια ευρώ µετά την κρίση.
Ανάγκη σχεδιασµού µε βάση νέα κριτήρια. Πρώτα ποιο σχολείο θέλουµε και µετά ποιους και πόσους εκπαιδευτικούς. Όχι
επιστροφή στο παρελθόν, όταν το σχολείο αντιµετωπιζόταν
συχνά µε πελατειακά κριτήρια και ως χώρος αποκλειστικά επαγγελµατικής αποκατάστασης. Αναµφίβολα η επαγγελµατική αποκατάσταση πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν αλλά µέσα σ’ ένα
πλαίσιο ποιοτικό και αξιολογηµένο, µε πρώτη προτεραιότητα το
σχολείο, το συµφέρον των µαθητών.
Το προτεινόµενο σύστηµα υπακούει στις πραγµατικότητες που
διαµορφώθηκαν στην εποχή των µνηµονίων. Αποχώρησαν επί
Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ περίπου σαράντα χιλιάδες µόνιµοι
εκπαιδευτικοί και προσελήφθησαν µέχρι και είκοσι τέσσερις χιλιάδες αναπληρωτές κατ’ έτος επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ορθώς δίδεται έµφαση στην προϋπηρεσία των αναπληρωτών.
Τους οφείλουν η πολιτεία και η κοινωνία. Το τονίζω και η πολιτεία
και η κοινωνία. Διότι και την περίοδο των µνηµονίων αλλά και
πρόσφατα βλέπουµε ότι η κοινωνία δεν αξιολογεί ουσιαστικά,
απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι µόνο τα δυσπρόσιτα
που πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί και τραβάνε τον διάβολο τους,
το ξέρουµε, µε µικρούς µισθούς και µε δυσκολίες κοινωνικής
συµβίωσης και οικογενειακής συµβίωσης. Ακόµα και στα πλούσια
τουριστικά θέρετρα µε το Airbnb βλέπετε τι τραβάνε οι εκπαιδευτικοί. Ούτε σπίτια δεν βρίσκουν, γιατί η κοινωνία µας που ζητάει
για τα παιδιά της εκπαιδευτικούς, δεν είναι έτοιµη, δυστυχώς, να
θυσιάσει δωµάτια από τον τουρισµό, για να κάτσουν οι εκπαιδευτικοί εκεί σ’ αυτά τα µέρη. Όχι όλες οι κοινωνίες αλλά δυστυχώς
αρκετές.
Μεταβατικό και µεσοπρόθεσµο το προτεινόµενο σύστηµα.
Πρέπει να συζητήσουµε σοβαρά το έλλειµµα στο θέµα εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ως
προϋπόθεση για τον µόνιµο διορισµό τους και τη διαρκή επιµόρφωσή τους. Δεν νοείται διορισµός χωρίς να ξέρει αυτός που τελειώνει το πανεπιστήµιο, τι σηµαίνει εκπαιδευτική πράξη, άρα
θέλουµε εκπαίδευση του εκπαιδευτικού και δεν νοείται λειτουργία εκπαιδευτική χωρίς να υπάρχει ένα σύστηµα µόνιµης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Δυστυχώς για το δεύτερο θέµα πολλά εκατοµµύρια, εκατοντάδες εκατοµµύρια έχουν φαγωθεί, για να καλύπτουµε τα κενά
της αδιοριστίας από τα χρήµατα που ήταν για την επιµόρφωση.
Στον εθνικό και κοινωνικό διάλογο είχαµε συζητήσει σχέδιο για
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που έπρεπε να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση και να ληφθεί, ει δυνατόν συναινετικά επιτέλους κάποια απόφαση.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής τα πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΕΠ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που έκανε τη σχετική συζήτηση.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σύµφωνα µε αυτόν τον προβληµατισµό είναι αναγκαίο να εκπονηθεί ένα επαρκές πρόγραµµα σπουδών µε θεωρητική κατάρτιση για τη διδακτική αλλά και για την πρακτική άσκηση κάθε
πτυχιούχου που επιθυµεί να εργαστεί στην εκπαίδευση είτε µέσα
στο προπτυχιακό πρόγραµµα είτε ως πρόσθετος χρόνος. Σε
κάθε περίπτωση, όµως, αυτό το πρόγραµµα προϋποθέτει αφ’
ενός εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και αφ’ ετέρου µαθήµατα µε διδακτικές µονάδες τόσο για την ενιαία διδακτική όσο
και για κάθε γνωστική περιοχή.
Επίσης ανάλογος προβληµατισµός γνωρίζουµε ότι περιλαµβάνεται στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ του 1997.
Καταθέτω τον σχετικό προβληµατισµό της ΟΛΜΕ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με τα προγράµµατα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών περιορίζεται ο αριθµός σε αυτούς που το επιθυµούν και ανταποκρίνονται
στην ιδιαίτερη προετοιµασία. Έτσι η επιλογή είναι αξιοκρατική
και στο πλαίσιο του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος.
Οι γραπτοί διαγωνισµοί ΑΣΕΠ δεν ανταποκρίθηκαν στην
ανάγκη ουσιαστικής και αξιολογικής επιλογής µε βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης. Άλλο πράγµα είναι
ένας γραπτός διαγωνισµός για τα τελωνεία και άλλο πράγµα
είναι για να επιλεγούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Άλλωστε αυτή
η διαφορετικότητα επιβάλλει και τη διαρκή επιµόρφωση στην
οποία αναφέρθηκα παραπάνω.
Οι πρώτοι διορισµοί -τεσσερισήµισι χιλιάδες από τις δεκαπέντε
χιλιάδες- θα γίνουν φέτος στην ειδική αγωγή, απόδειξη του ουσιαστικού ενδιαφέροντος και της προτεραιότητας που έχει η Κυβέρνηση για τον χώρο της ειδικής αγωγής. Είναι οι µόνιµοι διορισµοί προϋπόθεση για το δηµόσιο σχολείο ισότητας και ποιότητας. Και τονίζω είναι οι πρώτοι διορισµοί στην ειδική αγωγή από
συστάσεως της ειδικής αγωγής.
Οι µόνιµοι, λοιπόν, διορισµοί προϋπόθεση για το δηµόσιο σχολείο ισότητας και ποιότητας. Στον αντίποδα το πρόγραµµα της
Νέας Δηµοκρατίας για σχολεία πολλών ταχυτήτων µε πρόσχηµα
την αριστεία, µε αµφισβήτηση του καθολικού δικαιώµατος στην
εκπαίδευση, µε διευθυντές µάνατζερ στα σχολεία, µε µαθητέςπελάτες, µε ελλιπή χρηµατοδότηση, µε ελεηµοσύνη από τον
ιδιωτικό τοµέα και µε εκπαιδευτικούς χωρίς δικαιώµατα, για σχολεία χωρίς δηµοκρατία. Πρόκειται για αντιγραφή θατσερικών µεθόδων, που εγκαταλείπεται ακόµη και στη Βρετανία.
Σε αυτό το ξεθεµελιωµένο και ερειπωµένο σχολείο, προφανώς, δεν χρειάζονται µαζικοί διορισµοί. Γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία συναινεί µε µισή καρδιά µόνο στους διορισµούς στην ειδική
αγωγή και διαφωνεί κατ’ ουσίαν µε τους υπόλοιπους διορισµούς
στην εκπαίδευση. Άλλωστε αυτοί οι διορισµοί δεν χωρούν στο
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας, όταν λέει ότι για κάθε πέντε
αποχωρήσεις από το δηµόσιο θα έχουµε µία πρόσληψη, και όχι
όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ µία αποχώρηση µία πρόσληψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι εάν χθες καταψηφιζόταν η Κυβέρνηση, έπεφτε η Κυβέρνηση, σήµερα δεν
επρόκειτο να συζητούµε διορισµούς για την εκπαίδευση. Και
όσοι βγήκαν σήµερα για τα δικαιώµατά τους στους δρόµους και
διαµαρτύρονταν, είναι λογικό να σκέφτονται ότι εάν γινόταν χθες
ένα ατύχηµα και δεν επιβεβαιωνόταν µια επιλογή κυβερνητικής
σταθερότητας, τώρα που βγαίνουµε από το λαγούµι µιας κρίσης
σιγά-σιγά και δύσκολα είναι η αλήθεια, θα ήταν καλύτερα; Ας το
σκεφτούν όλοι, πριν απαντήσουν µε έναν τρόπο, φοβούµαι επιπόλαιο και συνθηµατολογικό.
Προφανές είναι ότι µέσα από την εκπαίδευση όπως και µέσα
από την υγεία, διαµορφώνεται µία προγραµµατική αντιπαράθεση
ανάµεσα σε ένα µπλοκ προοδευτικών δυνάµεων µε κορµό τον
ΣΥΡΙΖΑ και σ’ ένα µπλοκ συντηρητικών δυνάµεων µε ακροδεξιά
κλίση και κορµό τη Νέα Δηµοκρατία. Είναι εάν θέλετε ένα πρόγραµµα για τη διαµόρφωση µιας νέας κοινωνικής πλειοψηφίας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που θα αντανακλάται και στο πολιτικό επίπεδο.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί σήµερα µετά από τόσα χρόνια έχετε την τύχη µετά από µεθοδικό σχέδιο, να φέρετε ένα σχέδιο µόνιµων διορισµών στην εκπαίδευση. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Παπαδόπουλος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε σήµερα µία σοβαρή Ολοµέλεια και βλέπω ότι από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι µόνο ένας Βουλευτής. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι; Εδώ λέγατε πράµατα και θάµατα. Χθες αναφέρατε ότι ήταν µία ηµέρα-«κουρελού» και ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρό σας να γίνει µία κουβέντα.
Εγώ απ’ ό,τι διαβάζω οι δηµοσκοπήσεις σάς δείχνουν 10%15%. Γιατί δεν κάνετε ένα debate µε τον Πρωθυπουργό να το σαρώσετε, να πάρετε 25% και να βγείτε και να καθαρίσετε που λέτε
τη µπουγάδα; Τι σας φοβίζει; Πολύ φοβάµαι ότι αυτό το debate
δεν πρόκειται να γίνει καµµιά φορά.
Η σηµερινή µέρα είναι ιδιαίτερα σηµαντική όχι µόνο για τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα αλλά και για την ίδια την Κυβέρνηση και
συγκεκριµένα για το Υπουργείο Παιδείας, που µετά από αναρίθµητες διαβουλεύσεις και σκληρή δουλειά κατάφερε να υλοποιήσει το όραµά του και να κερδίσει το στοίχηµα που ήθελε, τα νέα
πανεπιστήµια που προκύπτουν στην επικράτεια από τις συνέργειες πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, να αποτελούν πόλο ανάπτυξης για
την κοινωνία µακριά από εσωστρεφείς δοµές του παρελθόντος
ενισχυµένα και ανοιχτά για όλες και για όλους.
Η δηµόσια παιδεία είναι ένας ζωντανός οργανισµός, που οφείλει να αλλάζει, να αναπροσαρµόζεται, να ενισχύεται συνεχώς
ανάλογα µε τις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Επιπλέον
µε το βλέµµα στραµµένο στην προώθηση έρευνας και καινοτοµίας, οι διαβουλεύσεις κατάφεραν να πραγµατοποιήσουν την
από κάτω προσέγγιση του ζητήµατος µε δηµοκρατική συµµετοχή
όλων των εµπλεκοµένων που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα µας τα προβλήµατα και που είναι σε θέση να προτείνουν
πρακτικές για ολοκλήρωση της φυσιογνωµίας των πανεπιστηµίων και όχι από τα πάνω, από το κέντρο, όπως γινόταν µέχρι τώρα.
Το παρόν εµβληµατικό νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µία ολιστική
προσέγγιση µετασχηµατισµού του χώρου των ΑΕΙ -πανεπιστήµια
και ΤΕΙ- µε τη συνύπαρξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης, των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, εναρµονίζοντας έτσι τη δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση µε αυτή του
εξωτερικού.
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και
στα οφέλη για την πόλη της Λάρισας αλλά και για τη Θεσσαλία
γενικότερα.
Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύονται τρεις νέες σχολές, µία
από µετονοµασία στα Τρίκαλα και δύο νέες στη Λάρισα και τίθενται σε λειτουργία το ακαδηµαϊκό έτος 2019 - 2020 αρκετά νέα
τµήµατα.
Η Θεσσαλία, λοιπόν, όχι µόνο δεν χάνει από αυτό το νοµοσχέδιο αλλά κερδίζει, γιατί το νέο πανεπιστήµιο θα έχει µία πολύ
ισχυρή παρουσία στην πόλη. Κερδίζει γιατί τα νέα τµήµατα είναι
πολύ ελκυστικά και έχουν όλες τις δυνατότητες να γίνουν εξωστρεφή. Κερδίζει γιατί δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις συνεργασιών µε τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
Στο νέο πανεπιστήµιο ιδρύεται κέντρο επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του οποίου θα λειτουργούν καινοτόµα διετή
προγράµµατα σπουδών ως µία προοπτική συνέχεια σπουδών για
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, ανοίγοντας νέες προοπτικές προς
την τριτοβάθµια εκπαίδευση και συµβάλλοντας στην ανάπτυξη
τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών στην εθνική οικονοµία. Τα γνωστικά αντικείµενα των διετών προγραµµάτων σπουδών θα καταρτίζονται, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις των τοπικών αναπτυξιακών φορέων και θα σχετίζονται µε τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών όπου θα εφαρµόζονται.
Επιπλέον τα ερευνητικά κέντρα θα συµβάλλουν πρώτον, στη
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διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, δεύτερον, στην
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, τρίτον, στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, τέταρτον, στην παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, πέµπτον, στον συνδυασµό της εκπαίδευσης µε την πρακτική άσκηση, έκτον, στη διαµεσολάβηση ανάµεσα στο δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων στις
επιχειρήσεις και έβδοµον, στην προβολή της ελληνικής γλώσσας
και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό.
Με βάση όλα τα παραπάνω διαφαίνεται, λοιπόν, ότι το κέντρο
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και το πανεπιστηµιακό ερευνητικό
κέντρο, δηµιουργούν καινοτόµες, καινούργιες προοπτικές και
ανοίγουν νέους ορίζοντες για τους νέους της περιοχής και όχι
µόνο, ενώ αξιοποιούνται πλήρως οι υποδοµές του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίες ενσωµατώνονται στο νέο πανεπιστήµιο, για να
βελτιώσουν την παραγωγή και τη διάχυση γνώσεων και δεξιοτήτων.
Αξίζει να αναφέρω κάποια από αυτά τα ινστιτούτα. Ινστιτούτο
Ευφυών Συστηµάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων µε έδρα
τον Βόλο, Αγροτικής Ανάπτυξης µε έδρα τη Λάρισα, Γενετικής
Βελτίωσης Ζώων µε έδρα την Καρδίτσα, Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου µε έδρα τη Λάρισα, Επιχειρηµατικότητας και
Καινοτοµίας µε έδρα τη Λάρισα.
Επιπρόσθετα, στο νέο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύεται το
«Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας».
Είναι η πρώτη γεωργική σχολή που έγινε στην χώρα µας.
Στο πάρκο θα λειτουργούν οι συναφείς µε την αγροτική παραγωγή και µεταποίηση επαγγελµατικές σχολές και η θερµοκοιτίδα
νέων αγροτικών επιχειρήσεων, µε στόχο την παροχή υποστήριξης και την εισαγωγή στο επιχειρηµατικό οικοσύστηµα νεοφυών
εταιρειών και τεχνοβλαστών που θα δραστηριοποιούνται σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες στον αγροτικό χώρο.
Δηµιουργούνται δοµές, όπως το Κέντρο Ολοκληρωµένης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Παραγωγής Προτύπων Τοπικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων, πρότυπες βιοκλιµατικές µονάδες εκτροφής για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόµες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιηµένου περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, πρότυπο θερµοκήπιο και µονάδα αρωµατικών και
φαρµακευτικών φυτών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση αυτή όπως και πολλές άλλες σε αυτή την Αίθουσα µας οδηγεί στο ίδιο συµπέρασµα.
Βρισκόµαστε αντιµέτωποι συνεχώς µε µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία έχει «καραµέλα» στον πολιτικό της λόγο τη λέξη
ιδιωτικό. Είναι, βέβαια, κάτι λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι
περισσότεροι δεν έχουν προτιµήσει τη δηµόσια εκπαίδευση ούτε
έχουν χρησιµοποιήσει δηµόσιες δοµές υγείας και πρόνοιας. Είναι
εντελώς οξύµωρο να µας κουνάνε το δάχτυλο για τη δηµόσια
παιδεία οι υπέρµαχοι της αριστείας και του διαχωρισµού των
πτυχίων.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν συγκρούονται, µε βάση τη σύνθεση, δύο διαφορετικές απόψεις αλλά δύο διαφορετικές ιδεολογίες. Αυτή του σοσιαλισµού µε κοινωνικό πρόσηµο και αυτή του
νεοφιλελευθερισµού µε πρόσηµο το κέρδος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Παπανάτσιου, για
να υποστηρίξει την τροπολογία της.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1925 και ειδικό
222. Είναι µία τροπολογία µε δύο άρθρα που καταθέτει το Υπουργείο Οικονοµικών, µε στόχο τη στήριξη και τη διευκόλυνση
των πληγέντων συµπολιτών µας από τις πυρκαγιές στις 23 και 24
Ιουλίου.
Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας παρατείνονται εκ νέου
οι προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων και ρυθµισµένων
οφειλών και αναστέλλεται η πληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών έως τις 31 Δεκεµβρίου 2019.
Ποιους αφορά αυτή η ρύθµιση; Αφορά τα πρόσωπα που υπέ-
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στησαν οι ίδιοι σωµατική βλάβη ή οι σύζυγοί τους ή οι συγγενείς
τους έως δευτέρου βαθµού είτε απώλεσαν σύζυγο ή συγγενή
µέχρι δευτέρου βαθµού είτε υπέστησαν υλικές ζηµιές στην ακίνητη περιουσία τους.
Επίσης έως την ίδια ηµεροµηνία δεν επιβάλλονται κατασχέσεις
λογαριασµών σε πιστωτικά ιδρύµατα και αίρονται τυχόν επιβληθείσες.
Με το δεύτερο άρθρο παρατείνεται η ηµεροµηνία, µε βάση την
οποία δινόταν η απαλλαγή από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ του
έτους 2018, µε την επέκταση της προθεσµίας της έκδοσης των
δελτίων επανελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ώστε να συµπεριλαµβάνονται και τα ακίνητα για τα οποία
δεν έχει εκδοθεί δελτίο επανελέγχου µέχρι 27 Σεπτεµβρίου 2018.
Τους δίνουµε µία καινούργια ηµεροµηνία για να εκδοθούν µεταγενέστερα, µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Λαµπρούλη.
Ορίστε, κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφίβολα οι προτεινόµενες συγχωνεύσεις που προωθούνται
µέσα από το νοµοσχέδιο ούτε τυχαίες είναι ούτε ανεξάρτητες
από τις γενικότερες εξελίξεις.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική
έκθεση για τις συγκεκριµένες αλλαγές συγχωνεύσεις των ΤΕΙ µε
τα πανεπιστήµια, θεωρούµε πως τα ζητήµατα που πρέπει να απαντηθούν είναι. Ποιος είναι ο στόχος αυτών των αλλαγών; Ποιος
ωφελείται; Αφορούν, για παράδειγµα, την προοπτική εκπαίδευσης ολοκληρωµένων επιστηµόνων που θα συµβάλλουν στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών; Τι θα πρέπει να διεκδικηθεί, ώστε
να µην πληρώσουν και πάλι το µάρµαρο οι φοιτητές σπουδαστές,
οι εργαζόµενοι κ.λπ..
Αλήθεια δεν είναι, πως αυτές οι αναδιαρθρώσεις αποτελούν
την εφαρµογή µιας συγκεκριµένης πολιτικής, για την προσαρµογή της ανώτατης εκπαίδευσης στον διακηρυγµένο στόχο περί
εναρµόνισης των πανεπιστηµίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη
στρατηγική κατεύθυνση ικανοποίησης της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων -διακήρυξη της Μπολόνια- µέσα, βεβαίως,
και από τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης; Αυτό
το συµβόλαιο ανέλαβαν να υλοποιήσουν τόσο οι προηγούµενες
κυβερνήσεις -σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»- και σε συνέχεια η σηµερινή Κυβέρνηση προσαρµόζοντας την τριτοβάθµια εκπαίδευση στους
στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της δίκαιης ανάπτυξης
κατά την Κυβέρνηση, στήριξης δηλαδή των κερδών των µεγάλων
εταιρειών που στο πλαίσιο και της περιφερειακής ανάπτυξης
απαιτούν άµεση και ευέλικτη σύνδεση µε το περιεχόµενο των
προγραµµάτων σπουδών των διετών προγραµµάτων κατάρτισης,
προκειµένου οι απόφοιτοι να έχουν την απαιτούµενη κατάρτιση,
ώστε να αξιοποιούνται ως ευέλικτο και πιο φθηνό εργατικό δυναµικό.
Ακριβώς αυτόν το στόχο των εταιρειών και µεγαλοεπιχειρηµατιών, που δραστηριοποιούνται στον αγροτοδιατροφικό τοµέα ή
στον τοµέα της ιδιωτικής υγείας στη Θεσσαλία -και οι οποίοι τοµείς πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση- έρχεται να εξυπηρετήσει η Κυβέρνηση µε τη δηµιουργία, για παράδειγµα, της Αµπελουργικής Σχολής στη σηµερινή «Αβερώφειο» Σχολή στη Λάρισα
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Τζάµπα δηλαδή εργατικό δυναµικό µέσω πρακτικής άσκησης και µαθητείας καθώς και τζάµπα
έρευνα!
Συγχρόνως µε την ίδρυση των διετών προγραµµάτων σπουδών υπό τη σκέπη του πανεπιστηµίου κλείνει το µάτι η Κυβέρνηση και σε όσους επιδιώκουν την επέκταση της επιχειρηµατικής
τους δραστηριότητας και στα πανεπιστήµια. Έτσι πίσω από την
προπαγάνδα περί αναβάθµισης της ποιότητας των σπουδών και
της λεγόµενης πανεπιστηµιοποίησης, προωθείται η κατηγοριοποίηση των αποφοίτων µε διαµόρφωση τµηµάτων, πτυχίων, πιστοποιητικών διαφόρων κατηγοριών µέσα στο ίδιο το πανεπιστήµιο.
Αυτή είναι η απαίτηση των επιχειρηµατιών, να µπορούν να πα-
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ραγγέλνουν και να διαλέγουν δεξιότητες από ευρεία γκάµα και
όχι από αποφοίτους µε ολοκληρωµένες σπουδές και ίδια δικαιώµατα. Προφανώς αυτή η πολυκατηγοριοποίηση µαζί µε όλα τα
άλλα εµπόδια που µπαίνουν για να σπουδάσει και να δουλέψει
κάποιος, όπως προϋπηρεσία, εξετάσεις, σεµινάρια, πιστοποιητικά, επάρκεια και άλλα, δεν πρόκειται να βοηθήσει να βρει ο
απόφοιτος πιο εύκολα ή καλύτερη δουλειά.
Αντίθετα ευνοείται το διαίρει και βασίλευε, όπου οι εργοδότες
θα δείχνουν τη στρατιά ανέργων, για να εκβιάζουν για µείωση δικαιωµάτων και υποταγή. Αυτό σηµαίνει ανταγωνιστικός εργαζόµενος από ανταγωνιστικά τµήµατα και σχολές και µέσα στην
εργασιακή ζούγκλα οι απόφοιτοι να σπαράσσονται µεταξύ τους
για µία κακοπληρωµένη θέση.
Και η προώθηση αυτών των αναδιαρθρώσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση συντελείται την ίδια ώρα, που συνεχίζεται µε
αµείωτους ρυθµούς η υποχρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα δίδακτρα στα µεταπτυχιακά γενικεύονται, το περιεχόµενο σπουδών αδυνατίζει, η σίτιση και η στέγαση γίνεται
ολοένα και πιο δύσκολη για τα παιδιά των εργαζοµένων και των
λαϊκών οικογενειών, το διδακτικό προσωπικό δεν φτάνει να καλύψει τα στοιχειώδη από τα προγράµµατα σπουδών, η κάλυψη
των διδακτικών κενών περιορίζεται στη γενίκευση των θέσεων
των πανεπιστηµιακών υποτρόφων -οι οποίοι υποχρεώνονται σε
καθεστώς εργασιακής γαλέρας να εργάζονται χωρίς προοπτικήενώ βαθαίνει η επιχειρηµατική λειτουργία των ανώτατων ιδρυµάτων. Να γιατί δεν χωράνε αυταπάτες περί αναβάθµισης των
σπουδών, που δήθεν θα προκύψει.
Πρόκειται, αλήθεια, για αλλαγές στην κατεύθυνση µιας ενιαίας
ανώτατης εκπαίδευσης αποκλειστικά δηµόσιας και δωρεάν; Αφορούν µία πραγµατικά ενιαία ανώτατη εκπαίδευση µε τη διαµόρφωση ενός µόνο πτυχίου ανά επιστηµονικό αντικείµενο, ανώτατου, δηλαδή, πανεπιστηµιακού επιπέδου; Το πτυχίο θα είναι η
µοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελµα; Οι µεταπτυχιακές σπουδές θα αποτελούν έναν ενιαίο κύκλο και θα
οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, για όσους
προορίζονται για διδάσκοντες πανεπιστηµίων ή για επαγγελµατική ενασχόληση στο πεδίο της έρευνας; Η εφαρµογή της επιστήµης στην παραγωγή από τους φοιτητές θα γίνεται οργανωµένα και συστηµατικά µέσα από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι όπως σήµερα που η πρακτική άσκηση στοχεύει
στην παροχή κακοπληρωµένης και «µαύρης» εργασίας στις µεγάλες επιχειρήσεις; Τα ιδρύµατα θα έχουν σύγχρονες υποδοµές
και εξοπλισµό, εστίες, λέσχες; Οι φοιτητές θα απολαµβάνουν
υψηλού επιπέδου παροχές µε ευθύνη του κράτους χωρίς επιβάρυνση για τις σπουδές τους; Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό θα είναι µόνιµο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης;
Και τα ανωτέρω, όπως και άλλα βεβαίως, αποτελούν ορισµένες από τις προτάσεις του ΚΚΕ για την ενιαία ανώτατη εκπαίδευση, η οποία απαντά στις αγωνίες και τα ερωτήµατα των
φοιτητών-σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων.
Και είναι ρεαλιστική, γιατί πατάει στις ανάγκες και στις δυνατότητες του σήµερα, όπως αυτές καθορίζονται από την ανάπτυξη
των ίδιων των µέσων παραγωγής, της ίδιας της επιστηµονικής
και τεχνολογικής γνώσης. Ταυτόχρονα είναι και η µοναδική που
µπορεί να δώσει µεγαλύτερη δύναµη και προοπτική στους καθηµερινούς αγώνες των φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευτικών, για
τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών και εργασίας.
Ας το αποφασίσουν, λοιπόν, αυτοί που µας ακούν και µας βλέπουν σήµερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Λαµπρούλη.
Τον λόγο έχει Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπάρκας για επτά
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση αποτελεί
µία έµπρακτη απόδειξη για τη σπουδαιότητα και τη σηµαντικότητα της διαδικασίας παροχής ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι η πρώτη φορά µετά από εννέα χρόνια -και είναι µε την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- που το ελληνικό Κοινοβούλιο συζητά, για το
πώς θα προχωρήσει ο µόνιµος διορισµός δεκαπέντε χιλιάδων µόνιµων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση. Και αυτό από µόνο του
έχει τη δική του σηµασία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνησή µας από την πρώτη
στιγµή της διακυβέρνησης ανέλαβε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη δηµόσια παιδεία σε όλες της τις βαθµίδες. Σε µία περίοδο δύσκολη για την ελληνική δηµόσια εκπαίδευση στο σύνολό
της η Κυβέρνηση µε σταθερό και ξεκάθαρο τρόπο επέλεξε την
προστασία και την αναβάθµιση του δηµόσιου σχολείου και του
δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις µεθοδικά απαξίωναν το πανεπιστήµιο µέσα από την υποχρηµατοδότηση, την αντιµετώπιση
της παιδείας ως αγαθό το οποίο έπρεπε να υπακούει στους κανόνες της αγοράς, τη συνεχή προσπάθεια για αναθεώρηση του
άρθρου 16 του ελληνικού Συντάγµατος για την ίδρυση ιδιωτικών
πανεπιστηµίων στη χώρα µας, τη διάλυση του ελληνικού πανεπιστηµίου µέσα από εσωτερικούς κανονισµούς που έθεταν σε αµφισβήτηση την αυτονοµία του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Οι κυβερνήσεις από το 2010 έως το 2015 είδαν τα µνηµόνια
ως ευκαιρία, για να επιτεθούν σε βασικές κατακτήσεις του νεολαιίστικου κινήµατος διαχρονικά στη χώρα µας, µία εκ των
οποίων είναι το δηµόσιο και δωρεάν σχολείο και πανεπιστήµιο
για όλους και όλες. Επιπλέον µε µία εκδικητική τάση στράφηκαν
ενάντια στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης µε µαζικές απολύσεις από το δηµόσιο και «πάγωµα» όλων των προσλήψεων, που
τόσο ανάγκη είχε η δηµόσια διοίκηση. Από το 2009 έως το 2015
η δηµόσια διοίκηση της χώρας συρρικνώθηκε, ενώ σηµαντικοί
τοµείς όπως η υγεία, η παιδεία, καθώς και οι ακριτικές, ορεινές
και νησιωτικές περιοχές αντιµετωπίζουν και αντιµετώπιζαν σηµαντικό πρόβληµα υποστελέχωσης.
Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης συνολικά υπήρξε απαξίωση
του δυναµικού της χώρας, «πάγωµα» των µόνιµων προσλήψεων.
Μία σειρά κόσµου της εκπαίδευσης ωστόσο επέλεξε να στηρίξει
τις προσπάθειες για ένα καλό σχολείο για τα παιδιά αυτής της
χώρας, καταλαµβάνοντας θέσεις αναπληρωτή, στηρίζοντας τη
λειτουργία των εκατοντάδων σχολείων της χώρας.
Τώρα η ελληνική Κυβέρνηση έχοντας ξεπεράσει τον κάβο των
µνηµονίων, έχει τον χώρο να αναπτύξει πολιτικές που είναι µεροληπτικές υπέρ του κόσµου της εργασίας και της νεολαίας. Μία
από αυτές είναι η πρόσληψη εκπαιδευτικών. Και είναι σηµαντικό
να εξετάσουµε πώς ο µόνιµος διορισµός θα πραγµατοποιηθεί. Η
αδιαβλητότητα της διαδικασίας είναι δεδοµένη και γι’ αυτό οι
διαδικασίες µέσω ΑΣΕΠ την εγγυώνται. Σηµαντικό, επίσης, είναι
ότι δεν έχουµε εξετάσεις µέσα από το ΑΣΕΠ αλλά µόνο µοριοδότηση. Ήταν πάγιο αίτηµα της κοινότητας των εκπαιδευτικών.
Διαβάζω την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου: «Κινητήριος δύναµη για την ενδυνάµωση, την αναβάθµιση και την ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης είναι οι άνθρωποί της.
Μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου
πλαισίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης τίθενται οι ισχυρότερες βάσεις για την πραγµατοποίηση
οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών αλλά και η ανανέωση
της αντίληψης της δηµόσιας διοίκησης µε την εισροή και αξιοποίηση νέας γνώσης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, της καινοτοµίας και
της υψηλής προστιθέµενης αξίας της δράσης της».
Ωστόσο, να µείνουµε λίγο στα κριτήρια µοριοδότησης των
προσόντων που βάζει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Ένα είναι
το δίπολο που ουσιαστικά υπάρχει: Προϋπηρεσία ή τυπικά ακαδηµαϊκά προσόντα; Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την τριτοβάθµια εκπαίδευση -όπως αυτή εκφραζόταν µέσα από τη Συνθήκη της Μπολόνια- αποσκοπούσε στην υποβάθµιση του πτυχίου
µέσα από τη µείωση της διάρκειάς του σε τρία έτη και τη µετατροπή του φοιτητή - µελλοντικού εργαζόµενου σε κυνηγό τυπικών και µη τυπικών προσόντων και πιστωτικών µονάδων, για να
ισχυροποιήσει τη θέση του στην αγορά εργασίας.
Γι’ αυτό και στο εξωτερικό όλα τα πτυχία είναι τριετή, τα γνωστά και µπάτσελορ, και µετά είναι σχεδόν βέβαιο και υποχρεωτικό να ακολουθήσουν όλοι οι νέοι τη διαδικασία της διεκδίκησης
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µεταπτυχιακών τίτλων. Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια στην
Ελλάδα το κίνηµα των φοιτητών, δασκάλων, πανεπιστηµιακών και
µαθητών και προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, διεκδικούσε και διεκδικεί και απαιτούσε την υποστήριξη της τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, το τετραετές και πενταετές πτυχίο µε όλα τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα σε αυτό.
Επιπλέον υποστηρίζαµε και υποστηρίζουµε ότι το µεταπτυχιακό και το διδακτορικό δεν αποτελούν τίτλους µοριοδότησης
αλλά µiα πολύ σοβαρή επιλογή για όποιον ή οποία θα ήθελε να
υπηρετήσει την έρευνα. Η µετατροπή των τίτλων µεταπτυχιακού
και διδακτορικού σε κριτήρια µοριοδότησης που τελικά θα αρκούν για να γίνεις καθηγητής ή δάσκαλος, υποβαθµίζει το δηµόσιο πτυχίο και την αξία του, όπως επίσης και την έννοια του ίδιου
του µεταπτυχιακού και του ίδιου του διδακτορικού, καθώς στέλνει το µήνυµα ότι το πτυχίο δεν αρκεί για να εργαστείς στη χώρα
αλλά αντιθέτως πρέπει συνεχώς να κυνηγάς µόρια ακαδηµαϊκού
περιεχοµένου. Γίνεσαι δηλαδή από εκπαιδευτικός, κυνηγός. Και
ποιος µπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του ακόµα και µετά το
πρώτο πτυχίο; Σίγουρα κάποιος που έχει την οικονοµική άνεση
και τον χρόνο. Υπάρχει, όµως, µια πολύ µεγάλη µερίδα πτυχιούχων του ελληνικού λαού, που δεν έχει την οικονοµική άνεση ούτε
τον χρόνο για να µπορεί να διεκδικήσει µεταπτυχιακούς τίτλους
αλλά απαιτεί και προσπαθεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
Τέλος κόσµος που στήριξε το δηµόσιο σχολείο, µέσα από τις θέσεις του αναπληρωτή δεν του αναγνωρίζεται η προσπάθεια.
Κλείνοντας, αναγνωρίζεται η κυβερνητική προσπάθεια να στηριχθεί το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν ότι
στην Ελλάδα παρέχεται υψηλού επιπέδου γνώση σε όλες τις
βαθµίδες και ότι στην Ελλάδα έχει παραχθεί ένα υψηλού επιπέδου επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο πρέπει και απαιτούµε να
µείνει στη χώρα. Από την άλλη, όµως, πρέπει να αναγνωριστεί
και η προσπάθεια χιλιάδων αναπληρωτών, που επέλεξαν να
µπουν στον εργασιακό βίο, καταλαµβάνοντας θέσεις αναπληρωτή δασκάλου και καθηγητή, στήριξαν το δηµόσιο σχολείο όλα
αυτά τα χρόνια και δεν συνέχισαν τις σπουδές τους είτε γιατί δεν
ήθελαν είτε γιατί δεν µπορούσαν. Είναι πολύ σηµαντικό να συνεχίσουµε να προστατεύουµε την ισχύ του πτυχίου, να µη φέρουµε
είτε ακούσια είτε από την πίσω πόρτα, νεοφιλελεύθερες λογικές
που διασπούν το ενιαίο πτυχίο, που αµφισβητούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτού, που µετατρέπουν, τελικά, τον απόφοιτο
σε έναν κυνηγό τυπικών και µη τυπικών προσόντων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
δυσκολεύοµαι πολύ να υπερασπιστώ την εν λόγω τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Χατζησάββας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, είναι σαν ένα κακό όνειρο,
που προσπαθείς να φτάσεις κάπου και όλο αναβάλλεται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Βαγενά, ο
κ. Χατζησάββας προτίθεται να σας δώσει τη θέση του, αλλά
όπως ξέρετε, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι όταν ζητούν τον
λόγο, προηγούνται κατά τον Κανονισµό.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Έχω αλλάξει σειρά επτά φορές, κύριε Πρόεδρε. Σαν κακό όνειρο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κάντε υποµονή,
αλλά ο κ. Χατζησάββας λέει να σας παραχωρήσει τη θέση του.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Χατζησάββα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταλαβαίνω τη συνάδελφο, γιατί περίµενα και εγώ µέχρι αργά να έρθουν όλες οι τροπολογίες. Μιλάω στις 21.00’ και ακόµα
συνεχίζουν να κατατίθενται τροπολογίες.
Πήρατε µια εύθραυστη πλειοψηφία χθες µε εκατόν πενήντα
έναν προθύµους, αλλά αυτοί οι εκατόν πενήντα ένας θα δοκιµάζονται σε κάθε ονοµαστική ψηφοφορία. Και είναι σχεδόν σίγουρο
ότι η Αντιπολίτευση σε κάθε νοµοσχέδιο που θα έρχεται, θα φέρνει και ονοµαστική ψηφοφορία.
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Κανονικά δεν θα έπρεπε να φέρετε κανένα σχέδιο νόµου και
καµµία νοµοθετική λειτουργία, και θα έπρεπε να πάτε άµεσα σε
εκλογές για να πάρετε µια νέα εντολή, όπως άλλωστε έλεγε και
πριν το 2015 ο Πρωθυπουργός. Βέβαια αν πάρουµε το τι έλεγε
ο Πρωθυπουργός και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πριν το 2015, θέλουµε πάρα πολύ ώρα. Μπορούµε, όµως, να απαντήσουµε εύκολα µετά ότι δεν έκανε τίποτα και είναι απάντηση κοινή για όλα.
Συνεχίζετε, βέβαια, εσείς την επιστράτευση ενός κοµµατικού
στρατού στα πρότυπα του ΠΑΣΟΚ µε βολέµατα δηλαδή και διορισµούς. Κλέβετε µε διορισµούς πρώην νεοδηµοκράτες ψηφοφόρους που χρόνια περίµεναν διορισµό αλλά η Νέα Δηµοκρατία
διόριζε αριστερούς και οι νεοδηµοκράτες τους βλέπανε. Και λεηλατείτε πλήρως και εκµηδενίζετε το ΠΑΣΟΚ, του παίρνετε όλους τους ψηφοφόρους, όχι βολεύοντάς τους γιατί δεν είχε µείνει κανείς ο οποίος να µην είναι διορισµένος, απλά να του δώσετε
καµιά προαγωγή, να τον πάτε σε καµµιά καλύτερη θέση.
Σχετικά µε το σηµερινό νοµοσχέδιο άκουσα να µιλάτε για συναινέσεις. Τα e-mails, όµως, των µελών της αρµόδιας Επιτροπής
Μορφωτικών γέµισαν από µηνύµατα διαµαρτυρίας. Υπάρχουν
παράπονα για την κατάργηση ιατρικών εργαστηρίων σε ένα
τµήµα, για τα µόρια προϋπηρεσίας τα οποία δεν πηγαίνουν και
τα µόρια σε τριτέκνους και πολυτέκνους.
Βρίσκονται οι άνθρωποι σε απόγνωση, αν διαβάσετε τα µηνύµατά τους. Και αυτοί τι είναι; Δεν είναι ο λαός που θέλετε να
υπάρχει και συναίνεση που συζητάτε; Είναι εχθροί του κράτους;
Αυτοί φταίνε, δηλαδή, για την κατάντια είτε της παιδείας είτε της
οικονοµίας; Δεν είναι «δικά µας παιδιά»; Δεν είναι αυτό που λέτε
εσείς «ο λαός»; Είναι λίγοι, όµως, αριθµητικά και σαν εκλογική
πελατεία δεν σας ενδιαφέρει και τους θυσιάζετε στον βωµό µιας
πιο µαζικής και µεγαλύτερης.
Θα αναφερθώ περισσότερο στα παράπονα των τριτέκνων και
πολυτέκνων, µιας και πάγια θέση της Χρυσής Αυγής για το δηµογραφικό είναι υπέρ των πολυτέκνων, υπέρ της γέννησης νέων
Ελλήνων για την καταπολέµηση της υπογεννητικότητας.
Όλα, όµως, έχουν άµεση συνάρτηση µε το δηµογραφικό. Δυστυχώς είναι πλέον πρόβληµα το δηµογραφικό. Θα έπρεπε να
έχουµε έναν Υπουργό και δηµόσιες υπηρεσίες που να ασχολούνται µόνο µε τη γέννηση νέων Ελλήνων, για να καταπολεµήσουµε
αυτό το πρόβληµα. Δυστυχώς, όµως, δεν υπάρχει καµµία τέτοια
πρόβλεψη και το βλέπουµε και από το νοµοσχέδιο.
Έχουµε και τις επιστολές των πολυτέκνων οι οποίοι αναφέρουν: «Θέλουµε να αναλογιστείτε τις συνέπειες που θα έχει η κατάργηση ενός επιπλέον µέτρου στήριξης των πολυτέκνων
εκπαιδευτικών. Η επιτοµή του προβλήµατος είναι ότι κάθε απόφαση που παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση ενάντια σε πολυτέκνους, φέρει συνέπειες βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα σε
όλες τις βαθµίδες και τα επίπεδα της οικονοµίας µας. Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 5 του σχεδίου νόµου τα κριτήρια αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης αναφέρονται
σε συγκεκριµένες µοριοδοτήσεις και στο σύνολο διακοσίων
εξήντα µορίων που προβλέπονται…». Παραδείγµατος χάριν, ένας
πολύτεκνος µε τέσσερα παιδιά µπορεί να πάρει µόνο οκτώ µόρια
από τα διακόσια εξήντα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Όχι, αυξήθηκαν. Είναι δώδεκα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Δώδεκα από τα διακόσια εξήντα.
Επιπροσθέτως, όµως, αυτά τα µόρια δεν τα λαµβάνουν µόνο
οι πολύτεκνοι, οπότε ουσιαστικά δεν επιδοτείται το να κάνει κάποιος πολλά παιδιά, να κάνει τρία, τέσσερα, πέντε, έξι αλλά και
ένα να έχει, παίρνει αυτά τα µόρια, οπότε µειώνεται και η απόσταση από τους πολυτέκνους, οι οποίοι θα µπορούσαν να πάρουν αυτές τις θέσεις.
Καµµία πρόβλεψη, λοιπόν, και ιδιαίτερη πρόνοια του κράτους
που ξεκάθαρα αναφέρεται στο άρθρο 21 του Συντάγµατος, στην
παράγραφο 2 ότι πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέµου και
ειρηνικής περιόδου, θύµατα πολέµου, χήρες και ορφανά εκείνων
που έπεσαν σε πόλεµο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωµατική ή πνευµατική νόσο, έχουν δικαίωµα ειδικής φροντίδας
από το κράτος. Βλέπουµε αυτό να παραβλέπεται.
«Θα πρέπει να καταλάβετε, όµως, ότι όταν εξυπηρετούµε το
συµφέρον των πολυτέκνων, δεν είναι στη στενή έννοια εξυπηρέτησης του προσωπικού συµφέροντος και είναι στην εξυπηρέ-
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τηση του γενικού δηµοσίου συµφέροντος», αναφέρουν οι πολύτεκνοι.
Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει διατήρηση της πρόταξης των
πολυτέκνων στους νέους πίνακες διοριστέων αναπληρωτών του
εν λόγω σχεδίου νόµου και των τριτέκνων και ξεχωριστή πρόσληψη πολυτέκνων µε ποσοστό τουλάχιστον 20% και επιπλέον ποσοστό για τους τριτέκνους. Έχει µια σειρά προτάσεων, που θα
πρέπει να υιοθετηθούν σε σχέση µε τα µόρια που θα δίνονται.
Και όλα αυτά έρχεται να τα επιβεβαιώσει ο ΙΟΒΕ, ότι η Ελλάδα
γερνάει και ο µαθητικός πληθυσµός µειώνεται. Γερνάει ραγδαία
ο πληθυσµός της Ελλάδας, έχουµε µεγάλη µείωση του µαθητικού πληθυσµού, που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως
είναι η µεγάλη µείωση των γεννήσεων, κυρίως, από το 2010 έως
σήµερα, που το δείχνει η πανελλαδική µελέτη του ιδρύµατος.
Γιατί µειώθηκαν οι γεννήσεις; Ξαφνικά οι Έλληνες δεν θέλουν να
κάνουν παιδιά; Δεν µπορούν να επιβιώσουν, δυσκολεύονται και
πολλά από τα παιδιά και οι νέοι µεταναστεύουν στο εξωτερικό.
Ακόµα και η «WASHINGTON POST» έχει ένα άρθρο που συµπεριέλαβε µέσα στα email, που ρωτάει πού πήγαν όλα τα παιδιά
και πώς η οικονοµική κρίση φέρνει στην Ελλάδα ένα δηµογραφικό πρόβληµα.
Σε όλα αυτά έρχεται η απάντησή σας ως µια εθνοµηδενιστική
Κυβέρνηση, και σήµερα έρχεται η πληροφορία για δηµόσια διαβούλευση ενός σχεδίου νόµου το οποίο µιλάει για εθνική στρατηγική για την ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία. Αυτό,
βέβαια, ήταν βασικός άξονας και της Νέας Δηµοκρατίας, όταν
υποστήριζε το Σύµφωνο του ΟΗΕ στο Μαρόκο που υπογράφηκε
προσφάτως. Έτσι θα λύσετε το δηµογραφικό; Με αλλοίωση της
Ευρώπης; Αυτό ξέρουµε ότι είναι ένα σχέδιο των βιοµηχάνων της
Ευρώπης, αυτών που αρχικά έστησαν την Ευρώπη. Δεν µπορούν
οι Ευρωπαίοι πλέον να δουλέψουν, γιατί είναι µεγάλοι σε ηλικία,
έχουν µεγάλες απαιτήσεις, οπότε θα πρέπει να φέρετε νέους
από Ασία και Αφρική, οι οποίοι δεν θα έχουν και µεγάλες απαιτήσεις, θα είναι και σε ανάλογη ηλικία για να δουλέψουν και θα
κάνετε αυτή την κινεζοποίηση του Νότου της Ευρώπης.
Λέει αυτή η διαβούλευση «πιο ενεργή συµµετοχή στην τοπική
αυτοδιοίκηση», οπότε έτσι µάλλον θέλετε να λύσετε και το πρόβληµα της πολιτικής σας επιβίωσης. Φέρνετε και τροπολογία για
το ισλαµικό τέµενος, µε διάφορα µέσα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε -ρυθµίσεις για οικονοµικά δεδοµένα κ.λπ., Πώς εµπλέκετε σε αυτό την καταπολέµηση του αντισηµιτισµού και της
µισαλλοδοξίας και του φανατισµού, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των επιθέσεων µε θρησκευτικό χαρακτήρα, πάνω από 90%
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι εις βάρος των χριστιανών
σε ιερείς και σε ναούς, δεν µπορώ να το καταλάβω. Βέβαια πώς
εµπλέκετε αυτό το θέµα του µίσους δηλαδή του αντισηµιτισµού,
αλλά είστε ταυτόχρονα υπέρ και των ισλαµιστών; Κάντε ένα κοινωνικό πείραµα. Βάλτε τους όλους αυτούς να ζήσουν σε µια κοινωνία, ισλαµιστές και σηµίτες, να δείτε τα αποτελέσµατα της
ειρηνικής συµβίωσης και ας λείπουν οι «κακοί χριστιανοί» που
δηµιουργούν όλα τα προβλήµατα.
Εµείς, λοιπόν, ως Χρυσή Αυγή σας έχουµε τη λύση για το τέµενος και τα προβλήµατα που προκύπτουν. Ακυρώστε την ανέγερση και λειτουργία του τεµένους και αποτρέψτε την ισλαµοποίηση και της Ελλάδας και µετέπειτα της Ευρώπης.
Όµως µε όλα αυτά που συµβαίνουν µε µια µεθόδευση καλά
οργανωµένη εις βάρος των Ελλήνων, προσπαθείτε να τους κοροϊδέψετε κατάµουτρα µε το εικονικό διαζύγιο των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που όµως σε επιτροπές και ολοµέλειες δεν φαίνεται.
Υπάρχει πλήρης στήριξη λόγω και έργω. Ψηφίζουν τα πάντα οι
ΑΝΕΛ και θα ψηφίσουν και το σηµερινό. Εδώ ακόµα και το Χρηµατιστήριο Αθηνών που επηρεάζεται µε την παραµικρή υποψία
κυβερνητικής κρίσης, ακόµα και µε την αλλαγή καιρού, στη συγκεκριµένη περίπτωση του υποτιθέµενου διαζυγίου δεν επηρεάστηκε καθόλου, σαν να µην έγινε ποτέ. Γιατί, απλούστατα, δεν
έγινε ποτέ. Τέσσερις Βουλευτές υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, περνάει τα νοµοσχέδια µε εκατόν πενήντα έναν αλλά και δύο Βουλευτές υπέρ
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΑΝΕΛ για να υπάρχει η Κοινοβουλευτική Οµάδα ΑΝΕΛ. Μια άψογη δυναµική διαχείριση βάσης
Βουλευτών, που τον αλγόριθµό της θα τον ζήλευαν και προγραµµατιστές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνοντας, λοιπόν, να σταθώ στην επιλεκτική ευαισθησία των
δηµοκρατών. Όταν τυπώνονται αφίσες και λένε «θάνατος» και
«τσακίστε τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής» µε φωτογραφίες
διαγραµµένες, απειλές, τηλέφωνα, µηνύµατα όλα καλά. Όταν µια
τραγουδιάρα βγαίνει και λέει δηµόσια «να ψοφήσετε, χρυσαυγίτες Βουλευτές και ψηφοφόροι» -το έχω καταθέσει για τα Πρακτικά σε προηγούµενη οµιλία µου- όλα καλά, τίποτα, δεν πειράζει
κανέναν, δεν ενοχλούνται οι δηµοκράτες. Τώρα, λοιπόν, κυνηγάτε κάποιους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αντιδρούν µε έναν
τρόπο δικό τους, τυπώνουν αφίσες και τις κολλάνε από ’δω και
από ’κει -δεν µιλάω για µηνύµατα απειλητικά- και οι αφίσες αυτές
έχουν µόνο ένα ερώτηµα: «Εσύ θα προδώσεις τη Μακεδονία;».
Αν µου έκαναν αυτή την ερώτηση, θα µπορούσα ξεκάθαρα να
τους πω όχι. Εσάς γιατί σας πειράζει; Γιατί αντιδράτε µε αυτόν
εδώ τον τρόπο; Ένα ερώτηµα είναι. Δεν υπάρχει απειλή. Εµάς
µας βάζουν συνεχώς στο διαδίκτυο, σε εφηµερίδες, σε αφίσες,
παντού, έρχονται έξω τα γραφεία µας και φωνάζουν για θάνατο
στον Αρχηγό και τους Βουλευτές. Να βγάλουµε και εµείς τα µηνύµατα και να κλαιγόµαστε δηµόσια; Αυτό γίνεται, βέβαια, για
εκφοβισµό, γιατί φοβάστε τη µαζικότητα του λαού που θα κατακλύσει ξανά τις πλατείες, που φυσικά θα διατρανώσει και θα φωνάξει για ακόµα µια φορά ότι αντιτίθεται στην κατάπτυστη
Συµφωνία των Πρεσπών.
Τώρα αν εσείς νοµίζετε ότι µε στοχοποιήσεις, διώξεις και απειλές οι Έλληνες θα φοβηθούν, όταν έχουνε µια ιστορία αντίδρασης και αντίστασης, πραγµατικά κάνετε λάθος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Επιτέλους, η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βαγενά έχει τον λόγο,
για να µη διαµαρτύρεται.
Ελάτε έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτή, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα
πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, στο οποίο υπάρχει και µια πολύ σηµαντική τροπολογία αυτή του τρόπου πρόσληψης των εκπαιδευτικών. Και τα δύο είναι πολύ σηµαντικά γιατί αφορούν την παιδεία. Η παιδεία, η ουσιαστική παιδεία και η αληθινή µόρφωση
είναι, κατά τη γνώµη µου, το πιο δυνατό όπλο κάθε λαού.
Όσον αφορά τη συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, αυτό είναι ένα εγχείρηµα που προκάλεσε
πολλές συζητήσεις, διαφωνίες, ενστάσεις αλλά και συναινέσεις.
Εδώ θα ήθελα, για άλλη µία φορά, να πω στους συναδέλφους κ.
Κέλλα και κ. Κεραµέως ότι µένουν µόνο στην απόφαση της συγκλήτου του Οκτωβρίου του 2018, που ήταν αρνητική ως προς τη
συνένωση, και δεν αναφέρονται καθόλου στην απόφαση της δεύτερης συνέλευσης, που έγινε στις 9 Νοεµβρίου του 2018, η οποία
ήταν σύµφωνη στη συνένωση, βεβαίως µε πολλές προτάσεις για
βελτίωση του νοµοσχεδίου. Για να είµαστε δίκαιοι, όµως, πρέπει
να λέµε και τη δεύτερη αυτή απόφαση.
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα είναι ένα πολύ δυναµικό
και δυνατό εκπαιδευτικό ίδρυµα, που επί σχεδόν σαράντα χρόνια
είναι απόλυτα συνδεδεµένο µε τη ζωή της πόλης µας, της Λάρισας, και της ευρύτερης περιοχής. Σίγουρα η αναβάθµισή του σε
πανεπιστήµιο είναι πολύ τιµητική για την πόλη µας αλλά και για
το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές, αρκεί αυτό να
