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Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος
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Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ,
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΑΗΛ
ΧΩΡΑΦΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΛΑΚΗΣ,
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ,
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΙΑ∆Η,
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Παιδεία.

---------------------
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α ρχίζει η έκτακτη συνεδρίαση, είναι
παρόντα 27 µέλη, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
κανονισµού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τµήµατος
του Τ.Ε.Ε. σε συνδυασµό µε το άρθρο 7§9 του Ν.1486/ 1984 έχουµε
απαρτία.
Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης είναι:
 Πρώτον, ανακοινώσεις Προεδρείου.
 ∆εύτερον, παιδεία.
Στο Προεδρείο έχει κατατεθεί από τις παρατάξεις ΑΜΑΝ και ΑΜΑΚ
ψήφισµα για τα φορολογικά µέτρα της Κυβέρνησης.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του κανονισµού
λειτουργίας το Προεδρείο αποφάσισε ότι το κείµενο αποτελεί ψήφισµα,
και σύµφωνα µε την παράγραφο 2 θα συζητηθεί τελευταίο θέµα. Υπάρχει
πρόταση να µπει και ένα έκτακτο θέµα, δηλαδή 4 ο θέµα.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 τα ψηφίσµατα συζητούνται και
ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέµατα. Όχι,
µε συγχωρείτε λάθος, δεν θα συζητηθεί 4 ο θέµα, θα συζητηθεί πριν την
παιδεία και θα τελειώσει γρήγορα.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Α ντιπροσωπείας καταθέτει πρόταση να
συζητηθεί εκτός Η.∆., στα πλαίσια του θέµατος, µε τίτλο: Προτάσεις,
τοποθετήσεις, παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., ένα θέµα το οποίο δηµιουργήθηκε σήµερα το
πρωί µε δηµοσιεύµατα..., Τζανίνη την πήρες την εφηµερίδα; Μην τη
χάσεις, την πήρε, µε θέµα το ΒΟΑ Κ, συµφωνεί το Σώµα; Να υποθέσω
οµόφωνα.
ΘΕ ΜΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσε ις Προε δρε ίου
Προχωρούµε στο 1 ο θέµα το οποίο
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
είναι ανακοινώσεις Προεδρείου.
Το προηγούµενο θέµα θα συζητηθεί
δεύτερο, αµέσως µετά τις ανακοινώσεις, µετά θα πάει το ψήφισµα και
µετά θα πάµε στην παιδεία.
Ο συνάδελφος Χαράλαµπος Μαµουλάκης υπέβαλε την παραίτηση
του από τη ∆.Ε . την οποία και σας διαβάζω.
Προς τον Πρόεδρο της Α ντιπροσωπείας Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ .. κοινοποίηση
κ. Πρόεδρο ∆.Ε ..
Θέµα παραίτησης από τη ∆.Ε. Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ .. Αγαπητέ Πρόεδρε, µε
την παρούσα επιστολή µου σε ενηµερώνω ότι προτίθεµαι να παραιτηθώ
από τη θέση µου ως µέλος της ∆.Ε . του Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ. και σου ζητώ να
κάνεις αποδεκτή την παραίτηση µου.
Οι λόγοι της παραίτησης µου είναι καθαρά επαγγελµατικής φύσεως,
λόγω του αυξηµένου προσωπικού φόρτου εργασίας.
Η µέχρι τώρα
συνεργασία µας στα τρία αυτά χρόνια που ήµουν µέλος της ∆.Ε. του
Τ.Ε .Ε ./Τ.Α.Κ . ήταν πραγµατικά άψογη και εποικοδοµητική για όλους µας.
Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι η αποχώρηση µου από τη ∆.Ε. δεν
συνιστά και παραίτηση από τον αγώνα για την ανάδειξη του Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ.
ως σηµαντικότατου επιστηµονικού φορέα που έχει φωνή και άποψη για τα
δρώµενα του τεχνικού και όχι µόνο κόσµου. Εξάλλου η παραµονή µου
στην Α ντιπροσωπεία του Τµήµατος ως µέλος πιστοποιεί αυτή τη διάθεση
µου για προσφορά.
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Με εκτίµηση Χάρης Μαµουλάκης, πολιτικός µηχανικός.
Ως εκ τούτου υπεγράφη την 03.09.2008 από το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας η πράξη αντικατάστασης του από την κ. Ιουλία
Μπαρτολότσι πολιτικό µηχανικό που είναι η αµέσως επόµενη κατά σειρά
εκλογής του ιδίου ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκε ο κ. Χαράλαµπος
Μαµουλάκης στη ∆.Ε ..
Η επόµενη έκτακτη συνεδρίαση της Α ντιπροσωπείας µε µοναδικό
θέµα προτάσεις – τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. θα
γίνει την 01.10.2008, όπως είχε αποφασιστεί στην προηγούµενη
συνεδρίαση.
Είχαµε συµφωνήσει ότι θα γίνουν δύο αλλεπάλληλες, ανεξάρτητες
συνεδριάσεις.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡ ΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕ ΜΑ
Προτάσε ις – τοποθετήσε ις – παρατηρήσε ις
ε πί θε µ άτων σχετικών µε την
δραστηριότητα και λ ειτουργία του Τ.Ε .Ε.
Προχωρούµε στο επόµενο θέµα το
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
οποίο είναι εκτός Η.∆., προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεµάτων σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε ..
Παρακαλώ ο Πρόεδρος της ∆.Ε. να µας ενηµερώσει για τα
δηµοσιεύµατα των πρωινών εφηµερίδων και αν δεν κάνω λάθος µία
συνέντευξη τύπου δόθηκε σήµερα το πρωί; ∆εν ξέρω τι ακριβώς έγινε,
ήρθαν κάτι δηµοσιογράφοι να ρωτήσουν, δεν ξέρω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι καλησπέρα, σήµερα το
πρωί όπως θα είδατε µε πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα η ΤΟΛΜΗ αναφερόταν
στην υπόθεση του ΒΟΑΚ , αναφέροντας µάλιστα ότι διόδια τώρα στο
ΒΟΑΚ προτείνει το Τ.Ε.Ε ..
Η ΠΑ ΤΡΙ∆Α είχε αυτούσια και ίσως να ήτανε και..., είναι η καλύτερη
δηµοσιογραφικά επιλογή όταν έχεις κάποια στοιχεία από το ΑΠ, από το
Αθηναϊκό Πρακτορείο να µεταφέρεις αυτούσια ώστε να µη δηµιουργούνται
και παρεξηγήσεις, το ρεπορτάζ και ανέγραφε ακριβώς το κείµενο το οποίο
έχω µπροστά µου και το οποίο είναι από το Τ.Ε .Ε . και από το
παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας το οποίο θα σας πω τα πιο σηµαντικά
στοιχεία. Η ΝΕΑ Κ ΡΗΤΗ δεν ανέφερε τίποτα.
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ έκανε ένα παρόµοιο ρεπορτάζ και έλεγε κάποια
πράγµατα από το δελτίο τύπου αυτό εδώ, και ανέφερε νοµίζω και κάποια
πράγµατα από τη δικιά µας απόφαση που πριν από λίγο καιρό πήραµε
εδώ στην Α ντιπροσωπεία.
Λοιπόν, όπως θυµάστε είχαµε κάνει µία εκδήλωση για την οδική
ασφάλεια πριν από δύο µήνες, µια καθ’ όλα πετυχηµένη εκδήλωση. Αυτά
τα στοιχεία λοιπόν τα οποία πάνω – κάτω µας παρουσίασαν εδώ και µε
κάποια νέα πρόσφατα του καλοκαιριού που είχαν µαζέψει από το
παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας, βγήκαν µε µία συνέντευξη τύπου ο
καθηγητής ο Ψαριανός ο συντονιστής του παρατηρητηρίου µε το Γιάννη
τον Α λαβάνο και τα έδωσαν στη δηµοσιότητα.
Πολύ γρήγορα µπορώ να σας πω τρία – τέσσερα τα πιο σηµαντικά
στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν, µεταξύ βέβαια των οποίων αναφέρθηκε
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και η υπόθεση του ΒΟΑΚ , και γι’ αυτό έγινε θέµα, κεντρικό θέµα σήµερα
σε όλα τα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Να σας ενηµερώσω όµως και να σας πω ότι, τα στοιχεία τα οποία
αντλήθηκαν το καλοκαίρι λένε ότι το πρώτο οχτάµηνο του 2008,
συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2007, τα θανατηφόρα
δυστυχήµατα αυξήθηκαν κατά 8,6, ενώ τα ατυχήµατα και οι σοβαρά
τραυµατίες κατά 7,8.
Κατά το τρίµηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2008 καταγράφηκαν 118
νεκροί περισσότεροι σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα,
δηλαδή είχαµε αύξηση 32% . Επίσης 374 βαριά τραυµατίες, περισσότερος
αριθµός που ισοδυναµεί µε αύξηση κατά 23% , αναφέρει κάτι εδώ για το
πέταλο του Μαλλιακού.
Λέει µετά σωρεία τροχαίων δυστυχηµάτων και ατυχηµάτων
καταγράφηκαν στις τουριστικές περιοχές και ιδιαίτερα στα νησιά, µε
αυξηµένη συµµετοχή αλλοδαπών τουριστών και κυρίως εκείνων που
οδηγούν τετράτροχα, µε κίνηση δηλαδή δίτροχου, τις γνωστές γουρούνες.
Λοιπόν αναφέρθηκε και στο ατύχηµα της Σερίφου, σε ένα µεγάλο
δυστύχηµα στα Χ ανιά που έγινε.
Και απέναντι λοιπόν καταλήγει τώρα, µετά απ’ αυτά τα
χαρακτηριστικά παραδείγµατα και τα στοιχεία που έδωσε, σ’ αυτή την
καταιγίδα των τροχαίων δυστυχηµάτων – ατυχηµάτων και την απώλεια
ανθρώπων, το Τ.Ε .Ε. εκτιµά ότι απαιτείται η άµεση σύνταξη ενός
επικαιροποιηµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Α σφάλειας, Ε ΣΟΑ , µε
συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων λόγω αρµοδιότητας Υπουργείων το
οποίο θα προβλέπει συγκεκριµένες δράσεις σε προσδιορισµένο χρονικό
διάστηµα. Κ αθώς επίσης τη σύσταση ειδικής διυπουργικής επιτροπής
παρακολούθησης των έργων και µέτρων, που κατά την άποψη του
παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας θα πρέπει να προβλέπει.
Κ αι
αναφέρει τώρα ποια είναι τα πιο σηµαντικά πράγµατα που προβλέπεται
µέσα απ’ αυτό το σχεδιασµό και είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου
όπου αναφέρει ότι, διάθεση ετήσιας δαπάνης ίσης µε 2,5 έως 4% του
κόστους κατασκευής ετησίως.
Και αναφέρει εδώ ότι, υπενθυµίζουµε ότι τα έσοδα από τα διόδια,
ανοίγει παρένθεση, τα οποία θεωρητικώς είχανε επιβληθεί για τη
συντήρηση του οδικού δικτύου εκχωρήθηκαν στις κοινοπραξίες
παραχώρησης των αυτοκινητοδρόµων, εν είδει κρατικής συµµετοχής στο
κόστος κατασκευής των νέων έργων. Α ναφέρει ότι είναι πολύ σηµαντικό
και πρέπει να γίνεται ουσιαστική αναβάθµιση – βελτίωση όπου απαιτείται
και όπου απαιτείται ανακατασκευή του δευτερευόντως οδικού δικτύου.
Και έρχεται τώρα στο..., γιατί µεταναστεύουν ατυχήµατα από τους
δρόµους που καλυτερεύουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο
δευτερεύον οδικό δίκτυο, και µετά απ’ αυτό έρχεται λοιπόν στο δικό µας
στο οποίο αναφέρει τα εξής, για το Β ΟΑ Κ:
Άµεση σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για το Β όρειο Οδικό Άξονα
Κρήτης, αλλά και διερεύνησης των λόγων που έχουν οδηγήσει σε µεγάλη
βραδύτητα των πορεία των έργων βελτίωσης του συγκεκριµένου οδικού
άξονα, καθώς και τη διερεύνηση ενδεχόµενης δυνατότητας ένταξης του
ΒΟΑΚ ή τµήµατος του σε σύστηµα παραχώρησης.
Πρέπει να επισηµάνουµε στο σύνολο των 312 χιλιοµέτρων αυτού
του οδικού άξονα, τα τελευταία 20 χρόνια κατασκευάστηκαν µόλις 37
χιλιόµετρα, ποσοστό 12%, µε διαχωρισµένα τα οδοστρώµατα ανά
κατεύθυνση.
Επίσης ενώ το κόστος των απαλλοτριώσεων κατά την περίοδο
κατασκευής του συγκεκριµένου οδικού άξονα, κατά τη δεκαετία του ’70
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οπότε και κατασκευάστηκε, ήταν µόλις 4% της συνολικής δαπάνης
κατασκευής, σήµερα έχει εκτιναχθεί στο 100%, δεδοµένο που απειλεί
σοβαρά την οµαλή χρηµατοδότηση του έργου.
Και αναφέρει και κάποια άλλα στοιχεία, και λαµβάνοντας αυτά τα
στοιχεία αποµονώνοντας και αναδεικνύοντας το θέµα του Β ΟΑΚ βγήκαν
µ’ αυτά τα πρωτοσέλιδα ότι το Τ.Ε .Ε. πρωτοστατεί ας πούµε στο να
µπουν διόδια ή κάπως έτσι αφηνόταν να δηµιουργηθεί. Αυτή ήταν η
αίσθηση ας πούµε που αποκόµιζε κάποιος αν το διάβαζε, γιατί στη µέσα
σελίδα είχα κάνει εγώ κάποια δήλωση ότι εµείς δεν εξετάζουµε καµία, δεν
υπάρχει τέτοιο θέµα για διόδια, και τους είπα ακριβώς την απόφαση την
οποία έχουµε πάρει και η οποία ζητάει να γίνει µία µελέτη,
οικονοµοτεχνική µελέτη σκοπιµότητας για να δούµε τι πρέπει να γίνει
ώστε ο δρόµος αυτός να κατασκευαστεί και να γίνει πραγµατικότητα.
Αυτή ήταν η δικιά µου δήλωση, αλλά ξέρετε ότι οι εφηµερίδες
διαµορφώνουν όπως θέλουν ας πούµε, παίρνουν τις δηλώσεις, τις
κόβουν, τις διαµορφώνουν όπως θέλουν και σου παρουσιάζουν στο τέλος
αυτό που θέλουν.
Αυτά ήτανε σε γενικές γραµµές, στη διάθεση σας για κάποια
ερώτηση ή επεξήγηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι προχωρούµε στο στάδιο
των ερωτήσεων, ανοίγει κατάλογος θέλει να ρωτήσει κανείς τίποτα; Ένα
λεπτό, ένα λεπτό ρωτάω..., άσε το γιατί, είπαµε κατάλογος αυτών που
θέλουν να ρωτήσουν. Λοιπόν θέλεις να ρωτήσεις; Όχι δεν θα ρωτήσεις
εµένα, θα βγεις πάνω να το ρωτήσεις.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι, δεν θέλω τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν Β άννα έχεις το λόγο.

∆εν θες;

Λοιπόν Σφακιανάκη;

Άλλος;

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Θέλω να ρωτήσω Πρόεδρε αν, πριν βγει αυτή η
ανακοίνωση από την Αθήνα, από τη ∆ιοικούσα ο Πρόεδρος, ο
οποιοσδήποτε είχε κάποια επικοινωνία µαζί σου και αν σου έθεσε υπόψη
ότι η άποψη τους είναι αυτή, γιατί είναι σαφέστατη. Το δελτίο τύπου είναι
από χθες βράδυ στην ιστοσελίδα του Τ.Ε .Ε ., µπορεί να το δει καθένας,
γιατί µπαίνει ένα ζήτηµα, πως καταλήγουνε και αποφασίζουνε τέτοια
πράγµατα χωρίς να ρωτάνε.
Το δεύτερο, αν τους έχεις εσύ ενηµερώσει ήδη και αν γνωρίζουνε
ότι στις 31 του Οκτώβρη θα έχουµε εδώ στη συνδιάσκεψη, στη σύσκεψη
των περιφερειακών τµηµάτων τοπικό θέµα το ΒΟΑΚ , όπου ενδεχοµένως
θα µπορούσαν να ενηµερωθούµε αναλυτικά για το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πρόεδρε έχεις το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Λοιπόν Κ ώστα να σου απαντήσω και εσένα
το γιατί βγήκε το δηµοσίευµα και γιατί έγινε η συνέντευξη τύπου. ∆εν το
ξέρω, δεν το γνωρίζω, υποπτεύοµαι ότι λόγω του ότι είχαµε µια έξαρση
θανατηφόρων ατυχηµάτων Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, έκρινα σκόπιµο να
βγουν τώρα και να µιλήσουν για τα τροχαία ατυχήµατα, γιατί ξανάλεω η
συνέντευξη τύπου δόθηκε για τα τροχαία ατυχήµατα και βέβαια
αναφέρθηκε κάπου για το Μαλλιακό και κάπου για το ΒΟΑΚ .
∆εν είχα καµία ενηµέρωση Βάννα, απολύτως καµία ενηµέρωση,
ούτε καν από το παρατηρητήριο ούτε από τον Καστή, πόσο µάλλον από
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τον Αλαβάνο. Για την απόφαση µας εµάς επισήµως δεν τους έχουµε
ενηµερώσει, γιατί την Παρασκευή θα συµµετέχει λόγω δικιάς µου
αδυναµίας η Χ αρά η Τριαµατάκη στη σύνοδο των Προέδρων, όπου θα
τους ενηµερώσει για την απόφαση µας και σας ενηµερώνω που ακούσατε
και από τη Βάννα ότι 31, 1 και 2 θα γίνει στο Ηράκλειο η συνδιάσκεψη
όλων των ∆ιοικουσών της Ε λλάδας και της κεντρικής ∆ιοικούσας όπου
αποφασίσαµε τοπικό θέµα, το θέµα του ΒΟΑ Κ και της ολοκλήρωσης του.
∆εν υπήρχε λοιπόν καµία ενηµέρωση, ούτε κανένα ερώτηµα, ούτε
καµία επεξήγηση και δεν ξέρω αν είδαν καν..., µάλλον πρέπει να την
έχουν δει την απόφαση της Αντιπροσωπείας την οποία βγάλαµε
πρόσφατα στις 16 του Ιούλη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ανοίγει κατάλογος για τοποθετήσεις,
θέλει να τοποθετηθεί κανείς; Άλλος;
Λοιπόν διαβάζω τον κατάλογο, είναι Αγαπάκης, Ορφανός,
Σφακιανάκη, κλείνει ο κατάλογος.
Συνάδελφε Αγαπάκη έχεις το λόγο. ∆εν σας βάζω χρόνο, αλλά να
είσαστε σύντοµοι.
Α γαπητοί συνάδελφοι και εγώ έκπληκτος είδα τα
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ:
δηµοσιεύµατα σήµερα τα οποία µου προξένησαν και εµένα εντύπωση,
αλλά επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά ότι οι εφηµερίδες διογκώνουν
αυτό που θέλουν να διογκώσουν.
Φαντάζοµαι στα πλαίσια...,
λαµβάνοντας µάλλον υπόψη τα ατυχήµατα που έχουν συµβεί το τελευταίο
δεκαήµερο, τα οποία πράγµατι ήταν έτσι λίγο µαζεµένα και τόσο στο
Ηράκλειο, αλλά και στα Χανιά, βρήκαν ίσως µια αφορµή για να
διογκώσουν κάποια πράγµατα.
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να κρίνω ότι η υπερβολή σε κάποιες
εφηµερίδες δεν παλεύεται. ∆ηλαδή για παράδειγµα βλέπω πρωτοσέλιδο
στην ΠΑΤΡ Ι∆Α παγίδες του ΒΟΑΚ , αίτιο λέει για τα ατυχήµατα.
∆ιαβάζοντας το εσωτερικό δηµοσίευµα και εγώ δεν είδα τίποτα να
αναφέρει κάτι συγκεκριµένο για παγίδες, γενικά και αόριστα. Θεωρώ ότι
είναι µια υπερβολή και µία παραπλάνηση που το συνηθίζουν αυτό οι
εφηµερίδες για να τραβήξουν την προσοχή του αναγνώστη. Θα περίµενε
κανείς να πουν κάποια συγκεκριµένα πράγµατα που εντάξει, υπάρχουν
συγκεκριµένα πράγµατα, δεν είναι όλα ρόδινα.
Επίσης µου έκανε εντύπωση και ένα άλλο δηµοσίευµα της
εφηµερίδας ΤΟΛΜΗ, η οποία µιλάει για διόδια. Αυτή τη στιγµή όπως και
εµείς εδώ στο Επιµελητήριο Ανατολικής Κρήτης αλλά και στο αντίστοιχο
της ∆υτικής Κρήτης, όλοι µιλάµε πλέον, όλοι έχουµε πει, παιδιά µη λέµε
γενικότητες, µη λέµε αοριστίες, µη λέµε για παραχωρήσεις. Αυτά τα
πράγµατα δεν µπορεί να τα πει κανείς έτσι ξεκάρφωτα, πρέπει να γίνει
µια οικονοµοτεχνική µελέτη για τους πόρους που πρόκειται να διατεθούν
και για το που µπορούν να βρεθούν οι υπολειπόµενοι πόροι. Αυτό το
πράγµα το λένε όλοι, άπαντες πλέον, µε κάποιες επιφυλάξεις από
κάποιες πλευρές, οι οποίες είναι θεµιτές και λογικές.
Λοιπόν αυτό ειπώθηκε και εδώ, ειπώθηκε και στο Περιφερειακό
Συµβούλιο, ειπώθηκε και στο Τ.Ε.Ε . ∆υτικής Κ ρήτης, ειπώθηκε και στο
Τ.Ε .Ε . Α νατολικής Κ ρήτης, πάρθηκαν οι σχετικές αποφάσεις, σιγά τα
αυγά, πρώτη φορά ακούγεται αυτό; Α υτό είναι θέµα πλέον αν θέλετε µιας
πολιτικής απόφασης, αν η τρέχουσα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕ ΧΩ∆Ε θέλει
να το κάνει, µπορεί να το κάνει και κατά την άποψη µας χρειάζεται να το
κάνει.
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Λοιπόν και το βγάζει πρώτο τίτλο διόδια, ποιος µίλησε για διόδια;
∆ηλαδή τραβάνε ένα τίτλο, είναι µια λογική επικοινωνιακή κάποιων
δηµοσιογράφων, άλλα λένε οι ανακοινώσεις και άλλα βγάζουν αυτοί.
Οφείλω να πω ότι µε λύπη είδα και το δηµοσίευµα της ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ
που είπα πριν να λέει, η κακή κατάσταση λέει ΒΟΑΚ . ∆εν λέµε ότι είναι
καλή, αλλά η κακή κατάσταση, οι παγίδες του ΒΟΑΚ αιτία για τα
ατυχήµατα, χωρίς να λέει µία παγίδα µέσα στο δηµοσίευµα, καθαρή
παραπλάνηση, καθαρότατη. Μου κάνει εντύπωση γιατί και εµένα πολλές
φορές µε παίρνουν οι δηµοσιογράφοι, κανείς δεν µε ενόχλησε, κανείς δεν
µε πήρε, εντάξει.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. συνάδελφε.
Λοιπόν, θέλω να πω µ’ αυτό, αυτοί κάθε φορά βρίσκουν, δηλαδή οι
διάφοροι δηµοσιογράφοι βρίσκουν κάποια ψιλοαφορµή ε νδεχοµένως και
υπάρχει – αν θέλετε – ένα κείµενο ή ένα δηµοσίευµα, εν προκειµένω
υπήρξε
ένα
δελτίο
τύπου
του
παρατηρητηρίου
του
Τεχνικού
Επιµελητηρίου, άλλα ήθελε να πει, άλλα βγάζουν αυτοί.
∆ηλαδή εγώ τι κατάλαβα;
Ότι εντάξει, πρέπει να γίνει µια
οικονοµοτεχνική µελέτη σκοπιµότητας, ωραία, εκεί συµφωνούµε όλοι,
άπαντες. Λοιπόν υπάρχει ένα θέµα για τη συντήρηση, ναι, σοβαρό θέµα.
Αυτό που λέει η ανακοίνωση του Τεχνικού Επιµελητηρίου ότι το 4% του
προϋπολογισµού πρέπει να δίνεται, βεβαίως, είναι ένα θέµα που αυτή τη
στιγµή δεν δίνεται, σοβαρό θέµα. Αντί να πουν αυτό το πράγµα οι
εφηµερίδες, ότι βρε παιδιά έχουµε συντήρηση; Έ χουµε πόρους; Πρώτο
θέµα, πόροι υπάρχουν; Συνάδελφοι δεν υπάρχουν, απλές κουβέντες,
αντί να θίξουνε αυτό το θέµα κάθονται και λένε για γενικότητες και
σαχλαµάρες ας πούµε.
Λοιπόν, πράγµατι το συνηθίζουν κάποιες εφηµερίδες για να
δηµιουργήσουν είπαµε εντυπώσεις, για να τραβήξουν τα βλέµµατα των
αναγνωστών κ.λ.π. Νοµίζω ότι και το τµήµα το δικό µας έχει τοποθετηθεί
πάρα πολύ σαφώς και συγκεκριµένα και µε την πρόσφατη απόφαση που
πήρε, αλλά και µε το θέµα το οποίο αναδεικνύει ως µείζον θέµα τόσο της
ανατολικής όσο και γενικότερα όλης της Κρήτης µε τη συνδιάσκεψη των
∆ιοικουσών Ε πιτροπών όπου θα τεθούν κάποια ζητήµατα στην ουσία
τους.
Κατά τα υπόλοιπα θεωρώ ότι τα δηµοσιεύµατα ήταν απλώς ένα
επικοινωνιακό παιχνίδι κάποιων που θέλουν να δηµιουργήσουν
εντυπώσεις και τίποτα παραπέρα επί της ουσίας.
Αυτά προς το παρόν, δεν ξέρω, νοµίζω ότι αυτά που αναφέρει το
Τ.Ε .Ε . ουσιαστικά αναφέρθηκαν και τότε στο πρόγραµµα οδικής
ασφάλειας.
Μια παρατήρηση µόνο να κάνω για τα τροχαία, πράγµατι υπάρχει
µια έξαρση ατυχηµάτων τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά, ειδικά στη
δυτική ζώνη των Χανίων, επειδή η δυτική ζώνη των Χανίων είναι
τουριστική ζώνη.
Απ’ ότι θυµάστε και στην ηµερίδα που παρουσιάστηκε και που είχε
πάρα πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα και τα οποία κάποιοι συνάδελφοι εξ
Αθηνών, ο κ. Ψαριανός και ο κ. Κ αστής αν θυµάµαι καλά τα συνέλεξαν
και τα έβαλαν σε ένα κείµενο.
Τα τροχαία παρουσιάζουν έξαρση στο νοµό Χανίων συνάδελφοι, το
2008 έχουµε ιδιαίτερη έξαρση στο νοµό Χ ανίων και ειδικά στη δυτική
ζώνη.
∆εν µπορώ να πω..., στο Ηράκλειο υπάρχει µια κατάσταση
στάσιµη, στο Ρέθυµνο υπάρχει µια κατάσταση ύφεσης, δηλαδή έτσι
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ελαφράς υποχώρησης, στο Λασίθι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο
πρόβληµα αυτή τη στιγµή.
Εποµένως οι γενικότητες ότι αυξήθηκαν κατά τόσα ή τόσα τοις
εκατό κ.λ.π., µάλλον πρέπει να είναι πιο συγκεκριµένες. Υπάρχει ένα
πρόβληµα σοβαρό για φέτος, για τα Χανιά πράγµατι, αλλά έτσι που τα
λέει τώρα το δηµοσίευµα κ.λ.π. νοµίζω ότι είναι παραπλάνηση και
υπερβολές. Ε υχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Έ τσι όπως τα είπε ο συνάδελφος Α γαπάκης έχω τη γνώµη
ότι υποβάθµισε το θέµα, µίλησε δηλαδή για υπερβολές των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, για σαχλαµαρίτσες. Εγώ νοµίζω ότι είναι σοβαρό
το θέµα και θα αναφερθώ συγκεκριµένα.
Επειδή δεν γίνεται η συζήτηση για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
πως πρόβαλαν το θέµα σήµερα, µου ήρθε στο µυαλό κάτι που είχα
διαβάσει πριν από ένα µήνα περίπου στο ΕΘΝΟΣ και στον ΕΛΕ ΥΘΕ ΡΟ
ΤΥΠΟ, από αφορµή την παράδοση στην κυκλοφορία ενός τµήµατος της
Εγνατίας.
Το ΕΘΝΟΣ αντιπολιτευόµενη στη σηµερινή Κυβέρνηση
εφηµερίδα, προσκείµενη στο ΠΑ ΣΟΚ , έγραφε ότι δόθηκε στην
κυκλοφορία, τρεις γραµµές, δόθηκε στην κυκλοφορία ένα τµήµα της
Εγνατίας, πράγµα που δείχνει ότι προχωράει το µεγάλο έργο κ.λ.π.
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ συµπολιτευόµενη εφηµερίδα της Νέας
∆ηµοκρατίας που θα είχε λόγο να πανηγυρίζει, έγραφε ένα εκτενέστατο
δηµοσίευµα που έγραφε για τις καθυστερήσεις τις χρονικές, για τις
υπερβάσεις του κόστους, για τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στην
ολοκλήρωση των τµηµάτων της Εγνατίας κ.λ.π.
Ο λόγος απλός, ο
Μπόµπολας.
Συνάδελφε Αγαπάκη δεν µπορούµε να µιλάµε για
υπερβολές των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και για κάποιους
δηµοσιογράφους οι οποίοι σαχλαµαρίζουν.
Να µου επιτρέψετε να πω ότι ακόµα και οι συζητήσεις που κάνουµε
εδώ πέρα, αυτές που αναλωθήκαµε σε δύο προηγούµενες συνεδριάσεις
για το Β ΟΑΚ, κατά κάποιο τρόπο είναι ακαδηµαϊκού επιπέδου, ακόµα και
τα ψηφίσµατα που γράφουµε, που τσακωνόµαστε αν θα βάλουµε ότι
χρειάζεται οικονοµοτεχνική µελέτη ή όχι και που το ψηφίσατε, θυµάστε
κατά πλειοψηφία από τη ∆ΑΚ Ε και την ΠΑ ΣΚ βγήκε ότι χρειάζεται
οικονοµοτεχνική µελέτη, αυτή η έκφραση τελικά άµα δεις δηλαδή την
πραγµατικότητα ποια είναι, είναι η περί διαγραµµάτου απόδοση της
πραγµατικότητας που κάνουν οι διανοούµενοι, εµείς δηλαδή, µιλάµε
οικονοµοτεχνική µελέτη.
Τα συµφέροντα, τύπου Μπόµπολας, είναι εκείνοι που προχωρούνε
και παλεύουνε λυσσασµένα για τα διόδια, είναι εκείνοι που µέσω των
παπαγαλακιών που διαθέτουνε σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είτα
τα δικά τους, είτε τα φίλια µέσα µαζικής ενηµέρωσης, προσπαθούν να
καλλιεργήσουν το κλίµα. Μη νοµίζουµε ότι εµείς διαµορφώνουµε την
πραγµατικότητα ως Τεχνικό Επιµελητήριο µε τα ψηφίσµατα µας, την
πραγµατικότητα τη διαµορφώνουν τα συµφέροντα τα οποία είναι κυνικά,
τα οποία και στην Ε λλάδα και προφανώς στην Ε υρωπαϊκή Έ νωση
θέλουνε τα φιλέτα των εθνικών δρόµων, αυτά που κατασκευάζονται µε
έξοδα µεγάλα και που έχουνε µεγάλες κυκλοφορίες και κατά συνέπεια
πρέπει να έχουνε και τις αντίστοιχες αποσβέσεις, θα πρέπει να
αποδοθούνε ως φιλέτα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Αυτά είναι τα συµφέροντα τα οποία διαµορφώνουνε την
πραγµατικότητα και τα οποία οδηγούνε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να
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παίζουνε τέτοιο ρόλο, σαν και αυτό που βλέπουµε σήµερα και θα
τρέχουνε τα µάτια µας.
Εγώ δεν έχω κανένα λόγο συνάδελφε Α γαπάκη, και προσωπικά σ’
εσένα απευθυνόµενος, και σε άλλους συναδέλφους, να αµφισβητήσω την
πολιτική..., την προσωπική πολιτική σου εντιµότητα, αλλά όµως µε τις
τεχνικές και επιστηµονικές µας προσεγγίσεις εµείς, καταλήγουµε να
γινόµαστε αυτοί που βάζουµε πλάτες, και άθελα µας αν θέλετε και σε
διαφωνία ιδεολογική – πολιτική ή αν θέλετε προσωπική που έχουµε καµιά
φορά, στα συµφέροντα. Α υτοί διαµορφώνουνε τα συµφέροντα και είναι
οδοστρωτήρας τα συµφέροντα.
Προφανώς, δείτε και από την πλευρά της Κ υβέρνησης, συζητάµε
τώρα αυτό το δηµοσίευµα σήµερα που προετοιµάζει το έδαφος για τα
διόδια στην Κρήτη, δεν πάει να λέει το Τεχνικό Ε πιµελητήριο ό,τι θέλει,
τη στιγµή που η Κ υβέρνηση επέβαλε, αυτό είναι θέµα αυτής της
βδοµάδας, διπλασιασµό των διοδίων στην εθνική Α θηνών – Κ ορίνθου αν
δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν τα συµφέροντα δηλαδή..., εµείς συζητάµε τα
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
συµφέροντα δρουν και έχουνε και εκπροσώπηση πολιτική στην
Κυβέρνηση, τι συζητάµε τώρα να καταγγείλουµε γιατί η ΤΟΛΜΗ...
Το άλλο που θέλω να πω και τελειώνω είναι να δούµε ποιος είναι
και ο ρόλος µας, δηλαδή αν επιλέγουµε τέτοιο ρόλο να κάνουµε
συζητήσεις
εδώ
πέρα
διανοουµενίστικες
και
εγκεφαλικές
περί
διαγραµµάτου αγνοώντας την κυνική, την ωµή πραγµατικότητα που
διαµορφώνεται στο χώρο των τεχνικών έργων και των πολιτικών
συµφερόντων που τα καλύπτουνε, τότε θα καταλήξουµε σαν περιφερειακό
τµήµα του Τ.Ε.Ε . να διαµαρτυρόµαστε που και που για τις ωµές
παραβιάσεις που κάνει το κεντρικό Τεχνικό Επιµελητήριο µε τη
δραστηριότητα του στην αυτοτέλεια ή στην πρωτόβουλη δράση των
τµηµάτων. Εδώ αποδεικνύεται ότι ο ρόλος των περιφερειακών τµηµάτων
είναι διακοσµητικός, δεν πα να συζητάµε εµείς, και να καταλήγουµε
ακόµα και σ’ αυτές τις ερµαφρόδιτες διατυπώσεις περί οικονοµοτεχνικής
µελέτης που είναι ο ∆ούρειος Ίππος για να πούµε αύριο – µεθαύριο για
τα διόδια όπως το χαρακτηρίσαµε εµείς µε συνεργασία ΠΑΣΚ και ∆ΚΜ
εδώ µέσα;
Ε, βγαίνει το Τεχνικό Ε πιµελητήριο κεντρικά και σου λέει εσείς τώρα
συζητάτε σαχλαµάρες, να διαµαρτυρηθούµε, αυτό να προτείνουµε; Εµείς
δεν προτείνουµε να διαµαρτυρηθούµε, θα είναι διακοσµητικό, και θα είναι
γελοίο δηλαδή το να διαµαρτυρηθούµε απλώς γι’ αυτή την ωµή
περιφρόνηση του ρόλου µας. Ε δώ χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και από
σας δηλαδή, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η συνάδελφος Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι, και εγώ θέλω να πω ότι τελικά δεν είναι ένα δελτίο
τύπου του παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας ή η άποψη ενός µέλους του
που ήρθε εδώ και που µας κακοφάνηκε την άλλη φορά, είναι δελτίο τύπου
του Τ.Ε.Ε . που το έστειλε σε όλο τον κόσµο και προφανώς το
αναµετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι’ αυτό το βάλανε οι
τοπικές εφηµερίδες, και είναι ένα δελτίο τύπου που γράφει σαφώς
παραχώρηση. Άρα όσο και αν δεν καταλάβανε οι τοπικές εφηµερίδες
νοµίζω πως µια χαρά το αποδώσανε. Και εδώ µέσα έχουµε πει ότι η
παραχώρηση µπορεί να µη σηµαίνει υποχρεωτικά διόδια, τότε όµως
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έχουµε πει σηµαίνει χειρότερα πράγµατα από διόδια, σηµαίνει άλλου
είδους παραχωρήσεις και άλλου είδους ξεπουλήµατα.
Και νοµίζω, επειδή δεν θέλω τώρα εδώ να κάτσω να επαναλάβω τα
επιχειρήµατα, τα έχουµε συζητήσει και ξανασυζητήσει, νοµίζω ότι τελικά
η απόφαση που πήραµε τον Ιούλιο εδώ στην Α ντιπροσωπεία, και αυτή η
ιστορία µε την οικονοµοτεχνική µελέτη είναι ένα παράθυρο που είναι
πάρα πολύ εύκολο να γίνει καγκελόπορτα και ότι θα πρέπει να
αναλογιστούµε τις ευθύνες µας αν θα επικεντρωθούµε στο θέµα της
διεκδίκησης των 700 εκατοµµυρίων ευρώ που ήδη είπε ο Σουφλιάς ότι
θέλει να δώσει, γιατί αλλιώς δεν νοµίζω να πάµε καθόλου καλά.
Όσο για το τελευταίο, εγώ Στέλιο διαφωνώ µαζί σου και το Σάββατο
στην κεντρική Αντιπροσωπεία θα θέσω το θέµα και τυπικά και
ουσιαστικά. ∆ηλαδή και θα πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή ένα τεράστιο
καπέλο, ένα αποφασίζουµε και διατάζουµε του κεντρικού στα
περιφερειακά, θα εξηγήσω βέβαια και τους λόγους που υπάρχει αυτό, και
θα τους ρωτήσω αν συµφωνούνε µε τις αρχές που συνεπάγεται η
παραχώρηση και να τοποθετηθούνε όλοι ή αλλιώς να αναδειχτεί από πού
κινούνται όταν κάνουνε τέτοιου είδους ενέργειες.
Πρόεδρε µήπως θα ήθελες
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δευτερολογήσεις; Όχι. Λοιπόν το θέµα τελείωσε συνάδελφοι.

να

Ψήφισµ α
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
το διαβάσει από τους δυο σας;

Προχωρούµε στο ψήφισµα.

Ποιος θα

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο Σταµατάκης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είναι;

Ο Σταµατάκης ή..., ο Σταµατάκης που

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
περίµενε.

Έ να λεπτό, ακόµα δεν έχει διαβαστεί,

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Όχι δεν λέω γι’ αυτό, λέω για το προηγούµενο, έγινε µια
ολόκληρη συζήτηση, τελικά τι κάναµε, γιατί συζητήσαµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ γινε µια ενηµέρωση, το ξεκαθάρισα
στην αρχή, εγώ ζήτησα, επειδή ορισµένα άτοµα µε ρώτησαν τι έγινε µε το
δηµοσίευµα το πρωί.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Μία πρόταση στην εφηµερίδα που µίλησε για διόδια...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
από τη συζήτηση που έγινε.

Όχι, δεν βγαίνει τέτοιο συµπέρασµα

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Κ άτι πρέπει να γίνεται όµως, να διευκρινιστεί ότι δεν
συµβαίνει τέτοιο πράγµα, να µην το συντηρούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Πρόεδρος ξεκαθάρισε
και είπε ορισµένα πράγµατα το πρωί, έτσι δεν είναι;
Στους
δηµοσιογράφους που ήρθαν ξεκαθάρισες και είπες ορισµένα πράγµατα,
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έτσι δεν είναι; Ό,τι ξεκαθάρισες – ξεκαθάρισες, τελείωσε, δηλαδή είπαµε
ότι δεν θα πάρουµε απόφαση διότι για να πάρουµε αποφάσεις πρέπει να
υπάρχουν γραπτές εισηγήσεις, γραπτές εισηγήσεις και σχέδιο απόφασης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν προχωρούµε...
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:
συζητήσουµε;

∆εν

το

κατάλαβα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θέµα συζήτησης.

αυτό,

ερχόµαστε

εδώ

για

να

Α υτό είναι µια ενηµέρωση, δεν είναι

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Να ενηµερωθούµε;
Ναι, αυτό είναι..., τώρα θα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τοποθετηθείς στο ψήφισµα. Λοιπόν, ο συνάδελφος Ασσαριωτάκης έχει το
λόγο.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Σας έχει µοιραστεί ένα σχέδιο ψηφίσµατος για τα νέα
φορολογικά µέτρα. Με το νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Β ουλή και
αφορά τα νέα φορολογικά µέτρα, η Κ υβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει τα
έσοδα του δηµοσίου ταµείου µε τρόπο κοινωνικά άδικο και τελικά
αναποτελεσµατικό.
Η κατάργηση του φορολογικού ορίου των 10.500 ευρώ δηµιουργεί
ένα νέο κεφαλικό φόρο και πλήττει ιδιαίτερα τους νέους ελεύθερους
επαγγελµατίες µηχανικούς, που οι περισσότεροι λειτουργούν υπό το
απαράδεκτο καθεστώς του δελτίου παροχής υπηρεσιών.
Επιπλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, ο µηχανικός λόγω της φύσης
του επαγγέλµατος του δεν είναι δυνατόν να φοροδιαφύγει. Η πρόσθετη
αυτή φορολόγηση, σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες ήδη ασφαλιστικές
εισφορές, θα συρρικνώσει δραµατικά το εισόδηµα των διπλωµατούχων
µηχανικών.
Οι ευνοϊκές, εντός εισαγωγικών, ρυθµίσεις των ανέλεγκτων
φορολογικών υποθέσεων 2000 – 2006, διαµορφώνουν λανθασµένη
φορολογική συνείδηση και αποκαλύπτουν ένα κράτος που δεν σέβεται
τους πολίτες του.
Η έλλειψη σταθερού φορολογικού πλαισίου, η διεύρυνση
φορολογικής βάσης µε τους οικονοµικά ασθενέστερους και η λήψη
φοροεισπρακτικών µέτρων, αντί να συµβάλουν στην πάταξη της
φοροδιαφυγής θα την ενισχύσουν και κάνουν τον τίτλο του νόµου, µέτρα
φορολογικής δικαιοσύνης να φαντάζει αστείος και συνάµα τραγικός.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Συνάδελφοι ανοίγει κατάλογος
οµιλητών για ερωτήσεις. Άλλος; Να σηκώνετε τα χέρια σας να σας
καταγράφω. Λοιπόν κλείνει ο κατάλογος, ο Γολοβάνης, ο Ορφανός, µα
να σηκώνετε τα χέρια σας λίγο γρήγορα, άλλος για ερωτήσεις; Έ χουν
ζητήσει Γολοβάνης, Ορφανός, άλλος; Έκλεισε ο κατάλογος, συνάδελφε
Γολοβάνη έχεις το λόγο.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ:
Λοιπόν εγώ ήθελα να ρωτήσω, διαβάζοντας αυτό το
κείµενο, έχουµε ενηµερωθεί ακριβώς τι λέει το νοµοσχέδιο;
Για
παράδειγµα, γράφει εδώ πέρα κατάργηση του αφορολογήτου των 10.500
ιδιαίτερα από τους µηχανικούς ελεύθερους επαγγελµατίες, που οι
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περισσότεροι λειτουργούν υπό το απαράδεκτο καθεστώς του δελτίου
παροχής υπηρεσιών.
Εγώ ξέρω ότι αυτούς που εργάζονται µε το απαράδεκτο καθεστώς
δελτίου παροχής υπηρεσιών σε ένα ή σε δύο εργοδότες τους εξαιρεί,
οπότε µιλάει..., σε δύο υπάρχει..., είπε ότι θα βγάλει εγκύκλιο εν πάση
περιπτώσει.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Έ να λεπτό, άρα δεν έχουµε ενηµερωθεί, άρα δεν έχουµε
ενηµερωθεί ακόµα.
∆εύτερη ερώτηση, λέει ότι λόγω της φύσης του δεν µπορεί να
φοροδιαφύγει, µα ένας ελεύθερος επαγγελµατίας που παρέχει σε
οργανωµένο τεχνικό γραφείο παροχή υπηρεσιών, πόσο δύσκολο είναι να
του πει σου κάνω τα αρχιτεκτονικά, θα σου γράψω τοπογραφικά, στα
40.000 τα αρχιτεκτονικά έχουνε µια φορολόγηση 45,6, τα τοπογραφικά
βρε παιδιά έχουνε 21, πέφτει κάτω από το αφορολόγητο δηλαδή, δεν
πλήρωνε φόρο µέχρι σήµερα.
Εγώ λέω ξεκάθαρα ότι διαφωνώ και µε το ψήφισµα αλλά και µε τα
νέα µέτρα του Υπουργού, διαφωνώ, αλλά το ψήφισµα αυτό είναι κακό να
βγει τώρα γιατί είµαστε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ερωτήσεις είµαστε.

∆εν είµαστε στις τοποθετήσεις, σε

ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Ωραία, µια άλλη ερώτηση, ποιος σε πίεσε Ζαχάρη να
φέρεις αυτό το κείµενο σήµερα, όταν είχαµε πει ότι θα το συζητήσουµε
στη ∆ιοικούσα την Πέµπτη; Ε υχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Εδώ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, όχι εκεί.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Στην πρώτη παράγραφο λέει ότι ο νόµος αυτός αυξάνει τα
έξοδα..., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..., µε τρόπο
κοινωνικά άδικο και τελικά µάλλον αναποτελεσµατικό, τι εννοεί
αναποτελεσµατικό;
Α ναποτελεσµατικό
για
ποιον
δηλαδή
είναι
αναποτελεσµατικός και ως προς τι;
Ε ρώτηση διευκρινιστική, στην
τελευταία...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Στην τελευταία παράγραφο γίνεται αναφορά στην έλλειψη
σταθερού φορολογικού πλαισίου, υπαινίσσεται ότι είναι ασταθές το
φορολογικό και µεταβάλλεται διαρκώς το φορολογικό πλαίσιο. Ήθελα
διευκρινίσεις, υπέρ ποιας σταθερότητας δηλαδή εσύ παίρνεις θέση, η
έλλειψη σταθερότητας, σε ποια σταθερότητα αναφέρεται;
Έ να λεπτό, να απαντήσετε τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Συνάδελφοι θα απαντήσουν και οι δύο συνάδελφοι, έχουν το δικαίωµα
γιατί έχει έρθει και από την Α ΜΑ Ν και από την ΑΜΑΚ , απαντήσεις θα
δώσεις τώρα έτσι;
Στις τοποθετήσεις δεν έχουµε µπει ακόµα, ο
συνάδελφος Σταµατάκης.
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ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Στις ερωτήσεις του συναδέλφου του Γολοβάνη θα ήθελα
να απαντήσω, όσον αφορά την άγνοια του νοµοσχεδίου, το οποίο είναι
πλέον νόµος. ∆εν εξαιρεί συνάδελφε τα µπλοκάκια για τρία χρόνια και
µέχρι 30 χρονών, έτσι είναι διατυπωµένο και στο νόµο, 22 χρονών αν
είναι και κόβει µπλοκάκια, µόλις πάει στα 25 ξανά το ίδιο θα ισχύει, αν
είναι 31 δεν τον πιάνει, άρα εµπεριέχεται.
Τώρα όσον αφορά...
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Πρόεδρε δεν είναι αυτό ερώτηση, µε συγχωρείς...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Απάντηση είναι, εσύ το ρώτησες, αν το
έχει διαβάσει.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Μα εγώ ρώτησα τον εισηγητή...
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Μα εισηγητής είµαι, τι να κάνω; Ε ισηγητής είµαι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Με συγχωρείς, ένα λεπτό, σταµατήστε,
ένα λεπτό Μιχάλη...
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..., θα
µου απαντήσει και περί τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα σου απαντήσει...
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Να ολοκληρώσω να σου δώσω και την απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
απαντήσεις έχει καλώς...

...θα απαντήσει, αν σε ικανοποιούν οι

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Και θα απαντήσω όπως θέλω εγώ, όχι όπως θέλεις εσύ.
...αν δεν σε ικανοποιούν πάλι έχει
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
καλώς, θα απαντήσει ο καθένας µε τον τρόπο του, δεν θα υποδεικνύουµε
σε κανέναν πως θα συµπεριφέρεται στο βήµα. Σε δεύτερη φάση θέλω να
σε ενηµερώσω ότι δήλωσα, ότι το ψήφισµα έχει έρθει εδώ από την Α ΜΑ Ν
και από την ΑΜΑΚ , εισηγητές είναι και οι δύο, άρα απαντά...
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Καλώς, εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και είπα ότι θα δώσω και το λόγο..., θα
δώσω και στο Ζαχαρία να απαντήσει. Συνάδελφε συνέχισε, Σταµατάκη.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Λοιπόν, άρα είµαστε διαβασµένοι στο νόµο, παρακάτω,
µάλλον εσείς δεν διαβάσατε.
Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή από τους συναδέλφους µε το
παράδειγµα το οποίο έφερες, θα πιάσουµε µία – µία την κατηγορία των
συναδέλφων, οι συναλλασσόµενοι µε το δηµόσιο µελετητές ή εργολήπτες
υποθέτω ότι αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορούν να φοροδιαφύγουν από τη
στιγµή που τιµολογούν στο δηµόσιο. Οι ασχολούµενοι µε τις άδειες
προφανώς δεν µπορούνε, γιατί γίνεται προέλεγχος στην πολεοδοµία πριν
να πάρουν την άδεια στα χέρια τους.
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Και µάλιστα εδώ συµβαίνει και το εξής, ενώ – δυστυχώς – και το
τονίζω το δυστυχώς, υπάρχουν εκπτώσεις στην αγορά για λόγους
ανταγωνισµού, αυτή την έκπτωση δεν την αναγνωρίζει το δηµόσιο και
φορολογείται σε ποσά τα οποία δεν έχει εισπράξει ο συνάδελφος.
Οι συνάδελφοι τώρα που παρέχουν υπηρεσίες σε οργανωµένα
γραφεία..., πρώτα απ’ όλα να ξέρεις ότι είναι 60%...
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Όχι.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: ...όταν είναι σε οργανωµένα γραφεία...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θα τοποθετηθείς µετά.