αποδειχτεί και στην πράξη, γιατί πολλές φορές οι πολιτικοί σχεδιασµοί αποτυγχάνουν και έρχεται η ζωή στην πράξη να τους
αποδοµήσει. Ελπίζω και εύχοµαι, πραγµατικά, το διευρυµένο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας να γίνει ένα πρότυπο εκπαιδευτικό
ίδρυµα, αντάξιο των προσδοκιών µας και αντάξιο όλων αυτών
που εργάστηκαν για τη δηµιουργία του.
Έρχοµαι τώρα σε επιµέρους θέµατα και πρώτα σε ένα θετικό
µέτρο κατά τη γνώµη µου. Στο εν λόγω νοµοσχέδιο προβλέπεται
η δηµιουργία ερευνητικών ινστιτούτων. Δεν πρέπει να υποτιµούµε καθόλου τον ρόλο αυτών των ινστιτούτων, γιατί η έρευνα
είναι εξίσου σηµαντική µε την εκπαίδευση. Χαίροµαι που ο
Υπουργός αποδέχτηκε την πρόταση µου για τη µεταφορά της
έδρας του Ινστιτούτου Αγροτικής Ανάπτυξης στον Δήµο Κιλελέρ.
Η δηµιουργία αυτού του ινστιτούτου θα συµπληρώσει αποτελεσµατικά τη διαδικασία ενεργοποίησης του υπό σύσταση -και ελπίζω να συσταθεί- Εθνικού Μουσείου Αγροτικού Κινήµατος
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Κιλελέρ. Θα δηµιουργήσει ένα τρίγωνο τοπικής, περιφερειακής
ανάπτυξης µε αναφορές στην ιστορία -αυτό θα είναι το µουσείο, στην έρευνα -αυτό θα είναι το ινστιτούτο- και τον αγροτισµό.
Γιατί ο Δήµος Κιλελέρ είναι ο µεγαλύτερος αγροτικός δήµος υπό
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Πιστεύω πως µε τη δηµιουργία του συγκεκριµένου ινστιτούτου µε έδρα τον Δήµο Κιλελέρ και συγκεκριµένα το Δηµοτικό Κατάστηµα της Τοπικής Κοινότητας Κιλελέρ θα
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, επισκεψιµότητα και σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.
Μια ακόµα διάταξη θετική του νοµοσχεδίου είναι τα διετή προγράµµατα σπουδών κέντρα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µια
διάταξη που, κατά τη γνώµη µου, δίνει τη δυνατότητα, κυρίως,
σε παιδιά οικογενειών µε περιορισµένα οικονοµικά, να κάνουν
σπουδές επαγγελµατικής κατάρτισης ανώτατου επιπέδου σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα -δύο έτη-, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας.
Συνεχίζω τώρα µε ένα θέµα το οποίο προκάλεσε και προκαλεί
έντονες αντιδράσεις και δικαιολογηµένα, κατά την άποψή µου.
Αναφέροµαι στο Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ένα εξαιρετικό τµήµα κατά γενική οµολογία, ακόµα και σύµφωνα µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το οποίο
έχει υψηλό βαθµό εισαγωγής και, κυρίως, άµεση επαγγελµατική
απορρόφηση πράγµα πολύ σηµαντικό στις µέρες µας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, δυστυχώς, αυτό το τµήµα καταργείται. Βεβαίως οι ήδη υπάρχοντες φοιτητές, θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις τετραετείς σπουδές τους. Υπήρξα
από την πρώτη στιγµή που ενηµερώθηκα από φοιτητές και καθηγητές του τµήµατος, αντίθετη σε αυτή την προοπτική. Προσπάθησα όσο µπορούσα και στην επιτροπή όπου συζητήθηκε το
νοµοσχέδιο αλλά και µε προσωπικές παρεµβάσεις µου ακόµα και
µε επιστολές προς τον Πρωθυπουργό να το αποτρέψω. Φαίνεται
ότι δεν το κατάφερα, προς το παρόν.
Το επιχείρηµα από την πλευρά του Υπουργού Παιδείας αλλά
και του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του κ. Μαµούρη, είναι ότι δεν έχουν τη σύµφωνη γνώµη της συγκλήτου του
πανεπιστηµίου. Κατάφερα, όµως, να αποσπάσω –και, βεβαίως,
µε την παρέµβαση του Υπουργού µε την επιστολή που έστειλε
στον πρύτανη- τη ρητή δέσµευση του πρύτανη ότι σύντοµα, πριν
το τέλος του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους, θα κάνει δεκτό το
αίτηµα των φοιτητών του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Τµήµα Βιοχηµείας-Βιοτεχνολογίας, εφόσον ολοκληρώσουν δύο επιπλέον
έτη σπουδών σε αυτό, καθώς και τη συνέχεια του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων ως κατεύθυνση σε κάποια άλλη σχολή στο
νέο πανεπιστήµιο. Περιµένω την πραγµατοποίηση αυτής της δέσµευσης και θα παρακολουθώ την εξέλιξή της.
Προς το παρόν δηλώνω την επιφύλαξή µου για το άρθρο 22,
σχετικά µε την ίδρυση και µετονοµασία τµηµάτων. Αν µπορούσα,
επιλεκτικά, θα το καταψήφιζα τη µη ύπαρξη Τµηµάτων Ιατρικών
Επιστηµών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στους φοιτητές του τµήµατος και να τους ευχαριστήσω για την τιµή που µου έκαναν και
την εµπιστοσύνη που µου έδειξαν, ζητώντας τη βοήθειά µου στην
προσπάθειά τους. Θα ήθελα να πω σε αυτούς αλλά και σε όλους
τους φοιτητές, να είναι πάντα δυναµικοί και ενεργητικοί, όπως
τώρα, να διεκδικούν αυτό που θεωρούν δίκιο τους αλλά και να
σέβονται τις σπουδές τους και τις οικονοµικές θυσίες που κάνουν
οι γονείς τους για να τους σπουδάσουν, κυρίως όµως να εκµεταλλεύονται αυτά τα υπέροχα χρόνια της νιότης τους και των
σπουδών τους, αποκτώντας ουσιαστική γνώση, αλλά και ζώντας
τα σαν ενεργοί πολίτες, και έτσι να παραµείνουν σε όλη τους τη
ζωή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πολύ λίγο χρόνο θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω και κάτι που ανέφερα στην τοποθέτησή µου στην
επιτροπή. Τα πανεπιστήµια και γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
πρέπει να γίνονται και να λειτουργούν µε κύριο µέληµά τους τους
φοιτητές και όχι και τους καθηγητές, γιατί καµµιά φορά, δυστυχώς, αυτός ο στόχος χάνεται µέσα σε συντεχνιακά συµφέροντα.
Καλή δύναµη, παιδιά! Καλή τύχη στη ζωή σας!
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Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω µε µια αναφορά
σε κάτι προσωπικό. Σε λίγες µέρες κλείνουν δύο χρόνια που
έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος της ζωής µου, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης. Ξέρετε τι µε παρηγορεί κάπως για την απουσία του,
µέσα σε όσα συµβαίνουν αυτές τις µέρες; Λέω: Ευτυχώς, Λουκιανέ, που δεν είσαι εδώ, να δεις την κατάντια κάποιων συντρόφων σου που πολύ τους αγαπούσες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Προχωρούµε, µετά την κ. Βαγενά, στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Καµατερό.
Θα παρακαλέσω και εσάς να τηρήσετε τα επτά λεπτά, κύριε
Καµατερέ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να µη
σας φέρω σε δύσκολη θέση, επειδή είµαστε συµπατριώτες,
όπως βρεθήκατε σε δύσκολη θέση µε τον συµπατριώτη µας κ.
Κόνσολα. Γι’ αυτό δεν θα πω ως προς το νοµοσχέδιο τα γενικότερα τα οποία έχουν ειπωθεί. Φυσικά είναι σε σωστή κατεύθυνση,
φυσικά είναι τοµή. Θα µπω κατ’ ευθείαν στην ουσία, αξιοποιώντας τον χρόνο µου.
Κύριε Υπουργέ, έχει ένα έλλειµα στη νησιωτικότητα. Το άρθρο
101 του Συντάγµατος επιτάσσει σε κάθε νοµοσχέδιο και σε κάθε
διοικητική πράξη, να παίρνεται υπ’ όψιν η νησιωτικότητα, ώστε
να µην έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των νησιών.
Εδώ έχουµε πρόβληµα.
Σας το είχα πει στην επιτροπή αλλά επειδή είναι χαρακτηριστικό, ξαναλέω το παράδειγµα για να αναδείξω το πρόβληµα. Ταξίδευα για το Καστελόριζο µε έναν αδιόριστο καθηγητή. Πήγαµε
ένα βράδυ και παρ’ όλο που τον βοηθήσαµε να βρει σπίτι, πού
θα τρώει, πού θα πηγαίνει κ.λπ., την άλλη µέρα έφυγε. Γιατί; Θα
έπαιρνε 800 ευρώ σαν διορισµένος αναπληρωτής. Μόνο για να
ταξιδέψει από το Καστελόριζο στην Αθήνα, να πάει και να έρθει,
ήθελε 500 ευρώ. Αν πήγαινε µε το πλοίο, ήθελε τριάντα ώρες.
Όχι µόνο δεν του έβγαινε ο µισθός, αλλά έπρεπε να βάλει και
από την τσέπη. Αφήνω την κοινωνική ζωή, που είναι ανύπαρκτη,
γιατί εκεί τον χειµώνα δεν υπάρχει τίποτα.
Τι ήθελα να πω µε αυτό; Ήθελα να πω -και έκανα πρόταση
συγκεκριµένη- ότι θα πρέπει να πάρει κάποια µόρια η εντοπιότητα των πτυχιούχων σε αυτά τα µικρά νησιά. Ας µην είναι στη
Ρόδο, ας µην είναι στην Κω, ας µην είναι σε άλλα µέρη, παρ’ όλο
που και εκεί υπάρχουν προβλήµατα και κάποια στιγµή θα έπρεπε
να τα συζητήσουµε. Ας είναι στα µικρά νησιά κάτω των τρεισήµισι
χιλιάδων κατοίκων, όπως το έχουµε ψηφίσει στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»,
και προβλέπεται ότι µικρά νησιά είναι αυτά κάτω των τρεισήµισι
χιλιάδων κατοίκων. Δεν ζητάµε και πολλά. Μόρια ζητάµε.
Θα σας δείξω, όµως, παρακάτω ότι όχι µόνο µόρια έπρεπε να
τους δίνουµε αλλά αυτούς τους κατοίκους των µικρών νησιών
έπρεπε να τους πληρώνουµε για να µένουν.
Ένα δεύτερο ζήτηµα που µας αφορά στη µοριοδότηση, κύριε
Υπουργέ, πριν πω γενικότερα για το πώς πρέπει να νοιαστούµε
γι’ αυτά τα µικρά νησιά, είναι τα εξής: Τι θα πούµε στη δασκάλα
που έχει έναν µαθητή στους Αρκιούς; Έχει δύο ή τρία χρόνια αν
δεν κάνω λάθος εκεί, και πήγε εκεί υπολογίζοντας στη µοριοδότησή της, διαφορετικά δεν θα πήγαινε. Τι θα της πούµε τώρα;
Ότι δεν µετρούν αυτά τα χρόνια η µοριοδότηση, αλλά µετράει η
πραγµατική υπηρεσία;
Δεν ζητάµε πάλι τη µοριοδότηση αυτών εδώ των εκπαιδευτικών σε όλα τα νησιά, γιατί υπάρχουν νησιά που ανέπτυξαν τον
πληθυσµό τους. Έχουµε, όµως, νησιά που φθίνουν και γι’ αυτά
θέλω να µιλήσω.
Κύριε Υπουργέ, -και απευθύνοµαι προς όλους- µε αφορµή
αυτό για την παιδεία, γιατί ξέρω ότι συζητώντας τα µέτρα που
πρέπει να πάρουµε στα νησιά για την παιδεία, δεν είναι το µόνο
που πρέπει να συζητήσουµε. Δεν είναι τυχαίο, όµως, που στην
πρώτη µου οµιλία µου στη Βουλή, είχα µιλήσει για την εκπαίδευση, για τους Αρκιούς, για τη Μαρία, το παιδί που τελείωσε το
δηµοτικό, δεν µπορούσε να πάει στο γυµνάσιο, δεν µπορούσε να
σπουδάσει, παρ’ όλο που ήθελε και δεν το καταφέραµε ακόµα.
Και λυπάµαι που σήµερα µιλάω για τη Μαρία, η οποία βέβαια δεν
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σπούδασε, έφυγε από το νησί, παντρεύτηκε, είχε δύο αδέρφια,
έφυγε το ένα τελείωσε το δηµοτικό και έχει µείνει ένα και φεύγοντας και αυτό, κλείνει το σχολείο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι ευθύνη του κυρίου Υπουργού,
βέβαια, είναι όλων µας. Έχουµε εκατόν επτά νησιά κατοικηµένα.
Ήταν πριν από λίγα χρόνια εκατόν δεκάξι. Πριν από λίγα ακόµα
χρόνια ήταν εκατόν είκοσι οκτώ. Τα ογδόντα ένα από αυτά, δηλαδή το 80% των νησιών έχουν λιγότερους από τρεισήµισι χιλιάδες κατοίκους. Ξέρετε πόσοι είναι όλοι οι κάτοικοι; Είναι πενήντα
τέσσερις χιλιάδες. Στα ογδόντα ένα νησιά µας οι κάτοικοι είναι
πενήντα τέσσερις χιλιάδες. Χωρίς σχολείο είναι είκοσι νησιά.
Κάτω των εκατό κατοίκων τα νησιά είναι είκοσι οκτώ και έχουν
εξακόσιους δέκα κατοίκους. Κάτω των τριακοσίων κατοίκων είναι
τριάντα οκτώ νησιά και έχουν δυόµισι χιλιάδες κατοίκους. Κάτω
των χιλίων κατοίκων είναι πενήντα έξι νησιά και έχουν περίπου
δεκατέσσερις χιλιάδες κατοίκους.
Γι’ αυτά τα µεγέθη µιλάµε και δεν µπορούµε να νοιαστούµε και
προσπαθώ τρία χρόνια να πείσω το Υπουργείο Οικονοµικών, να
µην πληρώνουν ΕΝΦΙΑ σε αυτά τα νησιά και δεν µπορώ να το καταφέρω. Εντάξει είχαµε τα µνηµόνια. Τώρα βγήκαµε από τα µνηµόνια. Υπάρχει µια γιαγιά στον Κίναρο και πληρώνει ΕΝΦΙΑ και
έχει ΦΠΑ 24%, και κρατήσαµε τον ΦΠΑ µόνο στα νησιά του µεταναστευτικού µε αγώνα. Βγήκαµε από τα µνηµόνια. Να τα παλέψουµε αυτά. Είναι απαράδεκτο.
Έχει πέντε ανθρώπους στο Μαράθι. Είναι πέντε κάτοικοι, που
έχουν µία ταβέρνα. Όχι µόνο πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, όχι µόνο έχουν
ΦΠΑ 24%, αλλά τους έχει κάνει αγωγή και το δηµόσιο, διεκδικώντας την περιουσία τους, επειδή τάχα τα χαρτιά που έχουν
δεν είναι ισχυρά, επειδή τα πήραν από το Μοναστήρι µε ένα βυζαντινό χρυσόβουλο κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κατάληξη, αγαπητοί συνάδελφοι, και αγαπητά µέλη της Κυβέρνησης: Όπως προχωρήσαµε στη νησιωτικότητα και έχουµε
κάνει σοβαρά βήµατα, όπως φτάσαµε στον Πρωθυπουργό και
έδωσε εντολή και χαράξαµε ένα πλαίσιο νησιωτικής πολιτικής,
όπως πετύχαµε το µεταφορικό ισοδύναµο, εκεί που έλεγαν άλλοι
ότι δεν µπορούµε να το εφαρµόσουµε, όπως πετύχαµε να κρατήσουµε τον ΦΠΑ, όταν άλλοι δεν µπορούσαν να το κρατήσουν,
έστω και σε αυτά τα πέντε νησιά, γιατί είµασταν µέσα στο µνηµόνιο, όπως µελετούµε τώρα την κατηγοριοποίηση των νησιών,
η οποία θα βοηθήσει στην άσκηση όλης αυτής της νησιωτικής
πολιτικής, όπως µελετούµε στο ακτοπλοϊκό πώς θα κάνουµε
τοµές και δεν θα κάνουµε απλή διαχείριση, έτσι πρέπει να µελετήσουµε τι κάνουµε µε το να κρατήσουµε τους κατοίκους στα
µικρά νησιά.
Αυτά είναι τα µικρά νησιά. Πενήντα τέσσερις χιλιάδες κάτοικοι.
Σε λίγο δεν θα έχουµε τίποτα. Τα σχολεία κλείνουν. Οι άνθρωποι
φεύγουν. Αναλογιστείτε τις συνέπειες όλων αυτών.
Όπως καταφέραµε όλα τα άλλα, λοιπόν, έτσι και σ’ αυτό, οι
νησιώτες θα πιέσουµε µέχρι τέλους, µέχρι και τον Πρωθυπουργό, για να γίνει και Υπουργικό Συµβούλιο, που θα πάρει µέτρα
για το πώς δεν θα ερηµώσουν όλα αυτά τα νησιά.
Σ’ αυτό, κύριε Υπουργέ, περιµένω από εσάς να συµβάλετε και
γι’ αυτό η σηµερινή πρότασή µας δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια
ψηφίδα σ’ όλο αυτό το ψηφιδωτό που πρέπει να γίνει και που
µέχρι τώρα µας αναγκάζει να τρέχουµε από νοµοσχέδιο σε νοµοσχέδιο για να κυνηγάµε τις συνέπειες της νησιωτικότητας, για
τις οποίες δεν υπάρχει ένα κεντρικός σχεδιασµός. Αυτή είναι η
αγωνία µας σήµερα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και προσβλέπω στην
ευαισθησία σας για να πάρετε µια πρωτοβουλία και να κάνετε
κάτι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το θέµα που έθεσε ο κύριος Βουλευ-
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τής είναι προφανέστατα, πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επίσης προφανές -και το γνωρίζετε- ότι σε πάρα πολλά νησιά λειτουργούν
σχολεία µε ελάχιστα παιδάκια. Έχουµε σχολεία µε δύο παιδιά.
Πριν από ενάµιση µήνα, καταφέραµε και ανοίξαµε σχολείο στα
Αντικύθηρα µε τέσσερα παιδιά ,που εµφανίστηκαν µετά τον Σεπτέµβριο.
Από την άλλη µεριά, το πρόβληµα το οποίο αναφέρατε -και
που προφανώς δεν έχει σχέση µόνο µε το Υπουργείο Παιδείας,
όπως είπατε- είναι ένα πραγµατικό πρόβληµα.
Για το θέµα των καθηγητών η σωστή και επί της ουσίας λύση
είναι να παίρνουν κάποιο επιµίσθιο παραπάνω. Οτιδήποτε άλλο
είναι µέσα σ’ αυτόν τον εξαιρετικά περίπλοκο τρόπο διορισµού,
διότι είναι αντισυνταγµατικό. Εάν κάποιος άλλος θελήσει να πάει
και έχει περισσότερα µόρια και είναι τα µόρια αυτά περισσότερα
ακόµη και από τον µοριοδοτούµενο µε έξτρα µόρια λόγω εντοπιότητας, δεν µπορείς να τον αποτρέψεις. Είναι θέµα ισοτιµίας
των πολιτών.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχουν κίνητρα και οικονοµικού χαρακτήρα και προφανώς εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να δούµε
το µέλλον της δηµογραφικής εξέλιξης και να µπορέσουµε να
προγραµµατίσουµε τη ζωή των σχολείων. Αυτό κάνουµε και αυτό
γίνεται. Απλώς αυτό δεν έχει τις επιπτώσεις που να µπορεί να
κρατάει τον κόσµο εκεί. Αυτό είναι το µεγάλο µας πρόβληµα και
βεβαίως µετά το δηµοτικό είναι το γυµνάσιο, µετά το γυµνάσιο
είναι το λύκειο και εκεί υπάρχουν τεράστιες «τρύπες» και έχετε
απόλυτο δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ, είχαµε συζητήσει αυτό το θέµα των µικρών νησιών επανειληµµένως και είχε, κατά κάποιον τρόπο, πέσει στο τραπέζι η ιδέα της
τηλεπαιδείας, δηλαδή τα νησιά αυτά να συνδέονται µέσω ίντερνετ µε ένα πρότυπο λύκειο ή γυµνάσιο, ούτως ώστε οι υπάρχοντες εκεί καθηγητές να µπορούν να περάσουν µια γνώση, η οποία
δεν µπορεί να µεταδοθεί αλλιώς, λόγω του αριθµού των παιδιών
και της ειδικότητας των καθηγητών. Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα
θέµα που αν προχωρήσει µαζί µε το Υπουργείο για την ψηφιακή
τηλεκπαίδευση, θα µπορούσε να λύσει αυτά τα προβλήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, όντως αυτό το στοιχείο υπάρχει και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, σχεδόν όλοι, το
χρησιµοποιούν. Το µεγάλο ερώτηµα είναι εάν τυχόν οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν και οικειοποιούνται αυτήν τους τη ζωή εκεί ως
µέρος µιας ζωής, που έχει σχέση µε την κοινότητα συνολικά. Δεν
είναι τεχνικό το ζήτηµα. Το ζήτηµα είναι πώς ασκείς το επάγγελµά σου εκεί και είναι σηµαντικό αυτό που λέει ο κ. Καµατερός,
δηλαδή το αν κάποιος ντόπιος θέλει να µείνει στο νησί του και
λόγω ενός συστήµατος που λειτουργεί οριζόντια δεν µπορεί να
µείνει. Αυτό θίγεται και αυτό σηµαίνει ξεχωριστοί πίνακες, κάτι
για το οποίο αντιδρά η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της.
Θέλει µια συνεννόηση.
Παρ’ όλα αυτά, σας λέω ότι αν κάποιος άλλος θελήσει να πάει
και έχει περισσότερα µόρια, παρά την έξτρα µοριοδότηση της
εντοπιότητας, υπάρχει ένα θέµα ισοτιµίας πρόσβασης στο επάγγελµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Σεβαστάκης.
Κύριε Σεβαστάκη, θα ήθελα να σας δώσω περισσότερο χρόνο,
αλλά ξέρετε ότι ο χρόνος είναι περιορισµένος στα επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε και για το χρονικό «µνηµόνιο», που µου βάζετε.
Κύριε Υπουργέ, για να δείτε τη δηµογραφική εξέλιξη δεν χρειάζεται να σκεφτείτε πολύ. Με τις πίκρες και το στρες που περνάει
κανείς, είναι προδιαγεγραµµένη η δηµογραφική εξέλιξη. Πρέπει
να βρούµε εργαλεία µε τα οποία θα απαντάµε.
Επίσης, αυτό το ζήτηµα της εντοπιότητας δεν έχει σχέση µόνο
µε το να πριµοδοτηθεί ιδιαίτερα κάποιος, που κατάγεται από
εκεί, αλλά µε την επένδυση στο ότι θα µείνει, θα «αγκυροβολήσει». Αυτή η γείωση είναι ένα σηµαντικό ποιοτικό στοιχείο της εκπαίδευσης. Νοµίζω ότι τεχνικά µπορεί να διερευνηθεί από τους
νοµικούς µια αξιόπιστη λύση.
Θα ξεκινήσω ανάποδα την τοποθέτησή µου. Δεν µου είναι
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πολύ συµπαθές το να κάνει κανείς αναφορές σε προγενέστερες
συνεδριάσεις, όµως χθες έγινε µια τεράστια συζήτηση για τις θεσµικές εκτροπές. Σήµερα, βρισκόµαστε µπροστά σε υπαινιγµούς, που έχουν να κάνουν –πρώτον- µε προειληµµένες, προαποφασισµένες διαφωνίες στις επιτροπές, άρα θα δυσκολεύονται
οι επιτροπές να βγάλουν αποφάσεις και να στηρίξουν θεσµικά
τα νοµοσχέδια και –δεύτερον- µε τη διαδικαστική εξάντληση και
κόπωση που αυτό θα δηµιουργήσει στο Σώµα, λόγω των ονοµαστικών ψηφοφοριών. Και τα δύο µού φαίνεται ότι υιοθετούν, ότι
κάνουν µια επιλογή επιβράδυνσης θεσµικής, νοµοθετικής, παραγωγικής, η οποία κατά τη γνώµη µου είναι αδιανόητη.
Ο Βουλευτής ψηφίζει. Δεν προβλέπεται να τοποθετείται µε
βάση του ποιος «κατεβάζει» ένα νοµοσχέδιο, αλλά µε βάση το τι
περιέχει, τι κτίζει, τι εισηγείται το νοµοσχέδιο. Εποµένως, σ’ αυτό
το καθεστώς θεσµικής ελευθερίας, νοµοθετικής ελευθερίας και
στοχαστικής ελευθερίας ούτε προκαταλαµβάνεται και προαποφασίζεται η διαφωνία ούτε υπάρχει αυτός ο δογµατισµός της
ονοµαστικής ψηφοφορίας, που νοµίζω ότι απλώς, παραλύει και
κουράζει τις διαδικασίες.
Θα επιστρέψω στο νοµοσχέδιο. Το ρητορικό ερώτηµα στην
αρχή της συζήτησης ήταν ποιο πανεπιστήµιο θέλουµε για τον 21ο
αιώνα. Να βάλουµε και δύο σηµειώσεις. Αυτή τη στιγµή στη
χώρα µας δεν έχουµε παραγωγική ποιότητα, δηλαδή δεν έχουµε
κάτι, που να τραβήξει το γνωστικό γεγονός, να «σπρώξει» την
τριτοβάθµια, να την ωθήσει και –δεύτερον- έχουµε µια τροµερά
δυσλειτουργική διοίκηση. Αυτές οι δύο παράµετροι νοµίζω ότι
φωτίζουν αυτό, που έχουν πει πολλοί οµιλητές, την αυταξία της
γνώσης.
Εδώ θα έλθω σε µια ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, τοποθέτηση
του εισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δελή.
Ουσιαστικά, λέει: Όταν αποσυναρµολογείς, αποσυνδέεις το πτυχίο από το επάγγελµα, ουσιαστικά αποεπαγγελµατοποιείται η
γνώση και η κατεύθυνσή της, η γνωστική πειθαρχία». Στη στρεβλή εκδοχή του το χρησιµοποιεί αυτό το επιχείρηµα και η Νέα
Δηµοκρατία, σύνδεση γνώσης και αγοράς. Δεν µπορεί στη σηµερινή πραγµατικότητα των διασταυρώσεων, της διεπιστηµονικότητας, να µην έχουµε και ένα νέο πανεπιστήµιο οργανωσιακά.
Επίσης, όσον αφορά στο πανεπιστήµιο, που εκ των πραγµάτων
έγινε η επένδυση τη δεκαετία του ’80 και προγενέστερα της διασποράς, αυτό από το να γίνει ελάττωµα, πρέπει να µετασχηµατιστεί σε προτέρηµα.
Εποµένως, αυτή η τοπική ελευθερία, δηλαδή η διασπορά, παρ’
όλο που φαίνεται σαν ένα πρόβληµα, στην πραγµατικότητα ταιριάζει µ’ αυτό που συµβαίνει στη γνώση, τις διασταυρώσεις, τη
διεπιστηµονικότητα, τα µικτά αντικείµενα.
Και θα διαφωνήσω µε αυτούς, που νοµίζουν ότι είναι κλειστά
γνωστικά συστήµατα ή κλειστές δεξιότητες, κλειδαµπαρωµένες
και αµετάκλητες, ανεξέλεγκτες γνωστικές φυσιογνωµίες και οντότητες, οι οποίες δεν πρέπει ποτέ να εξελίσσονται. Δεν υπάρχει
αυτό σήµερα.
Η γνώση είναι πολυπρισµατική, πολυεστιακή. Υπάρχει µια δηµοκρατία της γνώσης, υπάρχει µια µεγάλη δηµοκρατία της γνώσης. Ανταλλάσσονται. Υπάρχουν πηγές γνωστικές που µπορείς
να έχεις πρόσβαση και κυρίως, υπάρχουν πλευρές, που µέχρι
τώρα δεν ήταν ίσως νοµιµοποιηµένες, όπως παραδείγµατος
χάριν, κύριε Υπουργέ, η ερευνητική φαντασία, η διαίσθηση, στοιχεία που δηµιουργούν ένα τελείως άλλο υπόστρωµα για να µπορεί ο στοχαστής, ο ερευνητής, ο φοιτητής, ο διανοούµενος να
προχωρήσει. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις, τις οποίες µου γεννά
η ενδιαφέρουσα εισήγηση του κ. Δελή, αλλά και άλλων εισηγητών και συναδέλφων που τοποθετήθηκαν.
Ο κύριος Πρόεδρος είναι σκληρός διαπραγµατευτής µε τον
χρόνο. Θα συµµορφωθώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το
πείραµα. Η απάντηση είναι στο µετά, δεν είναι στο τώρα. Τώρα
φτιάχνεις προϋποθέσεις. Το αν θα λειτουργήσει, είναι στο χέρι
και των πανεπιστηµιακών και των τοπικών κοινωνιών. Και αυτό το
στοίχηµα δεν το απαντάει κανείς στη νοµοθέτηση. Η νοµοθέτηση
έχει την οικονοµία της, έχει την οργάνωσή της, έχει τη στόχευση
του νοµοθέτη, αλλά η πραγµατικότητα απαντάται από την ίδια
την πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εκτός από τη στερεά Ελλάδα, υπάρχει και η
«υγρά» Ελλάδα. Υπάρχουν τα νησιά, υπάρχει το πανεπιστήµιο Αιγαίου, υπάρχουν δηλαδή εκκρεµότητες, που µπορούµε να τις αντιµετωπίσουµε, να συλλάβουµε αυτήν την έννοια της διασύνδεσης, την έννοια του ιστού, που συνδέει τα γνωστικά αντικείµενα
και τα γνωστικά κελύφη, τα µορφωτικά κελύφη, τις πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις και κυρίως, να δούµε αυτήν τη νέα εξαιρετική κοινότητα που συγκροτείται. Την κοινότητα των φοιτητών,
των διανοουµένων, που µε φοβερή οικονοµική πίεση καταφέρνουν και να διακρίνονται και να υπάρχουν και να συστήνουν τη
νέα ενότητα του έθνους µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Σεβαστάκη.
Προχωρούµε µε τον κ. Στύλιο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας. Παρακαλώ, έχετε κι εσείς επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα άλλο νοµοσχέδιο,
για την παιδεία, για την εκπαίδευση, ένα νοµοσχέδιο που έχει
πολλές και διαφορετικές διατάξεις και διαφορετικά κεφάλαια.
Θα τοποθετηθώ και θα επιµείνω στην οµιλία µου σε τρία πράγµατα.
Θα ξεκινήσω από το πρώτο, που είναι και το πιο επίµαχο, την
τροπολογία σε σχέση µε την πρόσληψη των µόνιµων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δεύτερον, µε τα διαφορετικά κριτήρια που χρησιµοποιείτε για να γίνουν οι συνέργειες, η µετατροπή, οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις, οι απορροφήσεις των ιδρυµάτων ή όπως αλλιώς θέλετε και, τρίτον, σε
σχέση µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των
ιδρυµάτων.
Μίλησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, µίλησε και ο εισηγητής µας
από τη Νέα Δηµοκρατία για την τροπολογία την οποία έχετε καταθέσει. Οι περισσότεροι συµφωνούµε ότι δεκαοχτώ µε είκοσι
χιλιάδες εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο δεν ξέρουν πού θα βρεθούν.
Γυρίζουν ανά την Ελλάδα, άλλοι από το από την Πελοπόννησο,
την Ήπειρο, τα νησιά, τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά του Ιονίου,
για να επιτελέσουν αυτό που έχουν επιλέξει, να εργαστούν ως
εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα εσείς µε τη δική σας τροπολογία και
αλλάζετε τον τρόπο, µε τον οποίον θα προσλαµβάνονται οι αναπληρωτές και τον τρόπο µε τον οποίο θα προσλαµβάνονται και
οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί. Γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή; Διότι από
το 2010 και µετά είχαµε συνεχώς υπουργικές αποφάσεις και παρατάσεις, σε σχέση µε τον τρόπο, µε τον οποίο θα προσλαµβάνονταν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Και θα έπρεπε ή να γίνει
µε βάση το νόµο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ ή να βρεθεί ένας άλλος
τρόπος, µία άλλη λύση. Μάλιστα, µε απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας, φέτος ήταν η τελευταία χρόνια, δηλαδή το σχολικό έτος 2018-2019, που θα µπορούσε να µείνει το υπάρχον σύστηµα.
Έρχεστε, λοιπόν, και αλλάζετε τον τρόπο, µε τον οποίο θα
προσληφθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Πάµε λοιπόν, παρακάτω. Δεν µπαίνω στην ουσία, στα κριτήρια, αν θα πρέπει να
είναι 5%, άλλα να είναι 15%, άλλα να είναι 20% κ.λπ. Εκτιµώ ότι
θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο µεθοδική, πολύ πιο σοβαρή δουλειά
και να αντιληφθεί στο σύνολό του. Όµως, για άλλη µία φορά τι
έχουµε; Αντιµετωπίζουµε το θέµα για τους αναπληρωτές, για
τους συµβασιούχους. Γιατί το λέω αυτό; Διότι, κύριε Υπουργέ,
δεν πιστεύουµε ότι θα κάνετε µόνιµους διορισµούς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Γιατί;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Διότι ο
Υπουργός, τη συγκεκριµένη διάταξη, την έφερε µε τροπολογία
στην επιτροπή. Δεν την πέρασε από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, για να υπάρχει µία έκθεση, αν υπάρχουν οι πιστώσεις
ή αν µπορούν να δεσµευτούν αυτές οι πιστώσεις των δεκαπέντε
χιλιάδων προσλήψεων και σύµφωνα µε αυτά, τα οποία λέγονται
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και έχουν ειπωθεί από εδώ και από εσάς, αλλά και από πολλούς
συναδέλφους της πλειοψηφίας και τεσσερισήµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, άρα συνολικά δεκαεννιάµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών.
Λέω, λοιπόν, ότι δεν σας πιστεύουµε ότι θα τους κάνετε αυτούς τους διορισµούς. Σας ζητώ να κάνετε µία ρητή υπεύθυνη
δήλωση και να µας πείτε: πρώτον, πόσοι µόνιµοι διορισµοί θα γίνουν φέτος στη γενική εκπαίδευση και πόσοι διορισµοί θα γίνουν
για το σχολικό έτος 2019-2020 στην ειδική αγωγή.
Περιµένουµε, λοιπόν, στο κλείσιµο στην τοποθέτησή σας να
µας εξηγήσετε πόσους διορισµούς θα κάνετε, πού υπάρχουν οι
πιστώσεις, αν υπάρχουν οι πιστώσεις, διότι θεωρούµε δεδοµένες
τις δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις και µπαίνουµε στα κριτήρια,
αλλά –κατά τη δική µου γνώµη- οι δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις δεν είναι δεδοµένες για την επόµενη τριετία. Και θεωρώ πως
ούτε φέτος θα κάνετε τις πέντε χιλιάδες προσλήψεις. Αυτή είναι
η δική µου τοποθέτηση. Περιµένω την απάντησή σας.
Πάµε παρακάτω, σε σχέση µε τις συγχωνεύσεις και τις απορροφήσεις των ιδρυµάτων. Διαφορετικά κριτήρια, διαφορετικές
προσεγγίσεις, ανάλογα κατά περίπτωση. Και ερωτώ: Για ποιο
λόγο το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο ζητά να µείνει αυτόνοµο
από µόνο του και δεν µπορεί να αναβαθµιστεί, ενώ το ΤΕΙ Κρήτης
για παράδειγµα, από όσα έχουν ειπωθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έχει διαφανεί, κύριε Υπουργέ, και δεν έχει διαψευστεί
από σας, θα έχει ένα δικό του δρόµο, µία αυτόνοµη δική του λειτουργία;
Πάµε παρακάτω να δούµε τι άλλο γίνεται. Έχουµε συγχώνευση, κατάργηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του ΤΕΙ Θεσσαλίας και συγχώνευση άλλος µε το Καποδιστριακό άλλοι µε το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και άλλοι µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο. Με ποια κριτήρια έγινε αυτή η απορρόφηση, η συγχώνευση;
Έχουν ερωτηθεί τα ιδρύµατα εάν µπορούν να υποστηρίξουν τµήµατα που θα είναι σε πολύ µεγάλες αποστάσεις;
Εγώ, κύριε Υπουργέ, έχω υπάρξει εκπαιδευτικός σε τριτοβάθµιο ίδρυµα σε νησί, πολύ είναι µακριά από εκεί που είναι το κέντρο του πανεπιστηµίου και η διοίκηση του. Σας λέω λοιπόν, ότι
τα διαδικαστικά προβλήµατα που συναντάς είναι πάρα πολλά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου τι γίνεται;
Πώς τα καταφέρνει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι βρίσκεται, κατά βάση, σε δύο νησιά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κάνετε λάθος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Άρα λοιπόν, τµήµατα σκόρπια δεν µπορούν να υποστηριχθούν και να επιτελέσουν αυτήν την ακαδηµαϊκότητα, που θα έπρεπε να υπάρχει µεταξύ τους. Και δεν µπορούν
επίσης να υποστηριχθούν, κύριε Υπουργέ και για έναν άλλο λόγο
και σας το επισηµαίνω. Διότι έχω πολύ µεγάλη επιφύλαξη αν
υπάρχουν τα χρήµατα και οι πιστώσεις, για να λειτουργήσει όλο
αυτό το εγχείρηµα.
Άρα, λοιπόν, όταν η ακαδηµαϊκή κοινότητα λέει «το αναλαµβάνω» δεν λέει ότι «έχω και τα χρήµατα». Θα έρθει την επόµενη
µέρα στο Υπουργείο και θα λέει «δώστε µου τα χρήµατα» και θα
έχουµε τώρα διάλογο µε το Υπουργείο να λέει «δεν έχω τα χρήµατα». Καταλαβαίνω γιατί δεν σας απασχολεί αυτό. Διότι µια
άλλη Κυβέρνηση θα έρθει στη συνέχεια, ένας άλλος Πρωθυπουργός θα έλθει να διαχειριστεί το συγκεκριµένο ζήτηµα, οπότε
το πρόβληµα για το πώς θα βρεθούν τα χρήµατα για όλα αυτά
τα ιδρύµατα είναι άλλου.
Το είπα και στην επιτροπή, το ξαναλέω και σήµερα, γιατί έχει
γίνει αρκετή συζήτηση. Θέλουµε τα πανεπιστήµιά µας να επιτελούν τον σκοπό τους; Θέλουµε προγράµµατα σπουδών σύγχρονα, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιστήµης, της
έρευνας, της αγοράς εργασίας, που να δίνουν γνώση, να δίνουν
επαγγελµατική προοπτική στα παιδιά µας;
Οφείλατε, λοιπόν, να φτιάξετε προγράµµατα σπουδών και τµήµατα, που να απευθύνονται προς τα εκεί και όχι να έχουµε ιδέες,
οι οποίες δεν ξέρουµε πώς θα λειτουργήσουν στα πλαίσια ενός
brainstorming, διότι εκεί θα πάνε τα παιδιά του φτωχού Έλληνα.
Ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι τα παιδιά των ασθενέστερα οι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κονοµικά οικογενειών θα πάνε να σπουδάσουν στα περιφερειακά
ιδρύµατα και στα περιφερειακά τµήµατα. Τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών, κύριε Υπουργέ, έχουν τη δυνατότητα και να
υποστηριχθούν κατάλληλα από τις οικογένειές τους, για να πετύχουν σε ένα καλό πανεπιστήµιο στο κέντρο, αλλά έχουν και τη
δυνατότητα να επιλέξουν και το δρόµο του εξωτερικού ή κάποιο
άλλο ίδρυµα.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε όλη αυτή
τη µεταρρύθµιση: τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των παλιών πτυχιούχων, των παλαιών αποφοίτων των ΤΕΙ και των αποφοίτων των
τµηµάτων από το 2013 µέχρι και το 2019. Σας το είπα. Είναι δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχοι, οι οποίοι δεν ξέρουν το πτυχίο που
παίρνουν πού θα ανταποκρίνεται και πού θα µπορούν να το χρησιµοποιήσουν.
Για όλους αυτούς τους λόγους, για την προχειρότητά του καταψηφίζουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, διότι
για εµάς η παιδεία είναι θέµα προτεραιότητας και είναι πολύ
ψηλά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Προχωράµε µε τον επόµενη οµιλητή, τον Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας, τον κ. Ανδριανό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μισό λεπτό, κύριε
Ανδριανέ.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι ανάγκη να απαντάτε σε κάθε Βουλευτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κοιτάξτε. Θα σας πω. Επειδή λέγεται
και µπορεί να το πει και ο κ. Ανδριανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Δεν πειράζει, θα απαντήσετε µετά,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όχι, θα σας πω γιατί. Το έχετε πει πολλοί Βουλευτές και είναι ένα πράγµα που ενδεχοµένως να µην έχει
γίνει κατανοητό.
Κοιτάξτε. Στον προϋπολογισµό του 2019 εγγράφονται τα
έξοδα του κράτους για το 2019, δεν εγγράφονται και για το 2020,
2021, 2022. Άρα, στον προϋπολογισµό του 2019 έχουν εγγραφεί
οι πιστώσεις για τους τεσσερισήµισι χιλιάδες διορισµούς. Ναι ή
όχι; Η απάντηση είναι «ναι», το ψηφίσαµε πριν λίγο, το ξέρουµε.
Άρα είναι τεσσερισήµισι χιλιάδες για την ειδική αγωγή. Μένουν
δεκάµισι χιλιάδες. Αυτοί θα είναι πέντε χιλιάδες διακόσιοι πενήντα το 2020 και πέντε χιλιάδες διακόσιοι πενήντα το 2021.
Εκείνο που θα κάνουµε είναι τον Απρίλιο θα προκηρύξουµε τις
θέσεις, για να µπορούν οι άνθρωποι εγκαίρως να διοριστούν το
2020. Μόλις βγει ο προϋπολογισµός του 2020 θα έχει και αυτούς.
Άρα, είναι εγγεγραµµένοι τεσσερισήµισι χιλιάδες. Μην δηµιουργείτε προβλήµατα.
Και δεύτερον, το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου είναι σε έξι νησιά
και όχι σε δύο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως, κύριε Ανδριανέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς, νοµίζω ότι ήταν σωστή η διευκρίνιση και κατάλαβαν και οι Βουλευτές, βεβαίως και ο ελληνικός λαός ότι πράγµατι, το 2019 είναι τεσσερισήµισι χιλιάδες στην πρόβλεψη του
προϋπολογισµού για την ειδική αγωγή, πεντέµισι χιλιάδες το
2020, που δεν υπάρχει πρόβλεψη είναι λογικό στον προϋπολογισµό του 2010 και το 2021 τα υπόλοιπα. Κατανοητό.
Η σηµερινή συνεδρίαση, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, έρχεται
αµέσως µετά τη ψήφο εµπιστοσύνης και πριν την εισαγωγή της
Συµφωνίας των Πρεσπών. Και δεν θα έκανα καµµία αναφορά
ούτε στη χθεσινή συνεδρίαση ούτε στην επερχόµενη εισαγωγή
της Συµφωνίας των Πρεσπών εδώ στο Κοινοβούλιο, εάν συνάδελφοι πριν από λίγο δεν µιλούσαν µε αρκετή δόση αλαζονείας,
µπορώ να πω και για τη χθεσινή συνεδρίαση, αλλά και για τα λε-
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γόµενα debates.
Η νέα, λοιπόν, οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που σχηµατίστηκε µε τη µέθοδο της κοπτοραπτικής, κύριοι συνάδελφοι,
είναι ακόµα πιο ετερόκλητη και ανερµάτιστη από την προηγούµενη. Το καµπανάκι, όµως, έχει ήδη χτυπήσει. Το ηχηρό αίτηµα
των Ελλήνων για πολιτική αλλαγή σύντοµα θα εισακουστεί.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και καλούµε την Κυβέρνηση να αναλογιστεί
τις ευθύνες της απέναντι στους Έλληνες πολίτες της γενιάς των
Ελλήνων του αύριο και να προσφύγει στη λαϊκή ετυµηγορία για
να αποφασίσει ο ελληνικός λαός για τόσο σοβαρά εθνικά ζητήµατα, όπως η Συµφωνία των Πρεσπών.
Μόνο µε νωπή λαϊκή εντολή, λοιπόν, αντιµετωπίζονται τα τόσα
σοβαρά εθνικά θέµατα και όχι µε οριακές ετερόκλητες πλειοψηφίες από Βουλευτές µάλιστα, που είχαν ως σηµαία για την εκλογή τους τα ακριβώς αντίθετα, για τα οποία τους ψήφισε ο ελληνικός λαός. Στην ουσία, δηλαδή, αυτό αποτελεί νόθευση της
βούλησης των ψηφοφόρων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτά τα σοβαρά γεγονότα δεν καλύπτονται
µε επικοινωνιακά τρικ, όπως έλεγε ο κύριος συνάδελφος, µε debates δηλαδή, γιατί το πιο δηµοκρατικό και το πιο καθαρό, κύριοι
συνάδελφοι, για τόσο σοβαρά θέµατα είναι οι εκλογές. Δεν έχεις
να φοβηθείς τίποτα. Ο ελληνικός λαός είµαι ώριµος, µπορεί να
αποφασίσει. Το διακύβευµα είναι συγκεκριµένο και νοµίζω ότι εµπιστευόµαστε τον ελληνικό λαό και αλίµονο εσείς της Αριστεράς
να µην συµφωνείτε σε αυτό.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα ακόµη ένα νοµοσχέδιο για την παιδεία, που δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά, που
υποτίθεται ότι επιδιώκει να επιλύσει, ένα νοµοσχέδιο, που συντάχθηκε, χωρίς να λαµβάνει υπόψη την έκθεση της ΑΔΙΠ, που
έχουν επισηµάνει πολλοί άλλωστε συνάδελφοι, χωρίς να έχει
προηγηθεί αξιολόγηση και σοβαρός προγραµµατισµός, χωρίς να
συνυπολογιστούν οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας,
χωρίς καν να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των ιδρυµάτων, που επηρεάζονται.
Μάλιστα, ενώ έχει συσταθεί από το Υπουργείο σχετική επιτροπή για τη συνένωση, το πόρισµα της είναι ακόµα άφαντο,
όπως φυσικά και η µελέτη βιωσιµότητας. Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που για µία ακόµη φορά αποκαλύπτει σε πολλά σηµεία του
την προχειρότητα ,µε την οποία συντάχθηκε, όπως και προηγούµενα νοµοσχέδια, που είχαν για παράδειγµα διατάξεις για τα
µουσικά σχολεία, κύριε Υπουργέ, που µετά τις διαµαρτυρίες µαθητών, καθηγητών και γονέων τις αποσύρατε.
Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που
συζητάµε, δεν έχουν ως στόχο την αναβάθµιση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Η λέξη «συνέργειες», που υπάρχει στον τίτλο του
νοµοσχεδίου, είναι απλώς και µόνο ένας ευφηµισµός, γιατί µέσα
από την κοπτοραπτική, που επιχειρείτε, χωρίς καµµία ουσιαστική
προετοιµασία, το αποτέλεσµα θα είναι η δηµιουργία πολλών και
έντονων προβληµάτων τόσο στο επίπεδο της διοίκησης και οργάνωσης όσο και µεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η τύποις µόνο ανωτατοποίηση µε πρόχειρες συνενώσεις που
δεν ακολουθούν κανένα πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας,
διασφάλισης της στοιχειώδους διοικητικής και οικονοµικής βιωσιµότητας ή της αποτελεσµατικής επίλυσης των ζητηµάτων, που
θα προκύψουν αµέσως για διδάσκοντες και φοιτητές δεν αναβαθµίζουν τα πανεπιστήµια.
Η δική µας θέση είναι ξεκάθαρη και έχει διατυπωθεί µε σαφήνεια από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας. Από τις βασικές
προτεραιότητες στην παιδεία είναι η αναβάθµιση, η αναµόρφωση του τεχνολογικού τοµέα της εκπαίδευσης. Χρειαζόµαστε
πανεπιστήµια εφαρµοσµένων τεχνολογιών µε τη θεσµική συγκρότηση, που θα επιτρέψει την πραγµατική επίτευξη του εκπαιδευτικού σκοπού, πανεπιστήµια εφαρµοσµένων τεχνολογιών,
που θα δίνουν στους αποφοίτους ουσιαστικά εφόδια δίνοντας
έµφαση στην ποιότητα και το αποτέλεσµα αναγνωρίζοντας και
απαντώντας στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας,
εφαρµόζοντας την αξιολόγηση σε κάθε βήµα, ενθαρρύνοντας
την καινοτοµία και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, που αποδεδειγµένα αποδίδουν.
Τέλος, ως προς την τροπολογία για τις προσλήψεις µε τα κριτήρια, που θέτετε, βλέπετε και εσείς τις έντονες αντιδράσεις,
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που προκλήθηκαν στους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης, στην ειδική αγωγή, στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες,
όπως οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, άτοµα µε αναπηρία που αισθάνονται ότι αδικούνται από τις προβλέψεις που εισάγετε.
Εµείς καταθέσαµε µέσω του εισηγητή µας συγκεκριµένη και
ολοκληρωµένη πρόταση, την οποία και σας καλούµε έστω και
αυτήν τη στιγµή να υιοθετήσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργαντάς, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να συνοµολογήσουµε ότι υπάρχει µεγάλη ευρηµατικότητα, σε σχέση µε τους τίτλους των
νοµοσχεδίων. «Συνέργειες», πραγµατικά πολύ επιτυχηµένος ο
όρος, αλλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν από όλους τους συναδέλφους, ιδίως τους συναδέλφους της Θεσσαλίας, που έχουν
και µια πιο άµεση προσέγγιση µε το ζήτηµα, αποδείχτηκε ότι
όλες αυτές οι συνέργειες γίνονται ερήµην και των πρυτανικών
αρχών και των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών και της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Εγώ δεν έχω γνώση ακριβώς των παραµέτρων, που οδήγησαν
σε αυτή σας την απόφαση, αλλά έχω την εµπειρία και την εικόνα
από ό,τι αντίστοιχο έγινε σε σχέση µε τη συγχώνευση στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης των ΤΕΙ της Κεντρικής Μακεδονίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ και του ΤΕΙ της Καβάλας.Εκεί είχα
την τιµή να συµµετάσχω στη, δήθεν, διαβούλευση-ενηµέρωση,
η οποία θα γίνονταν. Πραγµατικά, ήρθε ένα µόνο µέλος από το
Διεθνές Πανεπιστήµιο, ουσιαστικά για να µας ανακοινώσει την
απόφαση περί συγχωνεύσεως.
Στο Κιλκίς υπάρχει ένα µόνο τµήµα ΤΕΙ. Καταλαβαίνετε ότι οι
ακαδηµαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν την ύπαρξη και λειτουργία
ενός µόνο τµήµατος. Πρέπει να υπάρχει συνάφεια µε ένα δεύτερο τµήµα, µια δηµιουργία σχολής, έτσι ώστε και ακαδηµαϊκά
να υπάρχει ένα ποιοτικό επίπεδο αναβαθµισµένο και να υπάρχει
µία ολοκληρωµένη παρουσία ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος σε
µία πόλη, από τη στιγµή που έχουµε την τύχη να έχουµε ένα υπέροχο κτίριο, καινούργιο, το οποίο ήταν σε ένα παλαιότερο ΕΣΠΑ
και το οποίο καθυστέρησε, αλλά παραδόθηκε τώρα. Είχατε την
τύχη να το επισκεφτείτε και να το δείτε. Σ’ αυτό το υπέροχο κτήριο, µε τους πάρα πολλούς χώρους, παραµείναµε µε ένα µόνο
τµήµα.
Έγινε µία διαβούλευση, στην οποία εγώ, ως Βουλευτής Κιλκίς,
έµεινα µε ερωτήµατα, που δεν απαντήθηκαν και είδα ότι απλά,
υπάρχει µία απόφαση από την πλευρά, προφανώς, αυτής της
επιτροπής, η οποία δηµιουργήθηκε για να τελειώσει αυτή η υπόθεση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όταν έρθει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στη Βουλή, θα έχουµε την ευκαιρία να πούµε περισσότερα πράγµατα.
Εγώ αυτό το οποίο νοµίζω ότι πρέπει να είναι κανόνας, γενικότερα σε όλα τα νοµοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας, είναι ότι
πρέπει πραγµατικά, να επιδιώκονται στην ουσία και όχι µόνο ως
γράµµατα κενά περιεχοµένου, οι συναινέσεις και οι συγκλίσεις.
Καµµία µεταρρύθµιση στην παιδεία, καµµία ανατροπή παλαιότερων συνθηκών και καταστάσεων δεν µπορεί να προχωρήσει,
χωρίς τη συναίνεση όλων και της κοινωνίας, αλλά και όλων όσων
έχουν έναν συγκεκριµένο ρόλο σε αυτό.
Θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, σε δύο διατάξεις οι οποίες νοµίζω ότι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η µία είναι σχετικά µε
τη µοριοδότηση των πολυτέκνων. Ακούστηκαν από πολλούς εδώ
ενστάσεις, για τον τρόπο µε τον οποίον διαχειρίζεστε αυτό το
συγκεκριµένο ζήτηµα, αλλά οφείλω να προσθέσω κι εγώ τη δικιά
µου θέση.
Κύριε Υπουργέ, νοµοθετούµε όλοι εδώ, για να υπάρχει µία
ανάπτυξη στη χώρα µας, να υπάρχει µία καλή εκπαίδευση στη
χώρα µας, να υπάρχουν συνθήκες για καλές εργασίες στη χώρα
µας, για τους Έλληνες. Πρέπει, όµως, να φροντίσουµε να υπάρχει και ο πληθυσµός, να υπάρχουν και οι Έλληνες οι οποίοι θα
απολαύσουν όλα αυτά για τα οποία φροντίζουµε εµείς µε τη νοµοθέτησή µας σήµερα.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Το δηµογραφικό είναι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα. Δεν θα σας
κάνω σοφότερους αν πω κάτι επί αυτού. Γι’ αυτό ακριβώς, το
Σύνταγµά µας έχει ειδική ρύθµιση και είναι υποχρέωση της πολιτείας να φροντίζει ακριβώς για τις πολύτεκνες οικογένειες, να
φροντίζει ακριβώς να ενισχύονται για να µην υπάρχει αυτό το δηµογραφικό πρόβληµα. Εγώ δεν είµαι από αυτούς –γιατί, βεβαίως,
ακούστηκε και από πολλούς εδώ, νοµίζω- που λένε ότι πρέπει να
προτάσσονται οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι έναντι των άλλων.
Θεωρώ, όµως, ότι έπρεπε να είναι πιο ενισχυµένη η µοριοδότησή τους, έτσι ώστε και η εκπλήρωση της υποχρέωσης, που
προκύπτει από το Σύνταγµα να γίνεται και συγχρόνως, να δώσουµε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους, που δεν µπορούν
να ενισχύσουν το βιογραφικό τους µε πολλά µεταπτυχιακά και
διδακτορικά, γιατί έχουν τρία και τέσσερα και πέντε παιδιά στο
σπίτι τους, να βρουν µία µόνιµη εργασία.
Όταν, λοιπόν, ένα µεταπτυχιακό ενός έτους προσµετράται µε
είκοσι µόρια και το κάθε τέκνο προσµετράται µε τρία µόρια, καταλαβαίνετε ότι και να µην το θέλουµε, έρχεται στο µυαλό µας η
αναλογία επτά τέκνα για ένα µεταπτυχιακό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μα, τώρα αυτά τα συγκρίνετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όχι, δεν τα συγκρίνουµε. Στη µοριοδότηση, όµως, και στον πίνακα τον οποίον δώσατε, κύριε Υπουργέ, αυτό βγαίνει. Δεν έπρεπε να υπάρχει, έστω µία κλιµάκωση, µία λελογισµένη ενίσχυση αυτών των ανθρώπων;
Όποιος αφιερώνει αυτόν τον χρόνο στην οικογένεια, δεν µπορεί, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, να έχει τα άλλα ακαδηµαϊκά
κριτήρια, τα οποία θέτετε και τα οποία ενισχύουν τη µοριοδότησή