Συνάδελφε µε συγχωρείς,

συνάδελφε

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Ανεξάρτητα τι είδους µελέτες είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Υπάρχουν διαδικασίες, να τις σέβεστε.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Ο συντελεστής καθαρών κερδών για παροχή υπηρεσιών
σε οργανωµένα γραφεία ή εταιρείες είναι ξεκάθαρο, είναι 60% τα καθαρά
κέρδη.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε µη µιλάς, θα σηκωθείς να
τα πεις.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Μάθε τα πρώτα και στη συνέχεια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ, Β αϊλάκη µη µιλάς. Λοιπόν,
συνάδελφε Α σσαριωτάκη έχεις το λόγο για να απαντήσεις στις ερωτήσεις.
Παρακαλώ συνάδελφοι, Μιχάλη θα σηκωθείς να τοποθετηθείς, έκανες τις
ερωτήσεις σου, ό,τι δεν σε ικανοποιεί θα το πεις µετά, θα τα πεις µετά.
Συνάδελφε έχεις το λόγο, Ασσαριωτάκη.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Σχετικά µε τις ερωτήσεις του συναδέλφου Γολοβάνη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ να ακούµε.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Σχετικά µε τις ερωτήσεις του συναδέλφου Γολοβάνη,
στην πρώτη ερώτηση το ποια είναι τα µέτρα, απάντησε ο Γιώργος ο
Σταµατάκης προηγουµένως.
Αυτή τη στιγµή δεν συζητάµε για
νοµοσχέδιο, συζητάµε για νόµο, το τι εγκύκλιος θα βγει, λίγο µας
απασχολεί. Έ χουµε ένα δεδοµένο και δεν συζητάµε µε το τι θα γίνει και
το τι εικάζεται ότι θα γίνει. Αυτή τη στιγµή έχει ψηφιστεί αυτό και έπ’
αυτού συζητάµε.
Το δεύτερο όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, και στη ∆ιοικούσα έκανες
µία αναφορά η οποία είναι εντελώς λανθασµένη, σε λάθος βάση. Μιλάς
για διαφορετικούς συντελεστές που ισχύουνε, όσον αφορά το σταθερό
συντελεστή κερδών δηλαδή ενός ελεύθερου επαγγελµατία µηχανικού,
ανάλογα µε την ειδικότητα του ουσιαστικά και µε τις εργασίες τις οποίες
εκτελεί.
Εάν στα ηλεκτροµηχανολογικά εγώ έχω 26% και στα τοπογραφικά
ας υποθέσουµε ότι είναι 21, µπορώ να υπογράψω εγώ ότι κάνω
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τοπογραφικές µελέτες; Τι είναι αυτό που µου λες, δεν καταλαβαίνω
δηλαδή την ερώτηση σου.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Α ναφέρεις..., να σου ολοκληρώσω λοιπόν λίγο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα απαντήσεις, σε παρακαλώ δηλαδή.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Σχετικά µε τις οικοδοµικές άδειες είναι δεδοµένο. Κ αι
αυτό που είπε ο Γιώργος, να µην επαναλάβω, όσον αφορά τις εταιρείες,
τις µελετητικές εταιρείες, θα πρέπει να έχεις υπόψη σου το εξής, στο
κοµµάτι που αφορούν οικοδοµικές άδειες φορολογείται όχι η εταιρεία,
αλλά αυτός που υπογράφει την άδεια.
∆εν µπορεί η εταιρεία να
υπογράψει µελέτη η οποία πηγαίνει σε δηµόσια αρχή, σωστά; Ά ρα ισχύει
αυτό που ανέφερε ο Γιώργος.
Όσον αφορά τις µελέτες, άλλου τύπου µελέτες που δεν περνάνε
από δηµόσια αρχή, συνήθως αφορούν εταιρείες, και οι εταιρείες δεν
επιθυµούν να δηλώσουνε µικρότερα..., και όχι οι ιδιώτες δηλαδή, δεν
επιθυµούν να κοπεί δελτίο παροχής µικρότερο ποσό απ’ αυτό το οποίο
καταβάλλουνε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μεγαλύτερο.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Όχι µεγαλύτερο, ήµουνα συγκεκριµένος, τουλάχιστον
το ποσό αυτό. Γιατί λοιπόν αναφέρεσαι πολύ γενικά, και είναι και λίγο
προσβλητικό, για φοροδιαφυγή συναδέλφων µηχανικών;
Στο τρίτο ερώτηµα σου σχετικά µε τη ∆ιοικούσα, είχαµε µιλήσει
όντως την προηγούµενη Πέµπτη, όταν είχε βάλει το θέµα ο Γιώργος ο
Σταµατάκης να το φέρουµε στη ∆ιοικούσα. Το συζητήσαµε λοιπόν και
αποφασίσαµε να το φέρουµε στην Α ντιπροσωπεία που είναι σήµερα,
θεωρώντας ότι είναι ευρύτερο το Σώµα και µπορεί να συζητηθεί καλύτερα
εδώ πέρα.
Εάν έχεις κάποιο πρόβληµα σ’ αυτό, µπορείς να το
εκφράσεις.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Β εβαίως, υπάρχει εννοείς κάτι άλλο;
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Όχι ρωτάω.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Σου απάντησα.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Ποιος το αποφάσισε να έρθει στην Α ντιπροσωπεία ρωτάει ο
Μιχάλης, Πρόεδρε εσύ το αποφάσισες...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Με συγχωρείς, ανίδεος είσαι και εσύ.
Συνάδελφοι σύµφωνα µε το νόµο και τον κανονισµό λειτουργίας όποιος
θέλει φέρει οποιοδήποτε ψήφισµα, αρκεί να κατατεθεί στην έναρξη.
Βεβαίως και συµφωνώ εγώ απόλυτα µ’ αυτό που λέει ο Ζαχαρίας ότι ένα
ευρύτερο Σώµα εκδίδει τα ψηφίσµατα.
Εγώ θεωρώ τώρα η ∆ιοικούσα θα βγάλει ένα ψήφισµα, για ένα
έκτακτο θέµα, και από τη στιγµή που µεσολαβεί µια Α ντιπροσωπεία
λογικότερο και ορθότερο, κατά την προσωπική µου άποψη, είναι να
βγαίνει από ‘δω, από την Α ντιπροσωπεία.
Και δεν καταλαβαίνω το
ερώτηµα, γιατί έπρεπε να πάει στη ∆ιοικούσα.
Μιχάλη αυτό δεν το
καταλαβαίνω.
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ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Γιατί δεν το είπες προχθές που ήσουνα στη ∆ιοικούσα;
Βρε παιδιά συγνώµη, γιατί να έρθει στη ∆ιοικούσα..., (δεν αποδίδεται
καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατ’ αρχάς εγώ δεν θα υποδείξω σε
κανένα που θα πάει, µε συγχωρείς. Συµφωνώ απόλυτα όµως να έρθει
εδώ, ναι.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα γιατί να πάει σε ∆ιοικούσα;
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θεωρώ σωστότερο, θεωρώ σωστότερο.
Το είπα και του Ασσαριωτάκη και του Σταµατάκη ότι θεωρώ λογικότερο να
έρθει στην Αντιπροσωπεία.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα παιδάκια είναι να τους πιέσω; Τους
προσβάλεις.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συνάδελφε, συνάδελφε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σε πίεσα;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ...ανακάλεσε γιατί είναι πολύ προσβλητικό αυτό που λες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε, βέβαια.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι είναι εδώ πέρα; Σε ποιους απευθύνεσαι;
απευθύνεσαι; Είναι προσβλητικότατο αυτό που λες.

Σε ποιους

ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Ε ίναι επίσης προσβλητικό να εµφανίζεται την τελευταία
στιγµή ένα ψήφισµα...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ένα ψήφισµα είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν Μιχάλη, συνάδελφοι ζητώ από
το Σώµα να στερήσει το λόγο του Γολοβάνη, δεν γίνεται διάλογος. Σου
είπα...
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το προβλέπει η νοµοθεσία, σου είπα θα
σηκωθείς, θα τοποθετηθείς και θα πεις ό,τι θέλεις.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Ας ψηφίσει το Σώµα.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
∆εν µπορείς να πετιέσαι από τη
µέση..., δηλαδή αυτή τη στιγµή τι παριστάνεις;
Τι παριστάνεις;
∆ιαφωνείς, είναι δεδοµένο.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Ας ψηφίσει το Σώµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν µπορεί να σηκώνεσαι να µιλάς σε
κάθε κουβέντα που λέει ο άλλος.
σου είπα, θα σηκωθείς, θα
τοποθετηθείς και θα πεις ό,τι θέλεις, όπως ο καθένας δικαιούται να πει
ότι θέλει.
Αλίµονο, να σέβεσαι τις διαδικασίες αφού το παίζεις
συνδικαλιστής. Μα µιλάς συνέχεια, λέει µια κουβέντα, λες δύο, λέει ο
άλλος µια κουβέντα λες τρεις. Θα περιµένεις τη σειρά σου να µιλήσεις,
ό,τι θες θα σηκωθείς και θα τα πεις εκεί και να καταγγείλεις ό,τι θες.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Θα καταλήξεις εκεί πέρα τελείωσε,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
έλεος δηλαδή, σεβάσου τους άλλους, αν είναι δυνατόν.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Να ψηφίσει το Σώµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε συνέχισε.
Σχετικά µε τα δύο ερωτήµατα του συναδέλφου
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:
Ορφανού,
στην
πρώτη
παράγραφο
αναφέρθηκε
το
τελικά
αναποτελεσµατικό, αναφέροµαι στην..., αναποτελεσµατικό όσον αφορά
την επιδίωξη της Κ υβέρνησης, της πολιτείας για την αύξηση των εσόδων
του δηµοσίου ταµείου. Κ αι συµπληρώνει αυτό, αυτό που λέω στο τέλος,
που συζητάµε στο τέλος ότι αντί να συµβάλουν στην πάταξη της
φοροδιαφυγής θα την ενισχύσουν, άρα τελικά δεν θα έχει αποτέλεσµα
αυτό που προσπαθεί να κάνει µε τα µέτρα αυτά η Κ υβέρνηση.
Στο δεύτερο, για το σταθερό φορολογικό πλαίσιο δεν αναφέρεται η
κατεύθυνση, δεν αναφέρεται κατεύθυνση, αναφέρεται η αστάθεια του
φορολογικού..., αναφερόµαστε µόνο στην αστάθεια του φορολογικού
συστήµατος.
Σε ποια κατεύθυνση, αν εννοείς ότι θα πρέπει να...,
προφανώς στην κατεύθυνση της ισονοµίας να το πω έτσι, και στην δίκαιη
κατανοµή των φόρων. Αυτή όµως η έννοια εδώ δεν έχει µπει, αναφέρεται
µόνο στην αστάθεια, αν θέλετε να αναφέρουµε κάτι τέτοιο ευχαρίστως να
το συζητήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφοι σας ενηµερώσω ότι,
οποιαδήποτε τροποποίηση θελήσετε να επιφέρετε στο ψήφισµα, θα
πρέπει να έρθει γραπτή το πάνελ.
Ανοίγει κατάλογος τοποθετήσεων, όποιος θέλει θα τοποθετηθεί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι δεν το γράψανε, το είπε, είναι
οι ευνοϊκές ρυθµίσεις εντός εισαγωγικών.
Λοιπόν, άλλος; Ποιοι θέλουν να µιλήσουν, σε έγραψα Γολοβάνης,
άλλος;
Ά λλος;
Σήκωσες το χέρι σου;
Άλλος υπάρχει συνάδελφοι;
Συνάδελφοι για να δούµε αν ο Πρόεδρος θέλει να τοποθετηθεί, γιατί
µιλάει στο τηλέφωνο. Οι απ’ έξω ακούνε; Θέλει να τοποθετηθεί κανείς
απ’ έξω; Ακούγεται έξω το µεγάφωνο;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, κούνησε το κεφάλι και τον είδα
εντάξει, εσύ Κρασανάκη δεν θέλεις να τοποθετηθείς για να ψηφίσεις;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ε, κάτσε µιλάει στο τηλέφωνο ένα
λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, αν και είπαµε ότι απαγορεύονται τα τηλέφωνα
µέσα στην αίθουσα ε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Θες να µιλήσεις ή όχι;
Θες να
τοποθετηθείς;
Λοιπόν συνάδελφοι διαβάζω αυτούς που θέλουν να
τοποθετηθούν, Γολοβάνης, Ορφανός, Μπριλάκις και Ποβάσκη, υπάρχει
άλλος; Φανουράκης, άλλος; Ά λλος; (αλλαγή κασέτας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λόγο.

Λοιπόν, συνάδελφε Γολοβάνη έχεις το

ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Λοιπόν πρώτα απ’ όλα θέλω να πω και στο Ζαχάρη και
στο Γιώργο το Σταµατάκη, εντάξει, συγνώµη ίσως να παρασύρθηκα, όχι
ίσως, σίγουρα παρασύρθηκα γιατί ένοιωσα ας πούµε..., επειδή το είχαµε
συζητήσει αυτό στη ∆ιοικούσα οπότε µας φέρνουν τελευταία στιγµή εδώ
πέρα ένα κείµενο για το οποίο θεωρώ ότι πολλοί ας πούµε δεν έχουν
ενηµερωθεί.
Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί το κείµενο, να µην ψηφιστεί σήµερα, να
ενηµερωθούµε, να ενηµερωθεί το Σώµα και µετά να ξανάρθει και να κάνει
τις αλλαγές, γιατί το λέω αυτό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ερώτηση θα σου κάνω, Γολοβάνη.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ:
απέναντι σου.

Όχι µια ερώτηση θα σου κάνω, µια

∆εν ξέρω αν µε άκουσες, απολογήθηκα για τη στάση

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Με συγχωρείς µια διακοπή, όταν λες να
ενηµερωθείτε τι εννοείς;
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Θα σου πω Πρόεδρε. Λοιπόν εδώ πέρα είπε ο Ζαχάρης,
έθεσε ένα θέµα για το 26% και εντάξει ο Ζαχάρης προφανώς ας πούµε
είναι σωστός, και οι περισσότεροι εδώ πέρα στο Ηράκλειο είναι σωστοί,
αλλά τι εµποδίζει..., µε συγχωρείς Ζαχάρη να ολοκληρώσω, να
ολοκληρώσω, να πω τι θέλω να πω ας πούµε, ότι όταν εσύ έχεις ένα
συντελεστή φορολογίας 26% για τα ΗΜ και έρχεται η εταιρεία την οποία
δεν την συµφέρει ή το οργανωµένο τεχνικό γραφείο δεν το συµφέρει να
κόψει παρακάτω τιµολόγιο, τι την εµποδίζει να σου πει εσένα αντί να σου
κόψω ένα τιµολόγιο 30.000 να σου κόψω 40, να το βάλω εγώ στα έξοδα,
έσοδα µείον έξοδα θα γλιτώσω εγώ τη φορολογία µου, το 5%, 25% δεν
είναι σήµερα; Και θα πάρεις και εσύ την παρακράτηση και δεν..., µε
συγχωρείς...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Και δεν θα φορολογηθείς και εσύ, δεν θα φορολογηθείς,
εγώ θα σου κόψω ένα τιµολόγιο παραπάνω. Η όλη ιστορία γίνεται για να
µπλοκάρει αυτό το αλισβερίσι, αυτό γίνεται. Ε γώ συµφωνώ ότι είναι
λάθος ο τρόπος, πρέπει να πιάσεις το εισόδηµα, πρέπει να πιάσεις το

σ ελ ί ς 2 1 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. /Τ. Α. Κ .