του. Δεν πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς κανένα λαϊκισµό από καµµία πλευρά, να δώσουµε και την ελπίδα ότι το κράτος και η πολιτεία τους βλέπουν; Γιατί, τελικά, σας είπα ότι
νοµοθετούµε, αλλά να δω σε ποια χώρα νοµοθετούµε, µε ποιον
πληθυσµό; Γιατί πρέπει να βλέπουµε και τα επόµενα χρόνια. Νοµίζω, λοιπόν, ότι εδώ έπρεπε πραγµατικά να το δείτε διαφορετικά. Έπρεπε να υπάρχει µία λελογισµένη ενίσχυση της µοριοδότησης αυτής.
Κλείνοντας τα θέµατα του νοµοσχεδίου, οφείλω να πω κάτι για
µία τροπολογία. Είναι µία τροπολογία, που µας απασχόλησε και
παλιότερα από το Υπουργείο Υγείας, σε σχέση µε κάποιες παρατάσεις συµβάσεων έργου στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
Εντάξει, φτάνει πια µε τις κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης νοµοθετήσεις. Φτάνει πια µε τις παρατάσεις, οι
οποίες δεν έχουν κανένα έρεισµα στο νοµό, παρατάσεις που έρχονται µε υπουργικές τροπολογίες και δεν περνούν από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Γιατί, αν περάσουν από την
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, θα κοπούν ή µάλλον εκεί θα
διαφανεί, για να πω τη σωστή έκφραση, ακριβώς το παράνοµο
του χαρακτήρα τους.
Δίνετε τρίτη παράταση στο πρόγραµµα «PHILOS». Δεν µπορεί
να νοµοθετεί µε αυτόν τον τρόπο η Βουλή. Υπάρχουν συγκεκριµένες προβλέψεις για τον τρόπο, µε τον οποίον πρέπει να γίνονται αυτές οι συµβάσεις, πότε λήγουν αυτά τα προγράµµατα και
ιδίως όταν µιλάµε για ένα πρόγραµµα που πλέον θα χρηµατοδοτηθεί µε 1,1 εκατοµµύρια ευρώ από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισµό κι όχι από επιχορήγηση.
Νοµίζω ότι δεν τιµά κανέναν η συνεχόµενη αυτή νοµοθέτηση,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και διοικητικής διάταξης. Νοµίζω,
κύριε Υπουργέ, ότι τις συγκλίσεις που έπρεπε να επιτύχετε σε
αυτό το νοµοσχέδιο, δεν τις καταφέρατε και δυστυχώς, αυτό δεν
είναι καλός οιωνός για ό,τι θα υπάρξει στην παιδεία από εδώ και
πέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεωργαντά.
Μόλις είχα εκ νέου ενηµέρωση από το Προεδρείο. Στις 11:00’
θα τελειώσουµε. Οπότε, όσοι προλάβετε, θα µιλήσετε µέχρι τότε.
Παρακαλώ να σεβαστείτε, τουλάχιστον, τον χρόνο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, µήπως θα µπορούσαν να γί-
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νουν πεντάλεπτες οι οµιλίες, για να προλάβουν να µιλήσουν οι
συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Και πεντάλεπτες να γίνουν οι οµιλίες, κάποιος πάλι δεν θα µιλήσει. Αν συµφωνείτε να
γίνουν οι οµιλίες πεντάλεπτες, ώστε να µιλήσουν δύο-τρεις συνάδελφοι παραπάνω, δεν έχω καµµία αντίρρηση, αρκεί να τηρηθεί το πεντάλεπτο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Πρατσόλης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
έχει τον λόγο, για πέντε λεπτά, όπως συµφωνήσαµε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε
το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, ουσιαστικά ξεδιπλώνεται,
εξελίσσεται η διαδικασία ανασυγκρότησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας, που ξεκίνησε µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και συνεχίστηκε µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Σε ένα διεθνές τοπίο, που αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς, οφείλουµε να προβληµατιστούµε, για τον ρόλο που διαδραµατίζουν
πλέον τα ΤΕΙ στην Ελλάδα. Από το 1970 που θεσπίστηκαν τα κέντρα ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ) στη θέση της Ανώτερης Σχολής Υποµηχανικών, η οποία λειτουργούσε έως τότε µε
αποφοίτους, που έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της χώρας, µε χρηµατοδότηση, όµως, της Παγκόσµιας Τράπεζας, για να καλύψουν τις ανάγκες σε επίπεδο µεσαίων στελεχών
µέχρι σήµερα, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι.
Το 1977 µετονοµάστηκαν σε κέντρα νώτερης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το 1983 έγιναν Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και το 2001, µε τη γνωστή Συνθήκη της Μπολόνια,
αναβαθµίστηκαν και εντάχθηκαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Ωστόσο, η χωρίς σχεδιασµό ίδρυση τµηµάτων, οδήγησε, αφενός στην αλληλοεπικάλυψη γνωστικών αντικειµένων, αλλά και
στη γεωγραφική τους διασπορά. Έτσι, πολλά τµήµατα των ΤΕΙ
δεν έχουν ακόµα και σήµερα επαγγελµατικά δικαιώµατα, κάτι
που σίγουρα λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση φοιτητών.
Να τονίσουµε εδώ, για κάποιους που δείχνουν όψιµο ενδιαφέρον για τα ΤΕΙ ότι τα βασικά τους τµήµατα, µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, πολιτικών µηχανικών ΤΕ, λειτουργούν µε επαγγελµατικά δικαιώµατα που θεσπίστηκαν µε βασιλικά διατάγµατα του
1971.
Πώς ακριβώς, λοιπόν, εκδηλώνετε, αλήθεια, το ενδιαφέρον
σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για όλους αυτούς τους αποφοίτους από το 1970 έως σήµερα; Είναι προσβλητικό να λέγεται από Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας ότι υπάρχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα, όταν αυτά έχουν ήδη ξεπεραστεί από τη ζωή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να εστιάσω
την οµιλία µου, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση, στις αλλαγές που επέρχονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στην Εύβοια.
Με το περιβόητο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», όπως αυτό εφαρµόστηκε
µε το ΦΕΚ Α134, που δηµοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου του 2013, το
Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκε. Τα τµήµατα πληροφορικής και πληροφορικής µε εφαρµογές στη βιοϊατρική, σε
παγκόσµια πρωτοτυπία θα έλεγα, έµειναν ορφανά και στο τέλος
εντάχθηκαν στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Επίσης, αποφασίστηκε η συγχώνευση των ΤΕΙ Λαµίας και Χαλκίδας σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και πολλά τµήµατα µεταφέρθηκαν, από τα Ψαχνά, σε άλλες περιοχές εκτός Εύβοιας.
Το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο κατέθεσε τεκµηριωµένη πρόταση µε την ονοµασία «συγκρότηµα Ευρίπου», το οποίο αφορά
τµήµα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα το πρώην ΤΕΙ
Ψαχνών. Η πρόταση τέθηκε σε διαβούλευση στο ΕΚΠΑ, συζητήθηκε ευρέως µε τη διοίκηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, την ακαδηµαϊκή κοινότητα του ιδρύµατος και παρουσιάστηκε δηµόσια
στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στα Ψαχνά, παρουσία των µελών της
κοινότητας, φοιτητών, τοπικών και περιφερειακών αρχών. Μέσα
από έναν γόνιµο διάλογο και αντιπαραθέσεις στην αρχή, συµφω-
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νήθηκε η τελική πρόταση, όπως αυτή εκφράζεται µε το παρόν
νοµοσχέδιο και όχι µε απόφαση εν µία νυκτί, όπως έγινε µε το
σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και χωρίς καµµία διαβούλευση. Κάποιοι πρέπει
να το θυµούνται καλά αυτό.
Θα ήθελα, βέβαια, να τονίσω και κάτι ακόµα. Ακούσαµε ότι
αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει την αποδοχή της κοινωνίας. Θέλω
εδώ να καταθέσω τα πρακτικά της απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου του Δήµου Χαλκιδέων, του Δήµου Διρφύων-Μεσσαπίων, όπως και την απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής του
ΚΙΝΑΛ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Πρατσόλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ ισχύει το «άλλα λέµε έξω και άλλα λέµε µέσα». Στον βωµό
ενός κοµµατικού συµφέροντος και µιας γραµµής, που λέει πως
«σε ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λέµε εµείς όχι» θυσιάζουµε
ακόµα ένα τέτοιο ζήτηµα, που είναι απότοκο µιας κοινωνικής
συµφωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή τώρα έχω περιορισµό χρόνου, θα πω ότι οι ειδικότητες,
οι οποίες δηµιουργούνται στα Ψαχνά, είναι µία σχολή και οκτώ
τµήµατα, τα οποία ουσιαστικά αναβαθµίζουν την περιοχή.
Η συµβολή του ιδρύµατος στην ανάπτυξη της περιοχής, οικονοµική και πολιτιστική, µε την κοινωνική ώσµωση, που θα προκύψει, είναι δεδοµένη. Η ανάπτυξη της έρευνας µε µεταπτυχιακά
προγράµµατα, αλλά και τις καινοτόµες δράσεις και τη σύνδεση
µε τις ανάγκες εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, µέσω της λειτουργίας της Τεχνόπολης Ευρίπου, είναι επίσης σηµαντική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα, η πρόβλεψη για διετείς σπουδές των αποφοίτων
των ΕΠΑΛ δίνει ουσιαστική επαγγελµατική διέξοδο, αλλά και ουσιαστικό περιεχόµενο στην τεχνική εκπαίδευση στη χώρα µε τη
µορφή που πρέπει να έχει, σύµφωνα µε τις σηµερινές απαιτήσεις. Ανοίγει, επίσης, δρόµο για περαιτέρω σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Επίσης, θα αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες δοµές, αλλά και
το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, εκπαιδευτικού, διοικητικού, µε πλήρη δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τελειώνετε, κύριε συνάδελφε, για να προλάβουν και οι άλλοι συνάδελφοι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Θα ενισχυθεί η αίγλη και
η ποιότητα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου, µε ιστορία εκατόν ογδόντα χρόνων και διεθνείς διακρίσεις. Με τον άνεµο ανανέωσης που έχει φέρει αυτή η Κυβέρνηση στα θέµατα παιδείας, το συγκρότηµα Ευρίπου αποτελεί τοµή. Εγκαταλείπεται
το παρακµιακό παρελθόν, αλλάζει ριζικά χαρακτήρα και προοπτικές και απαντά στις προκλήσεις του µέλλοντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρατσόλη.
Ο κ. Μπαλλής, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
πολύωρο της σηµερινής συνεδρίασης –βλέπετε, του Αγίου Αντωνίου µπήκαµε και του Αγίου Αθανασίου θα βγούµε από τη Βουλήαλλά και το µεγάλο ενδιαφέρον Βουλευτών συναδέλφων να µιλήσουν, να τοποθετηθούν, δείχνει –εκτιµώ- τη σπουδαιότητα και
τη σηµασία του παρόντος νοµοσχεδίου. Και είναι αλήθεια, ότι
έχει πάρα πολλές σηµαντικές προβλέψεις και ρυθµίσεις.
Σηµαντικότατη, ίσως, στιγµή αυτού του νοµοσχεδίου είναι οι
προβλέψεις για τους µόνιµους επιτέλους διορισµούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών. Η λέξη ήταν εξαφανισµένη από το καθηµερινό λεξιλόγιο των εκπαιδευτικών, εδώ και µία δεκαετία, θα
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έλεγα ότι ήταν εξαφανισµένη η προοπτική της ζωής τους για µία
δεκαετία. Βέβαια, ζούµε και το παράδοξο να προγραµµατίζεις
δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις µόνιµων εκπαιδευτικών µε ορίζοντα τριετίας και κανένας να µη βγαίνει ευχαριστηµένος. Είναι,
όµως, ένα άλλο θέµα αυτό.
Για να επανέλθω, παρά τη σηµαντικότητα πολλών ρυθµίσεων
αυτού του νοµοσχεδίου, εµένα θα µου επιτρέψετε να ξεχωρίσω
και να αναφερθώ αποκλειστικά και µόνο σε όσα περιλαµβάνονται
για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το νέο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, όπως αυτό θα προχωρήσει στο µέλλον ακόµα πιο φρέσκο,
ακόµα πιο δυνατό, περισσότερο ολοκληρωµένο µετά από τις συνέργειες που προκύπτουν.
Δεν το κάνω ειλικρινά, µόνο επειδή είµαι από το Βόλο, το κάνω
επειδή πιστεύω ότι το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, από την ίδρυσή
του ακόµα, µπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγµα για τον τρόπο
οργάνωσης και ανάπτυξης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη
χώρα µας. Για να το γνωρίσουµε, όµως, πρέπει να δούµε το χθες
του και το σήµερα. Διότι, γνωρίζοντας το χθες και το σήµερα του
Ιδρύµατος, µπορούµε να κατανοήσουµε το λαµπρό του αύριο.
Ως το πιο καινοτόµο πανεπιστήµιο στην Ελλάδα το χαρακτήρισε η εισηγήτρια µας, η κ. Σία Αναγνωστοπούλου, στην εισηγητική της οµιλία στη συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής. Ήταν
καινοτόµο, στον τρόπο που δηµιουργήθηκε και διαχύθηκε στον
τοπικό πολεοδοµικό και κοινωνικό ιστό.
Με µία διαφορετική λογική από τα συνηθισµένα πανεπιστηµιακά campus, απλώθηκε σε όλη την πόλη, διέσωσε και ανέδειξε
ιστορικά κτήρια, δεµένα µε την τοπική ιστορία, την πολιτική, την
κοινωνική, τη βιοµηχανική ιστορία της πόλης, στεγάζοντας σχολές και τµήµατα.
Παράγοντας καινοτόµο πανεπιστηµιακή γνώση, ανοίχθηκε σε
νέους τοµείς, εµπλούτισε µε τον δικό του τρόπο την επιστήµη
και τις κατευθύνσεις της χωροταξίας, των µηχανικών δικτύων,
των ευφυών συστηµάτων, της καινοτοµίας, του περιβάλλοντος,
αλλά και της ιατρικής, της γεωπονίας, των ανθρωπιστικών σπουδών.
Σήµερα, ώριµο πλέον, είναι έτοιµο να γυρίσει σελίδα, µετά από
τριάντα τέσσερα χρόνια, να περάσει στην επόµενη εποχή του,
να µεγαλώσει, να ωφεληθεί από την εµπειρία και τη δική του,
αλλά και του ΤΕΙ, να ανοιχθεί σε καινούργια πεδία, να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του µέλλοντος, να ετοιµάσει το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας -περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήµιο της χώρας, πιστεύω- τους νέους ανθρώπους, τους
νέους φοιτητές του για τις προκλήσεις της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης, µε ίδρυση νέων τµηµάτων, δηλαδή νέων επιστηµονικών περιοχών, µε συνέργειες, µε προσέλκυση νέων
ερευνητικών φορέων, να γίνει το πανεπιστήµιο της περιφέρειας,
που θα ανταγωνιστεί τα πανεπιστήµια του κέντρου και σε κύρος
και σε περιεχόµενο σπουδών, να συνδεθεί περισσότερο ακόµη
µε την τοπική κοινωνία.
Μιλώντας για τις συνέργειες του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
και τη µεγάλη του σύνδεση µε την τοπική κοινωνία, µε την πόλη
µου, τον Βόλο και την αναπτυξιακή του παρέµβαση, επιτρέψτε
µου να αναφέρω δύο µόνο παραδείγµατα και θα µείνω µόνο στα
πρόσφατα της δράσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Το πανεπιστήµιό µας, λοιπόν, σε συνεργασία µε το λιµάνι του
Βόλου, ετοιµάζει µελέτη, όχι µόνο για την πληρέστερη αξιοποίηση των χώρων του λιµανιού, αλλά και για τη σύνδεσή του µε σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών.
Ακόµα, πριν από λίγες βδοµάδες, το πανεπιστήµιο υπέγραψε
προγραµµατική σύµβαση µε το Υπουργείο Εργασίας. Στο αµέσως προσεχές διάστηµα, τολµώ να πω στις αµέσως προσεχείς
ώρες, θα παρουσιάσει µία ολοκληρωµένη µελέτη για την αξιοποίηση µιας µεγάλης εγκαταλειµµένης µέχρι σήµερα έκτασης
στην καρδιά της Νέας Ιωνίας στον Βόλο, εκεί όπου παλιά βρισκόταν το εργοστάσιο της βαµβακουργίας, µια µελέτη πολεοδόµησης, µε ανάπτυξη χρήσεων για την εκπαίδευση, για την
αναψυχή, για τον πολιτισµό. Μία έρηµη έως τώρα έκταση µετατρέπεται µε τη βοήθεια του πανεπιστηµίου σ’ έναν αναπτυξιακό
πόρο για την προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας.
Ας κρατήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν τη µεγάλη εικόνα αυτού του νέου πανεπιστηµίου. Ας µην αδικήσουµε
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τη θέση, που δικαιούται αυτό το καινοτόµο πανεπιστήµιο στο νέο
πανεπιστηµιακό χάρτη της χώρας, προτάσσοντας τις διεκδικήσεις για τη χωροταξική και µόνο κατανοµή σχολών και τµηµάτων
του.
Το τελευταίο διάστηµα βλέπω πολλούς τοπικούς παράγοντες
να διαγκωνίζονται για το ποιες σχολές και ποια τµήµατα σε ποια
πόλη θα ιδρυθούν. Δεν είναι αυτό το σηµαντικό. Εγώ λέω, ας δώσουµε στο πανεπιστήµιο τον χρόνο να δείξει τι µπορεί να κάνει.
Ας εµπιστευθούµε, στο κάτω-κάτω, την κρίση των συγκλητικών
και των πρυτανικών αρχών για το πώς πρέπει να είναι αυτή η καινούργια αρχιτεκτονική του πανεπιστηµίου. Δεν µπορεί, αυτοί οι
άνθρωποι κάτι παραπάνω θα ξέρουν για την αρχιτεκτονική, για
το πώς οργανώνεται, πώς δοµείται και πώς λειτουργεί ένα καινούργιο πανεπιστήµιο.
Είναι ακόµα κατανοητές οι πιέσεις τοπικών παραγόντων, αλλά
επαναλαµβάνω, ας δώσουµε τον απαραίτητο χρόνο. Είναι αλάνθαστη αυτή η αρχιτεκτονική; Ενδεχοµένως όχι. Μπορεί να δούµε,
να διαπιστώσουµε ότι υπάρχουν κάποιες παραλείψεις. Θα έχουµε, όµως, τον χρόνο να κάνουµε και τις βελτιώσεις.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, λέω ότι η αξία του πανεπιστηµίου, κάθε πανεπιστηµίου για την πόλη που το φιλοξενεί, δεν
είναι στην πρόσκαιρη κατανάλωση, αλλά στην υπεραξία, που δηµιουργεί για την πόλη, στο αποτύπωµα του πανεπιστηµίου στον
πολιτισµό, τη γνώση, την εξωστρέφεια, τη διεθνή αναγνώριση
που αποκτά η πόλη που το φιλοξενεί, µέσα από τη δουλειά του
πανεπιστηµίου. Και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας δικαιωµατικά
διεκδικεί -και εκτιµώ ότι καταλαµβάνει πλέον- µία δυναµική θέση
στον νέο πανεπιστηµιακό χάρτη της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπαλλή.
Ο κ. Μπαλωµενάκης από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε δοµήσει τους λόγους µας όλοι στα επτά λεπτά. Θα
κόψουµε αναγκαστικά. Μπαίνω αµέσως στο θέµα.
Το σχέδιο νόµου, που συζητάµε σήµερα, χωρίς να διατείνεται
ότι λύνει όλα τα προβλήµατα και µάλιστα, σε αντίθεση µε παλιά
νοµοθετήµατα του χώρου της παιδείας, νοµοθετήµατα µαµούθ
ή υπερβολικά φιλόδοξα, τα οποία ναυάγησαν, έχει µία πρακτική
διάσταση. Επιχειρεί, µε προσοχή και προηγούµενη συνεννόηση
µε τους ενδιαφερόµενους να δηµιουργήσει καλύτερες και πιο
σύγχρονες συνθήκες σε συγκεκριµένα ιδρύµατα. Διαπνέεται από
τη στρατηγική του ενιαίου χώρου ανωτάτης εκπαίδευσης και
έρευνας, που έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήµατα και τώρα επεκτείνεται και γεωγραφικά.
Δεν πρόκειται για έναν σχεδιασµό που γίνεται προσπάθεια να
επιβληθεί από τα πάνω, αλλά είναι αποτέλεσµα της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και πρωτοβουλιών, αλλά και ανάληψης της ευθύνης για υλοποίηση από τα κάτω. Πολλά από τα δείγµατα εσωστρέφειας και καθυστέρησης, που επισηµαίνονται πρέπει να
αποδοθούν και στον κατακερµατισµό.
Αυτό το σχέδιο νόµου έχει οραµατικό χαρακτήρα, ασχέτως ότι
ρυθµίζει πρακτικά θέµατα συνέργειας. Είναι θέµατα γειωµένα
στην πραγµατικότητα, συντονισµένα στην προοπτική του πανεπιστηµίου του εικοστού πρώτου αιώνα, που πρέπει να συνδυάζει
επιστήµη και τοµείς έρευνας. Είναι ένα οριζόντιο δίκτυο επικοινωνίας και συνέργειας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
που µπορεί να αποβεί πολλαπλά χρήσιµο, θρυµµατίζει την τοπικότητα και την αντίληψη του δικού µου χώρου, που πολλές
φορές είναι ίδιος ή παρεµφερής µε κάποιου άλλου και προσφέρει πολλαπλά ωφελήµατα.
Θέλω να κάνω εδώ µια µικρή παρένθεση και να πω ότι από την
κριτική των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης, που ήταν εν πολλοίς αποσπασµατική, µε µία µόνο εξαίρεση, της κ. Κεραµέως µπορεί να µη συµφωνώ µαζί της, αλλά ήταν γενικού χαρακτήροςαπουσιάζει η συνολική κριτική αυτής της στόχευσης, ακριβώς
δηλαδή για τις συνέργειες σαν οραµατικό στοιχείο. Και αυτό το
σηµειώνω, ως µία αδυναµία του λόγου της Αντιπολίτευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίως, θέλω να επικεντρωθώ στο εξής: Όπως πριν από λίγο
ανακοίνωσε ο κ. Φωτάκης, ιδρύεται στα Χανιά, στον χώρο του
Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει εκεί, Ινστιτούτο Πετρελαϊκών
Ερευνών, το οποίο φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη γνώση, την εµπειρία και τις υποδοµές στην επιστήµη του πετρελαίου που έχει
αναπτυχθεί ειδικά στα Χανιά και πιο ειδικά, στον χώρο των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η αξιοποίηση θα γίνει στο περιβάλλον του ΙΤΕ, του Ιδρύµατος
Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι ένα από τα καλύτερα διεθνώς ιδρύµατα του χώρου. Αυτό θα πρέπει να εκτιµηθεί εξαρχής
ως θετικό προσόν για το νέο ινστιτούτο.
Στο Ίδρυµα Τεχνολογίας κι Έρευνας υπάρχει συσσωρευµένη
γνώση, καθώς όπως ενηµερωνόµαστε από καιρό, έχει αναπτύξει
συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής του
Πολυτεχνείου Πάτρας και µε άλλα ινστιτούτα, όπως το εφαρµοσµένων µαθηµατικών, της πληροφορικής και άλλα.
Είναι δεδοµένο ότι µε την ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαίου
θα δοθεί αποφασιστική ώθηση στην ενδυνάµωση της πετρελαϊκής έρευνας στη χώρα µας, σε µία περίοδο, που αρχίζει η διαδικασία αναζήτησης κοιτασµάτων.
Από ό,τι πάλι πληροφορούµαστε, ναι µεν τα θέµατα έρευνας
και παραγωγής αντιµετωπίζονταν εν πολλοίς µε την τεχνολογική
υποδοµή και την εµπειρία των αναδόχων εταιρειών, αλλά σε στενή πάντοτε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα. Αυτόν τον κανόνα
η χώρα µας τον ακολουθεί για πρώτη φορά.
Μια σηµαντική πληροφορία, που είµαι σε θέση να εισφέρω
είναι ότι αποτελεί µία σταθερή σκόπευση του Πολυτεχνείου Κρήτης το υπό ίδρυση ινστιτούτο να λάβει εξαρχής ιδιαίτερο προσανατολισµό στην έρευνα για την ανάπτυξη καλών πρακτικών
στον τοµέα της πρόβλεψης και της αντιµετώπισης των επιπτώσεων της βιοµηχανίας του πετρελαίου στο περιβάλλον. Πρόκειται για έναν τοµέα επιστηµονικής έρευνας υψηλών απαιτήσεων.
Όντως, ο τοµέας αυτός αποτελεί πρόκληση για το επιστηµονικό
δυναµικό της χώρας µας.
Πρέπει ακόµα να υπογραµµίσω το θετικό προηγούµενο. Σήµερα, στο Πολυτεχνείο Κρήτης υπάρχει ήδη αγγλόφωνο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, «Μηχανική πετρελαίου», θετικά αξιολογηµένο στην παγκόσµια κατάταξη του κλάδου, που έχει αναπτύξει
σε συνεργασία µε αρκετά ξένα πανεπιστήµια και πετρελαϊκές
εταιρείες παγκόσµια.
Θα ήθελα να κάνω µία µικρή αναφορά στον χρόνο υλοποίησης
και τελείωσα. Είναι πραγµατικά προς έπαινο το γεγονός ότι ανάµεσα στον χρόνο υποβολής της πρότασης, από κάτω, όπως
λέµε, και της αποδοχής µεσολάβησαν πάρα πολύ λίγοι µήνες.
Ο έπαινος πραγµατικά, ανήκει στον Υπουργό, τον κ. Φωτάκη
που ενστερνίστηκε άµεσα και προώθησε ταχύτατα την ιδέα, στο
Υπουργείο Ενέργειας, στον Υπουργό κ. Σταθάκη και κυρίως σε
όλους όσοι ενήργησαν µε ασυνήθιστη –ας µου επιτραπεί- ταχύτητα για το ελληνικό δηµόσιο, για τον συντονισµό και την υλοποίηση αυτής της απόφασης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπαλωµενάκη και ιδιαίτερα, για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο
κ. Θηβαίος για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουν περάσει ούτε είκοσι
τέσσερις ώρες από την ψήφο εµπιστοσύνης, που έλαβε η Κυβέρνηση και το πρώτο νοµοσχέδιο που έρχεται για ψήφιση συµβολικά, τουλάχιστον, δίνει το στίγµα της διακυβέρνησης για το
επόµενο διάστηµα, το οποίο περιλαµβάνει δύο πολύ σηµαντικά
θέµατα της κυβερνητικής ατζέντας, αυτά της παιδείας και της
εργασίας.
Μέχρι πρότινος, η απρογραµµάτιστη ίδρυση τµηµάτων σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ είχε ως αποτέλεσµα την αλληλοεπικάλυψη
γνωστικών αντικειµένων και τη δηµιουργία σύγχυσης σε µία
σειρά αποφοίτους, σε σχέση µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Σε αυτά τα πλαίσια κινούνται και τα περισσότερα τµήµατα στα
ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, τµήµατα µε βάσεις εισόδου κάτω από δέκα, µε χαµηλή συµµετοχή σπουδαστών, µεγάλα
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ποσοστά διαρροής και φυσικά, υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Μπροστά, λοιπόν, σε αυτή την άσχηµη ακαδηµαϊκή κατάσταση, για τη Στερεά Ελλάδα τουλάχιστον που µπορώ να γνωρίζω
καλύτερα, η απάντηση Υπουργείου και ακαδηµαϊκής κοινότητας
είναι η σύµπραξη των πανεπιστηµίων µε τα ΤΕΙ.
Η στρατηγική αυτή δεν µπορεί ασφαλώς να αγνοεί την υπάρχουσα κατάσταση, τις υποδοµές και τις δοµές που φτιάχτηκαν
µε χρήµατα του ελληνικού λαού. Θα ήταν λάθος να µην αξιοποιηθούν εξαιρετικές δοµές, δυστυχώς διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική αυτή οφείλει να είναι τολµηρή
και καινοτόµα.
Ειδικότερα, θα µιλήσω για τη Βοιωτία και για το υπάρχον Τµήµα Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο ΤΕΙ της Θήβας, που εντάσσεται
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ένα ιστορικό πανεπιστήµιο µε υψηλή ποιότητα σπουδών και εξωστρεφή ακαδηµαϊκή αντίληψη εντάσσει το συγκεκριµένο τµήµα στο δυναµικό του και
ιδρύεται Τµήµα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστηµάτων Εφοδιασµού, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών του γενικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το συγκεκριµένο τµήµα έχει έδρα τη Θήβα
και είναι πενταετούς φοίτησης.
Με αφορµή τη διαβούλευση αρκετών µηνών για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, έχει ανοίξει ένας διάλογος µε τις πρυτανικές
αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου για την περαιτέρω αξιοποίηση δηµόσιων εκτάσεων και ακινήτων του πρώην Οργανισµού
Κωπαΐδας. Η επιστηµονική και ακαδηµαϊκή επάρκεια του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου µας δίνει το δικαίωµα ως Νοµός Βοιωτίας
να σχεδιάζουµε µαζί την ακαδηµαϊκή ανάπτυξη του Νοµού σε
Αλίαρτο και Λιβαδειά. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Κωπαΐδας, αλλά και της Βοιωτίας πρέπει να έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο φυσικό σύµµαχο και επιστηµονικό συνεργάτη.
Στην όλη συζήτηση που γίνεται σήµερα, ιδιαίτερα για το ΤΕΙ
Στερεάς, ακούστηκαν πραγµατικά, πολλά αξιοπερίεργα. Ακούσαµε από τον κ. Σταϊκούρα και την κ. Κεραµέως, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής και µε άφθονο πολιτικό θράσος -θα έλεγα- ότι
καταργούµε το ΤΕΙ Στερεάς. Ποιοι το λένε αυτό; Αυτοί που, µέσα
σε µία νύχτα, το 2013 κατήργησαν το πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας;
Ναι, κύριοι συνάδελφοι. Υπήρχε από το 2005 Πανεπιστήµιο
Στερεάς Ελλάδας και µέσα σε µία οκταετία το έκλεισαν. Είναι οι
µελέτες βιωσιµότητας για τις οποίες µας εγκάλεσε προηγουµένως η κ. Κεραµέως. Αυτές είναι οι περίφηµες µελέτες βιωσιµότητας της Νέας Δηµοκρατίας για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Οι συνέργειες που προχωρούν σήµερα τα πρώην Τµήµατα του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας µε το ΕΚΠΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ισχυροποιούν τα υπάρχοντα τµήµατα και δηµιουργούν νέα αναβαθµισµένα.
Δεν σας κρύβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σήµερα αισθάνοµαι ιδιαίτερα ευτυχής και υπερήφανος που ως Βουλευτής
εκπαιδευτικός θα ψηφίσω τον µόνιµο διορισµό δεκαπέντε χιλιάδων συναδέλφων εκπαιδευτικών, µετά από δέκα χρόνια αδιοριστίας. Εύκολα µπορεί να καταλάβει κανείς πόσο δύσκολο ήταν
το εγχείρηµα. Νοµίζω, όµως ότι δίνεται µία δίκαιη λύση.
Η προϋπηρεσία αποτελεί το πρώτο και κυρίαρχο κριτήριο µοριοδότησης. Ενισχύεται το πρώτο πτυχίο. Μοριοδοτούνται όλοι
οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι, ενώ δίνεται µία εξισορροπηµένη µοριοδότηση στα ΑΜΕΑ ή το άµεσο οικογενειακό περιβάλλον τους.
Εναγωνίως ο Υπουργός κάλεσε να κατατεθούν προτάσεις για
τον τρόπο διορισµού µόνιµων εκπαιδευτικών. Δεν πήραµε απάντηση σχεδόν από κανέναν. Η Νέα Δηµοκρατία πρότεινε ένα µεικτό σύστηµα µε 30% από γραπτό διαγωνισµό. Δεν ξέρω αν το
πιστεύει στα αλήθεια η Νέα Δηµοκρατία, όχι µόνο για το γεγονός
ότι οι γραπτοί διαγωνισµοί του ΑΣΕΠ απέτυχαν στην αναβάθµιση
του διοριζόµενου εκπαιδευτικού, αλλά και γιατί -είναι σηµαντικόο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει, δεν ξέρει καν αν χρειάζονται αυτοί
οι διορισµοί.
Η Νέα Δηµοκρατία προτείνει το 1 προς 5, δηλαδή κανέναν διορισµό. Αρκετοί αµφισβητούν και αν θα γίνουν. Το ακούσαµε προηγουµένως. Θα διαψευστούν οι Κασσάνδρες, όχι µόνο γιατί αυτή
η Κυβέρνηση πιστεύει στους µαζικούς διορισµούς στα δηµόσια
σχολεία, αλλά και γιατί µία νέα προοδευτική κυβερνητική πλει-
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οψηφία θα τους επιβάλει και για τα επόµενα δύο χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Θηβαίο.
Κύριε Γρηγοράκο, ο κ. Αχµέτ δεν είναι εδώ. Θα πω στον κ.
Ζεϊµπέκ να έρθει στη θέση του να µιλήσει. Και αν µπορεί να έρθει
µετά, για να µη διαγραφεί,… Δεν θα έρθει;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ο κ. Κωνσταντόπουλος θα µιλήσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο κ. Κωνσταντόπουλος; Γιατί δεν µας έχετε ενηµερώσει; Δεν µας έχει ενηµερώσει
κανείς. Περιµένετε λίγο -θα έρθει ο κ. Ζεϊµπέκ- για να συνεννοηθώ τουλάχιστον µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα. Δεν µας έχει
έρθει κάτι. Κάντε λίγο υποµονή, κύριε Κωνσταντόπουλε, θα µιλήσετε. Θα συνεννοηθούµε και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζεϊµπέκ για πέντε λεπτά.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση έρχεται
µετά από µία έντονη διαδικασία επιβεβαίωσης της εµπιστοσύνης
του Κοινοβουλίου προς την Κυβέρνηση.
Πριν απ’ αυτό, µεσολάβησε η απεµπλοκή της χώρας µας από
τα µνηµόνια και η δυνατότητα να χαράξουµε τη δική µας πολιτική. Όµως και καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονοµικής επιτροπείας
της χώρας µας αξίζει να θυµηθούµε ότι πάντοτε η Κυβέρνηση,
ακόµα και όταν έφερνε δύσκολα νοµοσχέδια -τα οποία επιβάλλονταν από τους θεσµούς- έδινε µάχες και αγώνες για ανάλογα
αντισταθµιστικά ή για να καταφέρει το καλύτερο δυνατό.
Μετά, λοιπόν, τους διορισµούς των απολυµένων σχολικών φυλάκων, καθαριστριών, δηµοτικών αστυνοµικών, µετά τις προσλήψεις στην υγεία, ήρθε η πολυπόθητη στιγµή για προσλήψεις στην
παιδεία, µε παράλληλη µείωση των µαθητών ανά τµήµα από είκοσι πέντε σε είκοσι δύο µαθητές. Και λέω ότι είναι πολυπόθητη
η στιγµή, διότι η παιδεία µαζί µε την υγεία είναι οι κλάδοι που
επλήγησαν περισσότερο. Επλήγησαν όχι µόνο σε θέµατα σε στελέχωσης αλλά και ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς µέσα στον
οικονοµικό µαρασµό η εκπαίδευση -το σπουδαιότερο αγαθό που
προσφέρει το κράτος στους πολίτες- υποβαθµίστηκε και περιορίστηκε µε περικοπές, συγχωνεύσεις τµηµάτων και σχολείων, ελλείψεις σχολικών εγχειριδίων, ακόµα και απολύσεων στον χώρο
της τριτοβάθµιας.
Θα προτιµήσω, λοιπόν, να µην αναφερθώ στο σύνολο του νοµοσχεδίου, µε το οποίο συµφωνώ και θεωρώ ότι κινείται σε
σωστή κατεύθυνση. Θέλω να αναφερθώ κυρίως στην τροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας, που αφορά στη θέσπιση ενός νέου συστήµατος διορισµών και προσλήψεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Το προτεινόµενο σύστηµα προβλέπει τη διαδικασία κατάταξης
των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες και όχι µε γραπτό διαγωνισµό µέσω ΑΣΕΠ, όπως έγινε τελευταία φορά το 2008. Από
το 2008 έως σήµερα έχουν µεσολαβήσει δέκα και παραπάνω
χρόνια. Είναι δέκα ολόκληρα χρόνια αδιοριστίας, όπου οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σχεδόν εξ ολοκλήρου στελέχωναν τα
δηµόσια σχολεία σε κάθε γωνιά της χώρας.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι οι αφανείς ήρωες, που γυρίζουν όλη τη χώρα, για να µάθουν γράµµατα στα παιδιά µας,
αφήνοντας πίσω τους την οικογένεια και τη ζωή τους. Είναι οι εκπαιδευτικοί, που κάθε Ιούνιο µένουν ξανά άνεργοι και είναι οι επίσηµοι επισφαλώς εργαζόµενοι του κράτους. Σε αυτούς τους
εκπαιδευτικούς, που ασκούν το λειτούργηµά τους τόσα χρόνια,
οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ και ένα τεράστιο συγγνώµη,
που µε ευθύνη κυρίως των προηγούµενων κυβερνήσεων οι εργασιακές συνθήκες και το καθεστώς των αναπληρωτών έγινε κανονικότητα. Για τον λόγο αυτό και µόνο δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι µετά από δέκα χρόνια γίνονται επιτέλους διορισµοί εκπαιδευτικών. Εάν δεν γίνουν τώρα, δεν θα γίνουν ποτέ. Γιατί αν ποτέ γίνει κυβέρνηση η σηµερινή Αντιπολίτευση -που δεν το θεωρώ πιθανό- θα πρέπει να ξέρουµε ότι οι
διορισµοί δεν είναι µέρος της πολιτικής τους. Δεν πρέπει κανείς
να αυταπατάται. Μόνο απολύσεις ξέρουν να κάνουν και γνωρί-
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ζουν πολύ καλά πώς να υποβαθµίζουν τη δηµόσια παιδεία και να
ενισχύουν την ιδιωτική.
Εµείς, αντίθετα, σήµερα είµαστε στην πολύ ευχάριστη θέση
να ικανοποιούµε ένα πάγιο αίτηµα των εκπαιδευτικών, προσδοκώντας στην αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µε
την είσοδο νέων εκπαιδευτικών µε όρεξη και προσόντα στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Η παρούσα τροπολογία έχει λάβει µεγάλη κριτική. Θα πρέπει,
όµως, να θυµίσουµε ότι µέχρι το 2008 οι διορισµοί εκπαιδευτικών
γίνονταν µέσω γραπτού διαγωνισµού ΑΣΕΠ. Η αλλαγή της διαδικασίας αυτής έχει πολύ µεγάλη σηµασία, τόσο συµβολική για
την Αριστερά, όσο και πρακτική για τους εκπαιδευτικούς. Η Αριστερά, αλλά και η πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας ανέκαθεν θεωρούσε ότι µία τέτοια διαδικασία µικρής χρονικής διάρκειας και µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δεν µπορεί να κρίνει
την επάρκεια ή µη των εκπαιδευτικών. Η πολιτική επιλογή, λοιπόν, πραγµατοποίησης των διορισµών βάσει των αντικειµενικών
κριτηρίων της προϋπηρεσίας και των ακαδηµαϊκών προσόντων
αποτελεί µία µεγάλη νίκη του εκπαιδευτικού κινήµατος.
Μιλάµε, λοιπόν, για δεκαπέντε χιλιάδες διορισµούς σε βάθος
τριετίας, σε όλες τις βαθµίδες και ειδικότητες της εκπαίδευσης,
ξεκινώντας µε την ειδική αγωγή, όπου δεν έχουν γίνει ποτέ µόνιµες προσλήψεις. Αλλά και για να δείξουµε την ιδιαίτερη σηµασία
που έχει για µας η ειδική εκπαίδευση µοριοδοτούµε -µε όριο τα
εκατόν είκοσι µόρια- µε προτεραιότητα την προϋπηρεσία των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς πιστεύουµε ότι χρειάζεται
η εµπειρία τους για το εκπαιδευτικό µας σύστηµα.
Εγώ, λοιπόν, χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας µε την παράκληση στις προσλήψεις να συµπεριληφθεί και
ένας αριθµός εκπαιδευτικών ΠΕ73 του µειονοτικού προγράµµατος. Άλλωστε, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ73 είναι περίπου
µόνο πενήντα, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό τελειώνω.
Και το ζητάω αυτό, γιατί δεν µπορούµε να αποστερούµε το
δικαίωµα απ’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς της µειονοτικής εκπαίδευσης να δουλέψουν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες ούτε να παραβιάζουµε ανοιχτά το δικαίωµα της µειονότητας σε καλύτερη
µειονοτική εκπαίδευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζεϊµπέκ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος για πέντε λεπτά και αµέσως µετά είναι η κ. Τριανταφύλλου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί συνέχεια µιας πολιτικής που ακολουθεί η παρούσα Κυβέρνηση για
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, µία πολιτική fast track µε
στόχο µόνο αριθµητικά µεγέθη.
Παρατηρούµε αριθµητική µείωση των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µε µικροπολιτικές και συντεχνιακές λογικές. Προωθείτε,
κύριοι της Κυβέρνησης, µία ριζική αναδιάρθρωση, που δεν εντάσσεται στον γενικότερο µεσοµακροπρόθεσµο εκπαιδευτικό και
αναπτυξιακό σχεδιασµό, ενώ απουσιάζουν ταυτοχρόνως οι αναγκαίες µελέτες σκοπιµότητας για τη βιωσιµότητα σχολών και των
τµηµάτων.
Κοινή διαπίστωση είναι η παράκαµψη θεσµικών οργάνων, που
η ίδια η Κυβέρνηση θέσπισε. Και σήµερα µάλιστα τα υποβαθµίζει,
όπως ΑΔΙΠ, ΕΣΕΚ, ΕΛΙΔΕΚ.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι απουσιάζει η εφαρµογή ακαδηµαϊκών κριτηρίων για τα αντικείµενα λειτουργίας των τµηµάτων.
Απουσιάζει η ουσιαστική σύνδεση µε τις ανάγκες παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας.
Το πρώτο συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ότι δεν υπάρχει καµµία,
µα καµµία κοστολόγηση, αλλά προχειρότητα, ουδεµία άποψη
της επιτροπής εµπειρογνωµόνων για τα οικονοµικά της εκπαίδευσης.
Το παρόν νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, µου θυµίζει το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», που µε την ψήφισή του επέφερε τεράστια προβλήµατα στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ. Το µόνο που κατάφερε το τότε σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» ήταν η κατάργηση του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Ελλάδας µε έδρα το Αγρίνιο και η υποβάθµιση του ΤΕΙ Μεσολογγίου, ενός ΤΕΙ κτηριακά άρτιου -θα έλεγα- µε σύγχρονες υλικοτεχνικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, που θα µπορούσε να
φιλοξενήσει διπλάσια τµήµατα. Και αντ’ αυτού το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» είχε ως αποτέλεσµα τη µεταφορά των τµηµάτων του ΤΕΙ
Μεσολογγίου σε παραπήγµατα στην Αχαΐα και στην Ηλεία. Γι’
αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, χρειάζεται
αυτοκριτική.
Και τα επισηµαίνω αυτά, κύριοι Υπουργοί, γιατί και τότε είχα
καταθέσει τις ανησυχίες µου, οι οποίες στη συνέχεια επαληθεύτηκαν µε την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών για τη µεταφορά των τµηµάτων του Αγρινίου στην Πάτρα,
κάτι το οποίο αποφεύχθηκε στη συνέχεια χάρη στις ερωτήσεις
και παρεµβάσεις µας στη Βουλή το 2015.
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, εν κατακλείδι, είναι απαίτηση
και επιτακτική ανάγκη η ίδρυση Πανεπιστηµιακής Σχολής Αγρινίου και η ένταξη σε αυτήν των σηµερινών τµηµάτων, αγαπητέ
Υπουργέ, για την εύρυθµη λειτουργία της, καθώς και δηµιουργία
σχολής Μεσολογγίου, όπου θα ενταχθούν τα τµήµατα µε ελκυστικά αντικείµενα λειτουργίας στις άρτιες εγκαταστάσεις του.
Κύριε Υπουργέ, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που χαρακτηρίζεται από προχειρότητα. Δηµιουργεί αβεβαιότητα στους φοιτητές
και αποφοίτους και θέτει σε κίνδυνο τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα. Να αναφερθώ, για παράδειγµα, στην περίπτωση της
Άµφισσας, όπου το Τµήµα Αγροτικού Τουρισµού που επρόκειτο
να ιδρυθεί µε βάση τη διαβούλευση, τελικά δεν περιλαµβάνεται
στο σχέδιο νόµου.
Ταυτόχρονα καταργείτε το Τµήµα Διοίκησης, Οικονοµίας και
Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, χωρίς βέβαια να διασφαλίζεται η οµαλότητα και η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών και η ισχύς βέβαια του πτυχίου τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζουµε -και αποτελεί πάγια
θέση µας- τη µείωση του αριθµού των µαθητών ανά εκπαιδευτικό. Όλοι γνωρίζουµε ότι οι εγγραφές κατ’ έτος µειώνονται σταθερά, λόγω της υπογεννητικότητας. Το δηµογραφικό πρόβληµα,
αγαπητοί συνάδελφοι, στη χώρα µας είναι τεράστιο. Εποµένως,
η µείωση του µαθητικού δυναµικού είναι αναπόφευκτη, και µας
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον πληθυσµό της χώρας,
ο οποίος γηράσκει. Απαιτείται, λοιπόν, στήριξη της οικογένειας,
στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας, όχι αύριο, αλλά σήµερα.
Η µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα θα πρέπει να
συνδυαστεί, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, και µε τη µέριµνα για σχολική στέγη. Μιλήσατε για δεκαπέντε χιλιάδες διορισµούς. Ουδείς
λέει «όχι». Οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων όλων των βαθµίδων είναι, όµως, αρκετά περισσότερες. Μάλιστα, αν αυτό συνδεθεί µε την παραµονή στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών µέχρι
τα εξήντα επτά έτη ή σαράντα χρόνια υπηρεσίας, αντιλαµβάνεται
κανείς τα λειτουργικά κενά, που κάθε χρόνο θα αυξάνονται.
Κύριε Υπουργέ, µήπως ήρθε η ώρα να µιλήσουµε σε αυτή την
Αίθουσα για το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών; Μήπως πρέπει να ανανεώσουµε το εκπαιδευτικό µας προσωπικό µε κίνητρα
εξόδου, όπως τα τριάντα πέντε πλήρη έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση; Μήπως πρέπει να επαναξιολογηθεί η διαδικασία των
µετατάξεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, αν
το επιθυµούν, να µεταταχθούν; Είναι ερωτήµατα που χρήζουν
απάντησης.
Έρχοµαι στην τροπολογία για τη διατροφική αγωγή στο ολοήµερο σχολείο. Τη χαιρετίζω και τη βλέπω θετικά. Συµφωνώ µε
τους συναδέλφους που την κατέθεσαν. Άλλωστε, αυτή η τροπολογία θα συµβάλλει στην καταπολέµηση της παχυσαρκίας στα
παιδιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροπολογία για τις προσλήψεις δηµιουργεί ζητήµατα και δεν δίνει λύσεις. Να καταδικάσω,
βέβαια, τον βίαιο τρόπο µε τον οποίον αντιµετωπίστηκαν οι διαδηλωτές εκπαιδευτικοί. Δεν αρµόζει στο λειτούργηµά τους, στην
προσφορά τους στα παιδιά µας και στους αγώνες τους για τη
δηµοκρατία στον τόπο µας.
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Λέµε «ναι» στις προσλήψεις, είναι όµως άδικο το σύστηµα το
οποίο προτείνετε. Για εµάς υπάρχει, αγαπητέ Υπουργέ, µία αδιαπραγµάτευτη αρχή: Η προσµέτρηση του συνόλου της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και η επιτυχία στον διαγωνισµό του
ΑΣΕΠ. Δεν µπορεί η πολιτεία να αδικεί αναδροµικά τους εκπαιδευτικούς, που έχουν υποστεί τα πάνδεινα, τις συνέπειες της
αδιοριστίας, που έχουν βρεθεί στις εσχατιές της χώρας µας για
να µαζέψουν µόρια και προϋπηρεσία, τους εκπαιδευτικούς που
δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα για µεταπτυχιακές σπουδές, εκπαιδευτικούς, που είναι πλέον σήµερα πενήντα ετών και
εργάζονται ανά την ελληνική επικράτεια ως αναπληρωτές επί δεκαπέντε έτη και σήµερα τους καταδικάζουµε σε αδιοριστία λόγω
του πλαφόν που βάζουµε στην προϋπηρεσία και λόγω της έλλειψης των µεταπτυχιακών και διδακτορικών.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το δείτε ως µεταβατικό στάδιο. Όλοι στην επιτροπή συµφωνήσαµε για την ανάγκη αύξησης
της µοριοδότησης του βασικού πτυχίου. Κύριε Υπουργέ, µε τη
ρύθµιση που φέρνετε δεν υπάρχει ουσιαστική µέριµνα για τις
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, τελειώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ...για τους πολυτέκνους
και τους τριτέκνους και ταυτόχρονα, καταργείται η αυξηµένη µοριοδότηση στα δυσπρόσιτα σχολεία, η οποία δόθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου και εξασφαλίζει τη λειτουργία των σχολείων στα µικρά νησιά και στα αποµακρυσµένα χωριά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω.
Επιπρόσθετα, αναφέρω την παραβίαση του ν.4440/2016 ως
προς τη µοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΑµΕΑ και την ενοποίηση της προϋπηρεσίας της γενικής και ειδικής αγωγής.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στα διετή προγράµµατα κατάρτισης των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ, ώστε να
αποκτήσουν επαγγελµατικά δικαιώµατα. Το ψηφίσαµε το καλοκαίρι του 2018 και συµφωνούµε. Είναι ώρα, όµως, να δούµε και
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των ΤΕΙ, που είναι
σε οµηρία.
Κύριοι Υπουργοί, λόγω της προχειρότητας, του ελλιπέστατου
διαλόγου και της ελάχιστης διαβούλευσης, καταψηφίζουµε το
παρόν νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Η κ. Τριανταφύλλου
έχει τον λόγο, για πέντε λεπτά.
Για να ολοκληρώσουµε στα επόµενα δεκαπέντε-είκοσι λεπτά
θα µιλήσουν η κ. Τριανταφύλλου από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καρράς από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, ο κ. Μπαξεβανάκης από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κεγκέρογλου
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και κλείνουµε για απόψε. Θα έχετε πέντε λεπτά αυστηρά παρακαλώ όλοι σας.
Κυρία Τριανταφύλλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει, λοιπόν, πολύ µεγάλο ενδιαφέρον το εξής, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο αγαπητός συνάδελφος που κατήλθε του Βήµατος
και συµπατριώτης µου, ο κ. Κωνσταντόπουλος, είπε επιχειρήµατα απέναντι στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Καταψηφίζει το δικό µας
σηµερινό νοµοσχέδιο, οπωσδήποτε όµως απαρίθµησε µία σειρά
από επιχειρήµατα ενάντια στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Μάλιστα, εξειδίκευσε για την περιοχή µας, για τις σχολές που υπήρχαν στο
Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, την κατακρεούργησή τους ουσιαστικά, γιατί βέβαια γνωρίζουµε ότι τόσα χρόνια και αν πάµε κυρίως στην εικοσαετία περίπου από το 1990, επί πολλά χρόνια
µέχρι το 2000 υπήρχε µία χωροταξική διασπορά σχολών, χωρίς
ακαδηµαϊκά κριτήρια, µε ελλείµµατα και ασάφειες στη συγκρότηση του επιστηµονικού τους αντικειµένου, µε υποστελέχωση,
µε ελλιπή φοιτητική µέριµνα, µε ελλιπή κτηριακή υποδοµή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συγγνώµη, κυρία Τριανταφύλλου.