εισόδηµα, συµφωνώ, αλλά το κείµενο αυτό έτσι όπως είναι γραµµένο
είναι κατά τη γνώµη µου χρωµατισµένο, δεν µπορεί να το ψηφίσει ένα
Σώµα που δεν έχει ενηµερωθεί, είτε από συναδέλφους ελεύθερους
επαγγελµατίες, βάζω και εµένα µέσα, να ενηµερωθώ και εγώ καλύτερα,
και εµένα.
Και όσον αφορά το θέµα που είπε ο Γιώργος ο Σταµατάκης για το
72%, αυτούς εξαιρεί, το νοµοσχέδιο αυτούς εξαιρεί που έχουν εξαρτηµένη
σχέση εργασίας, αυτούς εξαιρεί, το 72%, τους υπόλοιπους ελεύθερους
επαγγελµατίες δεν τους εξαιρεί. Συµφωνώ ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι
απολύτως σωστό, έτσι; Συµφωνώ σ’ αυτό, αυτά είχα να πω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Εγώ βρίσκω το κείµενο απελπιστικά φτωχό και λίγο για να
εκφράσει αν οι συντάκτες θέλουνε να εκφράσουνε αντίθεση στο
φορολογικό νοµοσχέδιο.
Τι λέει το κείµενο;
∆ηλαδή ποιες είναι οι
κρίσεις του και τι θα µείνει στον αναγνώστη; Ότι είναι κοινωνικά άδικο,
αναποτελεσµατικό, δηλαδή δείχνει ότι ο συντάκτης θέλει να κάνει
µαθήµατα αποτελεσµατικότητας..., ο συντάκτης του κειµένου θέλει να
κάνει µαθήµατα αποτελεσµατικότητας στο συντάκτη του νόµου. ∆ηλαδή
θέλουµε εµείς τώρα..., δεν είµαστε απέναντι από το νόµο, αλλά είµαστε
κατά κάποιο τρόπο σύµβουλοι του συντάκτη του νόµου που λέµε ότι αν
θέλεις να πετύχεις το σκοπό σου άκουσε και εµάς να σου πούµε πως θα
τον πετύχεις καλύτερα, ποιος είναι ο σκοπός του; Και κατά πόσο εµείς
δηλαδή θα παίξουµε τέτοιο ρόλο; ∆εν είναι καθαρή η αντίθεση.
Παρακάτω µιλάει για τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες και
πιάνει αυτό το οποίο ήτανε και το θέµα της διαµάχης µε το Γολοβάνη.
Φαίνεται ότι ο συντάκτης είναι ελεύθερος επαγγελµατίας γιατί θέλω να πω
το εξής, δεν γίνεται µε τους µισθωτούς του ιδιωτικού και του δηµόσιου
τοµέα. Οι µισθωτοί, το ξέρουµε, και δεν είναι µόνο αντικείµενο αυτού του
φορολογικού νόµου αλλά είναι και όλων των προηγούµενων, οι µισθωτοί
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα είναι οι µόνοι Έ λληνες πολίτες που
προκαταβάλουν το φόρο τους στο εισόδηµα, δηλαδή την ίδια στιγµή που
εισπράττουνε τους γίνεται και η κράτηση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και οι µηχανικοί.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Και οι µηχανικοί..., λέω οι υπάλληλοι που είναι υπάλληλοι
του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα και οι εργολάβοι θες να πεις µε τον
προκαταβλητέο φόρο, και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε τον
προκαταβλητέο φόρο.
Λοιπόν ο προκαταβλητέος φόρος, που ιδιαίτερα όµως επιµένω εγώ
ότι θίγει τους µισθωτούς του ιδιαίτερου και του δηµόσιου τοµέα σ’ αυτούς
µε το µισθό είναι και η κράτηση, ενώ οι εταιρείες πληρώνουνε το φόρο
τους µετά την εκκαθάριση ξέρω ‘γω και επί των κερδών, και ότι θα
προκύψει δηλαδή να φορολογηθούνε.
Αυτούς δεν τους πιάνουµε,
αγανακτούµε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και δεν θίγουµε καθόλου
το υπόλοιπο κοµµάτι το οποίο είναι και πιο µεγάλο.
Η τρίτη παράγραφος πάλι κάνει µαθήµατα στο συντάκτη του νόµου,
του λέει ότι εδώ µε το νόµο σου πας να διαµορφώσεις λαθεµένη
φορολογική συνείδηση στον πολίτη. Και εγώ ρωτάω το συντάκτη του
κειµένου, τι εστί κατά την κρίση σας σωστή φορολογική συνείδηση;
∆ηλαδή εµένα τώρα πως θα µου φτιάξεις σωστή φορολογική συνείδηση;
Πες µου.
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Για να διαµορφώσει σωστή φορολογική συνείδηση ο πολίτης, δεν
θα έπρεπε ο πολίτης που πληρώνει να σκέφτεται και αυτά τα λεφτά που
πληρώνει στο κράτος που πάνε; ∆ηλαδή είναι άσχετη η φορολογική
πολιτική απ’ όλη την υπόλοιπη πολιτική επενδύσεων, από την
αναπτυξιακή λεγόµενη πολιτική, από τα κίνητρα στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις, τα αναπτυξιακά λεγόµενα, είναι άσχετη από το ασφαλιστικό,
είναι άσχετη από τα υπόλοιπα;
∆ηλαδή θα διαµορφώσουµε φορολογική συνείδηση ότι εγώ θα
πληρώνω συνειδητά στο βαθµό που και ο διπλανός µου θα έχει παρόµοια
κριτήρια στο να πληρώνει, είναι άσχετα το πόσο πληρώνουµε από το που
πάνε αυτά που πληρώνουµε; Από το πώς χρηµατοδοτείται το σύστηµα
υγείας, από το πώς χρηµατοδοτείται από το κράτος το σύστηµα παιδείας,
από το πώς χρηµατοδοτούνται τα δηµόσια έργα; ∆ηλαδή η φορολογική
συνείδηση είναι κάτι ξεχωριστό από την ας πούµε πολιτική συνείδηση
που πρέπει να διαµορφώνει ο πολίτης; Με την ίδια έννοια µιλάνε και για
καταναλωτική συνείδηση, και για διάφορες συνειδήσεις που εγώ δεν
καταλαβαίνω τι είναι ακριβώς.
Λέει βέβαια ότι έχουµε ένα κράτος που δεν σέβεται τον πολίτη και
αναφέρεται επίσης υπό µορφή συµβουλής στο τι εστί έλλειψη σταθερού
φορολογικού πλαισίου, ότι δηλαδή εµείς τασσόµαστε κατά της αστάθειας,
όπως µου απάντησες, χωρίς να διευκρινίζουµε τι είδους σταθερότητα θα
θέλαµε και προς όφελος τίνος να λειτουργεί µια σταθερότητα του
φορολογικού πλαισίου.
Αναφέρεται στους οικονοµικά ασθενέστερους και χαρακτηρίζει τέλος
το νόµο αστείο και τραγικό.
Εγώ συνολικά νοµίζω ότι είναι πολύ φτωχό το κείµενο, δεν δείχνει
καθαρά την αντίθεση στο φορολογικό νοµοσχέδιο και δεν νοµίζω ότι είναι
θέµα που είπε ο συνάδελφος Γολοβάνης, να διερευνήσουµε µελετώντας
καλύτερα το νόµο κατά πόσον ξέρω ‘γω είναι οι δυο και οι τρεις µέσα στο
δελτίο παροχής υπηρεσιών κ.λ.π., τέτοια λογιστικά ζητήµατα.
Εγώ έχω τη γνώµη και προτείνω ότι, θα µπορούσε να βγει,
τουλάχιστον εγώ θα δεχόµουνα να το συζητήσω, ένα ψήφισµα πολύ πιο
λιτό, χωρίς να µπαίνει σε αναλύσεις που θα λέει ότι, θεωρούµε ότι ο
καινούργιος φορολογικός νόµος εντείνει τις φορολογικές ανισότητες, είναι
ένας νόµος που επιβάλει νέα βάρη στους µισθωτούς ιδιαίτερα, αλλά και
στους αυτοαπασχολούµενους ελεύθερους επαγγελµατίες, αυξάνει τα βάρη
και όλα αυτά ταυτόχρονα µε µια πολιτική που δίνει προνοµιακά µεγάλα
κέρδη στο µεγάλο κεφάλαιο, και στοπ.
∆ηλαδή αν επεκταθούµε
περισσότερο θα έπρεπε να αναλύσουµε και σε πολύ µεγαλύτερο βάθος
και τη φορολογική πολιτική, αλλά και τις άλλες πολιτικές του κράτους που
είναι συνδεδεµένες µε τη φορολογική πολιτική.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μπριλάκις.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Συµφωνώ µ’ αυτό που είπε ο Στέλιος το τελευταίο ότι δεν
µπορούµε να συζητήσουµε εδώ πέρα φορολογική πολιτική, δηλαδή
συνολικά, δεν γίνεται.
Ά ντ’ αυτού όµως κάνουµε κάτι άλλο,
οµφαλοσκοπούµε, δηλαδή αρχίζουµε να λέµε αν είναι δίκαιοι οι
συντελεστές ή αν δεν είναι. Εγώ θα σας πω ότι θα πρέπει να δούµε και
λίγο έξω από τον κλάδο το δικό µας τι γίνεται, όχι µόνο τα δελτία
παροχής υπηρεσιών, οι µισθωτοί και όλα αυτά που είµαστε εµείς.
Έχω έναν πατέρα που είναι µπακάλης, εγώ µεγάλωσα σε ένα
µπακάλικο. παιδιά πως θα συλλάβει το κράτος τη φορολογική βάση, το
φορολογητέο εισόδηµα, όχι το φόρο στο εµπόριο;
Ε κεί είναι το
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πρόβληµα, αυτοί όλοι κλέβουνε, όχι κλέβουνε, κατακλέβουνε και σας το
λέω γιατί το ξέρω, αν δεν ξέρω τι έκανε ο πατέρας µου..., και δεν το
κάνει ο πατέρας µου µόνο που είναι µακαρίτης τώρα, το κάνουν όλοι.
Λοιπόν εµείς οι κακοµοίρηδες έχουµε φορολογητέα βάση ξεκάθαρη,
δηλαδή τουλάχιστον οι εργολάβοι, οι µελετητές δηµοσίων έργων και οι
µισθωτοί, αλλά ακόµα και εµείς που κόβουµε δελτία παροχής υπηρεσιών
δηλώνουµε, πηγαίνουµε και λέµε είχα εισόδηµα αυτό, καλό, κακό, τέλος
πάντων και πληρώνουµε κάποιο φόρο, αυτοί δεν δηλώνουν τίποτα.
Λοιπόν, επανίδρυση του κράτους, ποιοτικό κράτος, ο µεγάλος
ασθενής, ο µεγάλος ασθενής είναι η δηµόσια διοίκηση.
Εγώ δεν
συµφωνώ µε το ψήφισµα. ∆εν µε εκφράζει δηλαδή, καταλαβαίνω..., είπα
γιατί δεν µε εκφράζει.
Εµείς θέλουµε ένα ποιοτικό κράτος που για να επιβάλει φορολογική
δικαιοσύνη θα πρέπει να ξεκινήσει να συλλάβει το φορολογητέο
εισόδηµα, ένα το κρατούµενο, άµα το συλλάβει δεν θα χρειαστεί να
ανέβουν οι συντελεστές µας.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: ∆εν το εκφράζει καλά βρε Γιώργο, είναι έτσι λίγο πρόχειρα
φτιαγµένο.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΗΣ: Ε ντάξει, τώρα πρέπει να κάτσουµε να σκεφτούµε, να
γράψουµε, εντάξει. Λοιπόν αυτά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι θα τοποθετηθώ και εγώ.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να απαντήσω στο Γολοβάνη και δεν θα του
απαντήσω από µνήµης, θα του διαβάσω τι λέει ο κανονισµός λειτουργίας
αυτού του Σώµατος όσον αφορά τα ψηφίσµατα, διότι ανέφερες για
ενηµέρωση, για µελέτη κ.λ.π.
Το άρθρο 14 λέει το εξής, η παράγραφος 1, ψήφισµα µπορεί να
καταθέσει στο Προεδρείο οποιοδήποτε µέλος του Σώµατος µέχρι την
έναρξη της συνεδρίασης. Το Προεδρείο αποφασίζει αν ένα κείµενο που
υποβλήθηκε αποτελεί ψήφισµα ή όχι.
Αν υπάρχουν αντιρρήσεις
αποφασίζει το Σώµα χωρίς συζήτηση.
Κατά την αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώµα
τα ψηφίσµατα και µετά από απόφαση του Προεδρείου προσδιορίζει το
χρόνο, τη σειρά και τη διάρκεια της συζήτησης για το καθένα, επί
αντιρρήσεων το Σώµα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. Τα
ψηφίσµατα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για
τα υπόλοιπα θέµατα.
∆εν αντιλαµβάνοµαι πότε θα προλαβαίνατε να
ενηµερωθείτε.
Τα ψηφίσµατα έρχονται στην αρχή κάθε συνεδρίασης, το έχω πει
επανειληµµένως µέσα σ’ αυτή την αίθουσα. Λοιπόν ας µπούµε τώρα και
στο..., όχι σου απάντησα, δεν σε ρώτησα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, δεν καταλαβαίνω το πνεύµα σου.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Το πνεύµα µου;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, ναι, την ενηµέρωση, τι σόι
ενηµέρωση, εκτός αν αναφέρεσαι στο ότι δεν ενηµερώθηκες για το νόµο.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: Εγώ λέω τι είναι το σωστό και το δίκαιο.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν υπάρχουν σωστά και δίκαια, το
σωστό και το δίκαιο το ορίζει ο νόµος, η λειτουργία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Από ‘κει και πέρα θέλω να µπω και
στην ουσία όσον αφορά το ψήφισµα, όχι στην ουσία του ψηφίσµατος,
αλλά στην ουσία των πραγµάτων.
Ένα ψήφισµα, επειδή αναφέρθηκε ότι µπαίνει στην πολιτική, αυτά
που είπε ο συνάδελφος Ορφανός και ο Μπριλάκις, ένα ψήφισµα εκδίδεται
από ένα Σώµα ή ψηφίζεται από ένα Σώµα – όπως θέλετε πάρτε το – για
να εκφράσει µια δυσαρέσκεια, δεν είναι ούτε ένα πολιτικό µανιφέστο,
ούτε ένα νοµικό κείµενο, ούτε οτιδήποτε. Συντάσσεται ένα ψήφισµα,
διορθώνεται από τα µέλη κατά το δοκούν ή µε όσες δυνατότητες
υπάρχουν από τα µέλη, και από ‘κει και πέρα βγαίνει προς τα έξω
εκφράζοντας µια δυσαρέσκεια.
∆εν µε ενδιαφέρει να µπω µέσα στην ουσία του νόµου που πάει
προς ψήφισµα, εγώ προσωπικά συνάδελφοι διαφωνώ µε αυτή την αβάντα
που δίνει στα δελτία παροχής υπηρεσιών και µε την ηλικία των 30. Το
Σύνταγµα ορίζει ότι οι πολίτες είναι ίσοι, από πού και ως που τον 29άρη
µε τον 31άρη θα τους διαφοροποιήσει; Με ποια λογική, µε ποια λογική
λέει ότι µέχρι τα 30 εσύ θα φορολογείσαι διαφορετικά; Α παράδεκτο είναι,
αντισυνταγµατικό είναι αυτό, το πρώτο πνεύµα είναι αυτό, ότι είναι
αντισυνταγµατικό, δεν διαχωρίζονται οι πολίτες και οι πολίτες εισφέρουν
σύµφωνα µε τα έσοδα τους, αναλαµβάνουν τα βάρη του κράτους.
Υποχρέωση του κράτους είναι να συλλάβει τους παρανοµούντες
συνάδελφε Μπριλάκι. Η φορολογική ύλη υπάρχει, οι φορολογούµενοι
υπάρχουν, υποχρέωση του κράτους είναι να συλλάβει τον παρανοµούντα,
εάν παρανοµούν 99,99% οι Έλληνες και αυτό το υπόλοιπο δεν
παρανοµεί, υποχρεούται ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του να τους
συλλάβει. Γι’ αυτό είναι κράτος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν το κάνει, εκτιµά ότι το κάνει.
Άρα όλο το κείµενο, όχι το κείµενο, το σχέδιο του νόµου για µένα
δείχνει προθέσεις, και εµείς εκφράζουµε µια δυσαρέσκεια.
Θα πάω στις δηλώσεις του κ. Υπουργού Οικονοµικών ο οποίος
δήλωνε..., γιατί µπαίνω στην παράγραφο αυτή που λέει για τις ρυθµίσεις,
δήλωσε ότι δεν θα εφαρµοστεί αυτό το γελοίο µέτρο, το κλείσιµο των
φορολογικών υποθέσεων, το δήλωσε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Έ τσι δήλωσε πριν ένα – ενάµιση
χρόνο, δεν µπορεί µια Κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό της να µη
σέβεται το πρόγραµµα της.
Ήρθε και κατήργησε τα τεκµήρια συνάδελφοι, ναι ή όχι; Κ αι µια
δεδοµένη στιγµή πάει να τα επαναφέρει, έπεσαν όλοι οι Έ λληνες στη
λούµπα, αγόρασαν µεγάλα αυτοκίνητα, µεγάλου κυβισµού, πλήρωσαν
υψηλούς φόρους για να τα αγοράσουν, τα οικονόµησε το κράτος από ‘κει,
και από εδώ και πέρα τώρα έρχεται και προσπαθεί να τους βάλει
τεκµήριο, να τα διπλοοικονοµήσει το κράτος.
∆εν συζητάµε ας πούµε για το απίστευτο αλαλούµ που γίνεται στις
πιστωτικές κάρτες, άµα µπούµε στην ουσία των πιστωτικών καρτών εκεί
θα δούµε τις προθέσεις που έχει το κράτος.
Εγώ θα ήθελα να προστεθεί µια άλλη παράγραφος συνάδελφοι, την
οποία την καταθέτω προς ψήφιση.
Η οικονοµική πολιτική κάθε
Κυβέρνησης θα πρέπει να είναι σταθερή, τουλάχιστον για τη θητεία της
και σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις.
Επιπροσθέτως δε θα

σ ελ ί ς 2 5 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. /Τ. Α. Κ .

πρέπει να ασκείται µε βάση τα γκάλοπ.
Ε πειδή είπες συνάδελφε
Σταµατάκη ότι τα πήρε πίσω, τα πήρε πίσω µετά το τελευταίο γκάλοπ
έτσι;
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Συµφωνώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ηλαδή αν αυτό είναι Κ υβέρνηση η
οποία...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
∆ηµοσκοπήσεις, δηµοσκοπήσεις.
∆ηλαδή µια Κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό της δεν µπορεί και να
άγεται και να φέρεται από κανένα. Ε ίναι αυτό το απίστευτο που είπε
κάποιος Άγγλος ότι είµαι ηγέτης τους και τους ακολουθώ, δηλαδή δεν
ασκώ πολιτική εγώ, ασκούν αυτοί και εγώ τους ακολουθώ.
Εγώ συµφωνώ απόλυτα µε το ψήφισµα, αν θέλετε συµφωνώ και
απόλυτα να διαφοροποιηθεί, να βελτιωθεί, ό,τι θέλετε να γίνει, εκφράζει
τη δυσαρέσκεια την προσωπική µου απέναντι..., βεβαίως προσωπικά
µιλάω, πολίτης είµαι συνάδελφε, τα µέτρα του Α λογοσκούφη µε
επηρεάζουν σαν πολίτη και τον καθένα τον επηρεάζουν σαν πολίτη, δεν
τον επηρεάζουν αλλιώς, πως θα τον επηρεάσουν αλλιώς;
Και τα θεωρώ απαράδεκτα όταν τον βλέπω τον ίδιο και να λέει δεν
θα εφαρµόσω αυτό, και τώρα έρχονται δηλαδή οι ρυθµίσεις των
υποθέσεων 2000 και 2006 ευνοούν τους κλέφτες, επόµενο είναι. Και εγώ
όταν θα ξέρω ότι αύριο το πρωί µου κλείσει τις υποθέσεις, δεν ξανάπαω
να πληρώσω Φ.Π.Α ., γιατί να πληρώνω Φ.Π.Α.;
Γιατί εσείς όλοι
περιοριστήκατε τώρα στην υπόθεση των φόρων, οι φόροι είναι µηδέν
µπροστά στο Φ.Π.Α .
Ε µένα µια φορά ξέχασε ο λογιστής µου να
πληρώσει κάτι στο Φ.Π.Α . σε Κ οινοπραξία και ήταν 1,5 εκατοµµύριο και
σαν κορόιδο πήγα και το πλήρωσα όταν το ανακάλυψα και πλήρωσα 5.
Και ξέρω εργολάβο ο οποίος δεν το είχε πληρώσει και ήταν 5 αρχικά και
λέει σιγά βρε που θα πάω να το πληρώσω, ήρθαν οι ευνοϊκές ρυθµίσεις
δεν πλήρωσε φράγκο.
Λοιπόν οι ευνοϊκές ρυθµίσεις...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν τα γράφει µέσα αυτά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι εδώ..., µα δεν µπορείς να µπεις σε
λεπτοµέρειες, οι ευνοϊκές ρυθµίσεις λένε των ανεξέλεγκτων φορολογικών
υποθέσεων διαµορφώνουν λανθασµένη φορολογική συνείδηση και
αποκαλύπτουν ένα κράτος που δεν σέβεται τους πολίτες, βεβαίως,
ευνοούνται οι κλέφτες, είναι δεδοµένο αυτό, όταν κλείνεις τις υποθέσεις
ευνοούνται οι κλέφτες και εγώ αύριο θα βαδίσω..., θα πω δεν βαριέσαι θα
κλείσουν οι υποθέσεις, κάποιος θα βρεθεί στην ανάγκη, ενώ η δουλειά
του κράτους είναι να συλλαµβάνει τους κλέφτες, και όχι να τους
επιβραβεύει.
Εάν θέλετε, εάν διαβάζετε τα ενηµερωτικά δελτία έχει µια πολύ
ωραία επιστολή, η σύµπραξη αυτή η ενότητα µηχανικών, η οποία
απευθύνεται στον κ. Πρωθυπουργό και τον ευχαριστεί για όσα έχει κάνει
για µας τους µηχανικούς, είναι δηµοσιευµένη στο τελευταίο. Συµφωνώ
απόλυτα µ’ αυτή την επιστολή, πραγµατικά δηλαδή αυτή η Κυβέρνηση
έχει αλλάξει τα φώτα των µηχανικών και αν έχετε διαβάσει..., για να µη
διαµαρτυρόµεθα...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, δεν είναι εκτός θέµατος, µιλάµε
για το ψήφισµα, αν έχετε διαβάσει αυτή τη στιγµή έρχεται η κατάργηση
του κλεισίµατος του επαγγέλµατος, το επάγγελµα µας δεν θα είναι
κλειστό, έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο που πρέπει να το συζητήσουµε
σε άλλη συνεδρίαση.
Λοιπόν, τα ψηφίσµατα έρχονται,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
συζητούνται, τροποποιούνται, ψηφίζονται ή καταψηφίζονται, αυτή είναι η
νόµιµη διαδικασία.
Ε σείς δεν µπορείτε..., όποιος διαφωνεί να το
καταψηφίσει, δεν µπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν µπορούµε µετά να κάνουµε µια εισήγηση σε άλλη
Αντιπροσωπεία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι φυσικά, ξέρεις τι σηµαίνει το
ψήφισµα, µε συγχωρείς, ξέρεις τι σηµαίνει ψήφισµα; Ποια η διαφορά του
ψηφίσµατος από την απόφαση, την έχεις υπόψη σου; ∆εν σου κάνω
ανάκριση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η διαφορά του ψηφίσµατος είναι ότι
ασχολούµαστε άπαξ µε ένα ψήφισµα και τελείωσε, οι αποφάσεις είναι ότι
συνεχίζουµε και ελέγχουµε το θέµα. Εµάς δεν µας ενδιαφέρει αυτή τη
στιγµή το τι θα γίνει, εκφράζουµε µια δυσαρέσκεια και τελείωσε, ούτε
οικονοµολόγοι είµαστε, ούτε νοµικοί να µπούµε στις ιδιαιτερότητες του
θέµατος.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆ηλαδή άµα διαφωνώ τόσο πολύ ριζικά που δεν θέλω να
το ψηφίσω έτσι όπως είναι, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο µε εκφράζει και
δεν µπορώ να το συµπληρώσω τώρα µε µία παράγραφο, είναι τόσο
δύσκολο δηλαδή να πάει σε άλλη Α ντιπροσωπεία;
Όχι, είναι δύσκολο ναι, σηµαίνει
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καταψήφιση, τα ψηφίσµατα δεν πάνε – έρχονται.
Γράψε τις
τροποποιήσεις σου, φέρε τις προτάσεις σου, εγώ το δήλωσα στην αρχή,
φέρτε τις προτάσεις, όποιες προτάσεις έχετε, ότι θέλετε να κοπεί ή να
προστεθεί, και θα ψηφιστούν κάθε µία χωριστά. Λοιπόν υπάρχει..., ο
επόµενος είναι ο συνάδελφος Φανουράκης.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Με το πνεύµα του ψηφίσµατος που επιτρέψτε µου να
πω υποψιάζοµαι ότι θέλετε να πείτε συµφωνώ (...) που θέλετε να πείτε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πιο σιγά συνάδελφοι να ακούµε.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Η διατύπωση όπως είπε και ο Στέλιος πάσχει.
Εγώ προτείνω δηλαδή για να µην καθυστερούµε και άλλο, να
απαλείψουµε φράσεις ή κρίσεις που µπορεί ο άλλος να µην συµφωνεί και
να κρατήσουµε την ουσία, που ποια είναι η ουσία κατά τη γνώµη µου;
Ότι ο νόµος που ψηφίστηκε είναι εις βάρος ολονών δηλαδή αλλά κυρίως
των νέων συναδέλφων, είναι άδικος κοινωνικά και ότι το κράτος εκεί..., οι
ευνοϊκές ρυθµίσεις ουσιαστικά λειτουργεί εκβιαστικά, υποχρεώνοντας
τους ελεύθερους επαγγελµατίες κυρίως να κλείσουν τα βιβλία τους και να
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δεχτούνε ενδεχοµένως να ευνοηθεί και ο άλλος να πληρώσει παραπάνω
κ.λ.π. ∆ηλαδή αυτό το πράγµα προτείνω.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Ναι, µπαίνουµε σε µια κρίση που ο ένας το λέει έτσι και
ο άλλος το λέει αλλιώς, ας αποφύγουµε τις κρίσεις και ας κρατήσουµε ένα
πιο στεγνό κείµενο. Κ αι άµα θέλετε να µου επιτρέψετε να το διαβάσω και
αµέσως δηλαδή πως το...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, θα µου το φέρεις γραπτά εδώ,
διόρθωσε το, όποιος θέλει κάτι θα το φέρει εδώ πέρα και θα ψηφιστεί
συνάδελφοι, και άµα θέλετε µπορώ να διακόψουµε το θέµα και να
προχωρήσουµε, και να επανέλθουµε αν θέλετε..., ναι, αν θέλετε χρόνο,
συνάδελφε Γολοβάνη εάν θέλετε χρόνο θα σας τον χορηγήσω δεν τίθεται
θέµα, µελετήστε το θέµα συσκεφτείτε, γράψτε αυτό που κρίνετε ότι σας
εκφράζει.
Λοιπόν τελείωσαν οι τοποθετήσεις, θα δευτερολογήσουν οι
εισηγητές. Ο συνάδελφος Σταµατάκης έχει το λόγο.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Εµείς ως συντάκτες προφανώς και δεν προσπαθήσαµε
Στέλιο και Μπριλάκι να φτιάξουµε ένα πολιτικό κείµενο που να εκφράζει
το σύνολο που θα µπορούσε κανένας να γράψει για τα φορολογικά..., τη
φορολογική πολιτική στην Ελλάδα. Κ άναµε ακριβώς αυτό που είπε ο
Πρόεδρος προηγουµένως, προσπαθήσαµε να εκφράσουµε σε ένα µικρό
πράγµατι κείµενο τη δυσαρέσκεια µας, την ενόχληση µας απέναντι στο
φορολογικό νόµο που έχει ψηφιστεί και βέβαια σε όλα αυτά τα µέτρα τα
οποία έχει πάρει µέχρι τώρα για τους µηχανικούς.
Προφανώς και είµαστε ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε διατυπώσεις και
αν γίνουν, αρκεί να έρθουν γραπτά να δούµε τι θέλετε να πείτε. Εµείς
δεν γράψαµε το κείµενο και µένουµε ακλόνητοι εκεί, προφανώς όµως θα
συνειδητοποιήσετε και εσείς ότι δεν µπορούµε να κάνουµε ανάλυση
φορολογικής πολιτικής, ούτε να το παίξουµε σύµβουλοι όπως είπατε.
Τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Συνάδελφε Ασσαριωτάκη θες να
δευτερολογήσεις; Όχι.
Λοιπόν θέλει το Σώµα να του παραχωρήσουµε χρόνο ή θα
προχωρήσουµε στην ψηφοφορία; Θέλετε να φέρετε τροποποιήσεις; Όχι,
ο συνάδελφος θα φέρει, ναι εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διακοπή για να συνταχθεί.

Παρακαλώ συνάδελφοι, ολιγόλεπτη

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καθίσετε;

Παρακαλώ συνάδελφοι µπορείτε να

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Παρακαλώ συνάδελφοι µπορείτε να
καθίσετε; Λοιπόν συνάδελφοι το πρώτο κείµενο το έχετε ακούσει. Ε γώ
προσωπικά µε το πρώτο κείµενο διαφωνώ στη δεύτερη παράγραφο αυτή
που λέει πρόσθετη φορολόγηση σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες ήδη
ασφαλιστικές εισφορές θα συρρικνώσει δραµατικά το εισόδηµα των
διπλωµατούχων µηχανικών.
Εδώ δεν µιλάµε για εισοδήµατα, µιλάµε για φορολογία, το αν θα
µειωθούν ή όχι είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Με αυτή τη φράση διαφωνώ
από ‘κει αλλά απ’ ότι βλέπω οι άλλοι την έχουν. Λοιπόν εγώ διαφωνώ µε
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αυτή τη φράση, δεν ξέρω εσείς πως τη βλέπετε που είσαστε οι συντάκτες,
διότι εδώ µπαίνει ότι θέλουµε να τα οικονοµήσουµε.
Λοιπόν, υπάρχει η πρόταση της Πανεπιστηµονικής η οποία
διαµορφώνει ως εξής το κείµενο, το έχετε, να τα σβήσετε πάνω για να το
συνειδητοποιήσετε.
Με το νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και φορά τα νέα
φορολογικά µέτρα, η Κ υβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδα του
δηµοσίου ταµείου µε τρόπο κοινωνικά άδικο, φορολογώντας τους
οικονοµικά ασθενέστερους. Παραµένει η δεύτερη παράγραφος ως έχει,
εγώ εκεί εκφράζω την επιφύλαξη µου στο τρίτο εδάφιο, το τελευταίο
εδάφιο, η πρόσθετη αυτή φορολόγηση.
Μετά λέει οι ευνοϊκές ρυθµίσεις των ανέλεγκτων φορολογικών
υποθέσεων 2000 – 2006, αποκαλύπτουν ένα κράτος που δεν σέβεται
τους πολίτες του και λειτουργεί εκβιαστικά.
Σβήνει η επόµενη παράγραφος, συνάδελφε Φανουράκη το
χειρόγραφο µένει, αυτό που λέει επιπλέον θα πρέπει...
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Η παραποµπή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η παραποµπή ναι, που έχει το F.
Λοιπόν εδώ τώρα οι συνάδελφοι που το έχουν συντάξει τι λένε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άρα δηλαδή αποσύρετε το δικό σας...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο Σταµατάκης;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο Σταµατάκης...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Σταµατάκη είσαι σύµφωνος;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Μιχάλη τα έγραψες αυτά
που είπα; Αυτή τη νέα πρόταση; Λοιπόν, οπότε θα µπει σε ψηφοφορία,
υπάρχουν δύο προτάσεις ουσιαστικά η µία είναι της Πανεπιστηµονικής
και η άλλη είναι η δική µου, να αφαιρεθεί η πρόσθετη..., αυτή η λέξη..., το
εδάφιο, η πρόσθετη αυτή φορολόγηση σε συνδυασµό µε το αυτό... Η
οικονοµική πολιτική κάθε Κυβέρνησης δεν σας αρέσει; Πρέπει να είναι
σταθερή; Τι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έ να λεπτό, εγώ έχω προτείνει, εγώ
πρότεινα και λέω το εξής, η οικονοµική πολιτική κάθε Κυβέρνησης θα
πρέπει να είναι σταθερή τουλάχιστον για τη θητεία της και σύµφωνα µε
τις προεκλογικές δεσµεύσεις. Σβήνω το επιπροσθέτως δεν πρέπει να
είναι µε τα γκάλοπ, αυτό σε αντιδιαστολή µε την τέταρτη παράγραφο που
έκλεισε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κώστα δεν βγάζω εγώ εδώ τι λες, και
λειτουργεί εκβιαστικά και µετά από κάτω; Α, το έχεις σβήσει τελείως,
αυτά που έχεις γράψει δεν ισχύουν έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και είναι..., θα έρθουν από κάτω να
ψηφίσουµε; Συνάδελφοι ελάτε µέσα θα ψηφίσουµε, παρακαλώ.
Λοιπόν κατ’ αρχάς η πρώτη ψηφοφορία που θα γίνει αν θα
εκδώσουµε ψήφισµα ή όχι, και από ‘κει και πέρα θα πάει στο επιµέρους,
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και βεβαίως το ψήφισµα τώρα είναι αφού συµφώνησαν οι καταθέτοντες οι
εισηγητές θα τεθεί σε ψηφοφορία το κείµενο που έχει προτείνει η
Πανεπιστηµονική και µετά θα δούµε αν θα αφαιρέσουµε ή θα
προσθέσουµε τις δύο φράσεις.
Λοιπόν συνάδελφε Γολοβάνη είπα το εξής, αυτή τη στιγµή ισχύει
µόνο το κείµενο της Πανεπιστηµονικής, διότι οι συντάκτες, οι εισηγητές το
δέχτηκαν.
Όχι, όχι, ναι αυτά που είπα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
προηγουµένως. Λοιπόν και από ‘κει και πέρα θα µπούνε η µία αφαίρεση
και η µία πρόσθεση που προτείνω εγώ.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, αυτό έµεινε.
Για τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ:
απαράδεκτο καθεστώς του δελτίου παροχής υπηρεσιών;

µε

το

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, αυτό έχει µείνει, δεν το έχουν
σβήσει.
Εγώ προτείνω να σβήσει η πρόσθετη αυτή φορολόγηση σε
συνδυασµό, εγώ προτείνω από ‘κει και πέρα να σβήσει, έτσι;
Λοιπόν η διαδικασία τώρα που θα ακολουθήσουµε συνάδελφε
Γολοβάνη είναι η εξής, θα ψηφίσουµε αν θα εκδώσουµε το ψήφισµα και
µετά θα ψηφίσουµε τις δύο προτάσεις – ανεξάρτητα τη µία από την άλλη
– που έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, ελάτε µέσα ψηφίζουµε.
Λοιπόν µην κινείστε να µπορέσουµε να µετρήσουµε.
Ποιοι
ψηφίζουν παρών;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Με ακούτε συνάδελφοι;
Λοιπόν
συνάδελφοι η ψηφοφορία είναι παρών, λευκό, ναι, όχι. Το ναι σηµαίνει
θα εκδώσουµε, το όχι δεν θα εκδώσουµε, από πού θέλετε να
ξεκινήσουµε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Από το ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Α πό το ναι;
Ποιοι θέλουν να
εκδώσουµε το κείµενο όπως τελικά διαµορφώθηκε;
Να εκδοθεί το
ψήφισµα. Για µέτρησε τους.
Λοιπόν 23 ναι. Όχι; 5, παρών κανένας. 28 είµαστε, 23 ψηφίσανε
ναι, 5 όχι, οπότε δεν χρειάζεται να προχωρήσουµε και το λευκό.
Λοιπόν από ‘κει και πέρα πάµε τώρα στις δύο προτάσεις, η πρώτη
πρόταση είναι η δική µου..., και οι δυο προτάσεις είναι δικές µου, µιλάµε
για την πρώτη πρόταση εγώ δεν τις βάζω πακέτο, όχι δεν τις βάζω
πακέτο, το είπα, είναι δυο διαφορετικά θέµατα.
Προτείνω να σβήσουµε, η πρόσθετη αυτή φορολόγηση σε
συνδυασµό µε τις αυξηµένες ή δια ασφαλιστικές εισφορές θα
συρρικνώσουν δραµατικά το εισόδηµα των διπλωµατούχων µηχανικών. Η
πρόταση µου είναι να σβήσει αυτό, διότι δεν έχει καµία σχέση το
ασφαλιστικό µε το φορολογικό, εδώ µιλάµε για φορολογικό.
Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ του να σβήσει αυτό το εδάφιο; Όχι, µία
είναι αυτή, να φύγει αυτό, η άλλη πρόταση στο τέλος µπαίνει.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Για ξαναδιάβασε το.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ε δώ γράφει, η κατάργηση του
αφορολογήτου κ.λ.π. και λέει, η πρόσθετη αυτή φορολόγηση σε
συνδυασµό µε τις αυξηµένες ή δια ασφαλιστικές εισφορές θα
συρρικνώσουν δραµατικά το εισόδηµα των διπλωµατούχων µηχανικών.
Και εγώ λέω να σβήσει αυτή η φράση µε την έννοια ότι..., εµείς δεν
υπολογίζουµε το εισόδηµα αν πληρώνουµε ασφαλιστικές εισφορές,
δηλαδή αν εγώ θέλω να τρώγω 100.000 ευρώ το µήνα δεν θα πρέπει να
πληρώσω καθόλου φόρο ή οτιδήποτε; Είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο το
ασφαλιστικό, µιλάµε για φόρο, εγώ λέω µιλάµε για φόρο και από τη
στιγµή που µιλάµε για φόρο να µην µπλέκουµε τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιο το ασφαλιστικό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κ αι το να τρως είναι υποχρεωτικό φίλε,
αλλιώς θα πεθάνεις. Όλα είναι υποχρεωτικά, πώς να το κάνουµε δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιο από τους άλλους; ∆εν κατάλαβα
τι µου είπες. Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ του να σβήσει; Ψηφίζει ο καθένας
ό,τι θέλει, αν θέλετε να σβήσει ή αν θέλετε να παραµείνει. Λοιπόν, ποιοι
να παραµείνει; Παρών; Λευκό; Κ άποιος δεν ψήφισε, δύο δεν ψήφισαν,
ξέχασαν να ψηφίσουν, θα τους βάλω στους παρόντες, αρνούνται να
ψηφίσουν άρα στους παρόντες. Άρα θα παραµείνει η φράση.
Η άλλη πρόταση µου είναι, να µπει σ’ αυτό που σβήσανε η
Πανεπιστηµονική, η έλλειψη σταθερού φορολογικού πλαισίου. Ε γώ λέω
το εξής, η οικονοµική πολιτική κάθε Κ υβέρνησης θα πρέπει να είναι
σταθερή τουλάχιστον για τη θητεία της και σύµφωνα µε τις προεκλογικές
δεσµεύσεις. Αυτό εγώ προτείνω να προστεθεί στο τέλος, το ακούσατε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εδώ µιλάµε για ένα φορολογικό νόµο
συνάδελφε, αν µιλούσαµε για κάτι άλλο θα µπαίναµε και στο άλλο, εδώ
µιλάµε για ένα φορολογικό νόµο, ναι συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Με συγχωρείς, εγώ το πάω στο κράτος
δικαίου, όταν εγώ σου λέω Ορφανέ να µε ψηφίσεις γιατί θα κάνω αυτό,
είµαι υποχρεωµένος να το κάνω, αλλιώς σου έχω υποκλέψει την ψήφο
σου, είµαι απατεώνας κοινώς.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εσύ κρίνεις αν θα µου τη δώσεις, εάν
θα µου τη δώσεις σηµαίνει ότι συµφωνείς µε το πρόγραµµα µου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τι είπες αν;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να µην το υπόσχεσαι φίλε, όχι, να µην
το υπόσχεσαι, λαϊκίζεις...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Με συγχωρείς, λαϊκίζεις, ψεύδεσαι,
αυτό θα πει απάτη, για µένα αυτό είναι απάτη.
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∆ηλαδή να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι, Μιχάλη να σε ρωτήσω
κάτι, όχι σου λέω έλα να δουλέψεις σ’ εµένα, Ορφανέ, άµα σου πω έλα
να δουλέψεις σ’ εµένα και θα σου δίνω 1.000 ευρώ το µήνα, και την
επόµενη µέρα που λέει και ο Μανόλης δεν έχω και θα σου δίνω 800,
απατεώνας δεν είµαι; Α θετώ αυτά που υποσχέθηκα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ε γώ συνάδελφε δεν µπαίνω,
συνάδελφε εγώ έκανα µια πρόταση, έκανα µια πρόταση γιατί έχουµε και
ένα άλλο σοβαρό θέµα, και λέω ότι για µένα πρέπει να είναι φερέγγυος ο
κάθε πολιτικός που βγαίνει στο Βήµα, αυτό εννοώ. Ο καθένας που
βγαίνει στο Βήµα δεν θα λέει άλλα και από ‘κει και πέρα όταν θα
ψηφίζεται µην τον είδατε τον Παναγή έτσι; Αυτό προτείνω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν η πρόταση µου είναι η εξής, να
µπει στο τέλος το εξής, έχω σβήσει το τελευταίο εδάφιο απ’ αυτά που
πρότεινα για τα γκάλοπ.
Και λέω, η οικονοµική πολιτική κάθε
Κυβέρνησης θα πρέπει να είναι σταθερή, τουλάχιστον για τη θητεία της,
και σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις.
ΓΟΛ ΟΒΑΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..., σε
κάποιους σταθερούς άξονες τέλος πάντων, σε κάποιο πλαίσιο γιατί όταν
λέµε σταθερή είναι σαν να τη βάζουµε σε ένα πολύ στενό ας πούµε...,
(δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να κινείται σε ένα σταθερό πλαίσιο;
Λοιπόν συνάδελφοι, αποδέχοµαι εγώ τη διόρθωση του συνάδελφου
Γολοβάνη η οποία είναι η εξής, η οικονοµική πολιτική κάθε Κ υβέρνησης
θα πρέπει να κινείται σε ένα σταθερό πλαίσιο τουλάχιστον για τη θητεία
της και σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις. Το ακούσατε
συνάδελφοι; Πέτρο το ακούσατε; Συνάδελφε Ορφανέ το άκουσες; Γιατί
µιλάτε µεταξύ σας γι’ αυτό απευθύνθηκα σ’ εσάς.
Λοιπόν η παράγραφος έγινε ως εξής, συνάδελφε Βαϊλάκη ακούστε
την και µετά συνεχίζετε να συζητάτε. Λοιπόν, η οικονοµική πολιτική κάθε
Κυβέρνησης θα πρέπει να κινείται σε σταθερό πλαίσιο τουλάχιστον για τη
θητεία της και σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι, άντε για να
προχωρήσουµε, ποιοι είναι υπέρ της πρότασης αυτής, να ενσωµατωθεί;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι; Λευκό; Παρών; Πάλι λείπει ένας.
Λοιπόν συνάδελφοι πέρασε η πρόταση µε 16 ναι, 9 όχι, και 3 παρών.
Λοιπόν ψηφίσαµε, αυτή τη στιγµή ψηφίσαµε στο να προστεθεί στο
δικό σας κείµενο αυτό που είπα εγώ, ότι η οικονοµική πολιτική κάθε
Κυβέρνησης πρέπει να είναι σταθερή, άµα έρθει το ΚΚΕ δηλαδή θα είναι
ασταθής;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
σταθερότητα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σταθερή και δίκαιη.

Όχι, µε συγχωρείς για µένα είναι
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι τώρα τέλειωσε, έκλεισε, έπρεπε να
το κάνεις. Λοιπόν συνάδελφοι τελείωσε το θέµα.
Προχωρούµε στο επόµενο, το οποίο είναι η παιδεία. Α ν θυµάστε
έχει µπει πάρα πολλές φορές ως θέµα Η.∆. και ποτέ δεν έχει συζητηθεί.
Είναι µια πρόταση την οποία την έκανε πέρσι η Πανεπιστηµονική η
οποία έχει καταθέσει και εισήγηση, και υπάρχει και µία παράλληλη
εισήγηση της ΠΑ ΣΚ συνάδελφοι. Η εισήγηση της ΠΑ ΣΚ δεν είναι σε
αντιδιαστολή µε της Πανεπιστηµονικής.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κατ’ άρθρον.

Ε µείς το ψηφίσαµε το σύνολο και µετά

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
είναι αντιλαϊκή;

Μα από που και ως που φαίνεται ότι

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν το πρώτο πράγµα που
ψηφίζεται είναι, ψηφίζεται αν θα εκδώσουµε το ψήφισµα, από ‘κει και
πέρα ψηφίζονται οι τροποποιήσεις οι οποίες υποβάλλονται. Λοιπόν αν
θέλετε..., εάν δεν το πιάσατε εσείς άµα θέλετε να σας αφαιρέσουµε αλλά
ούτως ή άλλως υπερισχύει, ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Υπάρχει όντως θέµα διαδικασίας, γιατί αυτό που έβαλες
να ψηφιστεί σαν προσθήκη είναι αυτό που δεχτήκαµε να βγει, περίπου
αυτό, µε βάση την παρατήρηση συναδέλφου, αυτό λοιπόν έπρεπε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Περίπου αυτό όµως, όχι αυτό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Περίπου αυτό, άρα δεν µπορεί να µπαίνει στο τέλος.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συγνώµη, συγνώµη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πραγµατικά δηλαδή.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συγνώµη Β άννα, να αλλάξει κασέτα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λόγο.

Η Συνάδελφος Σφακιανάκη, έχεις το

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Νοµίζω ότι πρέπει να προσέχουµε τη διαδικασία γιατί
είµαστε ασυνεπείς, ένα θέµα το οποίο έβαλε µία παράταξη, δέχτηκαν δύο
άλλες που είχαν κάνει την πρόταση να αφαιρεθεί, δεν µπορεί να
ξαναψηφίζεται σαν προσθήκη στο τέλος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν είναι..., είπες εσύ σχεδόν το ίδιο,
αλλά δεν είναι καθόλου το ίδιο για µένα.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ωραία, µπορούµε εµείς να κρατάµε τη διαδικασία λίγο
καλύτερα όµως; Γιατί αν αυτό το είχες βάλει από την αρχή...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ψηφιστεί.

Το έβαλα από την αρχή και είπα θα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ...θα ήξερα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Με συγχωρείτε συνάδελφοι είπα, αν
θέλετε να ακούσουµε, είπα ότι οι εισηγητές...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να ψηφιστεί πρώτα είπα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
...οι εισηγητές αποδέχονται την
τροποποίηση. Α πό ‘κει και πέρα είπα θα ψηφίσουµε αν θα εκδώσουµε το
ψήφισµα και από ‘κει και πέρα θα ψηφιστούν ή όχι οι γραπτές προτάσεις
που υπάρχουν που είναι δύο, και µάλιστα είπα ότι δεν τις βάζω και σε
πακέτο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Μιλάω για τη σειρά της ψηφοφορίας, δεν µπορεί το
σύνολο να ψηφίζεται και να ανατρέπεται από µια προσθήκη που
ψηφίζεται µετά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γνωρίζετε ότι θα ψηφιζόταν αυτό ή όχι;
Το είχα πει από την αρχή ότι εγώ βάζω και θέµα αυτό; Το είχα πει, και
µάλιστα δεν το πάω σε πακέτο; Κ αι δεν είναι το ίδιο πράγµα, δεν έχει
καµία σχέση µε φοροεισπρακτικά µέτρα, δεν έχει καµία σχέση µε την
πρόταση αυτή που γράφει. Η έλλειψη σταθερού φορολογικού πλαισίου, η
διερεύνηση της φορολογικής βάσης µε τους οικονοµικά ασθενέστερους
και η λήψη φοροεισπρακτικών µέτρων αντί να συµβάλουν στην πάταξη
της φοροδιαφυγής, θα την ενισχύσουν και θα κάνουν τον τίτλο του νόµου
να φαντάζει αστείος. Τι σχέση έχει αυτό που σβήστηκε µ’ αυτό που είπα
εγώ;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)...,
έχει σχέση µε τις τοποθετήσεις που γίνανε Πρόεδρε και µην κάνουµε πως
δεν καταλαβαίνουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε ίναι το ίδιο πράγµα; Ε γώ δεν την
έκανα αρχικά την τοποθέτηση µου και είπα εγώ θέλω και αυτό; Είναι το
ίδιο πράγµα, η µία παράγραφος µε την άλλη έχει καµία σχέση;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΘΕ ΜΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 2 ο
Παιδε ία
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
∆εν θα το κλείσουµε το θέµα της
παιδείας. Συνάδελφοι της Πανεπιστηµονικής, ποιος θα το αναπτύξει; Να