2863

Κύριοι συνάδελφοι, ακούγεστε. Παρακαλώ σεβαστείτε τη συνάδελφό σας που είναι στο Βήµα.
Συνεχίστε, κυρία Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Αυτή η χωροταξική διασπορά καθαγιάστηκε τότε από τη ρητορική της περιφερειακής ανάπτυξης.
Όλα αυτά που λέω εγώ, τα είπε µε έναν τρόπο και ο προηγούµενος οµιλητής, παρ’όλο που δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και, ξαναλέω, εξειδίκευσε τις αδυναµίες αυτές και τα προβλήµατα που έφερε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Να πούµε ότι στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» -και όχι µόνο το παράδειγµα της Αιτωλοακαρνανίας, του Αγρινίου και του Μεσολογγίουδιασώθηκαν σχολές. Διέσωσαν σχολές ποιοι; Όσοι είχαν «µπάρµπα στην Κορώνη» ή µάλλον στην Ηλεία, για την περίπτωση του
Μεσολογγίου.
Θα τα πούµε, όµως, αυτά γιατί νοµίζω ότι έχουµε τη χαρά, αµέσως µετά το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας, κύριε Υπουργέ, να
έρθει το πανεπιστήµιο δυτικής Ελλάδας, οπότε µετά θα έχουµε
όλοι την ευκαιρία να µιλήσουµε πολύ αναλυτικά για αυτό.
Σήµερα ουσιαστικά, παίρνω τον λόγο για να µιλήσω λίγο για
την τροπολογία σε σχέση µε τους διορισµούς των εκπαιδευτικών, που είναι πραγµατικά σηµαντική. Υπάρχουν πολλά προβλήµατα συσσωρευµένα επί χρόνια. Είναι συσσωρευµένα προβλήµατα δέκα χρόνων αδιοριστίας, που επικάθονται το ένα πάνω στο
άλλο.
Ύστερα, λοιπόν, από δέκα χρόνια για πρώτη φορά γίνονται µόνιµοι διορισµοί και το είπανε όλοι. Θα έλεγα ότι διαλευκάνθηκε
και το ζήτηµα µε τον προϋπολογισµό. Το είπε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός. Είναι ένα από τα φοβερά επιχειρήµατα της Νέας
Δηµοκρατίας, το ποιοι διορισµοί φαίνονται. Σε κάθε χρονιά φαίνονται στον προϋπολογισµό της τρέχουσας χρονιάς και εδώ
πέρα σε αυτή τη χρονιά, το 2019, µιλάµε για πρώτη φορά για µόνιµους διορισµούς στην ειδική εκπαίδευση. Νοµίζω ότι είναι σηµαντικό.
Προσέξτε τώρα, δεν πανηγυρίζουµε γι’ αυτούς τους διορισµούς. Είναι η αρχή, αλλά δεν πανηγυρίζουµε, γιατί είναι πολύ
µακριά από τις ανάγκες. Είναι ενδεικτικό, όµως, υποδηλώνει προθέσεις, δείχνει στρατηγικές, δείχνει το στίγµα της Κυβέρνησης
στα πρώτα µεταµνηµονιακά νοµοσχέδια. Σε βάθος τριετίας, λοιπόν θα γίνουν δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις καθηγητών στη
γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή.
Και εδώ «αρχίζουν τα όργανα» σε σχέση µε τα επιχειρήµατα.
Υπάρχουν επιχειρήµατα τα οποία εδράζονται σε µία πραγµατικότητα -θα τα αναφέρω αργότερα- και υπάρχουν επιχειρήµατα
από τη Νέα Δηµοκρατία, που είναι «ατάκτως ερριµµένα». Όπως
είναι, ας πούµε, το προηγούµενο που σας είπα για τον προϋπολογισµό και το αν εγγράφονται τα χρήµατα για τους διορισµούς
ή όπως αυτό που ακούσαµε πριν από αρκετούς οµιλητές, το δηµογραφικό πρόβληµα, οι πολύτεκνοι, τα ακαδηµαϊκά κριτήρια
κλπ.
Κοιτάξτε, υπάρχουν αναπληρωτές µε λιγότερη ή περισσότερη
προϋπηρεσία, υπάρχουν δάσκαλοι που διέτρεξαν πραγµατικά
όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας έµπρακτα σε πολύ δύσκολες συνθήκες τη δηµόσια εκπαίδευση, υπάρχουν εκπαιδευτικοί µε µεταπτυχιακά, υπάρχουν ΑΜΕΑ και πολλές άλλες κατηγορίες.
Νοµίζω ότι η τροπολογία αυτή είναι ένα µεταβατικό στάδιο,
είναι µία αρχή και είναι µία προσπάθεια εξισορρόπησης. Είναι
µία προσπάθεια να εκπροσωπηθούν όλοι στην ευκαιρία, να εκπροσωπηθούν όλοι στην ελπίδα και είναι µία σοβαρή προσπάθεια, κατά την άποψή µου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχετε ξαφνικά µπει µέσα στην Αίθουσα και κάνετε απίστευτη φασαρία και δεν σέβεστε τη συνάδελφο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ας το τελειώνουµε, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριε Γιακουµάτο, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Για να το τελειώνουµε, όπως λέει
ο κ. Γιακουµάτος και να µην το κουράζουµε, πάνω σε αυτή την
αρχή νοµίζω ότι είναι απαραίτητο να χτίσουµε και θα χτίσουµε,
γιατί είναι στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης να ενισχύσει έµπρακτα τη δηµόσια εκπαίδευση.
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Πρέπει να πω το εξής, ακούστηκε νοµίζω από τον Νίκο Φίλη
και θα συµφωνήσω και θα το πω και εδώ. Είναι απαραίτητη και η
θεσµοθέτηση και η στήριξη της διαρκούς επιµόρφωσης, προσέξτε όµως όχι ως τεχνικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Και ολοκληρώστε µε
αυτό, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Αυτό µπορώ να το πάω και πιο πέρα και να πω για τα προσόντα, το προσοντολόγιο, το οποίο είναι
ακριβό και έχουν ακουστεί διάφορα πράγµατα. Δεν έχω τον
χρόνο. Όχι βεβαίως ως µία τεχνικότητα, άλλα συνδεδεµένη άρρηκτα µε την επιστηµονική γνώση του ειδικού αντικειµένου του
καθενός, σε µία προσπάθεια να διευρύνουµε την εκπαιδευτική
συγκρότηση, να εµπλουτίσουµε την άρρηκτη σχέση δασκάλουµαθητή. Οι δάσκαλοι έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο: Να κάνουν
τα παιδιά να σκέφτονται. Σε αυτό πρέπει όλοι να χτίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρράς για πέντε λεπτά, παρακαλώ, για να
ολοκληρώσουµε σιγά σιγά. Θα κλείσει, βέβαια, ο Υπουργός µε
µία ολιγόλεπτη τοποθέτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολλές
φορές µού έχει δοθεί στην Αίθουσα η ευκαιρία να σχολιάσω και
να στηλιτεύσω υπουργικές τροπολογίες οι οποίες κατακλύζουν
νοµοσχέδια, που προέρχονται από διαφορετικά και άσχετα
Υπουργεία. Σήµερα, όµως, είµαι υποχρεωµένος να σχολιάσω και
να στηλιτεύσω µια άλλη κατηγορία τροπολογιών. Και µιλώ για τις
τροπολογίες συναδέλφων οι οποίες καλώς φαίνεται ότι έγιναν
δεκτές, αλλά έγιναν µε µια διακριτική αντιµετώπιση από πλευράς
του Υπουργείου Παιδείας.
Ακούγοντας το µεσηµέρι τον Υπουργό και παρακολουθώντας
τον κατάλογο της απόρριψης των τροπολογιών, διαπίστωσα ότι
µόνο οι κυβερνητικές έγιναν δεκτές, ενώ αντιθέτως των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης δεν έγιναν δεκτές. Είναι προνοµία του
Υπουργού αυτό. Δεν θα πω εγώ ότι είναι παράνοµο, θα πω όµως
κάτι. Είχαµε την απαίτηση να ακούσουµε την αιτιολογία, χωρίς
εξήγηση. Είχαµε την απαίτηση να ακούσουµε γιατί δεν γίνονται
δεκτές, όχι µονολεκτική απάντηση ότι «Δεν γίνονται δεκτές». Δεν
νοµίζω ότι είναι κοινοβουλευτικό έθιµο, κοινοβουλευτικό έθος να
απορρίπτονται. Έχουν αξίωση οι Βουλευτές, έχουν την ισοτιµία
της ψήφου, έχουν την ισοτιµία της παρουσίας και έχουν την απαίτηση όταν κάνουν µια πρόταση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας, της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, να ακούνε
την απάντηση τού «όχι» αιτιολογηµένη και όχι µε την µορφή δοξαστικής άρνησης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, είµαι υποχρεωµένος και εγώ να το επαναλάβω
σήµερα και να πω τούτο: Δεν κάνω αυτήν τη στιγµή ουσιαστική
αξιολόγηση µεταξύ των κυβερνητικών και των µη κυβερνητικών
τροπολογιών, διότι είναι δεδοµένο -να µην κρυφτούµε, είναι γνωστά πράγµατα αυτά- ότι όταν οι Υπουργοί, οι εκάστοτε Υπουργοί
-δεν αναφέροµαι µόνο στους Υπουργούς της παρούσης Κυβέρνησης- θέλουν να ρυθµίσουν ορισµένα πράγµατα, αλλά να µην
ακολουθείται η κανονική νοµοθετική διαδικασία, πάντα υπάρχει
και συνάδελφος, ο οποίος θα καταθέσει την αντίστοιχη έτοιµη
τροπολογία, για να γίνει δεκτή.
Και γιατί σήµερα είµαι ίσως περισσότερο από το σύνηθες έντονος; Οφείλω να το αιτιολογήσω. Είχαµε καταθέσει µία τροπολογία, η οποία αφορούσε το ελάχιστο. Ποιο ήταν το ελάχιστο;
Ζητούσαµε να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή παιδιών τα
οποία είχαν εισαχθεί σε ανώτατες σχολές, αλλά είχαν ανατραφεί
και εκπαιδευτεί σε ιδρύµατα, δηλαδή παιδιά στερούµενα οικογένειας, παιδιά, τα οποία είχαν δώσει τον αγώνα τους µόνα τους
στο σχολείο, είχαν καταφέρει να πετύχουν σε µία ανώτατη σχολή
και είχαν εισαχθεί σε µία σχολή εκτός του τόπου του ιδρύµατος,
στο οποίο είχαν εκπαιδευτεί.
Τι ζητούσαν τα παιδιά αυτά; Ζητούσαν να µπορέσουν να συνεχίσουν τη διαβίωσή τους εντός των ιδρυµάτων όπου είχαν µεγαλώσει-ανατραφεί και να µην επιβαρύνουν τα ιδρύµατα µε
επιπλέον δαπάνες. Βεβαίως, περιµένω την απάντηση: «Ξέρεις,
το κράτος δίνει επίδοµα σίτισης, επίδοµα στέγασης για τους
σπουδαστές αυτούς». Αρκούν, όµως, αυτά; Η αποκοπή από ένα
περιβάλλον που έχουν µεγαλώσει µήπως τα οδηγήσει σε κινδύ-
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νους; Επιπλέον, µόνο η στέγαση, ένα µικρό επίδοµα που δίνει το
Υπουργείο και ένα µικρό επίδοµα σίτισης ή η σίτιση που γίνεται
µέσα στα κυλικεία και εστιατόρια των σχολών αρκεί για την ανάπτυξη αυτών των παιδιών; Περίµενα, λοιπόν, να ακούσω την αιτιολογία όσον αφορά το γιατί απορρίπτεται η τροπολογία µας
αυτή, η οποία είχε περιεχόµενο εντόνως κοινωνικό και ανθρωπιστικό. Δεν θέλω να χρησιµοποιήσω άλλη λέξη, απλώς όµως περίµενα και η πολιτεία να επιβραβεύσει αυτά τα παιδιά, να τους
δώσει την ευκαιρία να πάνε να σπουδάσουν στον τόπο όπου έζησαν µέσα στα ιδρύµατα και ανατράφηκαν κι όχι να φεύγουν
εκτός, όπου µπορούν ακόµα να γίνουν και αντικείµενο κακών
συµβούλων και να µην µπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους
και να εκπαιδευτούν φυσιολογικά. Ζητούσαµε, λοιπόν, την επιβράβευση της προσπάθειας. Δυστυχώς, δεν έγινε δεκτή. Δεν
θέλω να συνεχίσω και να αναφερθώ σε κάτι βαρύτερο. Ο νοών
νοείτω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε και για
την ακρίβεια στον χρόνο σας, κύριε Καρρά. Έχω ήδη ανακοινώσει τους οµιλητές. Είναι µετά ο κύριος Κεγκέρογλου και τελειώνουµε µε τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Μπεξαβανάκη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά κι εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
έχουµε τη µεγάλη τιµή σήµερα, εµείς που βρισκόµαστε σε αυτή
την Αίθουσα, να νοµοθετήσουµε το σύστηµα διορισµού δεκαπέντε χιλιάδων µόνιµων εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση,
µετά από δέκα χρόνια πλήρους απραξίας, ξηρασίας, αδιοριστίας
στη δηµόσια εκπαίδευση. Ήδη τεσσερισήµισι χιλιάδες πιστώσεις
για τους πρώτους διορισµούς στην ειδική αγωγή έχουν εγγραφεί
στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους και έτσι όσοι ειρωνεύονταν την πιθανότητα να γίνουν οι µόνιµοι διορισµοί από την
Κυβέρνησή µας, έχουν µείνει µε το παγωµένο χαµόγελο της ειρωνείας στα πρόσωπά τους.
Νοµοθετούµε, λοιπόν, το σύστηµα διορισµού. Δεν θα µπω λεπτοµερειακά στα κριτήρια, που µοριοδοτούνται και νοµίζω ότι
κανείς µας δεν πρέπει να το κάνει αυτό, δηλαδή να µη ρίξουµε
µε λάδι στη φωτιά µιας ιδιότυπης αντιπαράθεσης µεταξύ νέων
επιστηµόνων. Είναι αναπόφευκτο ότι όταν αναµένουµε περίπου
εκατόν πενήντα χιλιάδες αιτήσεις πτυχιούχων για διορισµό και
οι θέσεις είναι δεκαπέντε χιλιάδες, έστω και είκοσι πέντε χιλιάδες
να ήταν, πάλι θα είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός των ανθρώπων
που δεν πρόκειται να διοριστούν. Ας µην ενισχύουµε, λοιπόν, τον
κοινωνικό αυτοµατισµό και ας µείνουµε στην ουσία, ότι δεκαπέντε χιλιάδες µόνιµοι εκπαιδευτικοί θα διοριστούν στο δηµόσιο
σχολείο.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος;
Πρώτο και βασικό είναι η τεράστια αναγνώριση της προσφοράς των πολλών χιλιάδων αναπληρωτών, που επί πάρα πολλά
χρόνια στηρίζουν το δηµόσιο σχολείο. Κι αν θέλουµε να είµαστε
ειλικρινείς -το καταλαβαίνουν αυτό οι συνάδελφοι αναπληρωτέςεκατόν είκοσι µήνες προϋπηρεσίας δεν αναγνωρίζονται πουθενά
αλλού, σε κανέναν άλλο κλάδο του δηµόσιου τοµέα. Είναι η έµπρακτη αναγνώριση της προϋπηρεσίας µε πράξεις και όχι στα
λόγια.
Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι δεν προτάσσεται κανείς. Σταµατάνε, λοιπόν, οι στρεβλώσεις του παρελθόντος, όπου διάφορες
κατηγορίες πτυχιούχων προτάσσονταν στους σχετικούς πίνακες.
Κανείς δεν προτάσσεται και όλοι µοριοδοτούνται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
λίγη ησυχία, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Τρίτον, υπάρχει απόλυτη
ισορροπία ανάµεσα στην προϋπηρεσία και στα ακαδηµαϊκά κριτήρια, έτσι ώστε να έχουν ελπίδες, να βλέπουν φως και οι πολλές
χιλιάδες, πάνω από εκατό χιλιάδες πτυχιούχοι, οι οποίοι δεν
έχουν προϋπηρεσία. Προς τις πολλές χιλιάδες πτυχιούχους δεν
µπορεί όλοι µας να κάνουµε πως αδιαφορούµε.
Τέταρτη ιδιότητα του συστήµατος είναι ότι εξαντλεί την κοινωνική του ευαισθησία, µοριοδοτώντας την οικογένεια, όχι όπως
µέχρι τώρα µοριοδοτώντας µόνο τις οικογένειες που έχουν από
τρία και πάνω παιδιά, που και αυτές στηρίζονται και ενισχύονται
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κανονικά, αλλά µοριοδοτώντας και αυτές τις οικογένειες µε ένα
ή δύο παιδιά, που µέχρι τώρα κανείς δεν τις κοίταζε. Επιπλέον,
µε έναν δίκαιο τρόπο, µοριοδοτούνται τα άτοµα µε αναπηρία,
καθώς µοριοδοτείται ανάλογα µε τον βαθµό αναπηρίας η ικανότητά τους.
Τέλος, το βασικό προνόµιο αυτού του συστήµατος είναι ότι καταργείται ο επαίσχυντος ν.3848, ο περίφηµος νόµος Διαµαντοπούλου. Να το έχουν αυτό υπ’ όψιν τους όσοι ζητούν απόσυρση
του σηµερινού νοµοσχεδίου. Διότι εννοούν να επανέλθει σε ισχύ
ο νόµος Διαµαντοπούλου, ο οποίος µοριοδοτεί την προϋπηρεσία
µε ποσοστό κάτω του 20%. Ας το έχουν υπ’ όψιν τους αυτό όσοι
αναπληρωτές διαµαρτύρονται για το σηµερινό σύστηµα.
Και τέλος, η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε πλήρη σεβασµό στο Σύνταγµα της χώρας και στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και οφείλει η Κυβέρνηση να σέβεται αυτές τις αποφάσεις, γιατί θέλουµε να γίνουν διορισµοί και ο µόνος τρόπος να
γίνουν διορισµοί είναι να αντέξει ο πίνακας που θα καταρτισθεί
από τυχόν προσφυγές, που είναι βέβαιο ότι από πολλές πλευρές
θα γίνουν.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, διασφαλίζει τη νοµιµότητα, τη συνταγµατικότητα του τρόπου διορισµού, νοµιµοποιεί την εγκυρότητα
του πίνακα που θα καταρτισθεί και διασφαλίζει, κόντρα στους
µύχιους πόθους πολλών, ότι αυτοί οι διορισµοί θα γίνουν.
Και τέλος, έναντι αυτού του συστήµατος, έχουµε τις απόψεις
Μητσοτάκη. Προχθές, ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφέστατος. Δεν
δεσµεύεται ότι θα γίνουν µόνιµοι διορισµοί. Τι πιο ξεκάθαρο από
αυτό; Μπορεί ο κόσµος, µπορούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί,
µπορεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα να κάνει τις κρίσεις της.
Από τη µια, δεκαπέντε χιλιάδες διορισµοί, από την άλλη, απολύσεις και διαθεσιµότητες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπαξεβανάκη.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχουν έρθει πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν την κάρτα µαζί τους. Όσοι δεν
έχετε την κάρτα µαζί σας, ελάτε στις υπηρεσίες να δώσετε το
όνοµά σας, την πρόθεση ψήφου, για να καταµετρηθεί στο τέλος
στη γενική ψηφοφορία.
Ο κ. Κεγκέρογλου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το Κίνηµα Αλλαγής, αλλά και για όλους µας η παιδεία, το
εκπαιδευτικό σύστηµα, τα σχολεία, τα πανεπιστήµια, η έρευνα,
τα ερευνητικά κέντρα θα έπρεπε να έχουν µόνιµα την πυξίδα
προς το µέλλον. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα µπει ξανά σε τροχιά
προόδου. Μόνο έτσι η νέα γενιά θα καταφέρει να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης.
Η σηµαντική δουλειά, που έχει γίνει στην εκπαίδευση, οι υποδοµές, το εκπαιδευτικό δυναµικό, ο τεχνολογικός εξοπλισµός
είναι απλά η βάση για την εκκίνηση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα
δούµε µέσα από ένα όραµα για το αύριο, για να µπορέσουµε
πραγµατικά να ξεφύγουµε από τις εφήµερες ευκολίες του παρόντος και τις εκάστοτε κυβερνητικές σκοπιµότητες. Πρέπει να
ανοίξουµε τον δρόµο προς το µέλλον.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως έπραξε για όλα τα θέµατα,
έτσι και για τα θέµατα παιδείας κινήθηκε µε τακτικισµούς και σκοπιµότητες, χωρίς εθνικό σχέδιο και κοινωνικό διάλογο. Ονόµασε
«διαδικασία από τα κάτω προς τα πάνω» τις συµφωνίες των διαµεσολαβητών και των ενδιάµεσων, αλλά και «ελεύθερη έκφραση
βούλησης» τις χρηµατοδοτούµενες γνώµες. Η διαδικασία συγχωνεύσεων, συνενώσεων, µετονοµασιών, χωρίς σχέδιο και
όραµα για το µέλλον, δεν µπορεί να ανοίξει το δρόµο που χρειαζόµαστε. Μπορεί να υπάρχουν θετικά στοιχεία και αυτά αφορούν τις συνέργειες, όµως η Κυβέρνηση θα έπρεπε, µετά τις
πρώτες πιλοτικές συγχωνεύσεις, να καταλήξει στην εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει το εθνικό πλαίσιο, να καθορίσει τι είναι
τεχνολογική εκπαίδευση και αν τη χρειάζεται η χώρα, να καθορίσει σηµαντικές παραµέτρους, ούτως ώστε να υπάρξει εθνική
γραµµή.
Τώρα τι συνέβη; Επιµέρους συµφωνίες -της γειτονιάς, θα έλε-
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γα- που οδηγούν σε ορισµένες περιπτώσεις σε καλά αποτελέσµατα και σε πολλές περιπτώσεις σε εκτρώµατα. Το έκτρωµα,
παραδείγµατος χάρη, της συγχώνευσης του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης µε τµήµατα ΤΕΙ εκατό και διακόσια
χιλιόµετρα µακριά δεν µπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά τερατογένεση, όπως και αυτό που πήγε να γίνει στην Κρήτη: Το ΤΕΙ Κρήτης, ένα από τα σηµαντικότερα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό, να
γίνει παράρτηµα της Λέσβου. Αυτό το έγκληµα αποσοβήθηκε µε
τη δηµιουργία ενός ακόµη πανεπιστηµίου στην Κρήτη. Γιατί;
Διότι, λέει, το πανεπιστήµιο και το πολυτεχνείο δεν κάθονται σε
διάλογο. Γιατί; Στο χέρι τους είναι; Ή υπάρχει εθνική πολιτική και
θα πρέπει να δούµε µε ενιαίους κανόνες πώς προσαρµόζουµε
όλα αυτά τα οποία θέλουµε ως χώρα ή αν κάνει κουµάντο ο κάθε
πρύτανης και ο κάθε διαµεσολαβητής, τότε, µε συγχωρείτε, αλλά
δεν υπάρχει εθνική πολιτική στην παιδεία, αλλά υπάρχουν οµάδες κρούσης σε κάθε τόπο. Δεν είναι αυτά πράγµατα, δεν είναι
αυτές δικαιολογίες.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι, έστω και τώρα, θα πρέπει να µπει µια
γραµµή, να προσδιορίσουµε το εθνικό πλαίσιο και στη συνέχεια
να προχωρήσουµε στη διαµόρφωση συνολικά της εθνικής πολιτικής και της υλοποίησης της αναβάθµισης της τεχνολογικής εκπαίδευσης µε τα υπόλοιπα ΤΕΙ, µε τα τµήµατα που έχουν ήδη
ενταχθεί στα πανεπιστήµια. Να δούµε το βασικό θέµα µε τους
παλαιότερους απόφοιτους και να δούµε τα επαγγελµατικά τους
δικαιώµατα.
Δεν µπορεί, όµως, η τεχνολογική εκπαίδευση να επανέλθει στα
ΚΑΤΕ της χούντας, της διετούς θητείας µέσα στα πανεπιστήµια.
Διετής εκπαίδευση πλέον η τεχνολογική. Από τετραετής διετής.
Είναι ένα κατόρθωµα και αυτό, πρόοδος, λέει! Να δούµε, λοιπόν,
µε διαφορετικό µάτι αυτά τα οποία πρέπει να κάνουµε.
Δύο κουβέντες θέλω να πω για το σύστηµα διορισµών. Δεν θα
πρέπει να ισοπεδώνονται δίκαια ή άδικα διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικών. Και τα επιστηµονικά κριτήρια και η εργασία
στο δηµόσιο και η εργασία στον ιδιωτικό τοµέα και τα κοινωνικά
κριτήρια, όλα θα πρέπει να υπάρχουν. Ξεκαθαρίστε τα ποσοστά
χωριστά για κάθε κατηγορία, ούτως ώστε να µπορέσουµε πραγµατικά να µην έχουµε µια ισοπέδωση σε αυτή την κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κεγκέρογλου,
ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνω, λέγοντας ότι εµείς,
όπως είµαστε υπέρ της εθνικής συνεννόησης για τα εθνικά θέµατα, έτσι είµαστε και για την παιδεία. Όµως, δυστυχώς, αυτό
δεν το αντιλαµβάνεται και δεν ανταποκρίνεται σε αυτό η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αναφέρθηκε ο κ. Καρράς σε µια
τροπολογία χαρακτηριστική. Ούτε καν εξετάστηκε και µέχρι
τώρα δεν έχει απαντηθεί. Αναµένουµε τουλάχιστον στην τελευταία τοποθέτηση του Υπουργού να υπάρξουν οι απαντήσεις σε
αυτές τις τροπολογίες για το θέµα που έχει να κάνει µε τα παιδιά
που µέσα από τον αγώνα τους από τα ιδρύµατα καταφέρνουν να
µπουν σε µια ανώτατη σχολή και χρειάζεται πραγµατικά να υπάρχει η κατ’ εξαίρεσιν διαδικασία µεταγραφής τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κεγκέρογλου.
Ο κ. Γαβρόγλου έχει τον λόγο αυστηρά για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Φτάσαµε στο τέλος µιας δύσκολης συζήτησης ενός εξαιρετικά σηµαντικού νοµοσχεδίου, όχι µόνο
επειδή καθορίζει µια νέα αρχιτεκτονική ενός συνόλου Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µας, αλλά επειδή καταργεί έναν εξαιρετικά προβληµατικό νόµο προσλήψεων, που είναι ο ν.3848/2010
και θεσµοθετεί ένα ισορροπηµένο σύστηµα.
Αυτό για το οποίο θα ήθελα να µιλήσω πολύ σύντοµα είναι
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αυτός ο συνεχής χαρακτηρισµός από την Αντιπολίτευση και κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία, ότι όλα αυτά τα κάνουµε για λόγους πελατειακούς, για λόγους προεκλογικούς και για λόγους
κοµµατικούς.
Θα σας απαντήσω τι θα έπρεπε να κάνουµε, αν θέλαµε να τα
κάνουµε για λόγους πελατειακούς, διότι έχουµε ένα πολύ καλό
παράδειγµα. Είναι αυτά που κάνατε εσείς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, δεν µπορώ να συγκεντρωθώ, αν µιλάτε.
Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω κάνει ήδη τρεις φορές παρατήρηση. Σας παρακαλώ πολύ,
ολοκληρώνουµε µε τον Υπουργό. Τρία λεπτά υποµονή ακόµη, να
ψηφίσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ακούστε, λοιπόν. Το πιο απλό, θα ήταν,
τα ΤΕΙ να τα κάνουµε πανεπιστήµια εφαρµοσµένων επιστηµών.
Καµµία φασαρία, όλοι µέσα θα ήταν, αυτό που λέτε. Αυτό ακριβώς που κάνατε, τα ΚΑΤΕΕ ΤΕΙ, τα τρίχρονα ΤΕΙ τετράχρονα ΤΕΙ,
µετά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και µετά όλα έµειναν στη
µοίρα τους.
Επιλέξαµε έναν άλλο δρόµο, τον δρόµο των ακαδηµαϊκών κριτηρίων και όχι τον δρόµο των πελατειακών. Αυτό είναι που ενοχλεί. Επιλέξαµε τον δύσκολο δρόµο, λοιπόν. Επιλέξαµε τον
δρόµο των ακαδηµαϊκών οργάνων. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει.
Ξέρετε, πρέπει να διαβάζετε πιο προσεκτικά αυτά που γράφονται, διότι το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει ταχθεί υπέρ του εγχειρήµατος µε 15 προς 8, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος οµόφωνα, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε 25 προς 6, το ΕΚΠΑ σχεδόν οµόφωνα, το
Γεωπονικό σχεδόν οµόφωνα και βεβαίως µε παρατηρήσεις. Αλίµονο αν δεν υπήρχαν παρατηρήσεις, αλλά δεν υπάρχει απόρριψη από κανένα µα κανένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα. Το ίδιο βεβαίως
φάνηκε και στο δελτίο Τύπου που βγήκε µετά από µια πολύωρη
συνάντηση όλων των δηµάρχων, όλων των πρυτανικών αρχών
και όλων των περιφερειακών, που έλεγε ότι οµόφωνα συµφωνούµε σ’ αυτό το εγχείρηµα, µε ηµεροµηνία 17 Οκτωβρίου.
Ένα άλλο πράγµα, που µένει πίσω µας είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι τώρα τοπικοί παράγοντες αποφάσιζαν
για το µέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν µπορεί σε µια δηµοκρατική χώρα να µην έχει ο καθένας τον δικό του συµπληρωµατικό ρόλο. Υπήρχαν δήµαρχοι, υπήρχαν πολλές φορές εκκλησιαστικοί παράγοντες, που λόγω των επαφών που είχαν στο
Υπουργείο, προχωρούσαν σε δηµιουργία τµηµάτων, τα οποία
έµεναν χωρίς κανένα διδακτικό προσωπικό.
Σήµερα ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, µετά από πάρα
πολύ δύσκολες συνεννοήσεις, έγινε ένας ουσιαστικός ρόλος.
Παρά τις αντιθέσεις µας µε διάφορους δηµάρχους, στο τέλος οι
δήµαρχοι αναγκάστηκαν –το λέω µε την καλή έννοια του όρουνα µας αναφέρουν τις δικές τους ανάγκες, για να δούµε πώς
αυτές θα µπορούν να ενσωµατωθούν στις δικές µας προοπτικές
και στη δική µας νέα αρχιτεκτονική.
Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας κάνει µια ριζοσπαστική διεύρυνση. Είναι ένα ιδιαίτερα δυναµικό ίδρυµα. Το Πανεπιστήµιο
Αθηνών παίρνει µια πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο γίνεται το µεγαλύτερο γεωπονικό µας ίδρυµα στην
Ελλάδα. Εµείς χαιρετίζουµε αυτές τις νέες συνθέσεις και γι’
αυτές τις συνθέσεις ξέρουµε ότι έχουµε πολλές δυσκολίες µπροστά µας, γιατί αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγµατα, αυτά είναι
πολύ θετικά πράγµατα και είµαστε σε θέση να αντιµετωπίσουµε
πάλι µέσα από συζητήσεις αυτές τις δυσκολίες. Να ξέρετε ότι
όλα αυτά έχουν βασιστεί σε ακαδηµαϊσµό και αυτός ακριβώς
είναι που ενοχλεί.
Σήµερα δεσµευτήκαµε και δεσµευόµαστε ξανά ότι δίνουµε
εξήντα πέντε νέες θέσεις στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, πενήντα
δύο στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, είκοσι πέντε στο Γεωπονικό και
σε όλους από 600.000 ευρώ για το εγχείρηµα αυτό καθ’αυτό. Βε-
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βαίως, δεν θα σταµατήσουµε εδώ. Έρχεται το Διεθνές Πανεπιστήµιο, θα έλθουν οι συνθέσεις που θα γίνουν στη δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη, στη δυτική Μακεδονία και αλλού.
Σήµερα, όπως είπαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, έχουµε τη
µεγάλη χαρά ως Κυβέρνηση να µπορούµε να δεσµευτούµε για
πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια για µόνιµους διορισµούς -κανένας δεν τολµά να το αµφισβητήσει αυτό- µ’ ένα σύστηµα εξαιρετικά ισορροπηµένο. Καλούµε τις οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών να συζητήσουµε µαζί τους τα µεγάλα προβλήµατα της εκπαίδευσης, το θέµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, τα θέµατα της παιδαγωγικής επάρκειας, τα θέµατα των προγραµµάτων σπουδών. Δυστυχώς, µέχρι τώρα οι οµοσπονδίες δεν µας
έδωσαν καµµία απολύτως ένδειξη για το σύστηµα που προτιµούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Άφησα για το τέλος µια ανακοίνωση
που αφορά όλες και όλους.
Καταφέραµε να διαµορφώσουµε κάτι σηµαντικό µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, µε την κυρία Υπουργό και µε
πολύ µεγάλη βοήθεια από τον Συνήγορο του Πολίτη. Καταθέτουµε τροπολογία αυτήν την εβδοµάδα, που θα ψηφιστεί µε το
νοµοσχέδιο του συγκεκριµένου Υπουργείου, µε την οποία όλες
οι αναπληρώτριες θα παίρνουν τρεισήµισι µήνες άδεια µητρότητας, όπως ακριβώς γίνεται µε τις µόνιµες εκπαιδευτικούς αµέσως
µετά τη λοχεία. Ήταν µια αδυναµία µας, ήταν ένα πράγµα εξαιρετικά δύσκολο. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κάνω δεκτή την τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο κύριος Υπουργός
κάνει δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1925 και ειδικό 222
του Υπουργείου Οικονοµικών, της κυρίας Παπανάτσιου.
Κύριε Υπουργέ, έχει µοιραστεί η τροπολογία. Για µερικά δευτερόλεπτα αναπτύξτε το τι αφορά, ώστε να ενηµερωθεί το Σώµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είναι της κ. Παπανάτσιου, που ήλθε
και την ανέπτυξε εδώ. Αν θυµάµαι καλά, είναι για τα άτοµα στο
Μάτι, που δεν είναι υποχρεωµένα να πληρώσουν κάτι που ήταν
να πληρώσουν µέχρι κάποια ηµεροµηνία. Παρατείνεται η προθεσµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να την αναλύσω ξανά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να καθυστερήσουµε άλλο, κυρία Υπουργέ. Θα προχωρήσουµε µε την ψήφιση. Έχει διανεµηθεί σε όλους η τροπολογία
και είναι ξεκάθαρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει ξεχωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου, της οποίας το κείµενο έχεις ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Κεραµέως Νίκη. Παρούσα.
Ο κ. Τζαβάρας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Τσιάρας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κεφαλογιάννης Ιωάννης. Παρών
Η κ. Βούλτεψη Σοφία. Παρούσα.
Ο κ. Κυριαζίδης Δηµήτριος. Απών.
Ο κ. Καρασµάνης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Αντωνίου Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Δαβάκης Αθανάσιος. Παρών.
Η κ. Καραµανλή Άννα. Παρούσα.
Ο κ. Κέλλας Χρήστος. Παρών.
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Ο κ. Κατσιαντώνης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Ανδριανός Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Κόνσολας Εµµανουήλ. Παρών.
Ο κ. Κουτσούµπας Ανδρέας. Παρών.
Η κ. Μαρτίνου Γεωργία. Παρούσα.
Ο κ. Γεωργαντάς Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Σταϊκούρας Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Μπουκώρος Χρήστος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ
– ΔΗΜΑΡ επί της αρχής του σχεδίου νόµου, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Γεννηµατά Φώφη. Απούσα.
Ο κ. Αρβανιτίδης Γεώργιος. Απών.
Ο κ. Βενιζέλος Ευάγγελος. Απών.
Ο κ. Ιλχάν Αχµέτ. Παρών.
Ο κ. Γρηγοράκος Λεωνίδας. Παρών.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Καρράς Γεώργιος-Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος. Παρών.
Η κ. Κεφαλίδου Χαρά. Παρούσα.
Ο κ. Κουτσούκος Γιάννης. Παρών.
Ο κ. Κρεµαστινός Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Μανιάτης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Μπαργιώτας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Τζελέπης Μιχαήλ. Παρών.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Ερωτάται το Σώµα: Δέχεστε να συµπτύξουµε τις δύο ψηφοφορίες σε µία;