Συ νε δ ρί α σ η 11 η

1 7 η ς Σε πτε µβρί ου 2 00 8

σελίς

34

το διαβάσετε ως έχει, έτσι; Γιατί οι περισσότεροι δεν το έχουν διαβάσει
συνάδελφοι και µάλιστα δεν το έχουν και µαζί τους.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Ή θελα να πληροφορήσω τους συναδέλφους ότι υπάρχει
στην ιστοσελίδα του τµήµατος, στην περιοχή της παράταξης µας υπάρχει
η εισήγηση αυτή που µπορεί να τη δει κανείς.
Επίσης νοµίζω ότι δεν είναι σκόπιµο..., η εισήγηση τώρα έχει ένα
παράρτηµα και νοµίζω ότι δεν είναι σκόπιµο να το διαβάσουµε αυτό γιατί
θα κουραστούµε ίσως, και να αφήσουµε χρόνο για συζήτηση µετά. Οπότε
εγώ ουσιαστικά θα διαβάσω τώρα την καθ’ αυτή εισήγηση και όχι το
παράρτηµα.
Επίσης θα µου επιτρέψετε να το διαβάσω µε την έννοια ότι..., και
λόγω της κόπωσης η σύνταξη θα είναι πιο οµαλή µετά και η ροή του
κειµένου καλύτερη.
Ήδη από το Νοέµβριο του ’07 η Πανεπιστηµονική είχε προτείνει να
συζητήσουµε τα θέµατα της παιδείας µε αφορµή την αναγνώριση των
κολεγίων παραρτηµάτων ξένων Πανεπιστηµίων, επειδή οι αλλαγές που
προωθούνται στην παιδεία σε όλες τις βαθµίδες της και ιδιαίτερα στα Α ΕΙ
έχουν σηµαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά και στην
άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού.
Και η παρούσα εισήγηση
αποτελεί συνέχεια εκείνης της πρότασης.
Το θέµα έχει κατ’ ανάγκη συνάφεια µε τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα, την άσκηση του επαγγέλµατος, τις κοινοτικές οδηγίες και
κυρίως την τελευταία των Ε υρωπαϊκών Κ οινοτήτων την 35 του ’05 και
όπως θα φανεί παρακάτω είναι για όλη µας τη ζωή, που έχει σχέση µε
την ανωτατοποίηση των ΤΕ Ι, µε την αναγνώριση των Κέντρων
Επαγγελµατικών Σπουδών, µε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του
Συντάγµατος, γενικά.
Στο παράρτηµα υπάρχει ένα εκτενές απόσπασµα από εισήγηση του
τότε Πρύτανη του Ε ΜΠ Θεµιστοκλή Ξανθόπουλου, Ιούνιος του 2003 µε
τίτλο, «Ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευση, από τη διακήρυξη της
Μπολόνια προς το ανακοινωθέν του Β ερολίνου, ιστορικό, ανάλυση
πολιτικής, θέσεις και προτάσεις από το Ε θνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο».
∆ηλαδή το παράρτηµα είναι απόσπασµα από την εισήγηση του τότε
Πρύτανη του ΕΜΠ σαν Πρύτανης του ΕΜΠ.
Τώρα, γιατί το βάζουµε το παράρτηµα αυτό; Τον Ξανθόπουλο τον
ξέρουµε από τα παλιά, µε τη συνέπεια, το ήθος του, την πρακτική του,
από τότε που ήτανε στη ∆ΕΗ κ.λ.π., και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
αυτά που λέει δεν µπορεί κανείς να του προσάψει την κατηγορία ή ξέρω
‘γω το χαρακτηρισµό ενός κοµµατικού κειµένου ή οτιδήποτε άλλο. Έ χει
δηλαδή µια ιδιαίτερη αξία που αυτό το πρόσωπο είπε αυτά τα πράγµατα
και µ’ αυτή την ιδιότητα.
Στην εισήγηση..., στο παράρτηµα λοιπόν αυτό, στην εισήγηση
δηλαδή αυτή του Πρύτανη του Πολυτεχνείου τότε του Ξανθόπουλου,
αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή πολιτική στο χώρο της Α νώτατης
Εκπαίδευσης µε υποκεφάλαια την ευρωπαϊκή παιδεία και την αγορά, η
παραδοσιακή ποιότητα στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι
κυρίαρχες ευρωπαϊκές δοµές στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και η
επίδοση της αγοράς στην ανώτατη ευρωπαϊκή εκπαίδευση.
Επίσης οι στόχοι της διακήρυξης της Μπολόνια και του
ανακοινωθέντος της Πράγας, µε τις γενικές αρχές, ποιος ήταν ο κύριος
στόχος και οι τρεις µείζονες συνιστώσες του.
Η αντίφαση µεταξύ
αναβάθµισης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της συρρίκνωσης του
πρώτου κύκλου των πανεπιστηµιακών σπουδών, η µελέτη της
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περίπτωσης
των
εφαρµοσµένων
επιστηµών
και
στη
συνέχεια
ακολούθησαν οι θέσεις του ΕΜΠ.
Ξαναδιαβάζω εδώ ότι, επειδή συνοπτικά, συνεκτικά και µε σαφήνεια
τίθεται το πρόβληµα της διάσπασης των κύκλων σπουδών, είναι µια βάση
υπεύθυνης πληροφόρησης.
Τώρα η ανάµειξη του ΟΣΑ , η ανάµειξη του ΟΣΑ είναι σηµαντική στα
θέµατα της εκπαίδευσης.
Ο Γενικός Γραµµατέας του δήλωσε ότι η
παιδεία είναι αυτή ακριβώς η οποία υποστηρίζει το σύνολο όλων των
οικονοµικών
τοµέων
σε
όλες
τις
χώρες,
αναπτυγµένες
και
αναπτυσσόµενες, έχοντας σαν δεδοµένο ότι θέλουµε να κινηθούµε στην
κοινωνία της πληροφορίας.
Η Υπουργός Παιδείας, η Γιαννάκου τότε, µετά από συνάντηση που
είχε µε το Γενικό Γραµµατέα του ΟΣΑ επίσης ανακοίνωσε ότι,
συµφώνησαν στην σύνταξη έκθεσης του οργανισµού για την κατάσταση
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε τη συνεργασία του
Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικής
Έρευνας.
Α νάλογη πρόσκληση σε εµπειρογνώµονα του ΟΣΑ είχε
απευθύνει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πριν από 10 περίπου
χρόνια µε Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και κατά τύχη Υπουργός ήτανε ο σηµερινός
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος ο Παπανδρέου.
Η έκθεση είχε συσταθεί, κατέληγε σε υποδείξεις από πλευράς ΟΣΑ
για τον περιορισµό της δωρεάν παιδείας και της λειτουργίας της σε πιο
ανταποδοτική βάση, χαρακτήριζε ως ξεπερασµένη τη λογική της ισότητας
των ευκαιριών, ενώ πρότεινε ανάµεσα στα άλλα την κατάργηση της
δωρεάν διανοµής των γραµµάτων, την κατάργηση της επετηρίδας, την
ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστηµίων.
Παρ’ όλο που λέµε ότι είναι εισήγηση για την παιδεία και είναι
πράγµατι, ουσιαστικά όπως θα διαπιστώσετε το κείµενο περιστρέφεται
κυρίως γύρω από την Μπολόνια, που είναι και το βασικό και το οποίο
δίνει τις κατευθύνσεις της ανάπτυξης.
Ιστορική λοιπόν διαδροµή της Μπολόνιας. Ο στόχος του ενιαίου
ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης πηγάζει από την επιδίωξη της
ελευθερίας κίνησης των εργαζοµένων µαζί µε την ελευθερία κίνησης
κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή µια από τις ελευθερίες που
προσδιορίστηκαν στο ΜΑΑ ΣΤΡ ΙΧ , στη συνθήκη του ΜΑ ΑΣΤΡΙΧ.
Οι ευρωπαϊκές Κ υβερνήσεις αποφάσισαν να ξεκινήσουν µια
διαδικασία σύγκλισης των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε µε
χρονικό ορίζοντα το 2010 να λειτουργούν όλα σαν ένα ενιαίο σύστηµα,
σαν µια ενιαία αγορά.
Τώρα βασικοί σταθµοί της διαδικασίας αυτής ήταν η συνάντηση της
Σορβόννης το Μάιο του 1998. Εκεί συµµετείχαν οι Υπουργοί Παιδείας
τεσσάρων χωρών Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, οι µεγάλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτοί συνυπέγραψαν την πρώτη διακήρυξη για τον εναρµονισµό της
δοµής του ευρωπαϊκού συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης που µιλούσε
για την ανάγκη δια βίου κατάρτισης, προέβλεπε την προοδευτική
σύγκλιση των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, την εγκαθίδρυση ενός
συστήµατος δύο κύκλων σπουδών, προπτυχιακού και µεταπτυχιακού, τη
διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, να
ενθαρρύνει να σπουδάζουν τουλάχιστον ένα εξάµηνο στο εξωτερικό, και
την προώθηση της αναγνωρισιµότητας των πτυχίων και των ακαδηµαϊκών
προσόντων.
Τον επόµενο χρόνο, το 1999, ακολούθησε η σύµβαση της Μπολόνια
και αυτή έγινε πιο γνωστή στη διαδικασία αυτή όλη για την παιδεία κ.λ.π.
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Τον Ιούνιο του ’99. Συµµετείχαν τότε οι Υπουργοί Παιδείας από 29 χώρες
και τότε την Ε λλάδα την εκπροσωπούσε σαν Υπουργός Παιδείας ο
Αρσένης, ήµασταν σε Κυβέρνηση ΠΑ ΣΟΚ , ο οποίος και πέρασε βέβαια το
τελικό κείµενο.
Η διακήρυξη τι πρόβλεπε; Την προώθηση της αναγνωρισιµότητας
των τίτλων σπουδών µέσα από ένα συµπλήρωµα διπλώµατος, την
υιοθέτηση ενός συστήµατος δύο κύκλων σπουδών, προπτυχιακό –
µεταπτυχιακό, από τις οποίες ο πρώτος θα είναι τουλάχιστον τριετής και
η ολοκλήρωση του θα είναι προϋπόθεση για το δεύτερο κύκλο.
Προέβλεπε την καθιέρωση ενός κοινού συστήµατος διδακτικών
µονάδων, την προώθηση της κινητικότητας, της ευρωπαϊκής συνεργασίας
για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ευρωπαϊκής διάστασης στην
ανώτατη εκπαίδευση.
Μετά από δυο χρόνια το Μάιο του ’01 πραγµατοποιήθηκε η σύνοδος
ελέγχου στην Πράγα.
Συµµετείχανε 32 Υπουργοί Παιδείας, ήταν οι
προηγούµενοι 29 και τώρα είχαµε την Κύπρο, την Τουρκία και την
Κροατία. Εκεί επιβεβαιώσαµε του στόχους της Μπολόνια, υιοθέτησαν
πρακτικά και προπαγανδιστικά µέτρα για την καλύτερη προώθηση αυτών
των στόχων στο εσωτερικό των χωρών τους.
Προσπάθησαν επίσης εκεί να βάλουν στο παιχνίδι τους
Πανεπιστηµιακούς και τους φοιτητές µέσω των ευρωπαϊκών ενώσεων
τους, που η θέση τους, δηλαδή των δύο αυτών ενώσεων, ήτανε κοντά
στις απόψεις των Κ υβερνήσεων.
Επίσης τότε µπήκε το ιδεολόγηµα της αξιολόγησης που ονοµάζεται
και διασφάλιση ποιότητας, καθώς και η δια βίου εκπαίδευση που
αναγνωρίζεται σαν ένα συστατικό στοιχείο του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
και µ’ αυτό τον τρόπο καθαγιάζεται η είσοδος της κατάρτισης µέσα στα
Πανεπιστήµια. Στη διακήρυξη αναφέρεται ακόµα ότι η εκπαίδευση πρέπει
να θεωρείται κοινωνικό αγαθό, να παραµείνει κρατική η ευθύνη γι’ αυτήν,
ανάλογα µε τη νοµοθεσία κάθε χώρας, δηλαδή είτε είναι δηµόσια είτε
είναι ιδιωτική. Αυτό φαίνεται ότι η προσθήκη έγινε για να ρίξει λίγο στα
µάτια του κόσµου, ωστόσο όµως οι διατυπώσεις είναι πονηρές και δεν
είναι αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
Για τον ίδιο λόγο απαλείφθηκε ο χρονικός προσδιορισµός για τον
πρώτο κύκλο, δηλαδή ελάχιστης διάρκειας τριών χρόνων, αλλά
επιβεβαιώσαµε ότι αυτός ο πρώτος κύκλος οδηγεί στο bachelor, ο οποίος
όµως είναι τριετής. Ξαναγυρίζουµε..., δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι εκεί µε
τα χρόνια του πρώτου κύκλου σπουδών.
Το Σεπτέµβριο του ’03 έγινε η επόµενη συνάντηση ελέγχου στο
Βερολίνο, φάνηκαν οι σηµαντικές αντιθέσεις ανάµεσα στις χώρες που
µετείχαν στη διαδικασία και ότι σε πολλές χώρες δεν είχαν προχωρήσει οι
στόχοι της Μπολόνιας.
Το ανακοινωθέν του Β ερολίνου λοιπόν χρειάστηκε να επιβεβαιώσει
άλλη µια φορά τη συµφωνία των Κυβερνήσεων µε όλα τα σηµεία της
Μπολόνιας και της Πράγας, ενώ για τη διευκόλυνση της εφαρµογής της
περιγράφονται και όλα αυτά τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουνε οι
χώρες για την υλοποίηση. Έτσι αποφασίζεται η αξιολόγηση να είναι
εσωτερική και εξωτερική, να περιλαµβάνει σύστηµα πιστοποίησης και να
δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα, προβλέπεται ενιαίο σύστηµα δύο κύκλων
σπουδών, αλλά εισάγεται και ένας τρίτος που είναι το διδακτορικό και για
να έχει κανείς πρόσβαση σ’ αυτό, το διδακτορικό δηλαδή, θα πρέπει να
έχει ολοκληρώσει το δεύτερο κύκλο, το Master δηλαδή.
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Τέλος αποφάσισαν να εφαρµόσουν το συµπλήρωµα διπλώµατος
µέχρι µέσα στο ’05 και να εφαρµόσουν τη συνθήκη της Λισσαβόνας για
την αναγνώριση των τίτλων.
Ποια είναι τώρα τα βασικά σηµεία της διαδικασίας της Μπολόνιας
και εννοούµε όλα τα προηγούµενα, δηλαδή όλες τις συνόδους τις
προηγούµενες που τις λέµε συµβατικά σαν διαδικασία Μπολόνιας.
Είναι λοιπόν η διασφάλιση της ποιότητας και από ‘κει µπαίνει µια
αξιολόγηση των λειτουργιών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης,
πιστοποίησης των προγραµµάτων και των τίτλων σπουδών που
απονέµουν,
δηµοσιοποίηση
των
αποτελεσµάτων
και
άρα
κατηγοριοποίηση.
Το δεύτερο σηµείο είναι η διάσπαση των σπουδών σε δύο κύκλους,
προπτυχιακός και µεταπτυχιακός και µε εισαγωγή και του διδακτορικού,
στην πραγµατικότητα έχουµε λοιπόν τρεις κύκλους.
Τρία, έχουµε αναγνωρισιµότητα των τίτλων σπουδών και των
περιόδων σπουδών µέσω του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς
διδακτικών µονάδων και το συµπλήρωµα διπλώµατος. Έχουµε αύξηση
της κινητικότητας των φοιτητών µέσω των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων
και των εθνικών χρηµατοδοτήσεων. Έχουµε συµµετοχή των φοιτητών
στις διαδικασίες για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης
εκπαίδευσης.
Έ χουµε προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της
ανώτατης εκπαίδευσης, µε την οργάνωση κοινών προγραµµάτων
σπουδών, που µπορεί να οδηγούν και σε κοινό πτυχίο.
∆ιαφήµιση του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης,
προσέλκυση ξένων φοιτητών και σύµπραξη µε οικονοµικούς εταίρους.
∆ια βίου µάθηση µε την ενεργό συµµετοχή των ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης. Συνεργασία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης
µε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.
Ποιοι είναι τώρα οι στόχοι της Μπολόνιας; Οι στόχοι της ενότητας
αυτής των ενεργειών συµπυκνώνονται στη διακήρυξη, που είναι µετά για
τα κείµενα τους δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης
εκπαίδευσης, που θα αποτελέσει το κλειδί για την προώθηση της
κινητικότητας
και
απασχολησιµότητας
των
ευρωπαίων
πολιτών.
Επεξηγηµατικά αναφερότανε ότι στόχος είναι η καλύτερη συµβατότητα και
συγκρισιµότητα των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Τι εξυπηρετεί όµως αυτή η προσπάθεια;
Οι λέξεις κλειδιά
κινητικότητα και απασχολησιµότητα, είναι η ουσία που αποκαλύπτει τους
πραγµατικούς στόχους των εµπνευστών του κειµένου της Μπολόνιας. Οι
αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει να εναρµονιστούν µε τις
γενικότερες αναδιαρθρώσεις που προωθεί η Ε υρωπαϊκή Ένωση, µε τις
αλλαγές της σε εργασιακές σχέσεις και τις ανάγκες του µεγάλου
κεφαλαίου, ώστε να παράγεται µαζικά ένα ευέλικτο µισθο-ειδικευµένο
εργατικό δυναµικό και µια ελίτ επιστηµόνων στην υπηρεσία της
καπιταλιστικής παραγωγής στη σηµερινή φάση ανάπτυξης της.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτή η εναρµόνιση; Πολιτικές στην παιδεία
που θα συµβαδίζουν µε την ιδιωτικοποίηση της οικονοµίας, την άµεση
υπαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στις προτεραιότητες των
ιδιωτικών επιχειρήσεων, την υιοθέτηση ενός συστήµατος σπουδών που
θα στηρίζεται βασικά σε δύο κύκλους, ένα προπτυχιακό και έναν
µεταπτυχιακό, που το επίπεδο του προπτυχιακού θα είναι υποβιβασµένο
στα τρία χρόνια και το µεταπτυχιακό θα σπάει σε δύο..., στο Master δύο
χρόνια και στο διδακτορικό άλλα τρία. Το σύστηµα τρία – δύο – τρία,
λέγεται έτσι καµιά φορά στην ορολογία όσων ασχολούνται µ’ αυτό.
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Αυτή η κατεύθυνση υποβάθµισης σηµαίνει ότι, ο τίτλος του πρώτου
κύκλου σπουδών που θα είχε άµεση αναφορά στην αγορά εργασίας, δεν
θα έχει καµιά απολύτως σχέση µε το πανεπιστηµιακό πτυχίο που όλοι
γνωρίζουµε µέχρι σήµερα. Σηµαίνει ότι τα Πανεπιστήµια θα βγάζουν
µαζικά αποφοίτους χωρίς ολοκληρωµένες επιστηµονικές γνώσεις, τρία
χρόνια δεν θα φτάνουν σε καµιά περίπτωση για κάτι τέτοιο, και θα έχουν
απλά µια αρχική κατάρτιση χωρίς ολοκληρωµένες επιστηµονικές γνώσεις,
δεν θα έχουν φυσικά και τα αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα,
τουλάχιστον στην πράξη, στην ουσία τους, και που αρκετοί επιστηµονικοί
κλάδοι σήµερα τα έχουν κατοχυρωµένα.
∆ηλαδή θα αποτελέσουν µια στρατιά ανέργων, µη απασχολήσιµων ή
ευέλικτων..., πως θα λέγονται, χωρίς δικαιώµατα. Πιο µπροστά λέγαµε
για τα δελτία παροχής κ.λ.π.
Ταυτόχρονα διαµορφώθηκε ένα σύστηµα µεταπτυχιακών για λίγους
που θα συνιστούν ουσιαστικά µια τέταρτη βαθµίδα εκπαίδευσης και όπου
εκεί θα παρέχεται πια η επιστηµονική γνώση ή η απαραίτητη ειδίκευση.
Σηµαίνει δηλαδή µε µια φράση αν µπορούµε να το πούµε, τη µετατροπή
της
πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης
σε
σύστηµα
επαγγελµατικών
σπουδών.
Η αναζήτηση δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας.
Έ να ακόµα
σηµείο της διακήρυξης µε αρνητικές συνέπειες, που δείχνει την κοινή
λογική της προσαρµογής της ανώτατης εκπαίδευσης στις αναδιαρθρώσεις
που εξελίσσονται στην οικονοµία, είναι η καθιέρωση ενός συστήµατος
διδακτικών µονάδων σύµφωνα µε τα πρότυπα του λεγόµενου ευρωπαϊκού
συστήµατος µεταφοράς διδακτικών µονάδων.
Όπως επί λέξει αναφέρεται οι διδακτικές µονάδες µπορούν να
συγκεντρώνονται σε συστήµατα εκτός εκπαίδευσης του πλαισίου της
ανώτατης εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των συστηµάτων δια
βίου εκπαίδευσης, αρκεί να αναγνωρίζονται αυτά τα εµπλεκόµενα
Πανεπιστήµια υποδοχής. Ε ισάγεται έτσι η κατηγοριοποίηση των σχολών
και των επιστηµονικών αντικειµένων, καθιερώνεται ένα κυνήγι υποτίθεται
εκπροσώπων, αφού οι φοιτητές θα συλλέγουν διδακτικές µονάδες, για να
µπορούν να βγουν στην αγορά εργασίας µε καλύτερους όρους.
Χαρακτηριστικό επίσης της ίδιας λογικής είναι η υιοθέτηση του
λεγόµενου συµπληρώµατος διπλώµατος, που όπως επεξηγείται από το
ίδιο το κείµενο έχει στόχο την προώθηση της απασχολησιµότητας των
ευρωπαίων
πολιτών
και
της
διεθνούς
ανταγωνιστικότητας
του
ευρωπαϊκού συστήµατος της ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο θεσµός αυτός µπορεί να ερµηνευτεί σαν µια απόδειξη ότι το
πτυχίο από µόνο του δεν θα αρκεί και ο φοιτητής θα περιφέρεται σαν
γυρολόγος για να συλλέξει και άλλες πιστοποιήσεις, καταρτίσεις, είτε
µέσω διδακτικών µονάδων, είτε µε άλλους τρόπους µε την ελπίδα να βρει
µια δουλειά ή µια καλή δουλειά.
Αν δε συνυπολογίσουµε ότι τέτοιου είδους διδακτικές µονάδες θα
παρέχουν και ιδρύµατα εκτός της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι φανερό ότι
οι νέοι θα οδηγούνται σε ένα καθεστώς άκρατου ανταγωνισµού, σε ένα
αγώνα δρόµου από τα Πανεπιστήµια, στα ΙΕΚ, τα φροντιστήρια, τα
κολέγια, τα κάθε είδους µαγαζιά που θα εµπορεύονται τη γνώση. Έτσι µε
το σύστηµα της µεταφοράς πιστωτικών µονάδων, ακόµα και µέσα από
άτυπες µορφές εκπαίδευσης, θα αναγνωριστούν και οι σπουδές θα
πραγµατοποιούνται στη χώρα µας στα κέντρα ελευθέρων σπουδών,
κολέγια, σαν ένα µέρος των σπουδών τους σε ένα ξένο Πανεπιστήµιο.
Έτσι τα ξένα Πανεπιστήµια θα εισβάλλουν σαν επιχειρηµατίες στη
χώρα µας επιβάλλοντας τις αξίες, τα πρότυπα, τις πρακτικές της
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καπιταλιστικής αγοράς, σε βάρος της επιστήµης και σε αντίθεση µε τις
ανάγκες της χώρας. Βρισκόµαστε δηλαδή στα πρόθυρα µιας επιχείρησης
ιµπεριαλιστικής πολιτιστικής διείσδυσης στην πηγή παραγωγής της
γνώσης στην ανώτατη εκπαίδευση.
Βασικός στόχος της πολιτικής, της επιχειρηµατικής δράσης των
Πανεπιστηµίων και των ελευθεριών κίνησης που τους παρέχονται, είναι η
υπερίσχυση στα πλαίσια του ανταγωνισµού των µεγάλων ξένων
Πανεπιστηµίων για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της γνώσης και την
κοινωνική χειραγώγηση. Όλα αυτά συνδέονται µε τις ανάγκες και τις
αναφορές στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, που διαπερνάει όλες
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και συνεχίζονται και µέσα στην ανωτάτη. Ο
στόχος και εδώ να παράγεται τέτοιο εργατικό δυναµικό που θα έχει άµεση
ανάγκη η αγορά.
Τον ίδιο βασικό προσανατολισµό έρχεται να συµπληρώσει η
διαδικασία αξιολόγησης των Πανεπιστηµίων, των σχολών, των
προγραµµάτων, µε κριτήρια της αγοράς και αντίστοιχο καθορισµό της
χρηµατοδότησης τους.
Οι σχολές που έχουν οικονοµική σηµασία για την Ε υρωπαϊκή
Ένωση και το κεφάλαιο, οι σχολές που θα λειτουργούν ανταγωνιστικά και
θα εξασφαλίζουν πόρους από πελάτες, επιχειρήσεις, σπουδαστές,
πτυχιούχους, θα χρηµατοδοτούνται και θα πριµοδοτούνται πρόσθετα από
τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ άλλες θα περιθωριοποιούνται και θα
κλείνουν.
Κ αι αυτό έρχεται σε άµεση σύνδεση µε την επιχείρηση
ιδιωτικοποίησης της έρευνας και την εισαγωγή επιχειρήσεων στις σχολές
και στα προγράµµατα τους.
Τώρα πια ήταν η στάση του Τ.Ε .Ε., του τεχνικού και του
πανεπιστηµιακού κόσµου. Μπορούµε να πούµε ότι όταν πρωτοτέθηκε το
θέµα και το πρόβληµα, ο τεχνικός κόσµος αντέδρασε όπως και όλη η
πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Υπήρξαν κινητοποιήσεις, οργάνωση
ηµερίδων, σεµινάρια, ακόµα και διοργάνωση αντισυνόδου κατά τη
διάρκεια των εργασιών της συνόδου των Υπουργών Παιδείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Α θήνα.
Αν ανατρέξει κανείς πίσω στο υλικό, στα ενηµερωτικά δελτία και
ενηµερωτικό του Τ.Ε.Ε. θα βρει πολλές διακηρύξεις, εισηγήσεις και
ενέργειες που είχαν γίνει παλιότερα.
Παρά τις µεθοδευµένες
προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας να προωθήσει τις διατάξεις της
διακήρυξης της Μπολόνιας και να πείσει ότι αυτές κινούνται σε θετική
κατεύθυνση, οι αντιδράσεις ήταν ισχυρές, οι Πρυτάνεις των Ελληνικών
Πανεπιστηµίων από την πρώτη στιγµή είχαν εκφράσει την αντίθεση τους.
Μετά όµως από τις αντιδράσεις άρχισαν και οι ενέργειες που
αποσκοπούν στο να διαµορφωθεί κλίµα ζύµωσης και τελικά αποδοχής της
οδηγίας 36 του 2005.
Έτσι ας πούµε ήδη έχουµε τη λειτουργία
διακοµµατικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων ειδίκευσης στα Πολυτεχνία,
έχουµε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 165 του 2000, 385 του 2002, του
Συµβουλίου της Α νώτατης Ε κπαίδευσης που κινούνται σ’ αυτή την
κατεύθυνση, δηλαδή ποιας;
Της δηµιουργίας κλίµατος ζύµωσης και
τελικά αποδοχής.
Το ίδιο αυτό πνεύµα υπεισέρχεται και στη συζήτηση για τα
επαγγελµατικά
δικαιώµατα.
Το
Συµβούλιο
Ανώτατης
Τεχνικής
Εκπαίδευσης διατύπωσε τρεις βασικές αρχές του νέου πλαισίου
επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Α ντίστοιχες παραλλαγές των παραπάνω
προτάσεων εκφράζονται και στο εσωτερικό του Τ.Ε .Ε..
Υπάρχει συνάδελφοι ένα πόρισµα της οµάδας εργασίας του
Τµήµατος της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο έχει ενδιαφέρον να το δει
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κανείς, είναι οι λεγόµενες προτάσεις Κ ρεµανλή για τη νέα δοµή του
Τ.Ε .Ε .. Ε πίσης στην ιστοσελίδα του δικού µας τµήµατος είχαν αναρτηθεί
την εποχή που γραφόταν η εισήγηση, δηλαδή το Μάιο, ένα κείµενο, δεν
διευκρίνιζε πολύ καλά τι ήτανε, αλλά εγώ νοµίζω ότι ήτανε η γνωµοδοτική
επιτροπή της ∆.Ε . 2/9/02 που αναφερότανε στα επαγγελµατικά
δικαιώµατα. Τώρα δεν το βλέπω στην ιστοσελίδα, δεν ξέρω αν έχει
αφαιρεθεί ή αν είναι κάπου αλλού και δεν το βλέπω.