2871

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής του νοµοσχεδίου και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία επί των υπόλοιπων
άρθρων του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχει έρθει στο Προεδρείο επιστολή συναδέλφου,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε την
οποία µας γνωστοποιεί την ψήφο της. Η ψήφος αυτή θα ανακοινωθεί και θα συνυπολογιστεί στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Η επιστολή, η οποία αποστάλθηκε στο Προεδρείο από την Ανεξάρτητη Βουλευτή κ. Κουντουρά, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κυρίων Αντωνίου Σαµαρά,
Γεώργιου Βαγιωνά, Σταύρου Καλαφάτη, Κωνσταντίνου Κουκοδήµου, Δηµήτριου Κυριαζίδη, Θεόδωρου Καράογλου, κ. Γεώργιου Κασαπίδη, Ευάγγελου Μεϊµαράκη, Γεώργιου Αρβανιτίδη,
Μιχαήλ Τζελέπη, Ευάγγελου Βενιζέλου, οι οποίοι µας γνωρίζουν

2873

ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες,
θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ψηφοφορίας.
Εψήφισαν 273 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
149 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν
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121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί
της αρχής κατά πλειοψηφία.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας θα εµφανιστεί στις οθόνες της Αίθουσας και καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης:
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Ονοµατεπώνυµο Κ.Ο
Εκλ. Περιφέρεια Ψήφος
Άρθρο: Επί της Αρχής (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:149, OXI:121,
ΠΡΝ:3)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
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ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
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ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΝ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αφού ολοκληρώθηκε
η ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, προχωρούµε στην ψήφιση των υπόλοιπων άρθρων και των τροπολογιών. Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά από τους εισηγητές και ειδικούς
αγορητές του νοµοσχεδίου.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει εξήντα
οκτώ άρθρα, δεκαπέντε τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο,
καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλίσετε την οθόνη αφής (scroll down). Στο πάνω δεξιά µέρος της
οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν προς ψήφιση.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες,
το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως την λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μετά την ολοκλήρωση
της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, το σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για µια διευκρίνιση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο,
αµέσως µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Κέλλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση, για
να γραφτεί στα Πρακτικά. Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
1920 και ειδικό 217 κατατεθείσα στις 17-1-2019, σχετικά µε διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων,
είχαµε κάνει κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες είχαν γίνει δεκτές
από τον Υπουργό. Όµως δεν συµπεριελήφθησαν στην τροπολογία. Γι’ αυτόν τον λόγο ψηφίσαµε «ΟΧΙ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Δελή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Θα ήθελα και εγώ να κάνω µια σύντοµη δήλωση. Στην τροπολογία σχετικά µε το Μάτι ψηφίσαµε «ΠΑΡΩΝ»,
γιατί θεωρούµε ότι η τροπολογία εισάγει ηµίµετρα, η ανεπάρκεια
των οποίων αποδεικνύει ότι έρχεται εκ νέου µια παρόµοια τροπολογία, όπως είχε έρθει πριν από ένα διάστηµα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε πολύ.
Έχουν καταγραφεί στα Πρακτικά οι δηλώσεις και των δύο σας.
Οι θέσεις, λοιπόν, των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά
την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος,
Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Άρθρο 6 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 7 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Άρθρο 4 ως έχει

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 5 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 3 ως έχει

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 2 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 12 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 9 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 13 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 10 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 14 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 11 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 15 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 16 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Άρθρο 20 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 17 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 21 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 18 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Άρθρο 22 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 19 ως έχει
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 23 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Άρθρο 24 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 28 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Άρθρο 25 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 29 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Άρθρο 26 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 30 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 31 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 35 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 32 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 36 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 33 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

Άρθρο 37 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 34 ως έχει
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 38 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 42 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Άρθρο 39 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 43 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Άρθρο 40 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 44 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Άρθρο 41 όπως τροπ.
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 45 ως έχει

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 46 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Άρθρο 50 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 47 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

Άρθρο 51 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 48 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 52 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 49 ως έχει
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Άρθρο 53 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 57 όπως τροπ.

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

Άρθρο 54 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 58 όπως τροπ.

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

Άρθρο 55 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 59 όπως τροπ.

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Άρθρο 56 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 60 όπως τροπ.

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 61 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Άρθρο 65 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 62 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Άρθρο 66 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Άρθρο 63 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 67 όπως τροπ.

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Άρθρο 64 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

Άρθρο 68 ως έχει

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 1920/217 ως έχει
ΦΙΑ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗ-

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI

Υπουργική Τροπολογία 1921/218 όπως τροπ.
ΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Χ.Α: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗ-

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Υπουργική Τροπολογία 1925/222 ως έχει
ΦΙΑ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Χ.Α: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗ-

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 1914/211 όπως τροπ.
ΟΨΗΦΙΑ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 1913/210 ως έχει
ΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗ-

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Υπουργική Τροπολογία 1912/209 ως έχει
ΦΙΑ

2899

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλευτική Τροπολογία 1909/206 ως έχει
ΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Βουλευτική Τροπολογία 1911/208 ως έχει
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

Βουλευτική Τροπολογία 1918/215 ως έχει
ΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Βουλευτική Τροπολογία 1915/212 όπως τροπ.
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

Βουλευτική Τροπολογία 1919/216 ως έχει
ΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Χ.Α: ΠΡΝ

Βουλευτική Τροπολογία 1916/213 ως έχει
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλευτική Τροπολογία 1923/220 ως έχει
ΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Βουλευτική Τροπολογία 1917/214 ως έχει
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-
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ΠΟΤΑΜΙ: OXI

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

Βουλευτική Τροπολογία 1924/221 ως έχει
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ

Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Ο Πρόεδρος

2902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό
Ταµείο και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΑ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Άρθρο 1
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας), µε έδρα τη Λάρισα, καταργείται από την έναρξη
ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και
εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου
ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα.
2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας συνεχίζονται
από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
3. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του και
συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που ο Ε.Λ.Κ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις.
Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται
και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Καθήκοντα προϊσταµένου της
µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την
ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισµός κάθε έργου, µετά
την ολοκλήρωσή του, περιέρχεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος
και προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε
θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων µελών. Το
ειδικό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.
4485/2017 (Α’114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης
ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και
διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µετέχει,

µέχρι τις 31.5.2019, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών
και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή
προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει,
αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος µέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το οποίο επιλέγεται µε
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Άρθρο 2
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή
προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως από την
έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 έως 5. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου,
που εκδίδονται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, µνηµονεύουν τις θέσεις και τα ονόµατα
αυτών που τις κατέχουν και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 3
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.
1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται στο κατά
την περίπτωση ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 Γενικό
Τµήµα, µε έδρα τη Λάρισα, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν,
δηλαδή καθηγητές α’ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο
ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
2.α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται
σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή προσωποπαγή
θέση είτε δυνάµει της περίπτωσης στ’ της παρ. 5 του άρθρου 16
του ν. 4009/2011 (Α’ 195) είτε δυνάµει της περίπτωσης α’ της
παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α’, β’
και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται
σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και ζητούν τη µετατροπή της θέσης
τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συντελείται µε απόφαση της
Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α’ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµατος, η οποία
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό
σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024
και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου,
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κάθε
Τµήµα µία επιτροπή κρίσης από καθηγητές Πανεπιστηµίου α’
βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό
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πεδίο του Τµήµατος, ενώ στο Γενικό Τµήµα συγκροτούνται επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες, οµοίως από καθηγητές Πανεπιστηµίου α’ βαθµίδας. Η Σύγκλητος συντάσσει
κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από
την υποβολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π. του
Τµήµατος µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/
1999 (Α’ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί
την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική
αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναποµείναντα να
µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος
συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η
οποία µπορεί να ανανεώνεται µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδροµή των
προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.
4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε δύο (2)
µήνες από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις
των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της
θέσης σχετική πράξη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την
κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η πράξη µετατροπής ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον
η αίτηση υποβληθεί µέχρι τις 31.8.2019, διαφορετικά ισχύει από
την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατροπής
θέσης υποβάλλονται µέχρι δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση
υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση
της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από
την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης
αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στην προσωποπαγή θέση την
οποία κατέχει.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις
διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους
Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από την 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από
την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών)
εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το
µισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία
αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται:
αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017
διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωµα του εκλέγειν και το δικαίωµα
συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύµατος.
Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νοµοθεσία που
διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι
κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι τις
31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µετατροπή
της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση
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λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της
οικείας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α’ της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε
αυτό του αιτούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από
τα µέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις
της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της
θέσης σχετική πράξη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό,
σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που
την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις
µετατροπής ισχύουν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος, αν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά
ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή
στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε την
έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1.1.2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν
από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Η αίτηση για µετατροπή θέσης σε οργανική κατατίθεται είτε
σε Γενικό Τµήµα είτε σε άλλο, νέο ή υφιστάµενο, Τµήµα του Πανεπιστηµίου, στο οποίο το µέλος Δ.Ε.Π. έχει µετακινηθεί σε προσωποπαγή θέση, σύµφωνα µε την επόµενη περίπτωση.
στ) Για τη µετακίνηση από Γενικό Τµήµα στα υπόλοιπα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, είτε σε προσωποπαγή θέση είτε σε οργανική αν έχει ήδη γίνει µετατροπή της θέσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα ανωτέρω εντός του Γενικού Τµήµατος, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος στο
οποίο θέλει να µετακινηθεί. Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος
ορίζει τριµελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από µέλη
Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ίδιας ή ανώτερης βαθµίδας
µε αυτή του αιτούντος, του ίδιου γνωστικού αντικειµένου. Αν δεν
υπάρχουν µέλη Δ.Ε.Π. µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο ή δεν
επαρκούν επιλέγονται µέλη Δ.Ε.Π. µε συναφές γνωστικό αντικείµενο. Η επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια του επιστηµονικού έργου
του υποψηφίου µε το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος υποδοχής
και υποβάλλει εγγράφως την εισήγησή της στη Συνέλευση του
Τµήµατος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών,
η οποία αρχίζει από την περιέλευση του αιτήµατος σε αυτήν. Η
Συνέλευση του Τµήµατος αποφασίζει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, η οποία αρχίζει από την περιέλευση
σε αυτήν της εισήγησης του προηγούµενου εδαφίου. Στη συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης της Συνέλευσης δεν συµµετέχει
το µέλος Δ.Ε.Π. που έχει υποβάλει την αίτηση για µετακίνηση. Η
αίτηση για τη µετακίνηση υποβάλλεται µετά την έγκριση των
προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων, η οποία συντελείται
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το
µέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωµα επανυποβολής αίτησης µετακίνησης
στο ίδιο Τµήµα, µετά την παρέλευση ενός (1) έτους και σε άλλο
Τµήµα του Πανεπιστηµίου, χωρίς χρονικό περιορισµό. Για τη µετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύουν οι χρονικοί πε-
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ριορισµοί της υπηρεσίας στο ίδιο Τµήµα και στην ίδια βαθµίδα,
ούτε απαιτείται γνώµη της Συνέλευσης του Γενικού Τµήµατος.
ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι
οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
Άρθρο 4
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.
Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται στο Γενικό Τµήµα µε έδρα τη Λάρισα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε την ίδια εργασιακή
σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από τηνς
1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά
µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών,
πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). Με
απόφαση της Συγκλήτου µετακινούνται σε άλλα Τµήµατα του οικείου Πανεπιστηµίου ύστερα από αίτησή τους και σύµφωνη
γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει για την πρώτη µετακίνηση από το Γενικό
Τµήµα σε άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου.
Άρθρο 5
Ένταξη λοιπού προσωπικού
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µεταφέρεται
αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, σε θέση αντίστοιχη
µε αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον
ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχει και
παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα
από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του προσωπικού σε άλλη
πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές
ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση,
λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια.
Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη
εντολή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε την ίδια
εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στην οικεία ακαδηµαϊκή µονάδα εάν ανήκουν σε Τοµέα,
Τµήµα ή Σχολή άλλως στο Ίδρυµα, σε προσωποπαγείς θέσεις,
µε τον ίδιο βαθµό και το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που
κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και
λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους
και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις
υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου.
Άρθρο 6
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Θεσσα-

λίας, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν
ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών
που είναι εγγεγραµµένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
και αυτών που εγγράφονται µέχρι τη λήξη του ακαδηµαϊκού
έτους 2018-2019. Οι φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το
πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και
λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Οι
φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών εντάσσονται στο Γενικό
Τµήµα στο οποίο εντάσσεται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και λαµβάνουν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης πανεπιστηµίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρµόδια είναι τα
µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι.
και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τµήµα προέλευσης, καθώς και όσα τους
ανατεθούν µε απόφαση του Συµβουλίου Ένταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδιο είναι
το Συµβούλιο Ένταξης και η Γραµµατεία του.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα
απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόµενα
µαθήµατα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να
λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών
Τµήµατος Πανεπιστηµίου, στο οποίο µπορούν να ζητήσουν να
ενταχθούν σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, µπορούν να ενταχθούν: α) οι φοιτητές του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ, του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, µε έδρα τα Τρίκαλα και του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, µε έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Συστηµάτων Ενέργειας ή στο Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, β) οι φοιτητές του
Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
στο Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, γ) οι φοιτητές του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας
Ξύλου και Επίπλου και του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Δασολογίας, Επιστηµών Ξύλου και Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, δ) οι φοιτητές του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ε) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στ) οι φοιτητές του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας ή στο
Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ζ) οι φοιτητές του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η) οι φοιτητές του Τµήµατος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας ή στο Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων
και Διατροφής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, και θ) οι φοιτητές
του Τµήµατος Νοσηλευτικής και του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση
στη γραµµατεία του οικείου Τµήµατος µέχρι τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της
βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Τα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του
Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του
Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του
Τµήµατος µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν
από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν
περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα
που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση,
που δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4)
εξάµηνα, έχουν µόνο το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο
κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 7
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Στερεάς Ελλάδας
(Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) καταργείται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το
οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε
όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου
δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών
προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα
ακίνητα.
2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται από το Ε.Κ.Π.Α. χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές
αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
ισχύουν έναντι του Ε.Κ.Π.Α..
3. Κατ’ εξαίρεση: α) εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών τα Τµήµατα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού και Διοίκησης,
Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τα κτίρια,
εργαστήρια και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τµήµατα, καθώς και η λοιπή ακίνητη περιουσία του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας στο Καρπενήσι, τη Θήβα και την Άµφισσα, σύµφωνα µε
τη διαδικασία της παραγράφου 1, β) εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας τα Τµήµατα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τµήµατα,
καθώς και η λοιπή ακίνητη περιουσία του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
στη Λαµία, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1.
4. Το ταµειακό υπόλοιπο του έτους 2018 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας περιέρχεται στο Ε.Κ.Π.Α. ως αποθεµατικό. Για τις συµ-
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βάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τµήµατα ή υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που έχουν ενταχθεί σε άλλο πανεπιστήµιο, ο οικονοµικός έλεγχος, η εκκαθάριση,
η ενταλµατοποίηση και η πληρωµή γίνονται από το Ε.Κ.Π.Α.,
αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει το πανεπιστήµιο στο οποίο ανήκουν τα οικεία Τµήµατα. Το ταµειακό
υπόλοιπο προηγουµένων ετών (αποθεµατικό) περιέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο Ε.Κ.Π.Α., τριάντα τοις εκατό
(30%) στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και είκοσι τοις εκατό (20%)
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ως αποθεµατικό. Το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυµα διαπιστώνεται και µεταφέρεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση µε συνηµµένη σχετική οικονοµική έκθεση πενταµελούς επιτροπής που συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και στην οποία µετέχουν ως πρόεδρος ένας υπάλληλος του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ως µέλη
ένας εκπρόσωπος από κάθε ίδρυµα που υποδεικνύεται από την
οικεία Σύγκλητο και ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσµία
που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση συγκρότησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσοστά της παρούσας, ύστερα
από αίτηµα Αντιπρύτανη Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης ενός από τα τρία ιδρύµατα.
5.α) Τα έργα/προγράµµατα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστηµίου στο οποίο
εντάσσεται ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα µε
το άρθρο 9. Κατ’ εξαίρεση: αα) τα έργα της πρακτικής άσκησης
φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το έργο µε τίτλο «Υποστήριξη Παρεµβάσεων Κοινωνικής Μέριµνας Φοιτητών του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5030416 και το έργο της απόκτησης ακαδηµαϊκής διδακτικής εµπειρίας σε νέους επιστήµονες
κατόχους διδακτορικού συνεχίζουν να υλοποιούνται και τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται µε απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναµικού - Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση»,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις των έργων, ββ) το έργο ΚΑ103 Κλασσική Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράµµατος Erasmus+ και χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας
του Ι.Κ.Υ., ανάλογα µε τις απαιτήσεις των έργων, γγ) το έργο
ΚΑ107 Διεθνής Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του
προγράµµατος Erasmus+ και χρηµατοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια µεταφέρονται στον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., δδ) το έργο KA2 CBHE Electricity markets
and Engineering Education (ELEMEND) που εντάσσεται στα
πλαίσια του προγράµµατος Erasmus+ και χρηµατοδοτείται από
την EACEA συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια µεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..
β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις
υποχρεώσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α’, και συνεχίζει και υλοποιεί
όλα τα έργα-προγράµµατα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και
όσα απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη
λήξη τους. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., αντίστοιχα, και χρέη
προϊσταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελεί ο οικείος
προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων-έργων εξακολουθούν να
ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισµός
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κάθε έργου µετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυµα
στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστηµονικός υπεύθυνος. Η επιτροπή
ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των τριών πανεπιστηµίων
ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τον ορισµό
της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος και προστίθενται
ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία µέχρι τη
λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)
δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται
ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. µετέχει µέχρι τις 31.5.2019, ως επιπλέον
µέλος, ο υπηρετών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αντίστοιχα, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε
περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού
κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται
από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της
Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α..
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέµατα ως
προς τον επιµερισµό των ταµειακών διαθεσίµων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Με
όµοια απόφαση, ύστερα από εισήγηση της πενταµελούς επιτροπής της παραγράφου 4, µπορεί να ενταχθούν και άλλα έργα στις
ρυθµίσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 και να καθοριστεί ο φορέας υλοποίησης των έργων αυτών και ο τρόπος κατανοµής των κονδυλίων.
7. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν
το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα τη Χαλκίδα, µεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο
Ε.Κ.Π.Α., σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν το Τµήµα
Εµπορίας και Διαφήµισης, µε έδρα την Άµφισσα µεταφέρονται
αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν
το Τµήµα Ηλεκτρολογίας, µε έδρα τη Λαµία, µεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου
1.
Άρθρο 8
Ένταξη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο
Ε.Κ.Π.Α., στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που
υπηρετεί στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. στα Ψαχνά Ευβοίας και στα
Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας
Αεροσκαφών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε τις
αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Ε.Κ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 11. Το πάσης φύσεως προσωπικό του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι.
στη Θήβα, το Καρπενήσι και την Άµφισσα και στα Τµήµατα της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7, µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 9 έως 11. Το
πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. στη Λαµία και στα Τµήµατα της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7, µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 11. Η µεταφορά του ανωτέρω
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προσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του οικείου
Πανεπιστηµίου, οι οποίες εκδίδονται εντός τριάντα (30) ηµερών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µνηµονεύουν τις θέσεις
και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν και δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στις αποφάσεις του Πρύτανη του
προηγούµενου εδαφίου, καθώς και σε περίπτωση άρνησης ένταξης, ασκείται έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων αυτεπαγγέλτως, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έκδοση της πράξης ή κατόπιν προσφυγής που ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών
που αρχίζει από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ένταξης
ή της αρνητικής απάντησης ή από την άπρακτη πάροδο τριών
(3) µηνών από την κατάθεση από τον ενδιαφερόµενο αιτήµατος
έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ένταξης. Σε περίπτωση προσφυγής, ο έλεγχος νοµιµότητας ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία
δύο (2) µηνών από την κατάθεση της προσφυγής.
Άρθρο 9
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.
1. α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ, Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ,
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο
Γενικό Τµήµα της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου
15, του Ε.Κ.Π.Α..
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται
στο Γενικό Τµήµα της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται
στο Γενικό Τµήµα µε έδρα τη Λαµία της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αποκτούν τους
ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόµενων θέσεων, δηλαδή καθηγητές α’ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό
καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
3.α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,
εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης
βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του οικείου
Πανεπιστηµίου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ή προσωποπαγή θέση είτε δυνάµει της περίπτωσης στ’ της παρ. 5 του
άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) είτε δυνάµει της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις
περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/
2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση
µελών Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου και ζητούν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
ως εξής:
αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συντελείται µε απόφαση της
Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α’ βαθµίδας καταθέτουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµατος, η οποία
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό
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σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024
και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου πανεπιστηµίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε
κάθε Τµήµα µία επιτροπή κρίσης από καθηγητές πανεπιστηµίου
α’ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό
πεδίο του Τµήµατος, ενώ στα Γενικά Τµήµατα συγκροτούνται
επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες, οµοίως από
καθηγητές Πανεπιστηµίου α’ βαθµίδας. Η Σύγκλητος συντάσσει
κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από
την υποβολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π. του
Τµήµατος µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/
1999 (Α’ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί
την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική
αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναποµείναντα να
µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος
συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η
οποία µπορεί να ανανεώνεται µε πράξη του Πρύτανη του οικείου
πανεπιστηµίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της
υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου
19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα
σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι
αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για
έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο
νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού
που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος
νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η
πράξη µετατροπής ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εφόσον η αίτηση υποβληθεί µέχρι τις 31.8.2019, διαφορετικά
ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την
έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετικό
Τµήµα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της
δεύτερης αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις
διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους
Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από την 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από
την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών)
εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το
µισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία
αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται:
αα) Στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017
διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών.
ββ) Στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες Λέκτορες για το δικαίωµα εκλέγειν και το δικαίωµα συµ-
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µετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύµατος. Για το
ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νοµοθεσία που διέπει
τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι τις
31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µετατροπή
της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση
λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της
οικείας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α’ της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθµίδας του Επίκουρου, ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του
αιτούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη της
προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι
αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον
έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για
τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το
όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που
κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της.
Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο
αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της
πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστηµίου γίνεται από την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής,
ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από την 1.1.2020,
εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Η αίτηση για µετατροπή θέσης σε οργανική κατατίθεται είτε
σε Γενικό Τµήµα είτε σε άλλο, νέο ή υφιστάµενο, Τµήµα του οικείου πανεπιστηµίου, στο οποίο το µέλος Δ.Ε.Π. έχει µετακινηθεί
σε προσωποπαγή θέση, σύµφωνα µε την επόµενη περίπτωση.
στ) Για τη µετακίνηση από Γενικό Τµήµα στα υπόλοιπα Τµήµατα του οικείου πανεπιστηµίου, είτε σε προσωποπαγή θέση είτε
σε οργανική αν έχει ήδη γίνει µετατροπή της θέσης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα ανωτέρω εντός του Γενικού Τµήµατος, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος στο
οποίο θέλει να µετακινηθεί. Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος
ορίζει τριµελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από µέλη
Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ίδιας ή ανώτερης βαθµίδας
µε αυτή του αιτούντος, του ίδιου και ελλείψει τούτων συναφούς
γνωστικού αντικείµενου. Η επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια του
επιστηµονικού έργου του υποψηφίου µε το γνωστικό πεδίο του
Τµήµατος υποδοχής και υποβάλει εγγράφως την εισήγησή της
στη Συνέλευση του Τµήµατος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από όταν περιέλθει το αίτηµα σε αυτήν. Η
Συνέλευση του Τµήµατος αποφασίζει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από όταν περιέλθει σε αυτήν η εισήγηση του προηγούµενου εδαφίου. Το µέλος Δ.Ε.Π., του οποίου
η αίτηση για µετακίνηση εξετάζεται, δεν συµµετέχει στη συνεδρίαση για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης. Η αίτηση για τη µετακίνηση υποβάλλεται µετά την έγκριση των προγραµµάτων
σπουδών των Τµηµάτων, η οποία συντελείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το µέλος Δ.Ε.Π.
έχει δικαίωµα επανυποβολής αίτησης µετακίνησης στο ίδιο
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Τµήµα µετά την παρέλευση ενός (1) έτους και σε άλλο Τµήµα
του πανεπιστηµίου, χωρίς χρονικό περιορισµό. Για τη µετακίνηση
της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί
υπηρεσίας στο ίδιο Τµήµα και στη βαθµίδα, ούτε απαιτείται
γνώµη της Συνέλευσης του Γενικού Τµήµατος.
ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται και
υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
Άρθρο 10
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.
Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στα Γενικά Τµήµατα του οικείου πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε το άρθρο 8, µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή
προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των
µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από
την 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η
διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που
προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’
83). Με απόφαση της Συγκλήτου µετακινούνται σε άλλα Τµήµατα
του οικείου πανεπιστηµίου ύστερα από αίτησή τους και σύµφωνη
γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει για την πρώτη µετακίνηση από το Γενικό
Τµήµα σε άλλο Τµήµα του πανεπιστηµίου.
Άρθρο 11
Ένταξη λοιπού προσωπικού
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µεταφέρεται αυτοδικαίως στο οικείο Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε το
άρθρο 8, σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορίαεκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και
µε το βαθµό που κατέχει, παραµένοντας στην ίδια έδρα (πόλη
εργασίας). Είναι δυνατή η µετακίνησή τους σε άλλη πόλη εργασίας, µετά από αίτησή τους. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή
κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες
και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς
και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους
στο οικείο πανεπιστήµιο µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους
και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις
υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου.
Άρθρο 12
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν
ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως
στο οικείο Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3
του άρθρου 7, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,

σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη
εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.
Οι φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Οι φοιτητές του
δεύτερου κύκλου σπουδών εντάσσονται στο Γενικό Τµήµα στο
οποίο εντάσσεται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και λαµβάνουν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης πανεπιστηµίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρµόδια είναι τα
µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι.
και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τµήµα προέλευσης, καθώς και όσα τους
ανατεθούν µε απόφαση του Συµβουλίου Ένταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδιο είναι
το Συµβούλιο Ένταξης και η Γραµµατεία του.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα
απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόµενα
µαθήµατα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να
λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παράγρφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών
Τµήµατος πανεπιστηµίου, στο οποίο µπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, µπορούν να ενταχθούν: α) οι φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο
Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, β)
οι φοιτητές του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
γ) οι φοιτητές του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, δ) οι φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Αεροδιαστηµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ε) οι φοιτητές
του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στ) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστηµάτων Εφοδιασµού του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ζ) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και
Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα
Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραµµατεία του
οικείου Τµήµατος έως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από την ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίο
µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την
κατάθεση της αρχικής αίτησης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων
του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα
του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του πανεπιστηµίου.
Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου
εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου πανεπιστηµίου, εκδίδεται µέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν
από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυ-
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χίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν
περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος του πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που
ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που
δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
πρόταση της οικείας Συγκλήτου, µπορούν και οι φοιτητές των
λοιπών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να ενταχθούν σε
Τµήµατα του οικείου πανεπιστηµίου µε τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 5.
7. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4)
εξάµηνα, έχουν µόνο το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο
κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 13
1. α) Με απόφαση του οικείου Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε
έναν (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται
και λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, έως τις 31.8.2024, Συµβούλιο Ένταξης, στο οποίο µετέχουν ο υπηρετών κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων κάθε Πανεπιστηµίου, ως πρόεδρος, και τρεις (3) εκπρόσωποι από κάθε Γενικό Τµήµα του οικείου Πανεπιστηµίου, των
άρθρων 15, 20 και 22. Οι εκπρόσωποι των Γενικών Τµηµάτων
εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών Δ.Ε.Π. των
εν λόγω Τµηµάτων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση το Συµβούλιο
Ένταξης εκλέγει τον Αντιπρόεδρο. Το Συµβούλιο Ένταξης είναι
αρµόδιο για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριµένα ως προς τα προγράµµατα αυτά: α)
κατανέµει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των µαθηµάτων,
β) απονέµει τους τίτλους σπουδών, γ) εγκρίνει τα διανεµόµενα
συγγράµµατα για κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών, δ)
εισηγείται στη Σύγκλητο την προκήρυξη θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαµβάνει απόφαση περί της επιλογής, ε) συγκροτεί επιτροπές για
τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του, στ) ασκεί κάθε άλλη σχετική αρµοδιότητα για την ολοκλήρωση των παραπάνω προγραµµάτων
σπουδών. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης έχει τις εξής
αρµοδιότητες: α) µεριµνά για την εφαρµογή των προγραµµάτων
σπουδών των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., συµπεριλαµβανοµένων των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, β) συγκαλεί το Συµβούλιο Ένταξης, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των
θεµάτων µέλος του Συµβουλίου, εισηγείται τα θέµατα για τα
οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου
και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του. Το Συµβούλιο
Ένταξης επικουρείται από Γραµµατεία. Μέχρι τη συγκρότηση
του Συµβουλίου Ένταξης τις αρµοδιότητές του τις ασκεί η οικεία
Σύγκλητος. Μετά τις 31.8.2024, µε απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα του πανεπιστηµίου που ασκούν τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ένταξης, ως προς την ολοκλήρωση των
προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. που µεταβατικά παρέχονται από το οικείο πανεπιστήµιο σύµφωνα µε τα
άρθρα 6 και 12, την απονοµή τίτλων σπουδών και τη χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές και αποφοίτους
των Τµηµάτων αυτών.
β) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης συµµετέχει έως
τις 31.8.2024 στην οικεία Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συµβούλιο
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χωρίς δικαίωµα ψήφου και ως εισηγητής στα θέµατα αρµοδιότητας του Συµβουλίου Ένταξης. Σε περίπτωση απουσίας του για
οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των µελών του Συµβουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του
από το ίδιο το Συµβούλιο.
2. Διαδικαστικά και άλλα ζητήµατα, που ανακύπτουν από την
ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Ε.Κ.Π.Α. και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των
Τµηµάτων και την κατανοµή σε αυτές του προσωπικού, ρυθµίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του Ε.Κ.Π.Α. και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
αντίστοιχα, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στον οργανισµό και
τον εσωτερικό κανονισµό των Ιδρυµάτων.
3. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και κατανέµονται σε Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 22, πλην των
Γενικών Τµηµάτων, µε απόφαση της Συγκλήτου. Θέσεις µελών
Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει
εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
4. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού κατανεµηµένες
στα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µεταφέρονται στο οικείο πανεπιστήµιο και κατανέµονται σε Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 22, πλην των Γενικών Τµηµάτων, µε
απόφαση της οικείας Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις παραγράφους
1 και 3 του άρθρου 7. Κενές θέσεις κατανεµηµένες στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες δεν έχουν ήδη κατανεµηθεί σε Τµήµα,
κατανέµονται εκ νέου σε ένα από τα Πανεπιστήµια Θεσσαλίας,
Ε.Κ.Π.Α. και Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Θέσεις µελών
Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει
εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) προκηρύσσονται από το οικείο
Πανεπιστήµιο.
5. Εκκρεµείς υποθέσεις µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του οικείου πειθαρχικού
συµβουλίου παραπέµπονται και κρίνονται από το αρµόδιο πλέον
πειθαρχικό συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.
6. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών Δ.Ε.Π. του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τις οποίες
έχει εκδοθεί προκήρυξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
και οι διαδικασίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης για τις οποίες έχει
υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος
Δ.Ε.Π. µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες µετακίνησης που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, συνεχίζονται από το σηµείο που βρίσκονται και
ολοκληρώνονται από τα όργανα των Γενικών Τµηµάτων του οικείου πανεπιστηµίου των άρθρων 15, 20 και 22, σύµφωνα µε τις
διατάξεις και τα πραγµατικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου
9.
Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση
για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθµίδας,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 9, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης.
7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον
ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου
16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης
των ήδη υπηρετούντων καθηγητών του Ε.Κ.Π.Α., του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, προς
τα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, της παραγράφου
1 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22, αντίστοιχα. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις
που κατατίθενται έως τις 31 Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της
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ακαδηµαϊκής λειτουργίας κάθε Τµήµατος και για µία µόνο µετακίνηση.
8. Τα έτη που τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε
βαθµίδα ως µέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, µετά την ένταξή
τους στο οικείο πανεπιστήµιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία
βαθµίδα καθηγητή Πανεπιστηµίου.
9. Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης µελών
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα των Γενικών
Τµηµάτων του οικείου πανεπιστηµίου των άρθρων 15, 20 και 22.
10. Εκκρεµείς διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα του οικείου
πανεπιστηµίου.
11. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας ή στο Ε.Κ.Π.Α. ή στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αντίστοιχα, µε δικαίωµα τροπής της θέσης του σε οργανική,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 και την παράγραφο
3 του άρθρου 9, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα
ειδικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στα αντίστοιχα Πανεπιστήµια. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει
υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση µετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέλη
Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν
στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα
εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων.
12. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, µε δικαίωµα τροπής της θέσης
τους σε οργανική σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3
και την παράγραφο 3 του άρθρου 9, µετέχουν στα εκλεκτορικά
σώµατα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συµµετοχή απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α’ βαθµίδας, οπότε
µετέχουν µόνο οι Καθηγητές α’ βαθµίδας που κατέχουν τακτική
θέση στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εκλεκτορικά σώµατα που έχουν ήδη
συγκροτηθεί δεν θίγονται.
13. Μετεγγραφές φοιτητών και εγγραφές από κατατακτήριες
εξετάσεις στα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στα Τµήµατα
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διενεργούνται αποκλειστικά και µόνο
για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαµβάνουν
πτυχίο Τ.Ε.Ι..
14. Τα προγράµµατα που παρέχονται από το Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως προς τους εγγεγραµµένους σπουδαστές από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
15. Καταργείται το π.δ. 83/2013 (Α’ 123), µε εξαίρεση το άρθρο
8 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης του Τµήµατος Μηχανικής Βιοσυστηµάτων και µε την επιφύλαξη της παροχής των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 6 του παρόντος και την εγγραφή και µετεγγραφή φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.
16. Καταργείται το π.δ. 100/2013 (Α’ 135), µε εξαίρεση το
άρθρο 10 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης
των Τµηµάτων Ηλεκτρολογίας, Εµπορίας και Διαφήµισης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και µε την επιφύλαξη της παροχής των
προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, και την εγγραφή και µετεγγραφή φοιτητών για το
ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.)
Άρθρο 14
Ίδρυση Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής
και Αειφορίας
1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται, µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.
2. Η ακαδηµαϊκή της λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
3. Στη Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και
γραµµατειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο
Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου
54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).
4. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις
31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται
από τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. µέχρι τις 31.5.2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, η αρµοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση
έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων.
5. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και
ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρµοδιότητες
των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσµητεία, η
οποία ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται,
µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α’ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
Άρθρο 15
Ίδρυση Τµηµάτων
1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:
α) Κοινωνιολογίας, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών,
β) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών
Επιστηµών,
γ) Αεροδιαστηµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας µε έδρα τα
Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών,
δ) Διαχείρισης Λιµένων και Ναυτιλίας, µε έδρα τα Ψαχνά του
Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών,
ε) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηµατογράφου, µε έδρα τα Ψαχνά
του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ζ) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιοµηχανίας, µε έδρα τα Ψαχνά του
Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών,
η) Γενικό, µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας,
θ) Διατροφής και Διαιτολογίας µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού
Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης,
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Διατροφής και Αειφορίας,
ι) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού, µε έδρα
τα Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.
2. Το Γενικό Τµήµα της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τµηµάτων του Ε.Κ.Π.Α., δεν
απονέµει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
εντάσσονται στο Γενικό Τµήµα και εισάγονται σε αυτό φοιτητές
και για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. Για αυτό το χρονικό διάστηµα δεν απαιτείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ., αν έχουν ιδρυθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Αν µέλη Δ.Ε.Π. που
έχουν τη ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή µετέχουν σε Συντονιστική
Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Διατµηµατική ή Διιδρυµατική Επιτροπή Π.Μ.Σ. µετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο Τµήµα, διατηρούν την ιδιότητα του Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τµήµατος και
συµµετέχουν στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/
2017.
3. Στο Γενικό Τµήµα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις µελών
Δ.Ε.Π..
4. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων που ιδρύονται µε
το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση το
Τµήµα Διατροφής και Διαιτολογίας και το Τµήµα Τουριστικών
Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
2020-2021.
5. Στα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017
(Α’ 114), έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος
µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν.
4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να καταστούν
αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Μέχρι
το Τµήµα να καταστεί αυτοδύναµο, στην προσωρινή Συνέλευση
µετέχουν επιπλέον των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και πέντε (5)
µέλη Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα
από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Γενικό Τµήµα προσωρινός
Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος
ξεκινώντας από την πρώτη βαθµίδα και εξαντλώντας τις βαθµίδες µέχρι και τη βαθµίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία έως τις 28.2.2019, µε θητεία έως
τις 31.8.2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τµήµατος στο Γενικό
Τµήµα ασκούν και τις αρµοδιότητες Κοσµήτορα και Κοσµητείας
αντίστοιχα. Στα Τµήµατα των περιπτώσεων θ’ και ι’ της παραγράφου 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός
Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής τους
λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη,
καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Πρόεδροι στις προσωρινές συνελεύσεις µπορούν να οριστούν και µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν ταυτόχρονα και άλλη θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο
Α.Ε.Ι..
6. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 2
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
7. Σε καθένα από τα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν, µε
εξαίρεση το Γενικό Τµήµα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών
Δ.Ε.Π..
8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε
το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
9. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων
που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του
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ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην οποία µετέχουν και µέλη Δ.Ε.Π.
του Γενικού Τµήµατος, ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε την περίπτωση
β’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195). Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση
της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 12 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011.
Άρθρο 16
Κατάτµηση του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 το Τµήµα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής
του Ε.Κ.Π.Α. κατατέµνεται στα εξής νέα Τµήµατα:
α) Τµήµα Φιλοσοφίας και
β) Παιδαγωγικό Τµήµα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Ο Τοµέας Ψυχολογίας του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται στο
υφιστάµενο Τµήµα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, χωρίς
να αποτελεί διακριτό Τοµέα.
2. Τα νέα Τµήµατα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τµηµάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020.
4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τµηµάτων διαρκεί
οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011
και τα προγράµµατα θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα
µε τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Έως
τις 31.8.2019 οι Γενικές Συνελεύσεις του Τοµέα Φιλοσοφίας και
του Τοµέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. καταρτίζουν προσχέδιο του
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
5. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στον
Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/
2018 (Α’ 38).
6. Σε καθένα από τα νέα Τµήµατα συνιστάται Γραµµατεία, η
οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει
διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη
Γραµµατεία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. κατανέµεται µε πράξη του
Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. στα δύο νέα Τµήµατα από το ακαδηµαϊκό
έτος 2019-2020.
7. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές µονάδες που έχουν
κατανεµηθεί στους τοµείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. εντάσσονται στα Τµήµατα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας, αντίστοιχα. Για την κατανοµή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Όσα εργαστήρια και λοιπές
εκπαιδευτικές µονάδες έχουν διατηρηθεί στο τµήµα Φ.Π.Ψ. κατανέµονται και εντάσσονται σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου.
8. Στα νέα Τµήµατα λειτουργεί από την 1.9.2019 προσωρινή
Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31.10.2019 οπότε και
αναδεικνύεται πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία, άλλως µέχρι τα
Τµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο
11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει
στις 31 Αυγούστου του οικείου ακαδηµαϊκού έτους. Ως τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και η θητεία των εκλεγµένων εκπροσώπων
των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τελευταίου έτους της θητείας του Προέδρου. Οι πρόεδροι των
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Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών,
συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α.,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
9. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό
Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί µέχρι την 1.9.2019 στο
Τµήµα Φ.Π.Ψ., κατανέµεται και εντάσσεται από το ακαδηµαϊκό
έτος 2019-2020 στα νέα Τµήµατα και στο Τµήµα Ψυχολογίας, µε
πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα µε τον Τοµέα του Τµήµατος
Φ.Π.Ψ. στον οποίο καθένας υπηρετεί. Οι θέσεις που κατέχουν
µεταφέρονται ταυτοχρόνως µε την πράξη κατανοµής και ένταξής
τους στα νέα Τµήµατα. Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµού, εξέλιξης ή µετακίνησης συνεχίζονται από ένα (1) από τα τρία (3) Τµήµατα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
ή Ψυχολογίας, ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο, ύστερα από
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη
συγκροτηθεί δεν θίγονται.
10. Οι ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες
έκτακτου προσωπικού, η σύµβαση των οποίων δεν λήγει µέχρι
την έναρξη λειτουργίας του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τµήµατα και στο Τµήµα Ψυχολογίας, µε
πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τεκµηριωµένη αίτηση των
ενδιαφεροµένων και γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος, στο
οποίο ο ενδιαφερόµενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό
εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς µε το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύµβασής του.
11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα Φ.Π.Ψ. κατά τα
ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και
όσοι εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτµηση σε ένα από τα Τµήµατα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Τµήµατος Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Τµήµατος
Ψυχολογίας ως εξής:
α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Τµήµα Φιλοσοφίας,
β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017,
καθώς και οι φοιτητές του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί
το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωµα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο νέα Τµήµατα ή το Τµήµα Ψυχολογίας.
Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίµησης που υποβάλλει ο φοιτητής και δεν ανακαλείται και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται πριν τις 31 Ιουλίου 2019 µέσα σε
προθεσµία που καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου, η οποία
δηµοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη
της προθεσµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.. Οι φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση µε τα υπολειπόµενα εξάµηνα σπουδών. Με
πράξη του Προέδρου Τµήµατος υποδοχής, ύστερα από σχετική
απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται η αντιστοίχιση των
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Φ.Π.Ψ. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος υποδοχής.
12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδηµαϊκό έτος
2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της παραγράφου 11 δεν
υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης, ολοκληρώνουν το
πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. και λαµβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.
συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών
αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται ποιο από τα δύο
νέα Τµήµατα είναι αρµόδιο για την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων,
καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε απο-
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φοίτους του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.. Στο Τµήµα αυτό περιέρχεται και
το αρχείο του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέµατα,
µετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύµφωνα µε
την παράγραφο 8.
13. Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο Τµήµα Φ.Π.Ψ. κατανέµονται στα τρία ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι
διδάκτορες του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. εντάσσονται µε απόφαση της
Συγκλήτου σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.
Άρθρο 17
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Ε.Κ.Π.Α.
1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο
(Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την
Αθήνα.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπιστηµονικής
γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας,
των γραµµάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση
των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,
καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρµοσµένες περιοχές διεπιστηµονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιµέρους σε περισσότερα του ενός Τµήµατα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστηµίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του
και ειδικότερα στα θέµατα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον
διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του, δ)
η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ε)
η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού
διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα,
εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας, και διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,
δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε
θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε
τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα, όλα µε έδρα
την Αθήνα:
α) Επιστήµης Δεδοµένων και Έξυπνων Τεχνολογιών
β) Βιοεπιστηµών
γ) Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενεργειακών Πόρων και Κλιµατικής Αλλαγής
δ) Φωτονικής, Υλικών και Νανοτεχνολογίας
ε) Αναπτυξιακών και Επιχειρηµατικών Ερευνών
στ) Κοινωνικών Ερευνών και Διεθνών Θεσµών Διακυβέρνησης
ζ) Επικοινωνίας, Ψηφιακών Μέσων και Κοινωνικών Δικτύων
η) Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακρίβειας
θ) Αγροδιατροφής και Φυσικών Προϊόντων
ι) Μελέτης της Ανθρώπινης Κίνησης
ια) Σύγχρονων Ζητηµάτων Δικαίου
ιβ) Γλωσσών και Γλωσσικής Πολυµορφίας, Διαπολιτισµικής
Επικοινωνίας, Μετάφρασης και Διερµηνείας
ιγ) Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Γραµµάτων, Ιστορίας, Πολιτισµού και Τεχνών
ιδ) Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ιε) Έρευνας και Εφαρµογών στην Ψυχολογία
ιστ) Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
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ιζ) Φιλοσοφικών Ερευνών.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται
από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων
ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του
Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) αποφασίζει
για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία
του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει
προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό
του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµή του
Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α’, γ’, ε’ και ζ’ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο
προϋπολογισµό του, και ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει
των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει
οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει
την εφαρµογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ..
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής
αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων
του Συµβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το
Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 και δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής
του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του
Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που
αφορά στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς
τα αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το
Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ’ της παραγράφου 10 και δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας της παραγράφου 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που
του ανατίθεται από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου
13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο
ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από
µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της
τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ..
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-
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τούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη
Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων
του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται
προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός
αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του
Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις
τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από
τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ
νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των
µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ.
χώροι και εξοπλισµοί του Ε.Κ.Π.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Ε.Κ.Π.Α. ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους,
καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών
και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και
βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται µέσω
των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του
Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατοποιείται
ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α’, γ’, ε’ και ζ’ της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός
Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του
Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται
µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισµό
του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές
και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό
Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το µέρος της παρακράτησης που
διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται
από τη Σύγκλητο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και
περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ.. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.
είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων
που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί
να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του
έργου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59
έως 67 του ν. 4485/2017.
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11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύµατος, ύστερα
από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που
αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους
έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Δ.9 της παρ. Δ’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ίδιου νόµου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα
(9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο
εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου.
Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα
εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα
µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών
των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του
Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών
υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα
έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων
των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής
(πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ερευνητικού
κέντρου, την εύρυθµη λειτουργία του και την εκπλήρωση του
σκοπού του.
14. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της Συγκλήτου του Ιδρύµατος.
Άρθρο 18
Τεχνόπολη Ευρίπου
1. Στο Ε.Κ.Π.Α. δηµιουργείται Τεχνόπολη - Σύµπλεγµα Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισµού (Τεχνόπολη Ευρίπου) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της Χαλκίδας, ως χώρος ανάπτυξης
καινοτόµων ερευνητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δοµών.
Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της Τεχνόπολης ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του
Ε.Κ.Π.Α. που ιδρύθηκε µε το π.δ. 29/1993 (Α’ 11), εκτός αν εγκαθίστανται στην Τεχνόπολη ακαδηµαϊκές µονάδες του Ε.Κ.Π.Α.
οπότε είναι αρµόδια η Σύγκλητος. Με απόφαση του Πρύτανη, η
οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, παραχωρείται
κατά χρήση στην Εταιρεία έκταση του Πανεπιστηµίου, καθώς και
η έκταση του επόµενου εδαφίου ή τµήµα αυτής, για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης. Με απόφαση των
Δηµοτικών Συµβουλίων των Δήµων Χαλκιδέων και Διρφύων –
Μεσσαπίων µπορεί να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών
ακινήτων στο Ε.Κ.Π.Α. για τη λειτουργία της Τεχνόπολης και για
άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Ε.Κ.Π.Α..
2. Στην Τεχνόπολη πραγµατοποιούνται ερευνητικές δράσεις
και µπορεί να εγκαθίστανται µε απόφαση της Συγκλήτου εργαστήρια και δοµές του Ε.Κ.Π.Α. µε καινοτόµο ερευνητική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταµελής επι-