Τώρα στην ίδια κατεύθυνση της (...) του κλίµατος αποδοχής και της
εφαρµογής είναι και η συζήτηση που γίνεται γύρω από την αναγνώριση
του διπλώµατος του µηχανικού ως Master. Επίσης είναι η λεγόµενη
αναβάθµιση των εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας επαγγέλµατος, που
λέµε ότι κινείται σ’ αυτή τη διαδικασία, γιατί µέσω αυτών εδώ στην ουσία
νοµιµοποιείται η διάκριση των κύκλων σπουδών από την πίσω πόρτα.
Τώρα εδώ µπορούµε να πούµε ότι σχετικά µ’ εµάς που πολλές
φορές το κάναµε συζήτηση, την ισοτίµηση του δικού µας διπλώµατος µε
το Master, προφανώς υπάρχουν αδικίες, ως ένα συνάδελφο που έρχεται
απ’ έξω που έχει Master που πληρώνεται καλύτερα από έναν του
εσωτερικού, αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα θέµατα και θα µπορούσαν να
λυθούνε µε απλό τρόπο µισθολογικά και µοριοδοτικά, και να µη γίνεται
παγίδα για το πέρασµα από την πίσω πόρτα των καταθέσεων της
Μπολόνιας.
Συµπεράσµατα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, οι µεταβολές, η
κινητικότητα που υπάρχει από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και την
άσκηση του επαγγέλµατος µε την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, την
αναγνώριση των κέντρων επαγγελµατικών σπουδών, µε τα κολέγια, τη
διάσπαση του πενταετούς κύκλου σπουδών, µε την αναθεώρηση του
άρθρου 16, οφείλεται στην προσπάθεια του κεφαλαίου για µεγαλύτερη
κερδοφορία. Η οδηγία 36 του 2005 στην ουσία αποτελεί την ολοκλήρωση
σε νοµοθετικό επίπεδο των παρεµβάσεων που ξεκίνησαν από την οδηγία
του 89 του 48 της Ε ΟΚ, 9251, του 2001 – 19 της Ε υρωπαϊκής Ένωσης,
σαν ένα δεσµευτικό θεσµικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να προσαρµοστεί
και το αντίστοιχο Ε λληνικό.
Τα διπλώµατα πενταετούς κύκλου σπουδών, δεν µπορούν να είναι
ισότιµα µε κάτι ποιοτικά διαφορετικό όπως είναι τα Master, ακόµα και τα
πενταετούς συνολικής διάρκειας Master δεν είναι ισότιµα από πλευράς
περιεχοµένου σπουδών µε τα διπλώµατα πενταετούς ενιαίας φοίτησης,
γιατί απλά η φύση και οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ενιαίου πενταετούς
κύκλου είναι διαφορετικοί από εκείνους του Master.
Από τη µια µεριά έχουµε τη λογική της προσέγγισης του
επιστηµονικού αντικειµένου σαν ενότητα θεωρίας και πράξης, σαν
ουσιαστική επιστηµονική ειδίκευση δηλαδή, ενώ από την άλλη έχουµε τη
λογική ενός ελάχιστου όγκου γνώσεων, εφαρµογής και από ‘κει και πέρα
την εκµάθηση δεξιοτήτων.
Τα παραπάνω, δεν σηµαίνει ότι εµείς είµαστε ευχαριστηµένοι µε το
επίπεδο σπουδών των Πολυτεχνείων µας και των υποδοµών τους, της
επιστηµονικής έρευνας κ.λ.π.
Είναι εξάλλου γνωστό από χρόνια ο
αγώνας του Ελληνικού λαού για την αύξηση των δαπανών για την
παιδεία, το 15% το περιβόητο στη δεκαετία του ’60, για την αµοιβή και
την αποκλειστική απασχόληση των καθηγητών, των Πανεπιστηµίων
εννοούµε κ.λ.π.
Ήδη έχουµε µπει σε µια συνεχή πορεία αλλοίωσης και υποβάθµισης
των επιστηµονικών χαρακτηριστικών, ακριβώς στην κατεύθυνση της
ευθυγράµµισης µε τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Έ νωσης και των
µονοπωλιακών οµίλων. Είναι όµως θέµα αρχής να µην αποδεχτούµε τη
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µονιµοποίηση και τη νοµιµοποίηση αυτής της διαδικασίας που ήδη
ξεκίνησε, της υποβάθµισης δηλαδή των σηµερινών πενταετών σπουδών.
Η εφαρµογή της οδηγίας Ε υρωπαϊκών Κοινοτήτων 36 του 2005 για
λόγους αντικειµενικούς, αλλά και για λόγους προθέσεων των δυνάµεων
που την προωθούν, θα υποβαθµίσει ντε φάκτο τον προπτυχιακό κύκλο
στην κατηγορία των σχολών ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
θα απεµπολήσει την επιστηµονική ουσία του πανεπιστηµιακού πτυχίου.
Τους αποφοίτους τους περιµένει µια θέση στην ανασφάλεια, στις
ελαστικές εργασιακές σχέσεις ορισµένου χρόνου µε δελτίο παροχής στα
γραφεία, στις µελετητικές εταιρείες και στις βιοµηχανίες.
Θα πρέπει να αποκτήσουµε εµπειρία, θα τρέχουµε ΑΕΙ, ΤΕΙ και
κολέγια να δίνουµε τις ίδιες εξετάσεις για να πάρουµε κάποια δικαιώµατα
και ξανά µε χαµηλές αµοιβές ένα νέο κύκλο προσόντων και δεξιοτήτων.
Με αυτή την άποψη η αποσύνδεση επαγγέλµατος από τα πτυχία θα
µας οδηγήσει εκεί πέρα και τελικά όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης...,
οι απόφοιτοι δηλαδή όλων των κατηγοριών, όλων των βαθµίδων θα
είµαστε µέσα στο ίδιο καζάνι, ανεξάρτητα αν φαινόµαστε να αντιπαθείτε ο
ένας µε τον άλλο.
Οι προτάσεις µας τώρα, καµία εφαρµογή της οδηγίας 36 του 2005
και κατάργηση όλων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που ενσωµατώνουν
τις κοινοτικές οδηγίες στην ελληνική νοµοθεσία.
Απαιτούµε ένα ενιαίο ακαδηµαϊκό δίπλωµα πενταετούς διάρκειας σε
µια αληθινά ενιαία ανώτατη εκπαίδευση, που προϋποθέτει βέβαια και
διάθεση των αντίστοιχων κονδυλίων για την παιδεία.
Αναδιαµόρφωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην κατεύθυνση
της ίδρυσης δηµόσιων µεταλυκειακών επαγγελµατικών σχολών, για την
κάλυψη των αναγκών της παραγωγής σε ενδιάµεσα στελέχη, µε
ταυτόχρονη κατάργηση των ΙΕ Κ, των ΚΕ Κ κ.λ.π.
Το ακαδηµαϊκό δίπλωµα να είναι µοναδική προϋπόθεση για την
άσκηση του επαγγέλµατος.
Κατάργηση κάθε µορφής εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας
άσκησης επαγγέλµατος, είτε από το Τ.Ε .Ε ., είτε από την ΕΤΕΜ των
τεχνολόγων ή οπουδήποτε αλλού.
Και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει µισθολογική και µοριοδοτική
εξίσωση των αποφοίτων σπουδών πενταετούς διάρκειας µε τους τίτλους
Master της αλλοδαπής.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι έχουµε µια άλλη
εισήγηση. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής, προηγουµένως
που έγινε µια συζήτηση και µε τη Β άννα και µε το συνάδελφο τον
Ορφανό, έχουν δίκιο και οι δύο, αλλά το θέµα είναι το εξής, ότι δεν
µπορεί να µπει σε µια ψηφοφορία και να πει θα εκδώσουµε ένα ψήφισµα,
διότι ο καθένας θα σου πει τι θα γράφει το ψήφισµα;
Άρα κάναµε µια συζήτηση µε τη Β άννα και είπαµε το εξής, θα
ψηφίζεται το πλαίσιο, θα ψηφίζονται οι τροποποιήσεις και στο τέλος θα
ξαναψηφίζεται εάν θέλουµε να φύγει όπως το έχουµε διαµορφώσει τελικά,
κάτι το οποίο θα το κάνουµε τώρα και στην επόµενη. Οι εισηγήσεις δεν
θα ψηφιστεί η µία ή η άλλη, είναι η µία συµπληρωµατική της άλλης.
Αυτό, στο παιδεία, αυτό θα κάνουµε τώρα. Εάν θέλετε να επανέλθουµε,
δεν έχω καµία αντίρρηση να επανέλθουµε έτσι, αλλά επειδή έχει αλλάξει
το πλήθος, αυτό θα το εφαρµόσουµε σε αυτή την περίπτωση.
Λοιπόν, από την ΠΑΣΚ ποιος θα αναπτύξει την εισήγηση; Ο
συνάδελφος Καραβελάκης;
Συνάδελφε έχεις το λόγο.
Η εισήγηση
κράτησε 35 λεπτά.
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ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Τόσο πρέπει να κρατήσει και η δικιά µου;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφοι παρακαλώ καθίστε, µη
φύγει κανένας, να ολοκληρώσουµε το θέµα, δηλαδή το τραβάµε ένα
χρόνο τώρα, θα το τελειώσουµε.
Έλα συνάδελφε Καραβελάκη.
ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Ε γώ θα προσπαθήσω να είµαι πολύ πιο σύντοµος, κατ’
αρχήν θεωρώ ότι η εισήγηση έτσι όπως διαµορφώθηκε και ήρθε εδώ
πέρα, επειδή βγήκε σήµερα, την έχουµε διαβάσει λίγο – πολύ όλοι. ∆εν
θα κάτσω να την ξαναδιαβάσω δηλαδή, θα εστιάσω απλώς σε κάποια
θέµατα, στα bullets τουλάχιστον που έχουν µπει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ελληνικά παρακαλώ, να καταλαβαίνουµε.
ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Ε ντάξει στις τελείες...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ελληνικά λέγεται bullets.
ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Ε λληνικά είναι.
Λοιπόν κατ’ αρχήν το διαπίστωσες και εσύ Πρόεδρε ότι σαφώς η
δικιά µας εισήγηση δεν έρχεται σε σύγκρουση..., θεωρούµε ότι δεν
έρχεται σε σύγκρουση µε την εισήγηση της Πανεπιστηµονικής, η οποία
βέβαια εστιάζεται πάνω στα θέµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Εµείς θεωρήσαµε ότι ξεκινάει από πιο µπροστά το πρόβληµα και
ειδικότερα από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή γενικότερα από την
εκπαίδευση και τον όρο παιδεία.
∆ίνοντας ένα ορισµό του όρου παιδεία λέµε ότι..., λέω τουλάχιστον
εγώ ότι είναι το σύνολο των διαδικασιών µέσω των οποίων ο άνθρωπος
αποκτά µόρφωση, προκειµένου αφ’ ενός να οδηγηθεί σε ένα καλύτερο
από κάθε σκοπιά µέλλον και αφ’ ετέρου δε το κοινωνικό και όχι µόνο
περιβάλλον να βελτιωθεί. Και σαν µόρφωση ορίζουµε τη λήψη κάθε
λογής γνώση που οδηγεί σε πνευµατική, επαγγελµατική, πολιτισµική και
κοινωνική ολοκλήρωση του ανθρώπου που τη λαµβάνει, παίρνοντας σαν
γνώση το σύνολο των πνευµατικών πληροφοριών ή των τεχνικών
εµπειριών που αποκτά κάποιος προκειµένου να γίνει καλύτερος απ’ ότι
ήτανε πριν να τις αποκτήσει.
Με άλλα λόγια λοιπόν η παιδεία είναι ένα δηµόσιο αγαθό που στόχο
έχει την προαγωγή του ατόµου σε συνειδητοποιηµένο πολίτη,
καταρτισµένο επιστήµονα και ολοκληρωµένο επαγγελµατία, προς όφελος
της ατοµικής ευτυχίας και της κοινωνικής ευηµερίας και γι’ αυτό θα
πρέπει να προσφέρεται από το σύνολο, από το δηµόσιο δηλαδή, από το
κράτος.
∆εν θα αναφερθώ καθόλου στο ρόλο της παιδείας στην περίοδο του
χρόνου, θα αναφερθώ όµως τώρα στις προκλήσεις της εποχής µας που
είναι προκλήσεις οι οποίες φέρνουνε µία καινούργια επανάσταση στο
χώρο της παιδείας, δεδοµένου ότι ζούµε σε µία περιοχή που
χαρακτηρίζεται σαν αιώνας της πληροφορίας.
Και στηρίζεται αυτό στο γεγονός ότι έχουµε µια συνεχή άνοδο των
τεχνολογιών επικοινωνίας, η ευρυζωνικότητα που ακούµε τώρα τελευταία,
η παροχή µιας πληθώρας πληροφοριών που δεν ξέρουµε τι να
επιλέξουµε, η ανοικτή δικτύωση των οµάδων και των φορέων και το
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Internet τα οποία αποτελούν βασικές συνιστώσες της µεταρρύθµισης στο
χώρο των γνώσεων.
Παράλληλα βέβαια το συναρτώ αυτό και µε µία από τις συνιστώσες
που πρέπει να πάρουµε προκειµένου να καταλήξουµε κάπου, ότι η νέα
γενιά έχει απαιτήσεις οι οποίες µεταβάλλονται τόσο γρήγορα που οι
παλιότεροι τουλάχιστον δεν µπορούµε να τις παρακολουθήσουµε.
∆ιάβαζα σήµερα το πρωί ότι το 95% των νέων χρησιµοποιεί
προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν αναφέροµαι καθόλου σε
παλιούς, ενώ το 80 – 85% κάνει καθηµερινή σχεδόν χρήση του Internet
στο λεγόµενο σερφάρισµα, γεγονός το οποίο σαφώς και δεν πρέπει να το
αποκόψουµε από τα ζητήµατα παιδείας.
Παράλληλα, σήµερα πλέον, τουλάχιστον εγώ ακόµα και στον Άγιο
Νικόλαο το βλέπω, τα lap – top κυκλοφορούν ακόµα και στο δρόµο, το
Internet είναι πια διαθέσιµο ακόµα και στους βασικούς άξονες. Και δεν
µου φαίνεται παράξενο που βλέπω καθισµένους στα παράξενα κάποιους,
ειδικά αλλοδαπούς, γιατί τους ηµεδαπούς αλήθεια δεν τους βλέπουµε, αν
και αυτοί το χρησιµοποιούν σπίτι τους, οι οποίοι κάθονται στο παγκάκι
και δουλεύουν. Τώρα διαβάζουνε, δουλεύουνε, εν πάση περιπτώσει και
αυτό κοµµάτι της γνώσης είναι.
Παράλληλα παίρνοντας υπόψη τις θέσεις του Τ.Ε .Ε . που µας
έστειλες, που τελικά δεν..., είχες τότε και ένα ερώτηµα τίνος ήτανε τελικά
αυτό το κείµενο, εγώ το είδα ότι είναι θέση..., πλέον επίσηµη ανακοίνωση
της κεντρικής ∆ιοικούσας.
Σχεδόν συµφωνούµε µε όλους ότι στο χώρο της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης έχει γίνει ένας αχταρµάς, και µάλιστα σε κάποιο σηµείο στη
βασική εισήγηση που έκανα έλεγα ότι σήµερα πλέον και οι ειδικεύσεις
έχουνε γίνει ειδικότητες.
Παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις τις πρόσφατες του Υπουργείου
Παιδείας, βλέπουµε κάτι ειδικότητες σε ΤΕ Ι αλλά και ΑΕ Ι οι οποίες είναι
καθαρά εξωτικές και καµιά φορά ας πούµε δεν ξέρει και κανένας τι θα
κάνουνε αυτοί οι άνθρωποι. Β γαίνει και σου λέει τώρα π.χ. ο άλλος ας
πούµε ΤΕ Ι λέει τεχνολογίας αεροσκαφών, δηλαδή τόσα πολλά αεροπλάνα
κάνουµε που θέλουµε ας πούµε ΤΕΙτζήδες; Ε νώ ξέρω ότι η ΕΑΠ που
είναι ο βασικός κατασκευαστής, συντηρητής µάλλον γιατί κατασκευή δεν
κάνει, συντηρητής αεροσκαφών παίρνει µόνο µηχανικούς; Προφανώς
τώρα αντί να γυρεύουνε εργοδηγούς κάνανε ένα ΤΕΙ τεχνολογίας
αεροσκαφών και τους αναβαθµίσαµε τρόπον τινά αυτούς που λέει το
κεντρικό Τ.Ε .Ε. ότι οι σχολές κάποτε η Συβιτανίδειος κ.λ.π. γίνανε πλέον
σαφώς ΤΕΙ.
ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Όχι δεν το ξεχνάµε, το κάνανε οι παλιοί πολιτικοί που
συνεχίζουνε να κυβερνάνε και το Λύκειο τελικά αντί να είναι µια
ολοκληρωµένη βαθµίδα του να βγάζει ολοκληρωµένους πολίτες, έχει
µετατραπεί στο εφαλτήριο για την ανώτατη παιδεία και φτάσαµε στο
σηµείο τα τελευταία τρία χρόνια του Λυκείου οι νέοι να προετοιµάζονται
πυρετωδώς και µε κόστος, έτσι; Γιατί ο µύθος της παιδείας, της δωρεάν
παιδείας, σαφώς είναι µύθος προκειµένου να εισαχθούνε στα ΑΕ Ι και τα
ΤΕ Ι.
∆εν πάω βέβαια στα κόστη σπουδών τα οποία σύµφωνα µε τα
τελευταία δηµοσιεύµατα του τύπου ξεκινούνε από 1.000 τόσο ευρώ και
καταλήγουνε στα 1.400 περίπου ευρώ ανά µήνα, σύµφωνα τουλάχιστον
µε τα τελευταία δηµοσιεύµατα. Παράλληλα βέβαια δηµιουργούν κάποιες
ετήσιες απαιτήσεις της τάξης 10 – 15.000 ευρώ για να καταλήξουµε σε
60.000 ευρώ περίπου στο Πανεπιστήµιο, στο τετράχρονο Πανεπιστήµιο,
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γεγονός το οποίο δεν ξέρουµε αν θα αποσβεστεί αργότερα από τους
αποφοίτους οι οποίοι δουλεύουνε είτε µε Stage – είτε µε τα δελτία
παροχής υπηρεσιών που αναφερθήκανε και πριν.
Στο θέµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, θεωρούµε ότι τα ανώτερα και
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουνε γίνει ίσως πολλά και συµφωνούµε
στο σηµείο αυτό και µε την εισήγηση του κεντρικού Τ.Ε .Ε. ότι θα πρέπει
να επανιδρυθεί ουσιαστικά το Πανεπιστήµιο, να επανεξεταστούνε δηλαδή
όλα τα τµήµατα, προκειµένου να δούµε ποια θα πρέπει να συνεχίσουνε
και ποια όχι.
Σαφώς θα πρέπει να είναι το Πανεπιστήµιο αυτοτελές και
αυτοδιοίκητο και µάλιστα το ίδιο να καθορίζει τις απαιτήσεις της
εισαγωγής των εισακτέων στα τµήµατα του και στις σχολές του, ανάλογα
βέβαια να χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό και µάλιστα
πλουσιοπάροχα και σε καµία περίπτωση να µην υπάρχουνε αυτές οι
γενικές εξετάσεις, οι οποίες ουσιαστικά αγχώνουνε και δηµιουργούνε
νέους φοιτητές οι οποίοι µπαίνουνε στα Πανεπιστήµια και είναι
αποτελειωµένοι κυριολεκτικά από τις εισαγωγικές εξετάσεις.
∆ύο κουβέντες για τις λεγόµενες βιβλιοθήκες οι οποίες έχουνε γίνει
το µπαλάκι των τελευταίων εποχών. Όλοι µιλάνε για βιβλιοθήκες και
τελικά µιλάµε για το µεγάλο χαµένο. ∆ιάβαζα πρόσφατα σε εφηµερίδα ότι
ο
προσπαθήσανε να εντάξουνε κάποια έργα µέσα στο 3 Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης τα οποία τελικά κινδυνεύουνε να χαθούνε και για κάποια βιβλία
τα οποία είναι αµφίβολης αξίας.
Συγκεκριµένα µου έµεινε δηλαδή η εντύπωση όταν ανέφερε κάποιος
βιβλιοθηκάριος ότι µας φέρανε λέει στη βιβλιοθήκη µας ένα βιβλίο σχετικά
µε το Φ.Π.Α., τον τρόπο λέει µε τον οποίο πρέπει να γίνεται η επιβολή
του Φ.Π.Α . και τελικά το πήρε και το διάβασε, στα δέκα χρόνια που το
είχανε στη βιβλιοθήκη, µόνο ένας καθηγητής και αυτός όχι των
οικονοµικών, ένας άλλος άσχετος ήτανε.
ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Πιθανόν.
Θεωρούµε ότι στη σηµερινή εποχή θα πρέπει να υπάρχουν
ψηφιακές βιβλιοθήκες προσβάσιµες µε ένα λογικό τέλος σε όλους, φυσικά
δωρεάν στους φοιτητές και µαθητές, αλλά εκτός αυτού κάθε Πανεπιστήµιο
να διατηρεί τη δικιά του ψηφιακή βιβλιοθήκη, αλλά να υπάρχει µία και
ενιαία ψηφιακή βιβλιοθήκη για όλη την Ελλάδα.
∆εν είναι δυνατόν σήµερα να κυκλοφορούνε στο Internet τόσα
βιβλία, ψηφιακά, και θυµάσαι πρόσφατα Πρόεδρε που σου έδωσα ένα cd
το οποίο είχε πόσο 120 βιβλία; ∆ιάβασες κανένα; Λοιπόν, και εµείς
τώρα προσπαθούµε να δούµε αν θα πρέπει να τα βάλουµε και να µην τα
βάλουµε. Το ίδιο θα µπορούσε να γίνει µε τα συγγράµµατα όλων των
σχολών, και όχι το ένα και το µοναδικό σύγγραµµα το οποίο καλείται ο
κάθε ∆ιευθυντής να πάρει και να διαβάσει.
Σαφώς η επιστηµονική κοινότητα πρέπει να είναι ανοιχτή σε κάθε
πρόκληση, να συνεργάζεται και να δικτυώνεται µε άλλες κοινότητες, δεν
το συζητάµε αυτό.
Έχω να πω τίποτα άλλο;
Ναι έχω να πω ότι, βγαίνοντας και
λέγοντας τελικά ότι θα πρέπει να γίνουνε όλα αυτά, όλα αυτά σηµαίνουνε
ότι για να γίνει αυτή η παιδεία που ονειρευόµαστε παιδεία θα πρέπει να
έρθει µια επανάσταση και είναι η επανάσταση στο χώρο της γνώσης. Τα
σχολεία δηλαδή τα οποία υπάρχουνε σήµερα, ουσιαστικά τα θεωρούνε οι
ίδιοι τους οι µαθητές γκέτο, και θα πρέπει να βρεθούν οι ηγέτες εκείνοι
που θα τολµήσουνε να τα κατεδαφίσουνε, εντός εισαγωγικών, και να τα
ξαναχτίσουνε από την αρχή.
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Στην πραγµατικότητα, στην εποχή µας τα σχολεία φαίνεται να είναι
αχρείαστα, αφού εκείνος που έχει θέληση για µάθηση µπορεί µε τη
σύγχρονη τεχνολογία να την αποκτήσει και από το σπίτι του. Τα νέα
παιδιά µπορούν να µάθουν πλέον µέσα από µια σειρά διαδικασιών, που
είναι διαφορετική ίσως από την κλασσική, µπορούν να µάθουν από το
διαδίκτυο, µπορούν να µάθουν από το παιχνίδι, από την επίσκεψη σε
θεµατικά µουσεία που σαφώς στη χώρα µας δεν υπάρχουν, τα οποία
πρέπει να είναι αρκούντως εξοπλισµένα και να καλύπτουν εκπαιδευτικά
προγράµµατα, έτσι όπως τουλάχιστον γίνεται σε κάποιες χώρες του
εξωτερικού.
∆υστυχώς όµως αυτό το ψηφιακό σχολείο δεν µπορεί να προσφέρει
κάτι σε σχέση µε το παραδοσιακό, και αυτό δεν είναι παρά η ζωντανή
επαφή µε τον υπόλοιπο κόσµο, η κοινωνικοποίηση δηλαδή που ειδικά
στις µικρές ηλικίες είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται µέσα στο χώρο
του σχολείου.
Αυτό το τελευταίο είναι που κρίνει απαραίτητη την
παρουσία των παραδοσιακών σχολείων στην πρώτη και δεύτερη βαθµίδα
της εκπαίδευσης.
Τώρα στην τριτοβάθµια µπορεί µε την κρίση κάθε φοιτητή και τις
απαιτήσεις της σχολής του, δηλαδή εργαστήρια, πρακτικές εφαρµογές
κ.λ.π. σε κάποιο βαθµό αυτό να έχει επιτευχθεί, οι ίδιοι δηλαδή οι
φοιτητές συµµετέχουνε ή όχι. Αυτό βέβαια που αποµένει είναι ένα και
µόνο, να βρεθεί ο ηγέτης ή οι ηγέτες που θα τεθούν επικεφαλείς της
επανάστασης που θα φέρει τη ρήξη στο υφιστάµενο καθεστώς της
παιδείας και της µόρφωσης. Σ’ αυτή την προσπάθεια καλούµαστε όλοι να
συνεισφέρουµε
και
αυτό
είναι
το
ζητούµενο,
διαφορετικά
θα
αναλωνόµαστε σ’ αυτές τις ανούσιες συζητήσεις, αναταράζοντας κάθε
φορά το τέλµα που έχει εισέλθει ο εκπαιδευτικός χώρος και αναδύοντας
µια δυσοσµία που είναι σε όλους µας δυσάρεστη.
Γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε ότι θα πρέπει κάποιοι επιστηµονικοί και
πνευµατικοί φορείς, µεταξύ των οποίων είναι και το Τεχνικό
Επιµελητήριο, να εξουσιοδοτηθούν από µέρους µας και µε βάση αυτούς
τους άξονες τους οποίους θα θέσουµε σήµερα µετά τη συζήτηση µας, να
ξεκινήσουνε µαζί µε τους υπόλοιπους εταίρους και όχι να το αφήσουµε
στην πολιτεία, ένα διάλογο για να έρθει αυτή η ρήξη.
Και πριν κλείσω επειδή στο τελευταίο..., κατέβασα από το αρχείο
της Βουλής, από τα πρακτικά της Βουλής κάποια κοµµάτια από τη
συζήτηση που έγινε την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στην οποία ο Πρόεδρος
τη Βουλής έβαλε το θέµα για τις ευχές στους επιτυχόντες των
πανελληνίων εξετάσεων. Όλοι σχεδόν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι
βγήκανε και εντοπίσανε βέβαια και κάποια σηµεία στα οποία πάσχει το
εκπαιδευτικό σύστηµα, όλοι βγήκανε και µιλήσανε δίνοντας τα
συγχαρητήρια βέβαια γι’ αυτούς που πέτυχαν αλλά µου έκανε εντύπωση
ένα πράγµα, κάποιοι από τους Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους σαφώς
αναφερθήκανε στους αποτυχόντες ότι φυσικά και δεν χάθηκε η ζωή τους,
το θέµα είναι όµως τώρα ότι το απολυτήριο του Λυκείου που πήρανε τους
δίνει κάποιο εφόδιο να προχωρήσουνε; Ή το απολυτήριο του Λυκείου
που πήρανε µπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει εκείνες τις
γνώσεις..., µάλλον ότι είναι το εχέγγυο ότι έχει τις γνώσεις εκείνες που
θα µπορεί να σταθεί κάπου σαν υπάλληλος έστω και δεύτερης βαθµίδας;
Και κλείνω φυσικά µε την εντύπωση που µου έκανε ο Υπουργός
που ήτανε εκείνη την ηµέρα εκεί, ο οποίος έδωσε βέβαια συγχαρητήρια
και στα παιδιά που δεν πετύχανε, παρ’ ότι προσπάθησαν. Α υτό µου
φάνηκε ότι ήταν ισοπεδωτικό, τουλάχιστον σ’ αυτούς που προσπαθήσανε,
πέτυχαν και οφείλουµε µάλλον να τους συγχαρούµε.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, εγώ επανέρχοµαι
στην κουβέντα που σας είπα προηγουµένως για το ψήφισµα, εάν
συµφωνήσετε
όλοι,
γιατί
δεν
θέλω
να
στεναχωριέται
και
η
Πανεπιστηµονική διότι θεωρώ ότι έχει δίκιο, ότι ψηφίζεται ένα πλαίσιο,
από ‘κει και πέρα ψηφίζονται οι τροποποιήσεις, κανονικά πρέπει να
ξαναψηφίζεται αυτό αν εγκρίνεται ή όχι.
Λοιπόν
απ’
ότι
διαπίστωσα
η
ΑΜΑΝ
είναι
υπέρ
της
Πανεπιστηµονικής έτσι; Μπορεί να λείπει ο Σταµατάκης αλλά θυµάµαι τι
ψήφισε, η ΑΜΑΚ σαφώς γιατί το αποδέχτηκε έτσι, µιλάω για το
προηγούµενο. Τώρα κουβέντιασα µε το Μιχάλη, αν και έχει ορισµένες
ψιλοαντιρρήσεις, αν συµφωνεί και η ΠΑ ΣΚ.., εγώ δεν έχω κανένα
πρόβληµα να αφαιρέσουµε την τελευταία φράση συνάδελφοι, συµφωνείτε;
Από τη στιγµή που συµφωνεί και η ΠΑ ΣΚ υπάρχει µια οµόφωνη
απόφαση, το κείµενο θα φύγει όπως το έχει συντάξει η Πανεπιστηµονική,
εντάξει; Ναι, οµόφωνα συµφωνούµε, προχωράµε.
Λοιπόν, συνάδελφοι πάµε στο στάδιο των ερωτήσεων, θέλει να
ρωτήσει κανείς τίποτα; Πάµε στο στάδιο των τοποθετήσεων έτσι; Β άννα
θες να κάνεις µια τοποθέτηση; Σ’ αυτά που µου είπες ναι, όχι τελειώσανε
οι ερωτήσεις, πάµε στις τοποθετήσεις.
∆εν
βλέπω
άνθρωπο.
Ναι,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τοποθετήσεις; Λοιπόν Ινιωτάκης, εγώ θέλω να κάνω µια τοποθέτηση, ας
την κάνω πριν για να µην αλλοιωθεί, Ποβάσκη, άλλος; Πασχαλίδης,
Φραγκιαδάκης, Σφακιανάκη, και ο Μονιάκης; Λοιπόν συνάδελφοι σας
διαβάζω τον κατάλογο για τις τοποθετήσεις Ινιωτάκης, Ποβάσκη,
Πασχαλίδης, Φραγκιαδάκης, Μονιάκης, Σφακιανάκη.
Λοιπόν συνάδελφε Ινιωτάκη έχεις το λόγο. (αλλαγή κασέ τας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λόγο.