στηµονική επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. καθηγητές
α’ βαθµίδας ή της βαθµίδας του αναπληρωτή καθηγητή του
Ε.Κ.Π.Α.. Η Επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο και στο διοικητικό
συµβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς τους σχετικά
µε τη λειτουργία της Τεχνόπολης και είναι αρµόδια για τη σύνταξη του Κανονισµού της Τεχνόπολης, ο οποίος εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο. Στην επιτροπή αυτή µπορεί να ανατίθεται, ύστερα
από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ο σχεδιασµός, ο συντονισµός, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εποπτεία των ερευνητικών, αναπτυξιακών, πολιτιστικών και λοιπών δοµών και
δραστηριοτήτων της Τεχνόπολης, για κάθε θέµα της αρµοδιότητας της Εταιρείας Διαχείρισης. Η θητεία των µελών της επιστηµονικής επιτροπής είναι τετραετής, µε δυνατότητα ανανέωσης.
Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της
παρ. Δ’ του ν. 4336/2015
(Α’ 94) και µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ίδιου νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Άρθρο 19
Ίδρυση και κατάργηση Σχολών
1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών καταργούνται από την
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 οι υφιστάµενες Σχολές Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών και Περιβάλλοντος και
Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και ιδρύονται, µε έδρα
την Αθήνα, οι εξής Σχολές:
α) Επιστηµών των Φυτών
β) Επιστηµών των Ζώων
γ) Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
δ) Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής
ε) Εφαρµοσµένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
στ) Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών.
2. Στις Σχολές που ιδρύονται ισχύουν τα εξής:
α) Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
β) Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και
γραµµατειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο
Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου
54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).
γ) Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις
31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται
από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µέχρι
τις 31.5.2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές µέχρι την
ηµεροµηνία αυτή, η αρµοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να
δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων.
δ) Μέχρι την 1.9.2019, αρµόδιοι Κοσµήτορες είναι οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορες της
Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών και Περιβάλλοντος
και της Σχολής Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, ο πρώτος για τα Τµήµατα τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 20 εντάσσονται στις Σχολές Επιστηµών των Φυτών, Επιστηµών των Ζώων
και Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής και ο δεύτερος για
τα Τµήµατα, τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 20 εντάσσονται στις
Σχολές Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής, Εφαρµοσµένης
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και Εφαρµοσµένων Οικονοµικών
και Κοινωνικών Επιστηµών. Στις υφιστάµενες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος Κοσµητείες συµµετέχουν και οι Πρόεδροι
των αντίστοιχων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, Τµηµάτων.
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Άρθρο 20
Ίδρυση και µετονοµασία Τµηµάτων
1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ιδρύονται τα εξής
Τµήµατα:
α) Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, µε
έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών
των Φυτών.
β) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστηµάτων Εφοδιασµού, µε έδρα τη Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών.
γ) Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε έδρα την Άµφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών.
δ) Γενικό, µε έδρα την Αθήνα.
ε) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, µε έδρα την Αθήνα,
το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των Ζώων.
στ) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, µε έδρα
την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και
Γεωργικής Μηχανικής.
ζ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, µε έδρα την Αθήνα, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίµων και Διατροφής.
η) Πολιτισµού και Αγροτικού Τουρισµού, µε έδρα την Άµφισσα,
το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και
Κοινωνικών Επιστηµών. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας
του τµήµατος καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της οικείας Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών
υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
2. Στα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τµήµατα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) το Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής εντάσσεται στη
Σχολή Επιστηµών των Φυτών,
β) το Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής
Μηχανικής,
γ) το Τµήµα Βιοτεχνολογίας εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,
δ) το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής του Ανθρώπου εντάσσεται στη Σχολή Τροφίµων και Διατροφής,
ε) το Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης εντάσσεται
στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, και
στ) το Τµήµα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της
Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών και Περιβάλλοντος
µετονοµάζεται σε Τµήµα Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη
Σχολή Επιστηµών των Ζώων. Από τη µετονοµασία δεν επέρχεται
καµία µεταβολή στα επαγγελµατικά δικαιώµατα που απορρέουν
από τον παρεχόµενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόµενος τίτλος
σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στο Τµήµα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών φέρει τον υφιστάµενο κατά το χρόνο εισαγωγής
τίτλο και τύπο.
3. Το Γενικό Τµήµα της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τµηµάτων του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου, δεν απονέµει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών
αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα
Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
από τα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της περίπτωσης α’
της παραγράφου 3 του άρθρου 7, εντάσσονται στο Γενικό Τµήµα
και εισάγονται σε αυτό φοιτητές και για το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020. Για αυτό το χρονικό διάστηµα δεν απαιτείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ. αν έχουν ιδρυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4485/2017. Αν µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν την ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή µετέχουν σε Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε
Ειδική Διατµηµατική ή Διιδρυµατική Επιτροπή Π.Μ.Σ. µετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο Τµήµα, διατηρούν την ιδιότητα του
Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τµήµατος και συµµετέχουν στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4,
5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.
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4. Στο Γενικό Τµήµα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις µελών
Δ.Ε.Π..
5. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων που ιδρύονται µε
το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα των περιπτώσεων ε’, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1, η
έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται
µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως
όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση
αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούµενου έτους από
το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσµία
του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
6. Στα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017
έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Μέχρι το Τµήµα να
καταστεί αυτοδύναµο, στην προσωρινή Συνέλευση µετέχουν επιπλέον των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π.
τα οποία ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση
της Συγκλήτου. Στο Γενικό Τµήµα προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ξεκινώντας από
την πρώτη βαθµίδα και εξαντλώντας τις βαθµίδες µέχρι και τη
βαθµίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική
διαδικασία έως τις 28.2.2019, µε θητεία έως τις 31.8.2021. Ο
Πρόεδρος και η Συνέλευση Τµήµατος στο Γενικό Τµήµα ασκεί
και τις αρµοδιότητες Κοσµήτορα και Κοσµητείας αντίστοιχα. Στα
Τµήµατα των περιπτώσεων ε’, στ’ και ζ’ της παραγράφου 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 1η
Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής
τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη,
καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Πρόεδροι στις προσωρινές συνελεύσεις µπορούν να οριστούν και µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν ταυτόχρονα και άλλη θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο
Α.Ε.Ι..
7. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 2
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
8. Σε καθένα από τα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν, µε
εξαίρεση το Γενικό Τµήµα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών
Δ.Ε.Π..
9. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε
το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
Εξαιρείται το Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τµήµα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστηµάτων Εφοδιασµού και το Τµήµα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, στο οποίο η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για
την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
10. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο
32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση
της προσωρινής Συνέλευσης και στην οποία µετέχουν και µέλη
Δ.Ε.Π. του γενικού Τµήµατος, ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού
αντικειµένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση
της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 12 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011.

2916

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Άρθρο 21
Ίδρυση και µετονοµασία Σχολών
1.α) Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύονται οι εξής Σχολές:
αα) Τεχνολογίας, µε έδρα τη Λάρισα
ββ) Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών, µε έδρα τη Λάρισα.
β) Η Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µετονοµάζεται σε Σχολή Επιστηµών
Φυσικής Αγωγής, Αθλητισµού και Διαιτολογίας.
2. Στις Σχολές που ιδρύονται µε το παρόν ισχύουν τα εξής:
α) Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
β) Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία, για τη διοικητική και
γραµµατειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο
Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου
54 του ν. 4178/2013.
γ) Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις
31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται
από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έως τις
31.5.2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές µέχρι την
ηµεροµηνία αυτή, η αρµοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να
δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων.
δ) Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και
ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρµοδιότητες
των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσµητεία, η
οποία ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται,
µε όµοια απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α’ βαθµίδας ή
αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, συναφούς
γνωστικού αντικειµένου,
ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
Άρθρο 22
Ίδρυση και µετονοµασία Τµηµάτων
1. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:
α) Πολιτισµού και Δηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών µε
έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστηµών
β) Γλωσσικών και Διαπολιτισµικών Σπουδών µε έδρα τον Βόλο,
το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστηµών
γ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής µε έδρα τη Λάρισα, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών
ε) Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, µε έδρα τη Λάρισα, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών
στ) Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής µε έδρα τη Λάρισα το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών
ζ) Νοσηλευτικής µε έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Επιστηµών Υγείας
η) Δηµόσιας και Ενιαίας Υγείας µε έδρα την Καρδίτσα, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας
θ) Φυσικοθεραπείας µε έδρα τη Λαµία, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Επιστηµών Υγείας
ι) Συστηµάτων Ενέργειας, µε έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
ια) Περιβάλλοντος, µε έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας

ιβ) Ψηφιακών Συστηµάτων µε έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
ιγ) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής µε έδρα την Καρδίτσα,
το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών
ιδ) Δασολογίας, Επιστηµών Ξύλου και Σχεδιασµού, µε έδρα
την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
ιε) Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, µε έδρα τα Τρίκαλα, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισµού και Διαιτολογίας
ιστ) Φυσικής µε έδρα τη Λαµία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Θετικών Επιστηµών
ιζ) Μαθηµατικών µε έδρα τη Λαµία, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Θετικών Επιστηµών
ιη) Γενικό, µε έδρα τη Λάρισα
ιθ) Γενικό, µε έδρα τη Λαµία
κ) Ψυχολογίας, µε έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών
κα) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, µε
έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστηµών
κβ) Λογοθεραπείας, µε έδρα τη Λαµία, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
2. Στα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών εντάσσεται στη Σχολή
Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών.
β) Το Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών
µετονοµάζεται σε Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Από τη µετονοµασία δεν επέρχεται καµία µεταβολή στα επαγγελµατικά δικαιώµατα που απορρέουν από τον παρεχόµενο τίτλο
σπουδών. Ο παρεχόµενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που
έχουν εισαχθεί µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στο Τµήµα Πληροφορικής φέρει τον υφιστάµενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Τα Γενικά Τµήµατα του παρόντος καλύπτουν εκπαιδευτικές
ανάγκες των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, δεν απονέµουν πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας και τα Τµήµατα της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στα Γενικά Τµήµατα των περιπτώσεων ιη’ και ιθ’ της παραγράφου 1, αντίστοιχα, και εισάγονται σε αυτά φοιτητές και για το ακαδηµαϊκό
έτος 2019-2020. Γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα δεν απαιτείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ. αν έχουν ιδρυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4485/2017. Αν µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν την ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή µετέχουν σε Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε
Ειδική Διατµηµατική ή Διιδρυµατική Επιτροπή Π.Μ.Σ. µετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο Τµήµα, διατηρούν την ιδιότητα του
Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τµήµατος και συµµετέχουν νοµίµως
στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.
4. Στα Γενικά Τµήµατα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις µελών
Δ.Ε.Π..
5. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων που ιδρύονται µε
το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα των περιπτώσεων κ’, κα’, κβ’ της παραγράφου 1, η έναρξη
της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και
του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το
ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις
30 Ιουνίου του προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της
εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου
εδαφίου είναι αποκλειστική.
6. Στα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), έως 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να καταστούν
αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν.4485/2017. Μέχρι
το Τµήµα να καταστεί αυτοδύναµο, στην προσωρινή Συνέλευση
µετέχουν επιπλέον των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και πέντε (5)
µέλη Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα
από απόφαση της Συγκλήτου. Στα Γενικά Τµήµατα προσωρινός
Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος
ξεκινώντας από την πρώτη βαθµίδα και εξαντλώντας τις βαθµίδες µέχρι και τη βαθµίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία έως τις 28.2.2019, µε θητεία έως
τις 31.8.2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τµήµατος στα Γενικά Τµήµατα ασκούν και τις αρµοδιότητες Κοσµήτορα και Κοσµητείας αντίστοιχα. Στα Τµήµατα των περιπτώσεων κ’, κα’ και
κβ’ της παραγράφου 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της
ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων,
προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συµµετέχουν
στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστηµίου,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Πρόεδροι στις
προσωρινές συνελεύσεις µπορούν να οριστούν και µέλη Δ.Ε.Π.
που κατέχουν ταυτόχρονα και άλλη θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
7. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 2
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
8. Σε καθένα από τα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν, µε
εξαίρεση τα Γενικά Τµήµατα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών
Δ.Ε.Π..
9. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε
το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
Εξαιρούνται το Τµήµα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας το Τµήµα
Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής, το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων
και Διατροφής και το Τµήµα Δασολογίας, Επιστηµών Ξύλου και
Σχεδιασµού, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για την
απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
10. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32
του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της
προσωρινής Συνέλευσης και στην οποία µετέχουν και µέλη
Δ.Ε.Π. των γενικών Τµηµάτων, ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού
αντικειµένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72
και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 23
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
1. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύεται Πανεπιστηµιακό
Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) (Πανεπιστηµιακό Κέντρο Έρευνας
Καινοτοµίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως ακαδηµαϊκή µονάδα του
Ιδρύµατος, µε έδρα τον Βόλο.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συµβολή
στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική
άσκηση, στ) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων στις επιχειρήσεις και ζ) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό, ιδίως στους τοµείς:
αα) ευφυών συστηµάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων,
ββ) ψηφιακού πολιτισµού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκ-

2917

παίδευσης,
γγ) αγροτικής ανάπτυξης,
δδ) γενετικής βελτίωσης ζώων,
εε) κινησιολογίας,
στστ) ασφάλειας συστηµάτων και επιστήµης δεδοµένων,
ζζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου,
ηη) αποκατάστασης και ευεξίας,
θθ) διδακτικής και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών,
ιι) επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) εκπονεί µελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριµένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, τα
οποία εµπίπτουν στους τοµείς της παραγράφου 2,
β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνικό Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους
Ο.Τ.Α., α’ και β’ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις,
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. και επιστηµονικά ή
τεχνολογικά πάρκα, διαµεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,
δ) συνεργάζεται µε έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε
θέµατα που άπτονται του αντικειµένου του για την προώθηση
των σκοπών του,
ε) παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες µε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την αρχαία, µέση και νεότερη ελληνική
και διεθνή ιστορία, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, το θέατρο, τον πολιτισµό, το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη, και
στ) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε
τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) ευφυών συστηµάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, µε
έδρα τον Βόλο,
β) ψηφιακού πολιτισµού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, µε έδρα τον Βόλο,
γ) αγροτικής ανάπτυξης, µε έδρα το Κιλελέρ,
δ) γενετικής βελτίωσης ζώων, µε έδρα την Καρδίτσα,
ε) κινησιολογίας, µε έδρα τα Τρίκαλα,
στ) ασφάλειας συστηµάτων και επιστήµης δεδοµένων, µε έδρα
τη Λαµία,
ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, µε έδρα τη Λάρισα,
η) αποκατάστασης και ευεξίας, µε έδρα τη Λαµία,
θ) διδακτικής και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, µε έδρα τον
Βόλο,
ι) επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, µε έδρα τη Λάρισα,
ια) βάµβακος και αγροτικής εκπαίδευσης, µε έδρα την Καρδίτσα,
ιβ) ξύλου - επίπλου και ξύλινης συσκευασίας, µε έδρα την Καρδίτσα,
ιγ) φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών, µε έδρα τα Τρίκαλα,
ιδ) Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.), µε έδρα την Άµφισσα. Το Π.Ε.Κ. µπορεί να συνάπτει, ύστερα από εισήγηση της
συντονιστικής επιτροπής του Ι.Δ.Ε. πρωτόκολλο συνεργασίας µε
άλλο Α.Ε.Ι. µε σκοπό την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Στην περίπτωση αυτή συµµετέχουν στη συντονιστική επιτροπή του Ι.Δ.Ε. και δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. από το
συνεργαζόµενο Α.Ε.Ι..
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται
από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων,
ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του
Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:

2918

αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διοίκηση
και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών
και των εξοπλισµών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή
αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ.,
δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµή του Π.Ε.Κ.,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα
από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων
αλ’, γ’, ε’ και ζ’ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, και
ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που
σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της
παραγράφου 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει
των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει
οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει
την εφαρµογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Ε.Κ..
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου,
ββ) συντάσσει κάθε δυο (2) έτη την έκθεση απολογισµού του
Π.Ε.Κ. την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις
προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ.
στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10,
δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής
του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά στις
δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολογισµό
και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ’ της παραγράφου 10 και
δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που
σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της
παραγράφου 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και
αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το
Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος του
Συµβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την
πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, µε ψηφοφορία µεταξύ των
µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα
καθήκοντά του ως µέλους της τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ..
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη
Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τα οποία έχουν διοικητική
πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους
εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται
µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός
αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του
Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις
τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από
τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ
νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των
µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ.
χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για την εγκατάσταση και την λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου
του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις δηµόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους,
καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών
και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και
βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται µέσω
των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του
Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατοποιείται
ως εξής:
α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από
τους πόρους των περιπτώσεων α’, γ’, ε’ και ζ’ της παραγράφου
9 του παρόντος γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός
Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του
Π.Ε.Κ.,
β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών
έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη του Ινστιτούτου,
γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται µέσω
των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισµό του
Π.Ε.Κ.,
δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε
διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο
τον Διευθυντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται
για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ.. Η συνολική
παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση
ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67
του ν. 4485/ 2017.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύµατος, ύστερα
από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που
αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους
έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου
Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ίδιου νόµου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε εννέα
(9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο
εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου.
Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα
εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα
µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των µελών
των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων του
Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών
υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα
έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων
των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής
(πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ερευνητικού
κέντρου, την εύρυθµη λειτουργία του και την εκπλήρωση του
σκοπού του.
14. Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Συγκλήτου του Ιδρύµατος.
Άρθρο 24
Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό
Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.)
1. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας δηµιουργείται το Αβερώφειο
Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.)
στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της Λάρισας. Η οργάνωση,
διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας που ιδρύθηκε µε το π.δ. 156/1987 (Α’ 81). Με
απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του
Ιδρύµατος παραχωρείται κατά χρήση στην Εταιρεία έκταση του
Πανεπιστηµίου για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου.
2. Στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ., σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται, σε
συνεργασία µε την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή, παραγωγικές
δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωµατώνουν καινοτόµα επιστηµονικά και τεχνολογικά δεδοµένα,
διατηρώντας µια διαρκή λειτουργική διασύνδεση µε την επιστηµονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ. πραγµατοποιείται:
α) στοχευµένη έρευνα, ενίσχυση, δηµιουργία και ανάπτυξη
καινοτόµων εφαρµογών στον τοµέα της αγροδιατροφής, όπως
ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρµογών στην πιστοποίηση παρα-
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δοσιακών προϊόντων, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων
και τροφίµων ζωικής και φυτικής προέλευσης µε ταυτόχρονη διατήρηση, καθώς και ανάδειξη και εµπλουτισµό των φυσικών πόρων και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος µε πρότυπες
δράσεις, εκτροφή καθαρόαιµων ζώων υψηλής γενετικής αξίας
µε σύγχρονες διαχειριστικές µεθόδους, πιστοποίηση της φυλής
τους, συσχέτιση µοριακών και µικροβιακών δεικτών µε επιθυµητά
χαρακτηριστικά, συσχέτιση γενετικής ποικιλότητας και ανθεκτικότητα ή ευαισθησία σε νοσήµατα - παραγωγή βιολογικών προϊόντων και καταγραφή και βελτίωση του οικολογικού αποτυπώµατος των εκτροφών,
β) εκπαίδευση σπουδαστών του Ιδρύµατος και της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής, καθώς και επιµόρφωση και κατάρτιση,
µέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Ιδρύµατος, σε
θέµατα όπως οι εναλλακτικές µορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και
προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρµογή επιστηµονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων µε µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, η εκτροφή παραγωγικών ζώων µε εφαρµογή των πλέον καινοτόµων µεθόδων, η αναγνώριση και η αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωµατικών και φαρµακευτικών
φυτών, η παραγωγή και η ανάδειξη καινοτόµων προϊόντων µε ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου, η εφαρµογή καινοτόµων συστηµάτων καλλιέργειας και η
ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης,
γ) ανάπτυξη δράσεων ενηµέρωσης και εξοικείωσης µε τον
αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιµέρους δραστηριότητες του
πρωτογενούς τοµέα, στις οποίες περιλαµβάνονται και δράσεις
αναψυχής, όπως θεµατικές εκθέσεις και ηµερίδες, οργανωµένες
επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του
ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.,
δ) δηµιουργία υποδοµών για την αξιοποίηση των ζώων στη θεραπευτική του ανθρώπου (θεραπευτική ιππασία).
3. Στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ. µπορεί να δηµιουργούνται δοµές κατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 2, όπως
κέντρο ολοκληρωµένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής
πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιµατικές µονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόµες
ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιηµένου
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, πρότυπο θερµοκήπιο και µονάδα αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Η δηµιουργία των
δοµών αυτών αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η οποία διαµορφώνεται κατόπιν εισήγησης της επιτροπής της παραγράφου 4.
4. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται και συγκροτείται
επταµελής επιτροπή από µέλη Δ.Ε.Π. καθηγητές α’ βαθµίδας ή
της βαθµίδας του Αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, από συναφή Τµήµατα. Η θητεία των µελών της επιστηµονικής επιτροπής είναι τετραετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του
ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.. Στην επιτροπή αυτή µπορεί να ανατίθεται,
ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ο συντονισµός και η υλοποίηση των επιστηµονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.. Τα µέλη της επιτροπής
δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σ’ αυτή,
εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του ν. 4336/2015
(Α’ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6
της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ίδιου νόµου.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΠΑΛΛΗΜΝΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΑΛΛΗΜΝΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Άρθρο 25
Ίδρυση - νοµική µορφή - έδρα
Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την
επωνυµία «Παλληµνιακό Ταµείο», το οποίο εδρεύει στη Λήµνο και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 26
Σκοπός
Ο σκοπός του Παλληµνιακού Ταµείου είναι κοινωφελής και, ειδικότερα, συνίσταται στη στήριξη πρωτοβουλιών των τοπικών νησιωτικών κοινοτήτων σε θέµατα πολιτισµού, την ενίσχυση του
έργου των εκπαιδευτικών φορέων και ιδρυµάτων της Λήµνου και
την εν γένει προώθηση της βιο-οικονοµίας και καινοτοµίας στον
αγροτικό τοµέα, καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς του
αγροτικού χώρου.
Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης
1. Όργανα διοίκησης του Παλληµνιακού Ταµείου είναι η Παλληµνιακή Επιτροπή και ο Πρόεδρος.
2. Η Παλληµνιακή Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει ειδίκευση ή εµπειρία σχετική µε τον σκοπό του Ταµείου και επιλέγεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/
2016 (Α’ 33, διόρθ. σφάλµ. Α’ 34),
β) δύο (2) µέλη µε ειδίκευση ή εµπειρία σχετική µε τον σκοπό
του Ταµείου, από τα οποία ένα (1) µέλος µε τον αναπληρωτή του
επιλέγεται σύµφωνα µε την περίπτωση α’ και το άλλος µέλος µε
τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Δήµο Λήµνου,
δ) δύο (2) µέλη µε τους αναπληρωτές τους, τα οποία προέρχονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προέδρους και τα µέλη των Συµβουλίων των Κοινοτήτων του Δήµου
Λήµνου και εκλέγονται σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο
Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου, δια µυστικής ψηφοφορίας από το σύνολο των µελών που απαρτίζουν τα όργανα διοίκησης των Κοινοτήτων του Δήµου Λήµνου, όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 8 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 5 του ν. 4555/2018 (Α’ 133),
ε) ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
στ) ένα (1) µέλος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τη Συνέλευση του Τµήµατος, και
ζ) ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από το Πολιτιστικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
µε την επωνυµία «Σύλλογος Φίλων της Παλιάς Μητρόπολης».
3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Παλληµνιακής
Επιτροπής και προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα, µεριµνά για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων της Επιτροπής και προΐσταται των οργανικών µονάδων και του προσωπικού του Ταµείου, το οποίο και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Η Παλληµνιακή Επιτροπή είναι αρµόδια για κάθε άλλο
θέµα που αφορά τη διοίκηση του Ταµείου.
4. Η θητεία των µελών και του γραµµατέα της Παλληµνιακής

Επιτροπής είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως από τη
λήξη της, µέχρι τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής, όχι όµως
πέρα από ένα εξάµηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους
κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο µέλος ορίζεται για το
υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Γραµµατέας της
Παλληµνιακής Επιτροπής και αναπληρωτής του ορίζονται, µε την
απόφαση συγκρότησης, µέλη του προσωπικού του Ταµείου.
5. Δεν µπορεί να οριστεί µέλος της Παλληµνιακής Επιτροπής
όποιος έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Αλ 26). Από την
ιδιότητα του µέλους της Παλληµνιακής Επιτροπής εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε το άρθρο 149 του
ίδιου Κώδικα.
6. Στις συνεδριάσεις της Παλληµνιακής Επιτροπής µπορεί να
καλούνται και να παρίστανται για την παροχή διευκρινίσεων,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων, καθώς και µέλη του προσωπικού του Ταµείου.
7. Ο Πρόεδρος της Παλληµνιακής Επιτροπής είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει αποδοχές και τα
λοιπά µέλη της Επιτροπής λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σύµφωνα µε το
άρθρο 30.
Άρθρο 28
Περιουσία - πόροι
1. Το Παλληµνιακό Ταµείο έχει δική του περιουσία, την οποία
διαθέτει για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού του.
2. Πόροι του Ταµείου είναι:
α) οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση και εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του,
β) κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσης εισφορές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και εν γένει παροχές φυσικών ή νοµικών προσώπων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, περιλαµβανοµένων των επιχορηγήσεων
από τη συµµετοχή σε χρηµατοδοτούµενα αναπτυξιακά και άλλα
προγράµµατα και των επιδοτήσεων της αγροτικής εκµετάλλευσης και παραγωγής,
γ) οι πρόσοδοι από παραγωγικές - επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
δ) κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.
Άρθρο 29
Σύσταση αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας
1. Το Παλληµνιακό Ταµείο µπορεί από κοινού µε άλλους φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα να συστήσει αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, σύµφωνα µε τα άρθρα 741 έως 784 του
Αστικού Κώδικα για την εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.
2. Σκοπός της εταιρείας είναι η πραγµατοποίηση παραγωγικών
δραστηριοτήτων αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που
ενσωµατώνουν καινοτόµα επιστηµονικά και τεχνολογικά δεδοµένα, διατηρώντας µια διαρκή λειτουργική διασύνδεση µε την
επιστηµονική κοινότητα, τον καταναλωτή και την κοινωνία. Ειδικότερα, στο σκοπό αυτό περιλαµβάνονται:
α) η στοχευµένη έρευνα για την ενίσχυση, δηµιουργία και ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών στον τοµέα της αγροδιατροφής,
την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών και φυτικών προϊόντων
µε ταυτόχρονη διατήρηση, ανάδειξη και εµπλουτισµό των φυσικών πόρων, καθώς και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος µε πρότυπες δράσεις,
β) η εκπαίδευση αγροτών, καθώς και η επιµόρφωση και κατάρτισή τους σε θέµατα, όπως οι εναλλακτικές µορφές παραγωγής
και νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρµογή γνώσεων
για την παραγωγή προϊόντων µε µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, η αναγνώριση και αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, η παραγωγή και ανά-
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δειξη καινοτόµων προϊόντων µε ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου (βιοτρόφιµα), η εφαρµογή καινοτόµων συστηµάτων καλλιέργειας (υδροπονικά,
αεροπονικά), η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης,
γ) η ανάπτυξη δράσεων ενηµέρωσης και εξοικείωσης µε τον
αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιµέρους δραστηριότητες του
πρωτογενούς τοµέα, περιλαµβάνοντας ακόµη και δράσεις αναψυχής, όπως ιδίως θεµατικές εκθέσεις και ηµερίδες, οργανωµένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις.
3. Για την επίτευξη του σκοπού της παραγράφου 2, το Παλληµνιακό Ταµείο παραχωρεί στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία
χωρίς αντάλλαγµα τη χρήση του συνόλου ή µέρους της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του.
4. Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µπορεί για την επίτευξη
του σκοπού της να φιλοξενεί στα κατά χρήση παραχωρούµενα
ακίνητα δοµές, όπως ενδεικτικά κέντρο ολοκληρωµένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιµατικές µονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόµες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιηµένου περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, ποίµνιο, πρότυπο θερµοκήπιο και µονάδα αρωµατικών
και φαρµακευτικών φυτών, οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση
της Παλληµνιακής Επιτροπής.
Άρθρο 30
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζηµίωση των λοιπών
µελών της Παλληµνιακής Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 27 καθορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
όπως η παράγραφος αυτή αναριθµήθηκε σε παράγραφο 3 µε
την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4405/2016 (Α’ 129). Στα
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλονται έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του
ν. 4336/2015 (Α’ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του
άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ίδιου
νόµου.
Άρθρο 31
Κατάργηση του Παλληµνιακού
Σχολικού Ταµείου - µεταβατικές διατάξεις
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Παλληµνιακόν Ταµείον Εκπαιδευτικής Προνοίας» του ν. 3437/1927 (Α’ 307), το οποίο µετονοµάστηκε σε
«Παλληµνιακόν Σχολικόν Ταµείον» µε την παρ. 7 του άρθρου 22
του ν. 5019/1931 (Α’ 160) καταργείται.
2. Το Παλληµνιακό Ταµείο που ιδρύεται µε το άρθρο 25 καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του Παλληµνιακού Σχολικού
Ταµείου που καταργείται µε την παράγραφο 1. Τα αρχεία του
Παλληµνιακού Σχολικού Ταµείου, τα πάσης φύσεως περιουσιακά
στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί
του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στο Παλληµνιακό
Ταµείο, στο οποίο και ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας για δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες.
3. Η Παλληµνιακή Επιτροπή του Παλληµνιακού Ταµείου συγκροτείται σε έναν (1) µήνα από την παρέλευση τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από τη συγκρότηση της
Επιτροπής αυτής, η θητεία του Προέδρου και των µελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παλληµνιακού Σχολικού Ταµείου λήγει
αυτοδικαίως και αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο. Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, τα µέλη της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 διορίζονται µέσα
σε έναν (1) µήνα από την εγκατάσταση των Προέδρων των Κοινοτήτων και των Προέδρων και µελών των Συµβουλίων των Κοινοτήτων του Δήµου Λήµνου που θα αναδειχθούν από τις δηµο-
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τικές εκλογές του 2019, και µε θητεία που λήγει µαζί µε τη θητεία
των µελών που ορίζονται µε την πρώτη απόφαση συγκρότησης
της Παλληµνιακής Επιτροπής από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τον διορισµό των µελών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 27, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, στην Παλληµνιακή Επιτροπή συµµετέχουν δύο (2) µέλη,
τα οποία υποδεικνύονται µε τους αναπληρωτές τους από τον
Δήµο Λήµνου.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή του Παλληµνιακού Σχολικού Ταµείου
ασκεί τη διοίκηση του Παλληµνιακού Ταµείου, η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στη διεκπεραίωση θεµάτων επείγοντος χαρακτήρα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τη συγκρότηση της Παλληµνιακής Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα προβαίνει σε
απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων του Παλληµνιακού
Σχολικού Ταµείου που σύµφωνα µε την παράγραφο 2, περιέρχονται στο Παλληµνιακό Ταµείο, η οποία εγκρίνεται από το Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. Απόσπασµα της
εγκεκριµένης έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα από το Παλληµνιακό Ταµείο ακίνητα,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την
περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του
β.δ. 533/1963 (Α’ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία
µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου ή στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο και οι σχετικές εγγραφές ανατρέχουν στο
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. Η κινητή περιουσία παραδίδεται από τα µέλη της απερχόµενης Διοικούσας Επιτροπής του
Παλληµνιακού Σχολικού Ταµείου στην Παλληµνιακή Επιτροπή
του Παλληµνιακού Ταµείου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής.
5. Μέχρι τη σύσταση και την πλήρωση των θέσεων προσωπικού του Παλληµνιακού Ταµείου, χρέη γραµµατέα της Παλληµνιακής Επιτροπής ασκεί µέλος της, που ορίζεται µε απόφαση του
Προέδρου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µία (1) µόνο φορά, ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Παλληµνιακού Ταµείου,
µπορεί να παραταθεί η προθεσµία της παραγράφου 3 για τη συγκρότηση της Παλληµνιακής Επιτροπής για χρονικό διάστηµα
ενός (1) µηνός. Κατά το διάστηµα αυτό η Διοικούσα Επιτροπή
συνεχίζει να ασκεί τις αρµοδιότητες της παραγράφου 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 32
1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’
76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις ορισµού της Επιτροπής δεν γνωστοποιούνται
πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδηµαϊκό έτος.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4559/
2018 (Α’ 142) οι λέξεις «τις περιπτώσεις ββ’, γγ’ και δδ’» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’».
3. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Το γνωστικό αντικείµενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη, σύµφωνα µε την αίτηση του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασµό µε το γνωστικό του αντικείµενο και το
συνολικό επιστηµονικό και ερευνητικό του έργο και τις ανάγκες
του Τµήµατος.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
4521/2018 (Α’ 38) προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:
«Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, οι φοιτητές συνεχίζουν στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα τις
σπουδές τους και έχουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής της
ανωτέρω δήλωσης, εντός του µηνός Ιουνίου 2019 σε προθεσµία
που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Η δήλωση του προηγούµενου
εδαφίου δεν ανακαλείται. Η απόφαση της Συγκλήτου δηµοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη της προθε-
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σµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και των Τµηµάτων του
Α.Ε.Ι..»
5. Στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε.. Το
Ίδρυµα στις εγκαταστάσεις του οποίου εδρεύει το Α.Σ.Α.Ε.Ε.
αναλαµβάνει και τη διοικητική του υποστήριξη.»
β) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως
εξής: «β) Με απόφαση των µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κατά την πρώτη
συνεδρίασή του, ορίζονται o Πρόεδρος και o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος προέρχεται από τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι.
και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει
ή κωλύεται.»
6. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 21 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 οι λέξεις «όχι µετά τις 30.12.2018.» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «όχι µετά τις 30.12.2019.». Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2019.
7.α) Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α’114), το
οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 60 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),
τροποποιείται ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες
που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.»
β) Αν επταµελής επιτροπή για την έγκριση διδακτορικής διατριβής υποψήφιου διδάκτορα, που έχει γίνει δεκτός πριν από την
έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, συγκροτήθηκε χωρίς τα αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 41, η συγκρότησή της είναι νόµιµη.
Άρθρο 33
Επιτροπή ισότητας των φύλων
1. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται και συγκροτείται σε
κάθε Α.Ε.Ι. άµισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συµβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τµηµάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα
επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδηµαϊκής ζωής.
2. Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαµελής και αποτελείται από έξι (6) µέλη
Δ.Ε.Π., ένα (1) µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοιτητή. Τα µέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δηµοσιεύει ο Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριµελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η
οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των µελών
λαµβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των
υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέµησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιµετώπισης του
κοινωνικού αποκλεισµού.
3. Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση
της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύµατος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,
β) εισηγείται στα αρµόδια όργανα µέτρα για την προώθηση
της ισότητας και την καταπολέµηση του σεξισµού,
γ) παρέχει ενηµέρωση και επιµόρφωση στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε θέµατα σχετικά µε το φύλο και την ισότητα,
δ) παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική µεταχείριση ή παρενοχλητική συµπεριφορά,
ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεµιναρίων
και διαλέξεων που εστιάζουν στη µελέτη του φύλου,
στ) προωθεί την εκπόνηση µελετών και ερευνών σχετικά µε θέµατα που σχετίζονται µε το πεδίο της αρµοδιότητάς της,
ζ) παρέχει συνδροµή προς θύµατα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική µεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισµό του
Α.Ε.Ι. ρυθµίζονται ειδικότερα τα θέµατα υποστήριξης των θυµά-

των διακριτικής µεταχείρισης από την Επιτροπή.
Άρθρο 34
Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.)
1. Συνιστάται Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.) µε έδρα τη
Λαµία.
2. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από δεκατρία
(13) µέλη:
α) έξι (6) µέλη είναι µέλη Δ.Ε.Π., από τα οποία δύο (2) προτείνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, δύο (2)
από τη Σύγκλητο του Ε.Κ.Π.Α. και δύο (2) από τη Σύγκλητο του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ένα από τα οποία ορίζεται
ως Πρόεδρος,
β) ένα (1) µέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συµβούλιο
Έρευνας και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),
γ) ένα (1) µέλος επιλέγεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
δ) δύο (2) µέλη υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας,
ε) ένα (1) µέλος υποδεικνύεται από τα επιµελητήρια που
εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια και
στ) δύο (2) µέλη υποδεικνύονται από την Περιφερειακή Ένωση
Δήµων Στερεάς Ελλάδας.
3. Τα µέλη του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε έχουν τριετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης και δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή
ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’
του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου
7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ’
του ίδιου νόµου. Τα οδοιπορικά έξοδα του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
4. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) µελετά τις προϋποθέσεις ίδρυσης Α.Ε.Ι. και Ερευνητικών
Κέντρων (Ε.Κ.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκπονεί σχετική έκθεση βιωσιµότητας και εισηγείται µέχρι τις 31.12.2020
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων την ίδρυσή
τους, λαµβάνοντας υπόψη:
αα) τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που έχει
θέσει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ., τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών µεταξύ τους και τη διαµόρφωση κρίσιµων
κοινών υποδοµών,
ββ) την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές
εισηγήσεις ή µελέτες του Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας
και Καινοτοµίας (Π.Σ.Ε.Κ.), σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.
4310/2014 (Α’ 258), καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής,
γγ) τις δυνατότητες για συνέργειες των οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής (αγροτική παραγωγή, βιοµηχανία, τουρισµός κ.λπ.) µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
β) συντονίζει και προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών δράσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. µε την
αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονοµικούς φορείς της Περιφέρειας. Στα πλαίσια αυτά:
αα) εισηγείται στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχετικά µε τις διαδικασίες, τα µέσα και
τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους,
ββ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ετήσιες εκθέσεις µε το βαθµό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου,
γγ) µελετά και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων προτάσεις στρατηγικής για την ανάπτυξη της
ανώτατης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της έρευνας σε
περιφερειακό επίπεδο, µε στόχο την προαγωγή αυτών, σύµφωνα
µε την αναπτυξιακή πολιτική και τις ανάγκες της Περιφέρειας.
5. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 1, το
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Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο οποίο
αποτυπώνονται προτεινόµενες δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως:
α) τη συνεργασία και τον συντονισµό των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της
Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,
β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών στην
κατεύθυνση της συµπληρωµατικότητας και της εξοικονόµησης
πόρων,
γ) τη σύνδεση µε την τοπική κοινωνία,
δ) τη συµβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονοµική ανάπτυξη
της Περιφέρειας.
6. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. κάθε δύο (2) έτη συντάσσει απολογισµό
πεπραγµένων, ο οποίος δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο
µέσο, καθώς και τις εκθέσεις των περιπτώσεων δ’ και στ’ της παραγράφου 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συµµετέχουν στο
Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο
στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του. Ο απολογισµός λαµβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της
επόµενης διετίας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.
7. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 4, µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη και
τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα µέλη των οποίων δεν δικαιούνται αµοιβή ή άλλη αποζηµίωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για το Ελληνικό Ίδρυµα
Έρευνας και Καινοτοµίας
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4429/
2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται µέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ιδρύµατος (πληροφοριακό
σύστηµα ΕΛΙΔΕΚ) και µε διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγµένη από περιττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των προγραµµάτων».
2. α. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 69 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούµενη από πέντε (5)
έως είκοσι (20) µέλη. Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ανάλογα µε το είδος και το πλήθος των
επιστηµονικών πεδίων που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες και τα µέλη επιτροπών
αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών της παραγράφου 11 και έως τη δηµιουργία αυτού από
το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν.
4310/2014 (Α’ 258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται
µε το αντικείµενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους εµπειρογνώµονες και την επιτροπή ορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο,
ύστερα από εισήγηση της Θεµατικής Συµβουλευτικής Επιτροπής
του άρθρου 8. Αν για ορισµένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι
απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες ή οι υφιστάµενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριµένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, µε απόφαση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Για την αµοιβή των εµπειρογνωµόνων και των µελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν.
4429/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις δαπάνες των µετακινήσεών τους, εκτός έδρας, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 2
της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του ν. 4336/2015. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισµό, τις µετακινήσεις
εκτός έδρας και τις αµοιβές των εµπειρογνωµόνων και των
µελών των επιτροπών δηµοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραµµα Διαύγεια αµέσως µετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση
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των αξιολογήσεων».
β. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τις 1.1.2017.
3. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή ενστάσεων αποφασίζει µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας κατάθεσης των ενστάσεων».
4. Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Για τον καθορισµό της αµοιβής των µελών των επιτροπών
των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος και των µελών των επιτροπών ελέγχου και επαλήθευσης των χρηµατοδοτούµενων από
το ΕΛΙΔΕΚ δράσεων, οι οποίες ορίζονται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Οι εν λόγω αµοιβές βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του ΕΛΙΔΕΚ».
5. Στο άρθρο 5 του ν. 4429/2016 προστίθεται παράγραφος 11
ως εξής:
«11.α. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των
ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηµατοδοτούµενων δράσεων του Ιδρύµατος δηµιουργείται Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών – Εµπειρογνωµόνων, επιστηµόνων εγνωσµένου κύρους, από το οποίο προέρχονται οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες και τα µέλη των επιτροπών εµπειρογνωµόνων και ενστάσεων
των παραγράφων 5 και 8 αντιστοίχως, καθώς και οι πιστοποιητές
της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
β. Ο καθορισµός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και
η πιστοποίηση των µελών του Μητρώου της παραγράφου 6
πραγµατοποιείται από πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) µέλη
της Συµβουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος».
6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος για τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων εφαρµόζονται στις προκηρύξεις που
δηµοσιεύονται µετά τις 1.1.2019.
7. Στο άρθρο 8 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) προστίθεται παράγραφος 13, ως εξής:
«13. Κάθε µέλος του Ε.Σ. του Ιδρύµατος επικουρείται στο έργο
του από Θεµατική Συµβουλευτική Επιτροπή (ΘΕ.Σ.Ε.) αποτελούµενη από πέντε (5) καταξιωµένους επιστήµονες εξειδικευµένους
στη θεµατική περιοχή που εποπτεύει. Στη ΘΕ.Σ.Ε. µετέχει αυτοδικαίως, ο Πρόεδρος του αντίστοιχου θεµατικού ΤΕΣ, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΣ. Για τη συγκρότηση της
ΘΕ.Σ.Ε., η Συµβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύµατος προτείνει
στον Υπουργό διπλάσιο τουλάχιστον αριθµό µελών, τα οποία
προέρχονται από το ΕΣΕΚ ή το αντίστοιχο θεµατικό ΤΕΣ. Ο
Υπουργός εκδίδει την πράξη συγκρότησης της ΘΕ.Σ.Ε..
Συντονιστής της ΘΕ.Σ.Ε. είναι αυτοδικαίως το (1) µέλος του
Ε.Σ., µε πρωτοβουλία του οποίου συνεδριάζουν οι ΘΕ.Σ.Ε. τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο. Η θητεία των µελών της
ΘΕ.Σ.Ε. είναι ετήσια µε δυνατότητα ανανέωσης. Τα µέλη της
ΘΕ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπόκεινται στα ασυµβίβαστα της παραγράφου 2.
Οι ΘΕ.Σ.Ε. έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα, επικουρούν το
Ε.Σ. και συµβάλλουν στη διαµόρφωση επιστηµονικών προτεραιοτήτων. Ειδικά για την αξιολόγηση των προτάσεων κάθε προκήρυξης, οι ΘΕ.Σ.Ε. συγκαλούνται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων,
προκειµένου να προτείνουν στο Επιστηµονικό Συµβούλιο εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη σύγκλησή τους τουλάχιστον διπλάσιο αριθµό εµπειρογνωµόνων από
τον απαιτούµενο για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης
των προτάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 5. Αν κάποια ΘΕ.Σ.Ε. δεν
υποβάλλουν για οποιονδήποτε λόγο τον κατάλογο των υποψήφιων εµπειρογνωµόνων η επιλογή τους γίνεται από το Ε.Σ.».
8. Στην παρ. 12 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθεται
παράγραφος δ’ ως εξής:
«δ. Οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 63 εφαρµόζονται αναλόγως στο Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Όπου αναφέρεται Α.Ε.Ι. και Ε.Λ.Κ.Ε. νοείται το ΕΛΙΔΕΚ, όπου
αναφέρεται η Επιτροπή Ερευνών νοείται το Επιστηµονικό Συµ-
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βούλιο, όπου αναφέρεται η Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση και όπου αναφέρεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
νοείται ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ. Οι αρµοδιότητες της Μονάδας
Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται
από την αντίστοιχη οργανική µονάδα του ΕΛΙΔΕΚ και οι αρµοδιότητες του Π.Ο.Υ. της Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τον
Π.Ο.Υ. του ΕΛΙΔΕΚ. Το ΕΛΙΔΕΚ εξακολουθεί να έχει ένα Α.Φ.Μ..
Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 58, η παράγραφος 1 του άρθρου 64, η παρ. 2 του άρθρου 65 και η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 εφαρµόζονται και στο Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας».
9. Για τη χρηµατοδότηση εξοπλισµού µεγάλης αξίας άνω των
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας. Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει και τις προκηρύξεις του Ιδρύµατος για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων.
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις για τους ερευνητικούς φορείς
1. Η περίπτωση 10 της παρ. Α’ του άρθρου 13Α του ν. 4310/
2014, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν.
4521/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο
αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
(Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.).
ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.).
η. Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.).»
2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014:
α) το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου Γ,
το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.
4559/2018 (Α’ 142) καταργείται,
β) προστίθεται παράγραφος Δ’ ως εξής:
«Δ. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και διοικείται από τη Διοικητική Επιτροπή του Ινστιτούτου, διέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:
α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης
του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού,
β) το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου,
γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων / έργων.
Για τα λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ιδρυτικού του νόµου (ν. 4160/1929, Α’ 198), του Οργανισµού
του και του ειδικού θεσµικού του πλαισίου. Όπου στο ν.
4310/2014 αναφέρεται το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου, νοείται
η Διοικητική Επιτροπή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.»
3. Η παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4386/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως µόνιµο ή µε σχέση αορίστου χρόνου σε ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα, διατηρείται
η θέση».
4. Στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4386/2016, προστίθεται παράγραφος
19 ως εξής:
«19. Το σύνολο του προσωπικού του Ινστιτούτου και των απασχολουµένων σε αυτό µε οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου,
υποτροφία, κ.λπ.) συνιστούν την Ολοµέλεια του Ινστιτούτου. Η
Ολοµέλεια συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο, ύστερα

από πρόσκληση του Προέδρου του Ε.Σ.Ι., ο οποίος και προεδρεύει των εργασιών της. Η Ολοµέλεια µπορεί να συνέλθει
εκτάκτως αν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. ή ο Διευθυντής
του Ινστιτούτου ή τα 2/3 του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού
του Ινστιτούτου. Κατά τις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας:
α) το προσωπικό του Ινστιτούτου ενηµερώνεται από το Διευθυντή και τα µέλη του Ε.Σ.Ι. για τους στρατηγικούς στόχους του
Ινστιτούτου και το βαθµό υλοποίησης αυτών,
β) παρουσιάζονται οι εκθέσεις απολογισµού του Διευθυντή
του Ινστιτούτου κατά το µέσο και το τέλος της θητείας του,
γ) το προσωπικό του Ινστιτούτου διαβουλεύεται και διατυπώνει
προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ινστιτούτου,
δ) κατόπιν πρότασης του Ε.Σ.Ι., η Ολοµέλεια του Ινστιτούτου
συνέρχεται και διαβουλεύεται µε αυτό για ζητήµατα των περιπτώσεων β’ έως ε’ της παραγράφου 6 του άρθρου 17».
5. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ του δεύτερου εδαφίου του
άρθρου 134 του ν. 4472/2017 και της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 135 του ίδιου νόµου
εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόµου στον
Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
6. Εκκρεµείς αιτήσεις µετατάξεων του προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 που έχουν υποβληθεί δυνάµει των µεταβατικών διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 124) που, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, υπηρετεί µε απόσπαση στη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων για τις οποίες έχει ήδη γνωµοδοτήσει θετικά
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του φορέα υποδοχής διενεργούνται
στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης µε την ίδια
σχέση εργασίας και σε θέση κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχης των
τυπικών του προσόντων. Αν το ανωτέρω προσωπικό προέρχεται
από ερευνητικά κέντρα που είναι Ν.Π.Ι.Δ. και δεν κατέχει οργανικές θέσεις, µε την απόφαση της µετάταξης συνιστώνται για το
προσωπικό αυτό προσωποπαγείς θέσεις στη Γ.Γ.Ε.Τ., οι οποίες
καταργούνται µε την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των
υπαλλήλων που τις κατέχουν. Για το συγκεκριµένο προσωπικό
ήδη καταβάλλεται µισθοδοσία από τους φορείς προέλευσης,
στους οποίους υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις για το
σκοπό αυτό. Οι εν λόγω πιστώσεις µεταφέρονται στο φορέα υποδοχής. Τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα των µετατασσοµένων διατηρούνται. Το προσωπικό που µετατάσσεται µε βάση την
παρούσα διάταξη, διέπεται από τις διατάξεις περί βαθµολογικών
προαγωγών και µισθολογικής εξέλιξης των δηµοσίων υπαλλήλων.
7. Στα Εθνικά Δίκτυα τα οποία αποσκοπούν στην εµβάθυνση
της γνώσης σε συγκεκριµένο επιστηµονικό τοµέα δύναται να
συµµετέχουν εκτός των φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/
2014 και Α.Ε.Ι., φορείς που εποπτεύονται από Υπουργεία και φορείς του δηµοσίου τοµέα.
8. Οι ερευνητές Δ’ βαθµίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος στα ερευνητικά Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, αξιολογούνται
υποχρεωτικά µε τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Αν αξιολογηθούν θετικά, προάγονται στη
βαθµίδα του ερευνητή Γ’. Αν αξιολογηθούν αρνητικά, µπορούν
να ζητήσουν µία (1) φορά την επαναξιολόγησή τους, µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ακόµη ετών, διαφορετικά ή σε περίπτωση αρνητικής νέας αξιολόγησής τους, λύνεται η σχέση εργασίας τους µε τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Η εξέλιξη διενεργείται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του
ν. 4310/2014.
Άρθρο 37
Ρυθµίσεις για την οικονοµική διαχείριση
των ερευνητικών έργων
1. Οι συνεργαζόµενοι ερευνητές που συµµετέχουν µε την ιδιότητα του µεταδιδάκτορα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου σε ερευνητικά έργα/προγράµµατα των ερευ-
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νητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων, των Ε.Λ.Κ.Ε. των
Α.Ε.Ι. και των Ε.Π.Ι., διέπονται ως προς το ωράριο από τις διατάξεις για το ερευνητικό προσωπικό και τα µέλη Δ.Ε.Π..
2. α. Στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (Α’
147), µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως
εξής:
«Ειδικά, για τις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται από
τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα
ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 και τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.),
το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».
β. Για δαπάνη προµηθειών ίση ή κατώτερη του ποσού των
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας
ανάθεσης.
3. Ταµειακές και δανειακές διευκολύνσεις που καταβλήθηκαν
από τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα Ε.Π.Ι. ή τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. µεταξύ των ερευνητικών προγραµµάτων που αυτοί διαχειρίζονται
ή ταµειακές και δανειακές διευκολύνσεις που καταβλήθηκαν από
τα αποθεµατικά των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προς τα Α.Ε.Ι. ή τις Εταιρείες αξιοποίησης περιουσίας των Α.Ε.Ι. και δαπάνες που δόθηκαν από τους Ε.Λ.Κ.Ε. για δηµοσιονοµικές διορθώσεις, είναι
νόµιµες και δεν αναζητούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. εφόσον δόθηκαν κατόπιν απόφασης των συλλογικών τους οργάνων
για την εκπλήρωση των σκοπών των ερευνητικών προγραµµάτων
ή αντίστοιχα των σκοπών των Α.Ε.Ι, των ερευνητικών κέντρων ή
των Ε.Π.Ι..
4. Στο εδάφιο δ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 9 του άρθρου 59
του ν. 4485/2017, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου
33 του ν. 4559/2018 διαγράφεται η φράση «για δαπάνες µετακινήσεων».
5. Στην παρ. 11 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018 υπάγονται και
οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Α.Ε.Ι. κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους που αφορούν στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε..
6. Η παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68
εγκρίνεται το αργότερο έως τις 31.12.2019. Οι υφιστάµενοι κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηµατοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το µέρος που τα προβλεπόµενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το
αργότερο έως τις 31.12.2019. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηµατοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθµίζει µε αποφάσεις ζητήµατα που προβλέπονται στους εν λόγω
Οδηγούς».
7. Για την πληρωµή δαπανών υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Γ.Γ.Ε.Τ., στις οποίες δεν περιλαµβάνεται η κάλυψη λειτουργικών εξόδων, δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού
σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
8. Η χρηµατοδότηση και η κατανοµή των πιστώσεων των δράσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και των δράσεων που αφορούν την καταβολή εθνικής συµµετοχής σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στον Ε.Λ.Κ.Ε./Γ.Γ.Ε.Τ. γίνεται µετά από
αίτηµα της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι πόροι κατατίθενται άνευ υπολόγου
στον λογαριασµό που τηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018 (Α’ 31)
Στο π.δ. 18/2018 (Α’ 31) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. α) Οι υποπεριπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ της περίπτωσης
Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018 αναριθµούνται σε γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, αντίστοιχα.
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β) Στην περίπτωση Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 18/2018 προστίθεται υποπερίπτωση β’ ως εξής:
«β) η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και
Εξετάσεων.»
2. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 οι λέξεις «, ο προγραµµατισµός και η διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και η
εφαρµογή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και ο προγραµµατισµός».
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών».
ββ) Καταργούνται οι περιπτώσεις γ’, ε’ και στ’ και η περίπτωση
δ’ αναριθµείται σε γ’.
3. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 καταργείται η περίπτωση γ’ και οι περιπτώσεις δ’ και ε’ αναριθµούνται σε γ’ και δ’, αντίστοιχα, οι οποίες
αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Τµήµα Γ’ Στρατηγικού Σχεδιασµού της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.
δ) Τµήµα Δ’ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.»
β) Καταργείται η παράγραφος 5 και οι παράγραφοι 6 και 7
αναριθµούνται σε 5 και 6, αντίστοιχα.
γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 οι λέξεις «Το Τµήµα
Δ’» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Το Τµήµα Γ’».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 οι λέξεις «Το Τµήµα
Ε’» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Το Τµήµα Δ’».
4. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 οι λέξεις «Ανάπτυξης
Εφαρµογών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Απλούστευσης Διαδικασιών» και καταργούνται οι περιπτώσεις α’ έως στ’, ενώ οι περιπτώσεις ζ’ και η’ αναριθµούνται σε α’ και β’ αντίστοιχα, οι
οποίες αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Τµήµα Α’ Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης του Πολίτη.
β) Τµήµα Β’ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης.».
γ) Στην παράγραφο 2 προστίθενται περιπτώσεις γ’ και δ’ ως
εξής:
«γ) Τµήµα Γ’ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
δ) Τµήµα Δ’ Πρωτοκόλλου.».
δ) Καταργούνται οι παράγραφοι 3 έως 8 και οι παράγραφοι 9
και 10 αναριθµούνται σε 3 και 4, αντίστοιχα.
ε) Προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Το Τµήµα Γ’ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών
είναι αρµόδιο για:
α) τον χειρισµό όλων των θεµάτων οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και των
εποπτευόµενων φορέων του, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς, µε στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών
ενεργειών,
β) την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων,
γ) τη µελέτη των χρησιµοποιούµενων εντύπων δικαιολογητικών, που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόµενοι και την εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίησή
τους,
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
6. Το Τµήµα Δ’ Πρωτοκόλλου είναι αρµόδιο για:
α) τη διακίνηση κάθε είδους αλληλογραφίας, αδιαβάθµητης
και διαβαθµισµένης,
β) την πρωτοκόλληση εγγράφων και την επικύρωση αντιγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
γ) την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου του κεντρικού πρωτοκόλλου,
δ) τη λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων,
ε) την τήρηση του γενικού αρχείου των διευθύνσεων των Γενι-
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κών Γραµµατειών του Υπουργείου,
στ) την οργάνωση και τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του
Υπουργείου,
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
5. Καταργείται η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 και η παράγραφος 8 του άρθρου 12, το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 15.
6. Τα άρθρα 13 και 14 αναριθµούνται σε 15Β και 15Γ, αντίστοιχα και το άρθρο 15 αναριθµείται σε άρθρο 12.
7. Προστίθεται άρθρο 13 ως εξής:
«Άρθρο 13
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων,
Υποδοµών και Εξετάσεων
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων είναι η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, η ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και ο
σχεδιασµός, η υλοποίηση, ο προγραµµατισµός και η διενέργεια
των πάσης φύσεως εξετάσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και
Εξετάσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.
β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστηµάτων.
γ) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
δ) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας.»
8. Προστίθεται άρθρο 14 ως εξής:
«Άρθρο 14
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι η υλοποίηση και παρακολούθηση
πληροφοριακών συστηµάτων επί των διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Α’ Εφαρµογών Διορισµών Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Τµήµα Β’ Εφαρµογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Τµήµα Γ’ Εφαρµογών Ανώτατης Εκπαίδευσης.
δ) Τµήµα Δ’ Υποστηρικτικών Εφαρµογών.
ε) Τµήµα Ε’ Εφαρµογών Εξετάσεων.
στ) Τµήµα Στ’ Εφαρµογών Γραµµατειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.»
3. Το Τµήµα Α’ Εφαρµογών Διορισµού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:
α) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στο διορισµό των µόνιµων
εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
β) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην πρόσληψη των αναπληρωτών και του λοιπού προσωπικού στα σχολεία της
Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
γ) την εξαγωγή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων από τις
βάσεις δεδοµένων,
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β’ Εφαρµογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι
αρµόδιο για:
α) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του µόνιµου εκπαιδευτικού και του λοιπού
προσωπικού της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
β) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην κινητικότητα του µόνιµου εκπαιδευτικού και του λοιπού προσωπικού της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,

γ) την εξαγωγή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων από τις
βάσεις δεδοµένων,
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Γ’ Εφαρµογών Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:
α) την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισµό των
εργασιών των Φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα δίκτυα και Πληροφοριακά Συστήµατα που αφορούν
στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
β) την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
γ) την εκπόνηση µελετών για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
δ) τη δηµιουργία, την οργάνωση και τη συντήρηση των βάσεων
δεδοµένων που αφορούν σε ιδρύµατα, φορείς, προσωπικό, φοιτητές/σπουδαστές της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ε) την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν
σε διαδικασίες του προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
των φοιτητών/σπουδαστών,
στ) τη συντήρηση και την επέκταση Πληροφοριακών Συστηµάτων εφαρµογών και δικτυακών πυλών στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
6. Το Τµήµα Δ’ Υποστηρικτικών Εφαρµογών είναι αρµόδιο για:
α) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών του Υπουργείου,
β) την αναβάθµιση και επέκταση παλαιότερων εφαρµογών και
τη µετατροπή τους σε νέες σύµφωνα µε τις σύγχρονες προδιαγραφές ανάπτυξης, ασφάλειας και λειτουργίας,
γ) την ενοποίηση υπολογιστικών συστηµάτων µε σκοπό την
εξάλειψη καταχώρισης και συντήρησης στοιχείων σε πολλαπλά
υπολογιστικά συστήµατα,
δ) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των µεθόδων και των λογισµικών που αναπτύσσει,
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
7. Το Τµήµα Ε’ Εφαρµογών Εξετάσεων είναι αρµόδιο για:
α) τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων για την προετοιµασία και τη δηµιουργία
αρχείου εξετάσεων µαθητών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
αποφοίτων, τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών, αθλητών
και λοιπών κατηγοριών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,
β) την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των βαθµολογιών
και των αιτήσεων προτιµήσεων των υποψηφίων,
γ) την έκδοση των αποτελεσµάτων εισαγωγής σε Ιδρύµατα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης,
δ) τη δηµιουργία και την οργάνωση βάσεων δεδοµένων υποψηφίων για την πιστοποίηση ξένης γλώσσας, γνώσης Η/Υ, δεξιοτήτων και την έκδοση των σχετικών αποτελεσµάτων,
ε) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισµικών,
στ) την εισήγηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στη διεξαγωγή Εξετάσεων,
ζ) την επεξεργασία των στατιστικών αποτελεσµάτων που εξάγονται από τις βάσεις δεδοµένων της Διεύθυνσης και αφορούν
σε εξετάσεις,
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
8. Το Τµήµα Στ’ Εφαρµογών των Γραµµατειών Έρευνας και
Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι αρµόδιο
για:
α) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών που σχετίζονται µε την Επαγγελµατική Κατάρτιση είτε σε δηµόσιες είτε σε ιδιωτικές δοµές,
β) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών που σχετίζονται µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων,
γ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό (διοικητικό και εκπαιδευτικό) της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς
και της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης,
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δ) την ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων
και εφαρµογών που σχετίζονται µε τις Εξετάσεις Ελληνοµάθειας,
ε) το σχεδιασµό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών που αφορούν στα Κέντρα Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης/Κολλέγια (µητρώο αδειοδοτήσεων, µητρώο διδασκόντων κ.λπ.),
στ) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και
της Γενικής Γραµµατείας Δία Βίου Μάθησης,
ζ) την εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών των φορέων που υλοποιούν και διαχειρίζονται Πληροφοριακά Συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
η) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισµικών,
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
9. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5, η οποία τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),
µετά τις «λέξεις Νέας Γενιάς» και πριν τις λέξεις «και της Γενικής
Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης,» προστίθενται οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµένων και των ελέγχων και εγκρίσεων των απολογισµών των δικαιούχων χρηµατοδοτούµενων-επιχορηγούµενων
φορέων του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α’ 128)».
β) Στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 6 οι λέξεις «Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρµόδιο Υπουργείο» και οι λέξεις «Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και
Διαχείρισης Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων».
10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 προστίθεται περίπτωση
η’ ως εξής:
«η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
11. Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση δ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη συγκέντρωση καταστάσεων µισθοδοσίας, τον έλεγχο
ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής (ΕΑΠ)
την εξόφληση χρηµατικών ενταλµάτων που εκδίδονται από τη
ΓΔΟΥ, µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής,».
ββ) Προστίθεται περίπτωση ιστ’ ως εξής:
«ιστ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
β) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση δ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη συγκέντρωση καταστάσεων µισθοδοσίας, τον έλεγχο
ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής (ΕΑΠ)
και την εξόφληση χρηµατικών ενταλµάτων που εκδίδονται από
την Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) µέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωµής,».
ββ) Προστίθεται περίπτωση ιστ’ ως εξής:
«ιστ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
γ) Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση ιγ’ ως εξής:
«ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
δ) Στην παράγραφο 6 προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:
«ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
12. Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση κα’ ως εξής:
«κα) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
β) Στην παράγραφο 4 προστίθεται περίπτωση ιζ’ ως εξής:
«ιζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
γ) Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση ιθ’ ως εξής:
«ιθ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
δ) Στην παράγραφο 6 προστίθεται περίπτωση κβ’ ως εξής:
«κβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
ε) Στην παράγραφο 7 προστίθεται περίπτωση κα’ ως εξής:
«κα) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
13. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του π.δ.
18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) την άδεια εισόδου για τη διεξαγωγή ερευνών και πρακτικών
ασκήσεων φοιτητών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.),».
14. Το άρθρο 51 τροποποιείται ως εξής:
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α) Η περίπτωση ι’ της παραγράφου 3 καταργείται και οι υπόλοιπες περιπτώσεις αναριθµούνται.
β) Στην παράγραφο 7 η περίπτωση ιβ’ αναριθµείται σε ιγ’ και
προστίθεται περίπτωση ιβ’ ως εξής:
«ιβ’) την έγκριση των ωρολόγιων προγραµµάτων των σχολικών
µονάδων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,».
15. Το άρθρο 52 τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση ι’ της παραγράφου 3 καταργείται και οι υπόλοιπες περιπτώσεις αναριθµούνται.
β) Στην παράγραφο 7 η περίπτωση ιγ’ αναριθµείται σε ιδ’ και
προστίθεται περίπτωση ιγ’ ως εξής:
«ιγ) την έγκριση των ωρολόγιων προγραµµάτων των σχολικών
µονάδων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,».
16. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 54 µετά
τις λέξεις «των Γενικών Γραµµατειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,» και πριν
από τις λέξεις «των Ανεξάρτητων Αρχών» προστίθενται οι λέξεις
«των Δηµόσιων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος».
17. α) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 67, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),
η περίπτωση ιστ’ αναριθµείται σε ιη’ και προστίθενται περιπτώσεις ιστ’ και ιζ’ ως εξής:
«ιστ) την υποβολή περιοδικών εκθέσεων, τις οποίες ελέγχει και
προωθεί και φέρει την ευθύνη για τις διαδικασίες, προκειµένου
για τη σύνταξη της ετήσιας διαβεβαίωσης προς την ΕΕ επί της
υλοποίησης των προγραµµάτων,
ιζ) τη διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισµού για Νέους Επιστήµονες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την
Άνοιξη της Ευρώπης, σε εθνικό επίπεδο,».
β) Οι περιπτώσεις η’ και θ’ του άρθρου 69 καταργούνται και η
περίπτωση ι’ του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε η’.
18. Στην περίπτωση α’ του άρθρου 73, οι λέξεις «δύο (2)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)».
19. Το άρθρο 84 τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου, µε εξαίρεση τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστηµάτων, καθώς και τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, προΐστανται, ως εξής:»
β) Στην παράγραφο 3 µετά τις λέξεις «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και πριν τις λέξεις «προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής» προστίθενται οι λέξεις «και στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων»
γ) Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρµογών» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων».
δ) Στην παράγραφο 7 µετά τις λέξεις «Τεχνολογίας και Καινοτοµίας» και πριν τις λέξεις «προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής» προστίθενται οι λέξεις «και στα Τµήµατα: Τµήµα
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, Τµήµα Τεχνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,».
ε) Στο τέλος του άρθρου 84 προστίθεται παράγραφος 8 ως
εξής:
«8. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και στο Τµήµα Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.»
Άρθρο 39
Θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων
1.α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α’
223) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να παρατεί-
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νεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έως τρεις (3) φορές για ένα έτος κάθε φορά.»
β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έως τρεις (3) φορές για ένα έτος κάθε φορά.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4485/
2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Διδάσκαλος του άρθρου 19 του
ν.δ. 3379/1955 «Περί του προσωπικού της δηµοσίας εκπαιδεύσεως» (Α’ 260) που ανέρχεται σε θέση Επισκόπου του εκκλησιαστικού νοµικού προσώπου «Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα»
που αναγνωρίστηκε µε το άρθρο 13 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των
ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις» (Α’
223), µπορεί, κατόπιν αίτησής του, να απαλλαγεί µερικώς ή ολικώς από τα σχολικά εκπαιδευτικά και διοικητικά καθήκοντά του
και να του ανατεθούν καθήκοντα ανάλογα των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και διαρκούς επιµόρφωσης των διδασκάλων του Καθολικού δόγµατος.»
Άρθρο 40
Διατάξεις για την Πρωτοβάθµια
και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α’
21), αντικαθίστανται ως εξής:
«Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να ορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου θέµατος. Γραµµατέας του Συµβουλίου
ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός
του ίδιου Τµήµατος.»
2. Στο π.δ. 1/2003 (Α’ 1) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο άρθρο 13, ύστερα από την παράγραφο 10 προστίθενται
παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής:
«11. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την ανάκλησή τους.
12. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές
στο ΕΕΠ και ΕΒΠ.
13. Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυχιακών
σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης των µελών ΕΕΠ.»
β) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου
που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
ββ) Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στα
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου που ανήκουν
σε κλάδους του ΕΕΠ.»
γγ) Η παράγραφος 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Γνωµοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυχιακών
σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης στα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου που ανήκουν σε κλάδους
του ΕΕΠ.»
δδ) Ύστερα από την παράγραφο 22, προστίθεται παράγραφος 23 ως εξής:
«23. Γνωµοδοτεί για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ από την άσκηση
των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 4547/2018 (Α’ 102)».
γ) Όπου στο π.δ. 1/2003 αναφέρεται το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ), νοείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παρ. 2 του

άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).
3. Στο άρθρο 30 του ν. 4547/2018, ύστερα από την παράγραφο
7 προστίθενται παράγραφος 8 και 9 ως εξής:
«8. Διευθυντής σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαµορφώνεται εντός της θητείας του κάτω των τεσσάρων (4) θέσεων, εκπίπτει από τη θέση
του Διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του Προϊσταµένου της εν λόγω σχολικής µονάδας καλύπτεται µε προκήρυξη της θέσης.
9. Προϊστάµενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαµορφώνεται εντός της θητείας του άνω των (3) τριών θέσεων, εκπίπτει
από τη θέση του Προϊσταµένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης
του Διευθυντή της εν λόγω σχολικής µονάδας, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να
υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Αν µετά την ολοκλήρωση της
ανωτέρω διαδικασίας η θέση εξακολουθεί να παραµένει κενή,
καλύπτεται µε προκήρυξη της θέσης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29.»
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (Α’ 167)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα µε τον αριθµό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι µονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται µε βάση την
αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθµό νηπίων, η οποία δεν µπορεί
να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25)
νήπια και όχι λιγότερο από: α) δεκατέσσερα (14) νήπια και β)
πέντε (5) νήπια σε σχολικές µονάδες αποµακρυσµένων, δυσπρόσιτων και παραµεθόριων περιοχών ή περιοχών µε δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται µεταφορά/
µετακίνηση νηπίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα έχει ο
οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν µέσα στα παιδικά κέντρα µπορεί να είναι µονοθέσια ή
πολυθέσια, ανάλογα µε τον αριθµό των νηπίων που φοιτούν και
µε βάση την αντιστοιχία µιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι
πέντε (25) νήπια.»
5. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
3699/2008 (Α’ 199), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και αποτελείται από έναν (1) συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Π.Δ.Ε., ως πρόεδρο, έναν (1) συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της βαθµίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο µαθητής, έναν (1) εκπαιδευτικό
µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για µαθητές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση και ειδικότερα του κλάδου
ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του
κλάδου ΠΕ30, ως µέλη.»
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου
6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Σε ειδικώς οργανωµένα και καταλλήλως στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν µέσα στα σχολεία γενικής
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, καθώς και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 που
έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ανάλογα µε
τη βαθµίδα εκπαίδευσης ή και από εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων εφόσον πρόκειται για µαθητές µε προβλήµατα όρασης ή
ακοής. Τα ΤΕ λειτουργούν µε δύο (2) διαφορετικούς τύπους προ-
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γραµµάτων:»
6. Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 89.02 (µε προέλευση από τον πρώην κλάδο ΠΕ 18.44
Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου), η διδασκαλία
των εργαστηριακών µαθηµάτων ξυλουργικής ανατίθεται µε ωριαία αντιµισθία σε εµπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση της
αντίστοιχης τέχνης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και
κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την παραπάνω ανάθεση. Ο µέγιστος αριθµός των ωρών της εβδοµαδιαίας απασχόλησης ανά εµπειροτέχνη ορίζεται σε δώδεκα (12) ώρες, το δε ύψος της
ωριαίας αντιµισθίας ορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
2/64978/0022/2006 (Β’ 1671) απόφαση, όπως συµπληρώθηκε µε
την 2/46098/0022/2007 (Β’ 1765) απόφαση, που εφαρµόζονται
αναλόγως.»
Άρθρο 41
Διατάξεις Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς
και Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης
1.α) Η παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4547//2018 (Α’102) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι φορείς που πρόκειται να τροποποιήσουν την άδειά τους
µετά τις 31 Μαρτίου 2019 ή υποβάλλουν αίτηση επικαιροποίησης
της άδειάς τους µετά τις 31 Μάϊου 2019, υποβάλλουν, σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρ.
Θ’ του ν. 4093/2012, υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 µε την κατά οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση ή επικαιροποίηση της άδειάς τους.»
β) Η περίπτωση α’ ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/
2018.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 89 του ν. 4547/
2018 (Α’ 102) η ηµεροµηνία 1η.1.2019 αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία 1η.9.2019.
3. α) Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 4559/2018 (Α’142) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι υπάλληλοι που είχαν διοριστεί, µεταταγεί ή µεταφερθεί
στην ενιαία Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, εντάσσονται οργανικά, ύστερα από υπεύθυνη δήλωσή τους,
η οποία κατατίθεται υποχρεωτικά στο αρµόδιο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, εκδηλώνοντας οριστικά και αµετάκλητα την προτίµησή τους
είτε για τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς είτε για τη Γενική
Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω
προθεσµίας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για την οριστική υπαγωγή της οργανικής τους θέσης στη Γενική Γραµµατεία της επιλογής τους, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
β) Η προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4559/2018
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις για τα φροντιστήρια
και τα κέντρα ξένων γλωσσών
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου
30 του ν. 4415/2016 (Α’ 159), όπως έχει αντικατασταθεί µε το
άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού
επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήµατος µε
άλλα πληροφοριακά συστήµατα και αρχεία του Δηµοσίου, των
Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.
2. Στον ν. 2545/1940 (Α’ 287) προστίθενται άρθρα 71, 72, 73
και 74 ως εξής:
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«Άρθρο 71
Παραβάσεις σχετικές µε τη λειτουργία
των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Παραβάσεις για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και Κέντρων
Ξένων Γλωσσών εκ µέρους των ιδιοκτητών και του διδακτικού
προσωπικού αυτών είναι ιδίως:
α) η λειτουργία του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων
Γλωσσών χωρίς άδεια,
β) η εκπρόθεσµη κατάθεση φακέλου για επικαιροποίηση των
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών,
γ) η συστέγαση µε ιδιωτικό σχολείο,
δ) η απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόµιµη πρόσληψη,
ε) η απασχόληση σε φροντιστήριο διδακτικού προσωπικού
που δεν έχει τα από το νόµο οριζόµενα προσόντα για διδασκαλία
εν γένει και η απασχόληση σε κέντρο ξένων γλωσσών διδακτικού
προσωπικού που δεν έχει τα από το νόµο οριζόµενα προσόντα
για διδασκαλία της εκάστοτε ξένης γλώσσας,
στ) η παράλειψη υποβολής των κατά νόµο προβλεπόµενων
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα της παρ. 1 του άρθρου
30 του ν. 4415/2016, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 106
του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και ισχύει,
ζ) η παρεµπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα
Αρχή,
η) η παραβίαση από τον ιδιοκτήτη των διατάξεων της απόφασης 219434/Α5/21.12.2016 (Β’ 4212).
Άρθρο 72
Κυρώσεις
1. Για κάθε παράβαση των σχετικών µε τη λειτουργία των
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών διατάξεων σε βάρος των ιδιοκτητών των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων
Γλωσσών προβλέπονται οι εξής κυρώσεις, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης:
α) πρόστιµο από του ποσού των εκατό (100) ευρώ µέχρι του
ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
β) προσωρινή και έως (1) ένα έτος ανάκληση της άδειας των
Φροντιστηρίων ή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών,
γ) οριστική ανάκληση της άδειας του Φροντιστηρίου ή του
Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
2. α) Αν διαπιστωθεί λειτουργία Φροντιστηρίου ή Κέντρου
Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια ή αν αυτά συστεγάζονται µε ιδιωτικό σχολείο, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία διαβιβάζει αµελλητί στην κατά τόπο αρµόδια
αστυνοµική αρχή. Η αστυνοµική αρχή εκτελεί αµελλητί την οικεία
πράξη, προβαίνοντας στην σφράγιση της εγκατάστασης, στην
αφαίρεση των σχετικών επιγραφών και στις λοιπές κατά τον νόµο
ενέργειες. Με τη διαπιστωτική πράξη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ
µέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
β) Σε περίπτωση µη κατάθεσης φακέλου για επικαιροποίηση
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του
Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται πρόστιµο από του ποσού
των οχτακοσίων (800) ευρώ µέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης κατάθεσης φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται
πρόστιµο από του ποσού των εκατό (100) ευρώ µέχρι του ποσού
των τριακοσίων (300) ευρώ.
γ) Αν διαπιστωθεί απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς
νόµιµη πρόσληψη, ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πόρισµα. Το πόρισµα γίνεται γραπτώς
και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την παράβαση, τους δράστες και τις αποδείξεις. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει το πόρισµα
αµελλητί στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας.
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δ) Αν απασχολείται διδακτικό προσωπικό κατά παράβαση της
περίπτωσης Ε’ του άρθρου 71, επιβάλλεται πρόστιµο από του
ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ µέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
ε) Αν δεν καταχωριστούν εγκαίρως, ή καταχωριστούν ψευδώς
τα κατά νόµο προβλεπόµενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστηµα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, επιβάλλεται
πρόστιµο από του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ µέχρι του
ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και τάσσεται δεκαπενθήµερη προθεσµία για συµµόρφωση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επιβάλλεται νέο πρόστιµο και τάσσεται νέα προθεσµία για
συµµόρφωση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση υποπέσει για (4)
τέσσερις φορές στο αδίκηµα του παρόντος, επιβάλλεται προσωρινή και έως ένα (1) έτος ανάκληση άδειας.
στ) Αν παρεµποδιστεί η άσκηση ελέγχου από εποπτεύουσα
Αρχή καλείται δηµόσια δύναµη και επιβάλλεται πρόστιµο από του
ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ µέχρι του ποσού των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ, ύστερα από πράξη του αρµόδιου αστυνοµικού οργάνου που βεβαιώνει την παράβαση. Σε περίπτωση
επανάληψης της ίδιας παράβασης ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προβαίνει σε ανάκληση αδείας.
3. Τα πρόστιµα που βεβαιώνονται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Άρθρο 73
Αρµόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων
Οι παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 ελέγχονται
από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης η οποία
επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης µπορεί να δίνει εντολή ελέγχου και αυτοψίας
στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Άρθρο 74
Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων
Οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλονται οι κατά το προηγούµενο άρθρο κυρώσεις υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίησή τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.»
Άρθρο 43
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα ξένα σχολεία
1. Τα ξένα Σχολεία που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4862/1931 (Α’ 2) επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του Ενιαίου
Προγράµµατος Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ – ΞΓ), να
περιλαµβάνουν στο ωρολόγιο πρόγραµµα ως πρώτη ξένη
γλώσσα µία από τις προβλεπόµενες στο ΕΠΣ – ΞΓ ως δεύτερες
ξένες γλώσσες.
Το σχετικό δικαίωµα αποδίδεται στα ξένα σχολεία µε την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ξένη γλώσσα είναι:
α) η επίσηµη γλώσσα του κράτους στο οποίο έχει την έδρα
του το νοµικό πρόσωπο που διοικεί το ξένο σχολείο ή
β) η επίσηµη γλώσσα του κράτους του οποίου την ιθαγένεια
έφερε ο ιδρυτής του σχολείου ή
γ) αν το σχολείο ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, η επίσηµη
γλώσσα του κράτους της ιθαγένειας του ιδιοκτήτη.
Αν το ξένο σχολείο προβεί στην παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, ως δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται η αγγλική.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 ισχύει η διαδικασία
της παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας,
σύµφωνα την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α’ 244).

Άρθρο 44
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης των ειδικοτήτων
ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µετατίθενται, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06,
ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 στην περιοχή µετάθεσης της πρώτης
επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίµησής τους για µετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 20122013, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) κατά το σχολικό έτος 2012–2013 υπέβαλαν αίτηση προτίµησης για µετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς
τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω µη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
των ιδίων κλάδων - ειδικοτήτων, δυνάµει του ν. 4172/2013,
β) τόσο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (Α’167) όσο
και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο-ειδικότητα,
γ) κατά το σχολικό έτος 2012–2013 είχαν για την περιοχή µετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισσότερα µόρια µετάθεσης από τον τελευταίο σε µόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που µετατάχθηκε σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 82
του ν. 4172/2013 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στην ίδια περιοχή. Για τη σύγκριση των
µορίων υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που µετατάχθηκαν τα µόρια µετάθεσης που θα
συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για
µετάθεση το σχολικό έτος 2012–2013.
2. Οι αιτήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η πρόσκληση εκδίδεται
µέσα στο µήνα Απρίλιο του 2019, από την αρµόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
3. Οι µεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 45
Εισαγωγή φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών
1. H παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εισαγωγή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στο Τµήµα Εθνοµουσικολογίας του
Ιονίου Πανεπιστηµίου γίνεται µέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.»
2. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’142), µετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α α). Οι υποψήφιοι, µαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής µουσικά µαθήµατα:
αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία.
Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως
µουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
ββ) Μουσική Αντίληψη και Γνώση.
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντοµα ερωτήµατα µε τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών µουσικών
γνώσεων.
Τα µαθήµατα αυτά βαθµολογούνται στην εκατοντάβαθµη κλίµακα.
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β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθµός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε
υποψηφίου, ο βαθµός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο
µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα» και ο βαθµός στα µαθήµατα
«Μουσική Εκτέλεση» και «Μουσική Αντίληψη» µε τους εξής συντελεστές:
αα) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Εκτέλεση» αντιστοιχεί στο
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
ββ) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Αντίληψη» αντιστοιχεί στο
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
γγ) ο βαθµός στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα» αντιστοιχεί
στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
δδ) ο βαθµός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα
τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθµολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου
στα ανωτέρω Τµήµατα είναι ο µέσος όρος του βαθµού στα δύο
(2) µουσικά µαθήµατα να ισούται τουλάχιστον µε το ήµισυ του
άριστα, δηλαδή µε πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε µάθηµα βαθµό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»
3. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για
πρώτη φορά για το ακαδηµαϊκό έτος 2019 - 2020.»
Άρθρο 46
Τροποποίηση του ν. 3966/2011
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.
3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση
του Προέδρου, Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, στον οποίο εξειδικεύονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος. Ο Κανονισµός Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».
2. Το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 εκδίδεται µέσα
σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία µπορεί να παραταθεί για µία (1) µόνο φορά µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. α) Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/
2011 (Α’ 118), όπως το άρθρο αυτό είχε τροποποιηθεί µε την
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α’114) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 4547/2018 (Α’102), ύστερα από την
υποπερίπτωση ζζ’ προστίθεται υποπερίπτωση ηη’ ως εξής:
«ηη) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές µονάδες ή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Για έρευνα που διεξάγεται από µέλος
του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή η
γνώµη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτηµα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος, εφόσον πρόκειται για
Παιδαγωγικό Τµήµα.
β) Για την εφαρµογή της περίπτωσης α’ ως Παιδαγωγικά Τµήµατα νοούνται τα Τµήµατα που απονέµουν τα πτυχία της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου
54 του παρόντος.»
Άρθρο 47
Νοσοκοµεία εποπτευόµενα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),
η οποία προστέθηκε µε την περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου
τέταρτου του ν. 4542/2018 (Α’ 95), προστίθεται περίπτωση γ’ ως
εξής:
«γ) Ειδικά για το Αρεταίειο, το Αιγινήτειο και το Ευγενίδειο, την
αρµοδιότητα έκδοσης της απόφασης έγκρισης σκοπιµότητας για
την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ έχει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, για την υποπερίπτωση ββ’
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της περίπτωσης α’ η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α., ενώ για τις λοιπές
υποπεριπτώσεις της περίπτωσης α’, καθώς και για την έγκριση
σκοπιµότητας της περίπτωσης β’ την αρµοδιότητα έχει η Εφορεία, προκειµένου για το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, και το Διοικητικό Συµβούλιο για το Ευγενίδειο.»
Άρθρο 48
Σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στην Ακαδηµία Αθηνών
1. Στην Ακαδηµία Αθηνών συνιστάται Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ), στο οποίο
προΐσταται Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους, ο οποίος έχει τη
γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιµέλεια για την οµαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων
της αρµοδιότητάς του, η οποία συνίσταται αποκλειστικά: α) στην
παροχή γνωµοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του Ν.Σ.Κ (ν. 3086/2002, Α’ 324), σε νοµικής φύσης γραπτά
ερωτήµατα, που του υποβάλλονται από τα συλλογικά (Ολοµέλεια, Σύγκλητος, Τάξεις) και τα µονοµελή (Πρόεδρος Ακαδηµίας,
Πρόεδροι Τάξεων, Γενικός Γραµµατέας) θεσµικά όργανα της
Ακαδηµίας και β) στην καθοδήγηση όλων των υπηρεσιών της
Ακαδηµίας µε προφορικές συµβουλές επί απλών νοµικών ζητηµάτων που του θέτουν.
2. Η αποδοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων της προηγούµενης
παραγράφου ανήκει στην αρµοδιότητα της Συγκλήτου της Ακαδηµίας. Επί σοβαρών ή γενικότερης σηµασίας, για την Ακαδηµία,
θεµάτων, η Σύγκλητος ή ο Πρόεδρος της Ακαδηµίας, δύνανται
να παραπέµψουν γνωµοδότηση προς αποδοχή ή µη στην Ολοµέλεια της Ακαδηµίας.
3. Τα όργανα διοίκησης της Ακαδηµίας υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου κάθε έγγραφο που κατέχουν, το οποίο τους ζητείται από αυτό για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του.
4. Η Ακαδηµία Αθηνών υποχρεούται να παρέχει στο Γραφείο
Νοµικού Συµβούλου την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδοµή. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρόεδρος της Ακαδηµίας διαθέτει µέχρι δύο (2)
διοικητικούς υπαλλήλους της Ακαδηµίας για χρονικό διάστηµα
έως δύο (2) έτη, το οποίο µπορεί να παραταθεί.
5. Οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).
Άρθρο 49
Κατάργηση του Κ.Τ.Ε. Θεσσαλίας, του Κ.Τ.Ε. Πειραιά και
Νήσων, του Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και του Κ.Τ.Ε. Ηπείρου
και Ιονίων Νήσων
Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλίας που
ιδρύθηκε µε το π.δ. 143/2001 (Α’ 123) και το Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας που ιδρύθηκε µε το π.δ. 171/2003 (Α’142) εντάσσονται
στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το Κ.Τ.Ε. Πειραιά
και Νήσων που ιδρύθηκε µε το π.δ. 143/2001 εντάσσεται στον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και το Κ.Τ.Ε. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων που ιδρύθηκε µε το π.δ. 214/2001 (Α’ 167),
εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Οι αντίστοιχοι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καµία
άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες
σχέσεις των εντασσόµενων Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Οι δίκες των εντασσόµενων νοµικών
προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Τα εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα λύονται χωρίς να
ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους,
ενεργητικό και παθητικό, µεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος
καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου
περιουσιακού στοιχείου των εντασσόµενων νοµικών προσώπων,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονοµίες και
κληροδοσίες και των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα.
Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νοµικών
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προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας
στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το
χρόνο συγχώνευσης.
Άρθρο 50
Μεταφορά αρµοδιότητας και εργαστηρίου
αντιντόπινγκ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε - Δηµόκριτος
1. Ο Τοµέας Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) του άρθρου 49 του Κανονισµού Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Ολυµπιακό
Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (O.A.K.A) Σπύρος Λούης» (O.A.K.A) που
εγκρίθηκε µε την 999/15.1.1988 (Β’ 37) απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισµού καταργείται.
2. Το σύνολο των αρµοδιοτήτων των τµηµάτων αναλυτικού
ελέγχου ντόπινγκ και µεταβολικών µελετών του καταργούµενου
Τοµέα Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης της παραγράφου 1, αναλαµβάνει το Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών (Ι.Β.Ε.) του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών Δηµόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος) του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014.
3. Στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος περιέρχεται και ανήκει: α) η αποκλειστική διαχείριση και εκµετάλλευση του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε. που στεγάζεται σε αυτόνοµο
κτίριο στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. και έχει πιστοποιηθεί από το Διεθνή Οργανισµό Αντι-ντόπινγκ (WADA) και
β) η κυριότητα του εξοπλισµού και της εν γένει κινητής περιουσίας του Ο.Α.Κ.Α. που χρησιµοποιείται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, από το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ
του Ε.Κ.Α.Ε.. Για την παράδοση - παραλαβή του εξοπλισµού και
της εν γένει κινητής περιουσίας του πρώτου εδαφίου διενεργείται, το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος
του παρόντος απογραφή και καταγραφή των παραδοτέων κινητών και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Κ.Α.
και το Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος.
4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. που υπηρετεί στο εργαστήριο αναλυτικού
ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε. υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. αν συναινεί ή όχι στην ένταξή του
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος, µε ταυτόχρονη µεταφορά της οργανικής του θέσης. Άπρακτη πάροδος της προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου λογίζεται ως σιωπηρή συναίνεση. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α., το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του
Ο.Α.Κ.Α. το οποίο συναίνεσε ρητά ή σιωπηρά στην ένταξη του
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.. Δηµόκριτος εντάσσεται σε αυτό, µε ταυτόχρονη
µεταφορά της οργανικής του θέσης και της µισθοδοσίας του και
µε την ίδια σχέση εργασίας, διατηρώντας όλα τα µισθολογικά,
ασφαλιστικά και πάσης φύσεως εργασιακά δικαιώµατα. Με την
ίδια απόφαση ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτοµερειακής
φύσης ζητήµατα σχετικά µε την µεταφορά των αρµοδιοτήτων
των τµηµάτων αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ και µεταβολικών µελετών, του εξοπλισµού και του προσωπικού και της µισθοδοσίας
αυτού.
Άρθρο 51
Ρυθµίσεις για τη Σιβιτανίδειο Δηµόσια
Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων
1. Στο άρθρο 30 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρο,
β) τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Αντιπρόεδρο,

γ) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
δ) τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ρια της Σχολής,
ε) έξι (6) µέλη, που είναι µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή Ε.Π.
Τ.Ε.Ι. ή στελέχη της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων, ή µέλη επιστηµονικών συλλόγων ή επιµελητηρίων,
στ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των όλων των εκπαιδευτικών και
διοικητικών υπαλλήλων (µόνιµων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου) της Σχολής που εκλέγεται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διεξάγεται µε επιµέλεια του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του
ανωτέρω κοινού εκπροσώπου όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της Σχολής και του αναπληρωτή του κατ’
αναλογία µε τα οριζόµενα στο π.δ. 1/2003 (Α’ 1). Ο εκπρόσωπος
προτείνεται εντός εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή του
σχετικού αιτήµατος και η µη πρότασή του δεν παρακωλύει τη
συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου χωρίς
το µέλος αυτό.
Η θητεία των µελών των υποπεριπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ διαρκεί για όσο χρονικό διάστηµα διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά
τους. Τα µέλη των υποπεριπτώσεων ε’ και στ’ ορίζονται µε τα
αναπληρωµατικά τους για τριετή θητεία.
Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη σύνθεσή του µετέχουν
επτά (7) τουλάχιστον µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος.»
2. α) Στο άρθρο 20 του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Σιβιτανιδείου Δηµοσίας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων έχουν δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι µόνο για το ΚΥΣΔΕ, ενώ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
έχουν δικαίωµα του εκλέγειν µόνο για το ΚΥΣΔΕ.».
β) Στο άρθρο 23 του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου συντάσσει πίνακες εκλογέων στους οποίους περιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί
που υπηρετούν (οργανικά, µε απόσπαση ή ως προσωρινοί αναπληρωτές) ή διατελούν σε άδεια κάθε µορφής στις σχολικές µονάδες της Σχολής.»
Άρθρο 52
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’114) γίνονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ οι λέξεις «τεσσάρων
(4) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών»,
β) το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’απαλείφεται.
2. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του
άρθρου 15 του ν. 4485/2017 αντικαθίστανται ως εξής:
«12. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδήποτε
λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της
θητείας του, για τη µέχρι τη λήξη της προκηρυχθείσας θητείας
χρονική περίοδο, διενεργούνται από τη Σύγκλητο, εκλογές για
την ανάδειξη Πρύτανη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται
πλήρης. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει αν η εκλογή έλαβε
χώρα κατά το δεύτερο έτος της προκηρυχθείσας θητείας και
αναδείχθηκε Πρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωµα.»
3. Στην παρ. 13 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 γίνονται οι
εξής τροποποιήσεις:
α) στην περίπτωση α’ οι λέξεις «κατά τα τρία (3) πρώτα έτη»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα δύο (2) πρώτα έτη»,
β) στο πέµπτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «και συνιστά κώλυµα εκλογιµότητας για δεύτερη συνεχόµενη θητεία στο αξίωµα
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αυτό»,
γ) στο έκτο εδάφιο οι λέξεις «κατά το τρίτο έτος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά το δεύτερο έτος».
4. Η παρ. 14 του άρθρου 84 καταργείται.
5. Η διάρκεια της θητείας των υπηρετούντων, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων δεν θίγεται
από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 53
Επιλογή µε σειρά προτεραιότητας από το Α.Σ.Ε.Π.
Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας
και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καλύπτονται µε επιλογή
προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύµφωνα µε
τα επόµενα άρθρα.
Άρθρο 54
Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. - προϋποθέσεις συµµετοχής
1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά
έτη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο
και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης
πραγµατοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτηµα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το οποίο διατυπώνεται,
σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
2. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
3. Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισµό,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4, είτε µετά τον διορισµό, µέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιµορφωτικών προγραµµάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή από οµάδες συνεργαζόµενων Τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα
από παρακολούθηση οµάδας µαθηµάτων που προσφέρονται στο
πλαίσιο ειδικού προγράµµατος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η οµάδα µαθηµάτων του
προηγούµενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τµήµατος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά
τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με όµοια από-
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φαση καθορίζεται ο αριθµός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τµηµάτων, που παρακολουθούν τα µαθήµατα αυτά
κατ' έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τµήµατος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον µαθηµάτων,
εφόσον το πρόγραµµα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει µε
επάρκεια το περιεχόµενο των ως άνω µαθηµάτων. Τα µαθήµατα
προσφέρονται δωρεάν.
β) Με την κατοχή:
αα) µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος στις επιστήµες της αγωγής,
ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του
άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α’152),
γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών
Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τµηµάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής
και Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής), καθώς και µε την
κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
5. Για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδηµαϊκών προσόντων
του προσωπικού της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:
α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
β) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση
ακαδηµαϊκής ισοτιµίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και, προκειµένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή
του, ύστερα από γνώµη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου
και του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστηµονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείµενό τους εµπίπτει
στις επιστήµες της αγωγής.
γ) Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, όπου αναφέρεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νοείται και ο εκάστοτε αρµόδιος φορέας,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο της αναγνώρισης της
ακαδηµαϊκής ισοτιµίας ή και αντιστοιχίας, διατάξεις.
Άρθρο 55
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον διορισµό τους ως µόνιµων ή/και την πρόσληψή
τους ως αναπληρωτών ή ωροµίσθιων εκπαιδευτικών ή µελών
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., µε τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π..
Άρθρο 56
Πίνακες κατάταξης
1. Οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά
κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά µουσική ειδίκευση για τους
υποψηφίους των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, στους ακόλουθους
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη
του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δηµοσίευσή τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α) Πίνακας Α’(Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης).
β) Πίνακας Β’ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Ε.Α.Ε.).
γ) Πίνακας Γ’ (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που αναλύεται περαιτέρω σε:
αα) Πίνακα Γ1’ (Ε.Ε.Π.),
ββ) Πίνακα Γ2’ (Ε.Β.Π.).
2. Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών και Δασκάλων
Ε.Α.Ε., σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 3699/2008 (Α’199), πραγµατοποιείται στον Πίνακα Β'
ως εξής:
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α) Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε. πραγµατοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων: αα) ΠΕ61 και
ββ) ΠΕ60 που κατέχουν τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β' της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα.
β) Η κατάταξη των υποψήφιων Δασκάλων Ε.Α.Ε. πραγµατοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων: αα) ΠΕ71 και ββ)
ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β’ της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται µε νέα στοιχεία.
Άρθρο 57
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης
Ο αξιολογικός πίνακας Α’καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα
προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα
σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την
αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονάδες κατ’
ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ
κατηγορίας ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: είκοσι (20) µονάδες.
γγ) Δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός
(1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόµενο των µονάδων που
προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του βαθµού του πτυχίου, µε
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, µε συντελεστή
δύο µονάδων και πέντε δεκάτων της µονάδας (2,5) και µε ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) µονάδες. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην
κλίµακα αυτή.
στστ) Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά (7) µονάδες για καθεµία (1) εξ αυτών.
ζζ) Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε (5)
µονάδες για καθεµία (1) εξ αυτών.
ηη) Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3) µονάδες για καθεµία (1) εξ αυτών.
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Α’επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου, Υπολογιστικά
Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) µονάδες.
ιι) Επιµόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον επτά (7) µηνών:
δύο (2) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) µονάδες
κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: µία (1) µονάδα
ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ'
ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) µήνες.
γ) Κοινωνικά κριτήρια:
αα) Αριθµός τέκνων: τρεις (3) µονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο
για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια ή
άγαµο και δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγές ίδρυµα της
αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν
έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.
ββ) Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαµος βίος έχει διαρκέσει
τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόµενο των µονάδων
το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του ποσοστού
αναπηρίας µε συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της µονάδας.
Σε περίπτωση αναπηρίας περισσότερων προσώπων του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ανώτερο ποσοστό αναπηρίας του ενός εξ αυτών. Η αναπηρία του υποψηφίου
µοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε
ψυχικές παθήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 58
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.
1. Ο αξιολογικός πίνακας Β’ καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα
προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα
σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την
αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονάδες κατ'
ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής ή Τµήµατος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) µονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων
σπουδών του προηγούµενου εδαφίου, ο υποψήφιος λαµβάνει είκοσι οκτώ (28) µονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.
γγ) Για τον κλάδο ΠΕ11, πτυχίο µε κύρια ειδικότητα «Ε.Α.Ε.»
ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική
Γυµναστική» ή «Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα
από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόµενο των µονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του βαθµού του πτυχίου, µε
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, µε συντελεστή
δύο µονάδων και πέντε δεκάτων της µονάδας (2,5) και µε ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) µονάδες. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην
κλίµακα αυτή.
στστ) Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά (7) µονάδες για καθεµία εξ αυτών.
ζζ) Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε (5)
µονάδες για καθεµία εξ αυτών.
ηη) Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3) µονάδες για καθεµία εξ αυτών.
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Α’επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου, Υπολογιστικά
Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) µονάδες.
ιι) Επιµόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που
πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον επτά (7)
µηνών: δύο (2) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία µοριοδοτείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.
γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.
2. Διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
που αποτελούν ειδικό προσόν διορισµού, σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’199), µοριοδοτούνται σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του παρόντος.
3. Για την εκπαίδευση µαθητών µε προβλήµατα όρασης ή
κωφών και βαρήκοων µαθητών, διορίζονται ή προσλαµβάνονται
κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι έχουν πιστοποιηµένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.), σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 7
του ν. 3699/2008.
4. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται
από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγµένοι στον αξιολογικό
πίνακα Β’, µπορεί να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα.
β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα
είναι τα ακόλουθα:
αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεµιναρίου επι-
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µόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα
του δηµόσιου τοµέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον επτά (7) µηνών ή
ββ) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10
µήνες) στην Ε.Α.Ε. ή
γγ) Εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών µε ποσοστό αναπηρίας
εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω.
γ) Ο επικουρικός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.
καταρτίζεται µε βάση τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, κατά
φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει
από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών.
δ) Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα της προηγούµενης
περίπτωσης, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. πραγµατοποιούνται από τον αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.

στστ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου, Υπολογιστικά
Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) µονάδες.
ζζ) Επιµόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που
πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον επτά (7)
µηνών: δύο (2) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία µοριοδοτείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.
γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 εφαρµόζεται αναλόγως και
για τον διορισµό ή την πρόσληψη µελών Ε.Β.Π. που γνωρίζουν
την Ε.Ν.Γ..

Άρθρο 59
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα µελών Ε.Ε.Π.

Άρθρο 61
Κατάρτιση προσωρινών και τελικών
αξιολογικών πινάκων

1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ1’ καταρτίζεται κατά φθίνουσα
σειρά συνολικής βαθµολογίας, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια και τη µοριοδότηση που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58
εφαρµόζεται και για τον διορισµό ή την πρόσληψη µελών Ε.Ε.Π..
2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι
οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, η οποία
πιστοποιείται είτε µε την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στη Σχολική Ψυχολογία είτε µε εµπειρία τουλάχιστον πενήντα
(50) µηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.
Άρθρο 60
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα µελών Ε.Β.Π.
1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ2’ καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από
την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εξήντα τέσσερις (64) µονάδες κατ’
ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτωσης ααα’ και ενενήντα έξι (96) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο
για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτωσης βββ’ της
υποπερίπτωσης αα’, ως εξής:
αα) Τίτλος σπουδών:
ααα) Ο βαθµός πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή
Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου: τέσσερις (4) µονάδες για κάθε βαθµό άνω του δέκα
(10), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ή
βββ) Ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή «Τάξης µαθητείας» ΕΠΑ.Λ.: επτά µονάδες και δύο δέκατα (7,2) της µονάδας για κάθε βαθµό άνω του
δέκα (10), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος των
I.E.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. αναγράφεται στη βεβαίωση του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
ββ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπεριπτώσεων ααα’ και
βββ’ της υποπερίπτωσης αα’: δέκα (10) µονάδες.
γγ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) µονάδες.
εε) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) µονάδες.

1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην
οικεία προκήρυξη τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’, Β’ και Γ ‘ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και τον προσωρινό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58,
οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Προς τον
σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να επικοινωνεί µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών µε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, προκειµένου να αναζητεί
στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι
υποψήφιοι.
2. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των
ανωτέρω πινάκων σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από την εποµένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες περί Α.Σ.Ε.Π. διατάξεις.
3. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από
το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Α’, Β’ και Γ’
(Γ1’ και Γ2’), καθώς και ο τελικός επικουρικός αξιολογικός πίνακας της παραγράφου 4 του άρθρου 58, οι οποίοι δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε την περίπτωση
ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α’131).
4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύµφωνα µε τα κριτήρια των προηγούµενων άρθρων:
α) Ως πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο ιδρύµατος του πανεπιστηµιακού ή του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ως δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών νοείται το πτυχίο ή ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
αντίστοιχα, ο οποίος δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισµού για
τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα.
β) Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προσόν το οποίο αποτελεί
τυπικό προσόν διορισµού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται
υποψηφιότητα, δεν µοριοδοτείται.
γ) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’39). Η γνώση περισσότερων των
δύο (2) ξένων γλωσσών δεν µοριοδοτείται. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων ξένης γλώσσας µοριοδοτείται
µόνο ο ανώτερος. Η γνώση ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό
προσόν διορισµού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν µοριοδοτείται για τους υποψηφίους των οικείων κλάδων.
δ) Η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή αποδεικνύεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ.
50/2001 ή µε την πιστοποίηση γνώσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’επιπέδου και δεν µοριοδοτείται
για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
ε) Όπου προβλέπεται η µοριοδότηση επιµόφωσης από Α.Ε.Ι.
ή άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα που εποπτεύεται από το

2936

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µοριοδοτείται
µόνο µία (1) επιµόρφωση. Για τον υπολογισµό της διάρκειας
πραγµατοποίησης επιµορφωτικού προγράµµατος ή σεµιναρίου
λαµβάνονται υπόψη η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης αυτού.
στ) Για τον υπολογισµό των µονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγµατικής
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002
(Α’152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α’75) και
της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που
έχει πραγµατοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) µε τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα.
ζ) Η πραγµατική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προσµετράται µόνο
εφόσον:
αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση
των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας και
ββ) έχουν συµπληρώσει κατά την ηµέρα της απόλυσης συνεχή
υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών µε πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο ή µε αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό. Δεν προσµετράται η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών των
οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης, καθώς και
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απολύονται για τους λόγους
των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.
682/1977 (Α’ 244). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τους οποίους
προσµετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, δεν διορίζονται αν κατά το
χρόνο του διορισµού δεν έχουν συµπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου σε δηµόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον
πλήρη διδακτικά έτη.
η) Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων στον συνολικό
βαθµό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες µονάδες:
αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συµπίπτουν, ο
υποψήφιος που έχει περισσότερες µονάδες στο κριτήριο της
υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 57,
ββ) στα ακαδηµαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συµπίπτουν, ο
υποψήφιος µε το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου,
γγ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή µε βάση τα ανωτέρω
κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµησάντων.
Άρθρο 62
Διορισµός µόνιµων εκπαιδευτικών,
µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’) µπορεί να διορίζονται κατά τη
διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες,
σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού και δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό τους κωλύµατα διορισµού στο Δηµόσιο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται ο αριθµός των
κενών θέσεων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται
κοινός αριθµός θέσεων: α) ΠΕ60 και ΠΕ61 που κατέχουν τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3699/2008 προσόντα και β) ΠΕ70 και ΠΕ71 που κατέχουν τα
προβλεπόµενα από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ο αριθµός, κατά κλάδο και ειδικότητα
ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισµού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγε-

γραµµένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν
δήλωση προτίµησης για µόνιµο διορισµό σε συγκεκριµένες περιοχές διορισµού, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται
στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίµησης υποβάλεται
άπαξ και είναι αµετάκλητη.
4. Ο διορισµός των εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθµια ή
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ανάλογα µε τις ανάγκες του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
5. Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής
µονάδας της περιοχής διορισµού µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, και υποχρεούνται να
παραµείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή
µεταβολή που επιφέρει µεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως
απόσπαση ή µετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το
ως άνω χρονικό διάστηµα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισµού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και,
επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει
στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς
να διαθέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
από την ηµεροµηνία του διορισµού τους.
7. Οι νεοδιοριζόµενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιµοι.
Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόµενοι κρίνονται προκειµένου να µονιµοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης
της καταλληλότητας των νεοδιοριζοµένων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Αν
νεοδιοριζόµενος δεν κριθεί κατάλληλος να µονιµοποιηθεί, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α’167).
Άρθρο 63
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58, µπορεί να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή
ωροµίσθιοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, προκειµένου να
καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές µονάδες εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.
ή δηµιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους. Αν οι προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες
διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή
περιοχής µετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ (8) και λιγότερες από δεκαέξι (16) και δεν δικαιολογούν τον διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού, προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καλούνται κατ’ έτος οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραµµένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν
δήλωση προτίµησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι σε συγκεκριµένες περιοχές διορισµού, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω
δήλωση προτίµησης υποβάλεται άπαξ κατ’ έτος και είναι αµετάκλητη.
3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή µελών Ε.Ε.Π.
ή Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
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Έρευνας και Θρησκευµάτων, βάσει της σειράς κατάταξης των
υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των
δηλωθεισών προτιµήσεων. Η τοποθέτηση των προσλαµβανοµένων σε σχολικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που
προσλαµβάνεται ως αναπληρωτής παραµένει εγγεγραµµένος
στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να
διοριστεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση
που κληθεί να διορισθεί ως µόνιµος σε κενή οργανική θέση κατά
τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραµείνει
στη θέση που είναι τοποθετηµένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη
του διδακτικού έτους.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειµενικοί
λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή,
προσλαµβάνονται, ύστερα από δήλωση προτίµησης σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.
Η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από τον οικείο
Διευθυντή Εκπαίδευσης βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων
δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να προσλαµβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγµένοι
στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων, και µέχρι την έκδοση
των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συµβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αποζηµίωσης για την αιτία αυτή.
7. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων (Σ.Δ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών
γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της µε βάση τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3 ή την παράγραφο 5, αντίστοιχα.
8. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε µε την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωροµισθίου λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαµβάνεται υπόψη µετά τον µόνιµο
διορισµό στη δηµόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια.

δους των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ, µε τήρηση του ανώτατου ορίου
των εκατόν είκοσι (120) µονάδων που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή,
ββ) ειδικότερα θέµατα πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
γγ) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε
θέµα σχετικό µε την εισαγωγική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
και µελών Ε.Ε.Π., καθώς και την επιµόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από
τον διορισµό,
δδ) ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας για
µονιµοποίηση των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π..
β) Συγκροτείται ειδική επιστηµονική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) µέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και έναν (1) εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
µε σκοπό:
αα) τον καθορισµό των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών
και µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών µε τα αντικείµενα της Ε.Α.Ε.
και της Σχολικής Ψυχολογίας,
ββ) τη διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της ηµεδαπής και της αλλοδαπής
µε τα ανωτέρω αντικείµενα και
γγ) τη διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων
σπουδών της ηµεδαπής και της αλλοδαπής µε τα ίδια αντικείµενα. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της
επιτροπής µεταξύ των µελών της, καθώς και ο γραµµατέας, ο
οποίος είναι υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η ίδια Γενική Διεύθυνση
αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής. Για τα θέµατα των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της παρούσας περίπτωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π., µπορεί να ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 64
Μετατάξεις εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου:
α) Η προκήρυξη της παραγράφου 1 του άρθρου 54 εκδίδεται
το αργότερο εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της
Ε.Α.Ε., µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν
εκδοθεί οι πίνακες αυτοί. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες κατάταξης
των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύµφωνα µε τα προηγούµενα
εδάφια, προσλαµβάνονται ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, η οποία µπορεί να διαρκεί
έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
γ) Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν για τα τρία
(3) σχολικά έτη, που έπονται της λήξης του σχολικού έτους κατά
το οποίο έλαβε χώρα η δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
δ) Για τον διορισµό και την πρόσληψη στους κλάδους του
Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου που δεν διαθέτουν
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται µαζί µε τους
υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιµορφώνονται
υποχρεωτικά σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµερο-

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α’151) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές
οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε µελών
Ε.Ε.Π., για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα
διορισµού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι έχουν
συµπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο
που υπηρετούν. Οι µετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται µετά τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.). Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’26).»
Άρθρο 65
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
α) Καθορίζονται:
αα) τα ακαδηµαϊκά προσόντα τα οποία µοριοδοτούνται αντί
των προσόντων των υποπεριπτώσεων αα’ έως ιι’ της περίπτωσης
α’ του άρθρου 57, καθώς και η µοριοδότησή τους για τους κλά-

Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις

2938

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µηνία του διορισµού τους.
2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54
εφαρµόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί 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 στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για
τον διορισµό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ισχύουν οι κείµενες, πριν την ισχύ του
ν. 3848/2010, διατάξεις.
β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 54 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2013- 2014
και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’267).
γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 όσοι
κατά τη δηµοσίευση του ν. 4547/2018 (Α’102) είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειµε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’71),
όπως ίσχυε έως τη δηµοσίευση του ανωτέρω νόµου, ή είχαν εισαχθεί σε Τµήµατα των περιπτώσεων β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν την ισχύ
της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018.
4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού
στην ιδιωτική εκπαίδευση.
5. Η διαπίστωση της συνάφειας των αντικειµένων διδακτορικών ή µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 65 δεν απαιτείται,
εφόσον η συνάφεια έχει κριθεί µε απόφαση της επιστηµονικής
επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)
ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις.
Άρθρο 67
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και ιδίως οι
ακόλουθες:
α) η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 (Α’ 78),
β) η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, η παράγραφος 2.1 του άρθρου 20, η περίπτωση γ’ της παραγράφου 4
του άρθρου 21 και το άρθρο 22 του ν. 3699/2008,
γ) τα άρθρα 1 έως 4, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4Α,
τα άρθρα 5 και 5Α, τα άρθρα 8 και 9 και το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010,
δ) η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013.
Άρθρο 68
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
1. Στην περίπτωση 2 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/
2014 (Α’ 80) προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:
«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο
κτήσης της, καθώς και το συνολικό συµβατικό µίσθωµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών
του παρόντος άρθρου, όπως αυτή προκύπτει από τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβασης ή τις συµβάσεις µίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου συµβολαίου.»
2. Στην περίπτωση 2 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/
2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Οικονοµικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής το ύψος της ως άνω
ακίνητης περιουσίας µπορεί να αναπροσαρµόζεται.»
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 24.12.2018.

Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 736/1977
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 736/1977 (Α’316)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια ή όµοια απόφαση, δύναται να καθορίζεται µηνιαία
αποζηµίωση στο µέλος ή στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
στα οποία εκχωρείται µέρος των αρµοδιοτήτων του Προέδρου
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εφόσον οι αρµοδιότητες αυτές
αφορούν στην άσκηση εποπτείας επί µίας (1) τουλάχιστον Διεύθυνσης του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.»
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 15.11.2018.
Άρθρο 70
Παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) µήνες από τη λήξη
τους, οι συµβάσεις έργου που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (Α’140). Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., διαπιστώνεται η παράταση των ανωτέρω συµβάσεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αυτοδίκαιη παράταση
των ανωτέρω συµβάσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισµό
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. Για τον σκοπό αυτόν µπορεί να δοθεί έκτακτη
επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 71
1. Η θητεία των επικουρικών ιατρών της περίπτωσης γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’134), όπως ισχύει µετά
την αντικατάστασή του µε την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.
4445/2016 (Α’236), που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, εφόσον το κόστος µισθοδοσίας τους
έχει ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα και η θητεία
τους λήγει εως τις 30.11.2019, παρατείνεται, από τη λήξη της
έως την ηµεροµηνία αυτή. Κατά την παράταση αυτή, η µισθοδοσία των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου καλύπτεται από το
εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων.
2. Στο τέλος του τρίτου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4551/2018 (Α’116) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύµφωνα µε την παρούσα, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 6 και 7
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28).»
Άρθρο 72
Διατάξεις αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας
Θρησκευµάτων
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 «Ισλαµικό Τέµενος
Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α’264) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι ιδίως:
α) οι τακτικοί που προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. και της αποζηµίωσης των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του Τεµένους και
β) οι έκτακτοι, που προέρχονται από:
αα) πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλους διεθνείς οργανισµούς και από συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα,
ββ) έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του,
τόκους από την εκµετάλλευση των διαθεσίµων του και κάθε άλλη
πρόσοδο από την εκµετάλλευση του ενεργητικού του,
γγ) επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονοµίες ή και κληροδοσίες καταλειπόµενες σε αυτό, καθώς και κάθε είδους εισφορές συµπεριλαµβανοµένων και τιµαλφών, ξένων νοµισµάτων και
προσφορών σε είδος, φυσικού ή νοµικού προσώπου Δηµοσίου
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ή Ιδιωτικού Δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή Κράτους
ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς Οργανισµού.
Ειδικά για την αποδοχή πάσης φύσεως χορηγιών, εισφορών
και προσφορών κάθε είδους και δωρεών εν ζωή που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα και υπερβαίνουν σε αξία τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και για την αποδοχή επιχορηγήσεων,
χορηγιών, εισφορών, δωρεών και προσφορών κάθε είδους, ανεξάρτητα από το ύψος τους, που προέρχονται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της αλλοδαπής ή έτερο Κράτος ή
άλλον διεθνή Οργανισµό, πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εξωτερικών και Οικονοµικών, µετά από σχετική
αίτηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και µετά από
έλεγχο της προέλευσής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 3691/
2008 (Α’166). Με την ίδια απόφαση, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ισλαµικού Τεµένους, µπορεί να καθορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την αποδοχή του
έκτακτου εσόδου και τον ειδικότερο τρόπο αξιοποίησής του, είτε
προς κάλυψη οποιωνδήποτε τακτικών ή έκτακτων αναγκών είτε
προς δηµιουργία αποθεµατικού για µελλοντικές ανάγκες. Σε
κάθε περίπτωση, εφόσον το Διοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι, το
αίτηµα συνδέεται µε την εξωτερική πολιτική της Χώρας ή δεν έχει
επαρκή στοιχεία για την προέλευση της δωρεάς ή υπάρχουν
άλλοι σοβαροί λόγοι, µπορεί να παραπέµψει οποιοδήποτε αίτηµα
χορηγίας, εισφοράς και γενικώς δωρεάς, ανεξαρτήτως είδους
και αξίας, για έγκριση από τους Υπουργούς του προηγούµενου
εδαφίου. Για τις κληρονοµίες και κληροδοσίες εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών
Κληρονοµιών.»
2. Όσοι απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις Μουφτείες, πέραν του ενός (1) έτους συνεχώς έως τις 16.8.2018, θεωρείται ότι έπαυσαν αυτοδικαίως να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στις 31.8.2018 και δικαιούνται αποζηµίωση αποχώρησης,
για το διάστηµα αυτό, ισόποση µε αυτήν που θα δικαιούνταν
κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920 (Α’67). Ο χρόνος απασχόλησής τους στην οικεία Μουφτεία αποδεικνύεται αποκλειστικά και
µόνο από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Η αποζηµίωση βαρύνει τον προϋπολογισµό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ροδόπης, Νοµού Ξάνθης και
Νοµού Έβρου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, για τη Μουφτεία Κοµοτηνής, τη Μουφτεία Ξάνθης και τη
Μουφτεία Διδυµοτείχου αντίστοιχα και εκκαθαρίζεται από τις
κατά τόπους αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Μετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου που
υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
και συνοδεύεται από τη βεβαίωση του προηγουµένου εδαφίου
εκδίδεται το σχετικό ένταλµα. Βάση υπολογισµού της αποζηµίωσης είναι οι δηλωθείσες στον ασφαλιστικό φορέα αποδοχές του
µηνός Αυγούστου 2018. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των
Μουφτειών που αφορούν διάστηµα µετά τις 31.8.2018 ακυρώνονται οίκοθεν και τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές,
αντιλογίζονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Μη καταβληθείσες εισφορές
για τον χρόνο αυτόν δεν αναζητούνται.
3.α) Η παρ. 1 του άρθρου 57 του π.δ. 18/2018 (Α’31) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων είναι η
προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της
θρησκευτικής λατρείας, η εποπτεία του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήµατος και των λειτουργών των γνωστών θρησκειών,
καθώς και η σύνδεση θρησκείας, παιδείας και πολιτισµού µε την
ταυτόχρονη προαγωγή δράσεων κατά του φανατισµού και της
µισαλλοδοξίας και υπέρ των διαθρησκευτικών σχέσεων και διαλόγου προς όφελος της θρησκευτικής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής,».
β) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τµήµα Β’ Διοικητικών Υποθέσεων και Μητρώου».
γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:
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«4. Το Τµήµα Β’ Διοικητικών Υποθέσεων και Μητρώου είναι αρµόδιο για:».
δ) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τα θέµατα που αφορούν τις θρησκευτικές κοινότητες,
εκτός των θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος Α’Εκκλησιαστικής Διοίκησης και του Τµήµατος Γ’ Μουσουλµανικών Υποθέσεων.»
ε) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τµήµα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής
Αγωγής».
στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Τµήµα Β’ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων είναι αρµόδιο για:».
ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 59 η περίπτωση ε’ αναριθµείται σε περίπτωση ιβ’ και προστίθενται περιπτώσεις ε’ έως ια’,
οι οποίες έχουν ως εξής:
«ε) την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για την προαγωγή
των θρησκευτικών ελευθεριών και των διαθρησκευτικών σχέσεων, καθώς και για την καταπολέµηση του φανατισµού, της µισαλλοδοξίας και του αντισηµιτισµού,
στ) την παρακολούθηση των εργασιών, των κειµένων και των
µελετών διεθνών οργανισµών θρησκευτικού χαρακτήρα, καθώς
και των εκθέσεων για τις θρησκευτικές ελευθερίες που εκδίδουν
διεθνείς οργανισµοί ή κράτη ή θρησκευτικές κοινότητες µε παγκόσµια απήχηση,
ζ) τη διοργάνωση ετήσιων µαθητικών διαγωνισµών µε αντικείµενο θέµατα που προάγουν τον αλληλοσεβασµό µεταξύ των
θρησκευτικών κοινοτήτων, την καταπολέµηση του φανατισµού,
της µισαλλοδοξίας και του αντισηµιτισµού, καθώς και την κατανόηση των θρησκευτικών παραδόσεων της Ελλάδας,
η) τη σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης για τα περιστατικά εις βάρος
χώρων θρησκευτικής σηµασίας στην Ελλάδα,
θ) την παροχή στοιχείων και απόψεων σε εθνικές και διεθνείς
εκθέσεις/αναφορές και σε διεθνείς οργανισµούς, επί θεµάτων
θρησκευτικών ελευθεριών,
ι) την κατάρτιση µνηµονίων συνεργασίας µε κυβερνητικούς και
µη κυβερνητικούς φορείς,
ια) τη διοργάνωση ηµερίδων και λοιπών εκδηλώσεων επί θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος,
ιβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 73
1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.
1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008
(Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συµπεριληφθεί στους
πίνακες κατάταξης, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε κενές οργανικές θέσεις
και σε περίπτωση µη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές,
εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, αµετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου µε
την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης
διορισµού τους.
2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 καλούνται
άπαξ προς διορισµό µε βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που
προκύπτει από τη συνολική βαθµολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και µέχρι την πλήρωση του
συνολικού αριθµού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που
αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν µε τον διορισµό εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρ. 2 περίπτωση α’
υποπερίπτωση ββ’ και της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004
(Α’138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 (Α’159) και των
παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’71).
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3. Ο διορισµός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος
ισχύει από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
Άρθρο 74
Τροποποίηση του π.δ. 79/2017
1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’109) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τµήµα είναι είκοσι δυο
(22) νήπια-προνήπια.»
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Αν ο αριθµός των νηπίων-προνηπίων υπερβαίνει τα είκοσι
δύο (22) σε ένα τµήµα, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος υποβάλλει αίτηµα στον αρµόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
για τη λειτουργία περισσότερων τµηµάτων, εφόσον υπάρχει στο
σχολείο διαθέσιµη αίθουσα. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτηµα, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς Επιτροπής, η οποία για τη διατύπωση της
εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών των όµορων νηπιαγωγείων.
Αν η εισήγηση της Επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο
σχολείο διαθέσιµη αίθουσα, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος του
νηπιαγωγείου αποστέλλει πίνακα µε τα ονόµατα των νηπίων-προνηπίων που διαµένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του
νηπιαγωγείου µε τις σχολικές περιφέρειες όµορων νηπιαγωγείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση µεταξύ των νηπίωνπρονηπίων του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο
αριθµός µαθητών που συµπληρώνουν τους είκοσι δύο (22) σε
τµήµα. Τα νήπια-προνήπια που δεν έχουν κληρωθεί κατανέµονται, µε απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής,
σε όµορα νηπιαγωγεία µε κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Τα
νήπια αδέλφια µαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόµενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόµενο δηµοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Οι αντίστοιχες εξαιρέσεις
µετακίνησης ισχύουν και για την πλήρωση θέσεων προνηπίων,
αν παραµένουν κενές θέσεις µετά από την εφαρµογή της προαναφερθείσας διαδικασίας εγγραφής νηπίων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενηµερώνει το νηπιαγωγείο αποχώρησης και τα νηπιαγωγεία υποδοχής. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος του σχολείου αποχώρησης ενηµερώνει τους γονείς/κηδεµόνες για τα σχολεία εγγραφής. Αν µετά την ολοκλήρωση των
παραπάνω διαδικασιών είναι αδύνατη η εφαρµογή της πρόβλεψης του ανώτατου ορίου των είκοσι δύο (22) νηπίων ανά τµήµα,
µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Προϊσταµένου Εκπαιδευτικών Θεµάτων, ο µέγιστος αριθµός των νηπίων-προνηπίων
ανά τµήµα µπορεί να ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25) µαθητές.
Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι τις 10
Ιουνίου.»
3. Στο άρθρο 6 του π.δ. 79/2017 προστίθεται παράγραφος 16
ως εξής:
«16. Σε κάθε περίπτωση, σε νηπιαγωγεία µε λειτουργικότητα
από επταθέσιο και άνω, ο ελάχιστος αριθµός των µαθητών δεν
µπορεί να είναι µικρότερος από δώδεκα (12) ανά τµήµα.»
4. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει για την εγγραφή
στο νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2019-2020.
5. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τµήµα είναι είκοσι δυο
(22).»
6. Η περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Αν ο αριθµός των µαθητών υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22)
σε ένα τµήµα ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλει αίτηµα στον
αρµόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τµηµάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιµη αίθουσα. Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτηµα, ύστερα από αιτιολογηµένη ει-

σήγηση της τριµελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της
εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α’τάξη των όµορων δηµοτικών σχολείων.
Αν η εισήγηση της Επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο
σχολείο διαθέσιµη αίθουσα, ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα µε τα ονόµατα των µαθητών που διαµένουν στα
όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου µε τις σχολικές περιφέρειες όµορων σχολείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση
µεταξύ των µαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθµός µαθητών που συµπληρώνουν τους είκοσι δύο (22)
σε τµήµα.
Οι µαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέµονται, µε απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται,
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όµορα
σχολεία µε κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Αδέλφια µαθητών
που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόµενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόµενο δηµοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενηµερώνει το
σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των µαθητών. Ο
Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος του σχολείου αποχώρησης ενηµερώνει τους γονείς/κηδεµόνες για τα σχολεία εγγραφής. Αν
µετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών είναι αδύνατη
η εφαρµογή της πρόβλεψης του ανώτατου ορίου των είκοσι δύο
(22) µαθητών ανά τµήµα, µε απόφαση του οικείου Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Προϊσταµένου Εκπαιδευτικών Θεµάτων, ο µέγιστος
αριθµός των µαθητών ανά τµήµα µπορεί να ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25). Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι τις
10 Ιουνίου.»
7. Στο άρθρο 7 του π.δ. 79/2017 προστίθεται παράγραφος 19
ως εξής:
«19. Σε κάθε περίπτωση, σε δηµοτικά σχολεία µε λειτουργικότητα από επταθέσιο και άνω, ο ελάχιστος αριθµός των µαθητών
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δώδεκα (12) ανά τµήµα.»
8. Η ισχύς των παραγράφων 5 και 6 αρχίζει:
α) για την εγγραφή στην Α’τάξη του δηµοτικού σχολείου από
το σχολικό έτος 2019-2020,
ν Β’ τάξη του δηµοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 20202021,
γ) για την εγγραφή στη Γ’ τάξη του δηµοτικού σχολείου από
το σχολικό έτος 2021 - 2022,
δ) για την εγγραφή στη Δ’ τάξη του δηµοτικού σχολείου από
το σχολικό έτος 2022- 2023,
ε) για την εγγραφή στην Ε’ τάξη του δηµοτικού σχολείου από
το σχολικό έτος 2023- 2024 και
στ) για την εγγραφή στη ΣΤ’ τάξη του δηµοτικού σχολείου από
το σχολικό έτος 2024-2025.
Αρθρο 75
Διατάξεις Αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α’114), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’38),
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 καταργούνται, συγχωνεύονται ή κατατέµνονται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι. και µε τη διαδικασία των παραγράφων 2
και 3 µετονοµάζονται. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Συγκλήτου, ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται ή µετονοµάζονται Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι.. Με απόφαση της Συγκλήτου
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για τη λειτουργία της Κατεύθυνσης Προχωρηµένου Εξαµήνου, όπως ιδίως το εξάµηνο έναρξης
λειτουργίας της κατεύθυνσης, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίµησης των φοιτητών και ο τρόπος επιλογής αυτών. Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Κατευθύνσεων Προχωρηµένου Εξαµήνου, δηλωτικό στοιχείο του παρεχόµενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος κατεύθυνσης. Οι παρούσες ρυθµίσεις καταλαµβάνουν και
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τις προβλεπόµενες στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 25
του ν. 1404/1983 (Α’173) Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.
4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα νεοϊδρυόµενα Τµήµατα και για την πρώτη θητεία Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζονται µέλη Δ.Ε.Π. των
δύο πρώτων βαθµίδων οποιουδήποτε Τµήµατος του Ιδρύµατος.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3432/2006 (Α’14) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για το διοικητικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο λειτουργεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Διοικητικού
Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων.»
4. Η περίπτωση α’ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’,
ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 που µεταβιβάζεται
από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι., ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, διαµορφώνεται ως εξής:
αα) εφόσον τα συνολικά έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι έως πέντε
εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%) των ως άνω εσόδων,
ββ) εφόσον τα συνολικά έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι έως δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό διαµορφώνεται κλιµακωτά: τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των ως άνω εσόδων
για τα πρώτα 5.000.000 ευρώ και τουλάχιστον δέκα τοις εκατό
(10%) για τα έσοδα από 5.000.000,01 ευρώ έως 10.000.000
ευρώ,
γγ) εφόσον τα συνολικά έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι έως είκοσι
εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ, το ποσοστό διαµορφώνεται κλιµακωτά: τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των ως άνω εσόδων
για τα πρώτα 5.000.000 ευρώ, τουλάχιστον δέκα τοις εκατό
(10%) για τα έσοδα από 5.000.000,01 έως 10.000.000 και τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τα έσοδα από
10.000.000,01 ευρώ έως 20.000.000 ευρώ,
δδ) εφόσον τα συνολικά έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι από είκοσι
εκατοµµύρια και ένα λεπτό του ευρώ (20.000.000,01) και πάνω
το ποσοστό διαµορφώνεται κλιµακωτά: τουλάχιστον πέντε τοις
εκατό (5%) των ως άνω εσόδων για τα πρώτα 5.000.000 ευρώ,
τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) για τα έσοδα από
5.000.000,01 έως 10.000.000, τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) για τα έσοδα από 10.000.000,01 ευρώ έως 20.000.000
ευρώ και τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) για τα έσοδα από
20.000.000,01 ευρώ και πάνω.»
5. Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε το ειδικό ποσοστό των εσπερινών Λυκείων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν και όσοι µαθητές
µετεγγράφονται από την Α’τάξη ηµερησίου Λυκείου στην Α’τάξη
εσπερινού Λυκείου εντός της προβλεπόµενης από τις κείµενες
διατάξεις προθεσµίας για µετεγγραφή.
6.α) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.
2725/1999 (Α’121) οι λέξεις «90% του αριθµού των µορίων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «100% του αριθµού των µορίων».
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8 του άρθρου
34 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς
Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 8% για την 1η νίκη, 6% για τη 2η νίκη και 4%
για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν
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για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα,
λογιζοµένων, για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωµατείων.»
γ) Στο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 οι λέξεις «σε ποσοστό 4,5%» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε ποσοστό 3%».
δ) Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
Άρθρο 76
Τροποποίηση των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου
έκτου της Π.Ν.Π. από 26 Ιουλίου 2018
(Α’ 138) όπως κυρώθηκε µε τον ν. 4576/2018 (Α’ 196)
Οι παράγραφοι 2, 3, 4 του άρθρου 6 της Π.Ν.Π. από 26 Ιουλίου
2018 (Α’138), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4576/
2018 (Α’196), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου παρατείνονται έως και την 31η Δεκεµβρίου 2019 οι προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ. ή σε Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών
που λήγουν ή έληξαν από 23.7.2018 έως και 31.12.2019. 'Έως
την ίδια ηµεροµηνία, για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσµίες καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων/διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών.
Αναστέλλεται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2019 η πληρωµή των
βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων την 23η Ιουλίου 2018 οφειλών
των προσώπων της προηγούµενης παραγράφου.
3. Κατασχέσεις λογαριασµών σε πιστωτικά ιδρύµατα και σε
ιδρύµατα πληρωµών ηλεκτρονικού χρήµατος που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 αίρονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2019. Μέχρι την ίδια
ηµεροµηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος τους.
4. Κατασχεθέντα και αποδοθέντα ποσά σε εκτέλεση της παραγράφου 3 από 23.7.2018 έως και 31.12.2019, επιστρέφονται
στους δικαιούχους, δεν συµψηφίζονται και δεν απαιτείται αποδεικτικό ενηµερότητας για την καταβολή τους κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων.»
Άρθρο 77
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
(Α’ 287), η φράση «µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου 2018», το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 3 της Π.Ν.Π. αντικαθίσταται από τη φράση
«µέχρι τις 28 Φεβρουάριου 2019».
Άρθρο 78
Το κτίριο και οι εγκαταστάσεις της Μαυρακείου Σχολής στο
Ελληνικό Αρκαδίας, των οποίων η χρήση παραχωρήθηκε από το
Μαυράκειο Φιλανθρωπικό Ίδρυµα µε έδρα το Σαιν Λούις της πολιτείας Μισούρι των ΗΠΑ στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, µπορεί να παραχωρούνται σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό ή από άλλα Υπουργεία µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την εκπλήρωση εκπαιδευτικών σκοπών.
Άρθρο 79
Τροποποίηση του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
1. Η παρ. 1 της περίπτωσης Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
αντικαθίσταται ως εξής:

2942

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

2. Ο πίνακας της παρ. 16 της περίπτωσης Α’ του άρθρου 11
του π.δ. 79/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

2943

2944

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Η περίπτωση ια’ της παρ. 16 του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Κατά το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου ο Σύλλογος
Διδασκόντων αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Σχολικού
Συµβουλίου σχετική µε το πλαίσιο υλικοτεχνικής οργάνωσης, τον
τρόπο υλοποίησης της «Διατροφικής Αγωγής» των µαθητών που
εγγράφονται στο Ολοήµερο Πρόγραµµα».
4. Η περίπτωση ιβ’ της παρ. 16 του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Η διδακτική ώρα της Διατροφικής Αγωγής ανατίθεται,
κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη
δεύτερη ώρα (14.15-15.00) του ολοήµερου προγράµµατος. Σε
κάθε περίπτωση, ο αριθµός των εκπαιδευτικών, συµπεριλαµβανοµένου και του υπευθύνου του ολοήµερου προγράµµατος,
στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία της Διατροφικής Αγωγής
δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των λειτουργούντων τµηµάτων της δεύτερης διδακτικής ώρας (14.15-15.00) του ολοήµερου προγράµµατος.»
Άρθρο 80
1. Η παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4559/2018 (Α’142) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα Φ.Π.Ψ. κατά τα
ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018,
καθώς και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019,
εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας
ως εξής:
α) Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 20152016 και 2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα
Φιλοσοφίας.
β) Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017,
καθώς και οι φοιτητές του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί
το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήποτε από τα δύο
Τµήµατα, ύστερα από δήλωση προτίµησης και απόφαση της
Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 4559/
2018 οι λέξεις «έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και το ακαδηµαϊκό έτος 20132014».
Άρθρο 81
Η παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α’164) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η παρ. 5 του άρθρου 50 και το άρθρο 60 του ν. 3528/2007
(Α’ 26), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρµόζονται και
για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»
Άρθρο 82
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4575/
2018 (Α’ 192) µετά τις λέξεις «Ειδικευόµενους Ιατρούς» προστίθεται φράση: «και στο σύνολο των ιατρών του Γενικού Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4575/2018 (Α’192) µετά
τις λέξεις «Ειδικευόµενων Ιατρών» προστίθεται φράση: «και του
συνόλου των ιατρών του Γενικού Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου».
Άρθρο 83
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
σε επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
16. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

18. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
19. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

21. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ το Σώµα 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 (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Τετάρτης 31 Οκτωβρίου 2018, της Πέµπτης 1ης Νοεµβρίου
2018, της Παρασκευής 2 Νοεµβρίου 2018, της Δευτέρας 5 Νοεµβρίου 2018, της Πέµπτης 8 Νοεµβρίου 2018, της Παρασκευής
9 Νοεµβρίου 2018, της Δευτέρας 12 Νοεµβρίου 2018, της Τετάρτης 14 Νοεµβρίου 2018, της Πέµπτης 15 Νοεµβρίου 2018, της
Παρασκευής 16 Νοεµβρίου 2018 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τετάρτης 31 Οκτωβρίου 2018, της Πέµπτης 1ης Νοεµβρίου
2018, της Παρασκευής 2 Νοεµβρίου 2018, της Δευτέρας 5 Νοεµβρίου 2018, της Πέµπτης 8 Νοεµβρίου 2018, της Παρασκευής
9 Νοεµβρίου 2018, της Δευτέρας 12 Νοεµβρίου 2018, της Τετάρτης 14 Νοεµβρίου 2018, της Πέµπτης 15 Νοεµβρίου 2018 και της
Παρασκευής 16 Νοεµβρίου 2018 επικυρώθηκαν.
Επίσης έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν.3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 16-01-2019:
Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Ποινική δικογραφία που αφορά στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ευτυχία
Αχτσιόγλου και στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο και
Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 23.54’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