Ναι προχωράµε, Πρόεδρε έχεις το

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Λοιπόν δυστυχώς δεν αποφύγαµε να είµαστε
πάλι και σήµερα λίγοι, παρ’ όλο που το θέµα είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Εγώ άκουσα µε πολύ προσοχή την εισήγηση της Πανεπιστηµονικής και
ίσως είναι από τις πρώτες φορές πραγµατικά, από τις λίγες φορές
συγνώµη, που µπορώ να πω ότι συµφωνώ σχεδόν απόλυτα, και µάλιστα
είναι από τις λίγες φορές όπου δεν χρησιµοποίησε η Πανεπιστηµονική
τον ξύλινο λόγο που χρησιµοποιεί πολλές φορές στις τοποθετήσεις τους
και χρησιµοποιώντας τα κλισέ, τα γνωστά, πέντε κόµµατα, δύο πολιτικές,
εµείς και εσείς οι υπόλοιποι.
Είχαν εστιάσει έτσι πολύ συγκεκριµένα σε συγκεκριµένα ζητήµατα
που απασχολούν τους µηχανικούς, απασχολούν όλους τους επιστήµονες,
απασχολούν όλους τους πολίτες, γιατί πιστεύω για µας τους Έ λληνες
πρέπει να είναι κυρίαρχο ζήτηµα το ζήτηµα της παιδείας σε όλα τα
επίπεδα, πολύ περισσότερο σε επίπεδο Πανεπιστηµίου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τοποθετήσεις κάνουµε τώρα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Τοποθετήσεις, τοποθετήσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι τοποθετήσεις.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Τοποθετήσεις Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, έχει γραφεί, έχεις γραφεί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός
µικροφώνου)..., συµφωνείτε να γράψουµε και το Στέλιο τον Ορφανό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προβλέπεται από τις διαδικασίες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Το ζήτηµα λοιπόν της ανώτατης παιδείας, το
οποίο δέχεται συνεχή πλήγµατα και που πραγµατικά το οδηγούν σε ένα
στυλ βιοµηχανοποιηµένο επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικά µε τις
αποφάσεις της Μπολόνια, πλήττει περισσότερο απ’ όλες χώρες όπως την
Ελλάδα.
Μία χώρα η οποία πρέπει να επενδύσει στα θέµατα της
παιδείας, στα θέµατα της έρευνας, στα θέµατα της καινοτοµίας πολύ
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα τόσο της δυτικής Ε υρώπης
όσο αν θέλετε και της Ευρώπης των 25 κρατών µελών πλέον.
Η Ε λλάδα δεν έχει καµία άλλη τύχη να πετύχει σ’ αυτό το διεθνή
ανταγωνισµό εάν δεν επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αν δεν
επενδύσει στη µόρφωση, στην παιδεία, την οποία θα πρέπει να παρέχουν
τα ελληνικά σχολεία και τα ελληνικά πανεπιστήµια. Αυτό σε καµία των
περιπτώσεων δεν µπορεί να αφεθεί στα χέρια του κεφαλαίου, δεν µπορεί
να αφεθεί στα χέρια του κάθε τσαρλατάνου, ο οποίος επειδή ξέρει να
εµπορεύεται διάφορα προϊόντα νοµίζει ότι µπορεί να εµπορευτεί και τη
δηµόσια παιδεία, την παιδεία και την εκπαίδευση. Είναι µία πάρα πολύ
σοβαρή υπόθεση, για να αφεθεί και να γίνει ανταλλάξιµο προϊόν.
Αυτό νοµίζω ότι είναι το κυρίαρχο στοιχείο που θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρο στο µυαλό και τη σκέψη κάθε πολίτη. Β εβαίως δεν πρέπει να
είναι κανείς δογµατικός και να είναι κάθετος για τα ζητήµατα..., ή όταν
βλέπει χώρες όπως είναι η Αµερική όπου πραγµατικά υπάρχουν υψηλού
επιπέδου ιδιωτικά Πανεπιστήµια, αλλά από την άλλη γνωρίζοντας την
ελληνική πραγµατικότητα θα πρέπει πραγµατικά να προβληµατιστεί πάρα
πολύ για όλους όσους εκείνους έρχονται και µιλάνε, και βάζουν ζητήµατα
που έχουν να κάνουν µε την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης παιδείας, και
µε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να εµπορευτούν το Πανεπιστήµιο.
∆εν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο, ήθελα να βάλω αυτή
την πινελιά σε σχέση µε την εισήγηση του εισηγητή του Μανόλη του
Καραβελάκη, της ΠΑ ΣΚ.
Εµείς θα υπερψηφίσουµε την εισήγηση της Πανεπιστηµονικής και
νοµίζουµε ότι, αν εµπλουτιστεί µε κάποια στοιχεία από την παρέµβαση τη
δικιά µας, µπορούµε οµόφωνα σήµερα να βγάλουµε µία εισήγηση η οποία
θα αποτελεί πρόταση και θέση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Τµήµατος
Ανατολικής Κ ρήτης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, ο επόµενος οµιλητής είµαι εγώ
συνάδελφοι.
Και εγώ συµφωνώ απόλυτα µε την εισήγηση των συναδέλφων της
Πανεπιστηµονικής, εκτός από το όγδοο σηµείο, εκεί που λέει τις
προτάσεις. Συµφωνώ απόλυτα µε όλες τις προτάσεις εκτός από το όγδοο
σηµείο εκεί που αναφέρει ότι, το ακαδηµαϊκό δίπλωµα, µοναδική
προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος, κατάργηση κάθε µορφής
εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος είτε στο
Τ.Ε .Ε ., είτε στο Ε Τ.Ε .Ε .Μ, είτε οπουδήποτε αλλού. Εγώ µε αυτή την
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πρόταση διαφωνώ, είµαι υπέρ του να δίνουν εξετάσεις για την άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος.
Επίσης συµφωνώ απόλυτα µε την πρόταση αυτή που έχει..., το
νούµερο 2 αν δεν κάνω λάθος, άρνηση στη δηµιουργία Πανεπιστηµίων
από φορείς όπως εκκλησία, ∆ήµους, ΓΕ ΣΕΕ , γιατί τα ιδρύµατα αυτά δεν
µπορούν να έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλουµε. Συµφωνώ απόλυτα
µ’ αυτό που λέει, αλλά θα πρέπει κατά την άποψη µου να λαµβάνεται
µέριµνα να δηµιουργούνται ιδιωτικά Πανεπιστήµια. Κ αι λέω το εξής, αν
µια δεδοµένη στιγµή το Columbia ή το MIT ή οποιοδήποτε µεγάλο
Πανεπιστήµιο είτε στις Ηνωµένες Πολιτείες – είτε στην Α γγλία αποφασίσει
να ανοίξει ένα Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα, κατά την άποψη µου θα
πρέπει να του επιτρέπεται. ∆ηλαδή ένα ίδρυµα το οποίο υπάρχει µε
παράδοση, οργανωµένο, δεν το βλέπω ότι είναι ένας καιροσκοπικός
οργανισµός ή µια εταιρεία ή οτιδήποτε, διότι αυτά του ∆ήµου και τέτοια
είναι της πλάκας για µένα, είναι για ψηφοθηρία.
Λοιπόν θα πρέπει κάπου να εξετάσουµε και αυτό το θέµα, αν
θέλουµε τα Πανεπιστήµια τα ξένα, τα µεγάλα Πανεπιστήµια αν θελήσουν
να κάνουν εδώ πέρα όχι παραρτήµατα, όχι σε στυλ Κολεγίου, όχι να
κάνουν δυο – τρία χρόνια εδώ πέρα και να πηγαίνουν µετά στις Ηνωµένες
Πολιτείες, όπως έχουν κάνει κάτι ισπανικά εδώ πέρα αν δεν κάνω λάθος
και πάνε και δίνουν στην Ισπανία, όχι, να είναι συγκροτηµένα
Πανεπιστήµια.
Επίσης θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι το 2005 ψηφίστηκε ο
νόµος για τη ρύθµιση θεµάτων ανωτάτης Πανεπιστηµιακής και
Τεχνολογικής Ε κπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Στο άρθρο 13, στο
κεφάλαιο Γ΄ θέµατα εισαγωγής, µετεγγραφών και κατατάξεων στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, το άρθρο 13 µιλάει για την εισαγωγική στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Α ναφέρει σε ένα σηµείο, ενώ γράφει διάφορα,
και λέει σε ποιες σχολές ισχύουν αυτά τα διάφορα που λέει από πάνω,
λέει ως προϋπόθεση συµµετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής
των εισαγόµενων στα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, κ.λ.π., κ.λ.π., έχει 10 σειρές
περίπου, ορίζεται η επίτευξη από τον υποψήφιο γενικού βαθµού
πρόσβασης, τουλάχιστον ίσου µε το µισό του µεγίστου δυνατού βαθµού
πρόσβασης.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή η παράµετρος του νόµου στη συνείδηση µου
είναι σωστή και θα επιθυµούσα να επεκταθεί σε όλη την Ενωµένη
Ευρώπη. ∆ηλαδή δεν µπορώ να δεχτώ ότι ένας µαθητής του 2, που δεν
κατάφερε να µπει σε καµία σχολή, να πηγαίνει έξω και να µπαίνει χωρίς
εξετάσεις. Θα έπρεπε βασική προϋπόθεση να παίρνει τη βάση... Γιατί
προσπάθησα να ανακαλύψω γιατί το λέει έτσι ο νόµος, διότι µια δεδοµένη
στιγµή και δεν λέει το νούµερο 10 όπως είχε πει τότε το Υπουργείο
Παιδείας, διότι µια δεδοµένη στιγµή αυτά τα νούµερα αλλάζουν και η
βαθµολογία µπορεί να γίνει 30, µπορεί να γίνει 100, µπορεί να γίνει
οτιδήποτε, όταν εγώ πήγαινα στο Αγγλικό σχολείο η βαθµολογία ήτανε το
100, απ’ ότι ξέρω στην Ιταλία είναι το 30, δεν ξέρω.
Από ‘κει και πέρα θεωρώ ότι αυτό το µέτρο θα πρέπει να επεκταθεί
σε όλη την Ενωµένη Ε υρώπη, όταν µιλάµε για παιδεία σαφώς δεν µιλάµε
για την Ε λλάδα µόνο, γιατί αυτή τη στιγµή είµαστε στην Ενωµένη Ευρώπη
και οι περιορισµοί που υπάρχουν εδώ θα πρέπει να υπάρχουν και για
τους άλλους, παρακάτω αναφέρεται γι’ αυτούς που µπορεί να έρθουν απ’
έξω να µπουν στα Ε λληνικά Πανεπιστήµια, έχω την αίσθηση ότι θα
πρέπει να βάλουµε και αυτή την παράγραφο µέσα. Σας το λέω πριν
προχωρήσουµε στην ψηφοφορία, αν και σας είπα ότι θα ψηφίζουµε µία –
µία την παράγραφο, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
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Προχωράµε στο συνάδελφο Πασχαλίδη.
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι ο λόγος που πήρα το λόγο είναι
γιατί ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους που δούλεψαν σήµερα για να
µας φέρουν αυτή την εισήγηση, και να µας υποχρεώσουν κατά κάποιο
τρόπο να συζητήσουµε για ένα θέµα πάρα πολύ σοβαρό. Κάτι που δεν
κάνουµε συχνά, θέµατα έξω από τα άµεσα ενδιαφέροντα µας να τα
συζητάµε και να τα αναλύουµε.
Όσον αφορά την ουσία του θέµατος ήθελα να πω δυο πράγµατα,
δεν ξέρω τα επιµέρους, όλα αυτά που είπανε µπορεί να είναι σωστά,
µπορεί άλλα να µην είναι, µπορεί να ακουστούνε και άλλες γνώµες ή να
συµπληρωθούνε µε άλλα που σήµερα παραληφθήκανε. Υπάρχουν όµως
δύο πράγµατα που έτσι και αλλιώς θα πρέπει να τα θεωρήσουµε
δεδοµένα.
Το πρώτο είναι ότι είναι βασικό στοιχείο της δηµοκρατίας, να
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην παιδεία, στη µόρφωση, στην
εκπαίδευση ισότιµα σε όλους, που σηµαίνει ότι θα πρέπει η παιδεία να
είναι δωρεάν, ό,τι αυτό σηµαίνει και ότι αυτό δεν εφαρµόζεται σήµερα µε
τον όρο δωρεάν παιδεία.
Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι, αυτή είναι η µια
παράµετρος, ισότητα, διαδικασίες σωστές κ.λ.π. Υπάρχει όµως η άλλη
παράµετρος που λέει ότι τι είδους παιδεία θέλουµε και γιατί τη θέλουµε.
Σε ποιο περιβάλλον ζούµε και ποιο ρόλο θα παίξει η Ε λλάδα σ’ αυτό το
περιβάλλον, τι ανάγκες έχει η Ελλάδα στην παιδεία, τι έχει να πουλήσει η
Ελλάδα στον κόσµο, πως θα αναπτυχθεί, πως θα σταθεί στον
εξελισσόµενο κόσµο όπως τον ζούµε σήµερα που οι ρυθµοί µεταβολής
των δεδοµένων είναι ιλιγγιώδεις. Ε ίναι λίγα χρόνια που ο κόσµος που
ενδιαφερότανε γι’ αυτά τα ζητήµατα, της παιδείας, της ανάπτυξης, της
κατανάλωσης πρώτων υλών ήτανε το 10% του πληθυσµού της γης.
Ήτανε η αναπτυγµένη Ευρώπη, η αναπτυγµένη Αµερική, το παιχνίδι
παιζότανε µεταξύ µας, σήµερα τα πράγµατα έχουν αλλάξει δραµατικά, σ’
αυτό το παιχνίδι έχουν µπει µε τρελούς ρυθµούς ανάπτυξης πολύ
µεγαλύτερες χώρες, πολύ µεγαλύτεροι πληθυσµοί της γης.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι σαν χώρα για να σταθούµε δεν αρκεί
να συζητάµε τους όρους µε τους οποίους θα κινηθούµε µεταξύ µας, πως
θα είναι δωρεάν η παιδεία για µας, πως θα είναι ισότιµοι οι ρόλοι και η
πρόσβαση, η δυνατότητα πρόσβασης του καθένα µας στην παιδεία, αλλά
πρέπει να συζητήσουµε πάρα πολύ σοβαρά τι είµαστε διατεθειµένοι σαν
χώρα να επενδύσουµε σ’ αυτό που λέγεται παιδεία, ποια είναι η θέση της
Ελλάδας, της χώρας µας τα επόµενα χρόνια στον κόσµο όπως αυτός
διαµορφώνεται.
Κατά τη γνώµη µου εάν δεν γίνει πολύ σοβαρή και πολύ µεγάλη
επένδυση στην παιδεία, η χώρα µας δεν έχει κανένα µέλλον. ∆εν έχουµε
να πουλήσουµε τίποτα, δεν έχουµε καµιά δυνατότητα να ανταγωνιστούµε
αυτούς που αναπτύσσονται µε τους ρυθµούς που αναπτύσσονται.
Είναι χαρακτηριστικό, όλοι συζητάµε για τα φωτοβολταϊκά, όλοι
συζητάµε για τα αιολικά πάρκα που αναπτύσσονται µε ραγδαίους
ρυθµούς και είναι λυπηρό να βλέπει κανείς τις τεχνολογίες να
αναπτύσσονται σε χώρες που δεν τις βλέπει ο ήλιος. Είναι λυπηρό να
βλέπει κανείς τις τεχνολογίες τις καινούργιες να αναπτύσσονται σε χώρες
πολύ µικρότερες από την Ελλάδα, και η Ελλάδα να χάνει τις ευκαιρίες και
να χάνει τη δυνατότητα να παίξει ένα ρόλο σ’ αυτό τον κόσµο.
Άρα λοιπόν, πολύ σηµαντικό ρόλο κατά τη γνώµη µου, και πρέπει
να αρχίσουµε να το συζητάµε σαν κοινωνία και σαν φορέας τεχνικός, και
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σαν δύναµη που µπορεί να παρέµβει στην κοινή γνώµη, είναι το τι λεφτά
θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα στην παιδεία. Παρ’ όλο που µπορεί να
παρεξηγηθεί θέλω να πω ότι, θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική την εξαγγελία
που έκανε ο Παπανδρέου πριν από λίγες µέρες ότι προτείνει ή
προτίθεται, εφόσον τελικά αυτό δεν είναι µια εξαγγελία για τα µάτια του
κόσµου, να διαθέτει το 7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για την
παιδεία.
Λέω λοιπόν και κλείνω µ’ αυτό ότι, αυτός ο τοµέας, το τι θα πρέπει
να κάνει η Ε λλάδα όσον αφορά την παιδεία, τι θα επενδύσει και εις βάρος
ποίου θα τα επενδύσει αυτά, τι κόστος σηµαίνει αυτό για την κοινωνία
µας και ποιος θα το επωµιστεί, είναι ένα θέµα που πρέπει να αρχίσει να
συζητιέται τα επόµενα χρόνια πάρα πολύ σοβαρά και σ’ εµάς και στους
άλλους φορείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φραγκιαδάκης.
ΦΡ ΑΓ ΚΙΑ∆ΑΚΗΣ: Συνάδελφοι εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο που
είπε ο συνάδελφος ο Πασχαλίδης για το που θα βρούµε τα λεφτά. Αν
µπορούσαµε να κρατήσουµε τα λεφτά που φεύγουνε κάθε χρόνο έξω και
πάνε στις ξένες χώρες για να σπουδάσουν τα παιδιά µας στο εξωτερικό,
είναι κατ’ ευθείαν µια πηγή εσόδων χωρίς να βάζουµε και να λέµε για 7%
κ.λ.π. τα οποία είναι και απραγµατοποίητα.
Και εδώ πιστεύω η εισήγηση του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ καλή,
εγώ βέβαια θα..., αλλά αυτοευνουχίζεται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, σε
δυο σηµεία διαφωνώ και ήθελα να προσθέσω κάτι. ∆ηλαδή όπως τα λέει
είναι πάρα πολύ σωστά, αρκεί να βάλει µέσα οπωσδήποτε την ιδιωτική
εκπαίδευση στην ανώτατη παιδεία, και δεν ξέρω για ποιο λόγο δηλαδή
δεν το βάζουµε αυτό το θέµα, το έχουν βάλει άλλες χώρες, δηλαδή θα
πρέπει να πάρουµε ας πούµε..., να µην ανακαλύψουµε τον τροχό από την
αρχή. Υπάρχει η Ιταλία, υπάρχουν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Α µερικής
γιατί σ’ αυτά τα θέµατα είναι πρωτοπόροι, ας δούµε ή το ένα µοντέλο ή το
άλλο, αλλά εδώ από την άλλη έχουµε χιλιάδες Έ λληνες καθηγητές στα
Πανεπιστήµια του εξωτερικού οι οποίοι θέλουνε να έρθουν να δουλέψουν
στην Ε λλάδα, γιατί να µην το αξιοποιήσουµε αυτό το θέµα; Γιατί να µην
αξιοποιήσουµε να µείνουν οι φοιτητές µας στην Ε λλάδα, να µην
πηγαίνουνε γύρω – γύρω στις άλλες χώρες και όχι µόνο αυτό, αλλά αν
δηµιουργηθούν εδώ ιδιωτικά Πανεπιστήµια τα οποία θα είναι
ανταγωνιστικά των δηµοσίων, όπως γίνεται µε τα νοσοκοµεία όπου
υπάρχει το Υγεία, υπάρχει και ο Ε ρυθρός Σταυρός, υπάρχει το ΝΙΜΤΣ και
όλα αυτά και ανταγωνίζονται, υπάρχει κανένα πρόβληµα;
∆ηλαδή στο Λύκειο έχουµε το Παγκρήτιο εδώ πέρα, δεν το έχουµε;
Μας πειράζει;
Πληρώνεις ας πούµε 3.000 ευρώ το χρόνο. ∆ηλαδή
ρωτούσα άλλους που σπουδάζουνε στην Α µερική πόσο βρε παιδιά θα
πληρώναµε; Ε δώ θα πληρώναµε 5.000 ή 10.000 το χρόνο δίδακτρα ας
πούµε αν υπήρχε ένα Πανεπιστήµιο του Harvard εδώ πέρα, για
παράδειγµα, δεν τα δίνουµε στα φροντιστήρια το χρόνο για να µπούνε
στο Πανεπιστήµιο και κάνουµε και λάθος εκπαίδευση στο Λύκειο; Κ αι
δίνουνε βάση ας πούµε..., λέει εγώ δεν διαβάζω ιστορία, δεν διαβάζω το
άλλο, δεν διαβάζω βιβλία φιλολογικού ενδιαφέροντος ή µυθιστορήµατα ή
οτιδήποτε, διαβάζω µόνο µαθηµατικά, φυσική, χηµεία και παίρνει µια
στραβή κατεύθυνση το παιδί.
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Ας καταργηθούν οι εξετάσεις εισαγωγής και ας µπει ένα θέµα
επιλογής του κάθε Πανεπιστηµίου, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας φορέας
αξιολόγησης των Πανεπιστηµίων.
Να σας πω ένα παράδειγµα, εδώ πέρα είχε κάποτε ο Ψ υλλάκης ένα
Παπαδάκη
Γιώργο
ο
οποίος
είναι
∆ιευθυντής
του
καλύτερου
Πανεπιστηµίου στις Ηνωµένες Πολιτείες και αυτός λέει είναι πολιτικός
µηχανικός.
Ήτανε στους αντιδραστήρες στους πυρηνικούς και
κατασκεύαζε πυρηνικούς αντιδραστήρες και τον πήρανε από ‘κει και τον
βάλανε ∆ιευθυντή στο χειρότερο Πανεπιστήµιο της Αµερικής, οικονοµικά
κόντευε να κλείσει, και το έφερε πρώτο.
Κα ένα πράγµα που θυµάµαι είναι ότι από το 3 ο έτος και µετά, έξι
µήνες πηγαίνανε και δουλεύανε σε τεχνικά γραφεία οι πολιτικοί µηχανικοί
και έξι µήνες µαθαίνανε στη σχολή και συνδυάζανε την πράξη ας πούµε
µε τη θεωρία. Υπάρχουνε πολλοί τρόποι.
Εγώ τελευταία σε µια συζήτηση µε ένα καινούργιο φοιτητή µου λέει
το εξής, επιστήµονας είναι µόνο ο γιατρός, ήθελε να µπει ιατρική και
µπήκε Πολυτεχνείο. Β ρε παιδί µου γιατί; Τι είναι επιστήµονας κατ’
αρχήν; Και είπαµε ας πούµε ότι επιστήµονας είναι αυτός που στέκεται
πάνω από τους άλλους.
Και ίσως αυτό το παιδί ας πούµε έβγαλε αυτό το συµπέρασµα
βλέποντας γύρω του τι γίνεται, εµείς ίσως δεν έχουµε..., δηλαδή
ξεπέφτουµε από το αρχικό µας..., την κατεύθυνση και κατεβαίνουµε πιο
χαµηλά και µας βλέπουν έτσι, ότι δεν είµαστε τελικά επιστήµονες.
Τώρα το παιδεία και µόρφωση εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι
διαφορετική η παιδεία από τη µόρφωση, που λέει εδώ πέρα ας πούµε η
εισήγηση του ΠΑ ΣΟΚ , αν µπορεί ας µου το εξηγήσει κάποιος. Πάντως
ένα πράγµα ας πούµε πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι επιστήµη χωρίς
αρετή πανουργία λογίζεται. Και εδώ πέρα ας πούµε η αρετή στην ουσία
είναι η παιδεία.
Αυτά ήθελα να πω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μονιάκης.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Λοιπόν πραγµατικά δεν θέλω να πω πολλά λόγια και σε
περιπτωσιολογία λίγο θα αναφερθώ και εγώ, γιατί έχουµε µια αρκετά
καλή εισήγηση, πολύ καλή εισήγηση όπως συµφωνήσανε όλοι από την
Πανεπιστηµονική που νοµίζω ότι πρέπει να..., και µε χαροποίησε δηλαδή
αυτό που είπε και ο Πρόεδρος εκ µέρους της ΠΑΣΚ ότι ουσιαστικά
αποδέχονται την εισήγηση της Πανεπιστηµονικής, για να µην πούµε πάλι
στη διαδικασία των ψηφίσεων όπως το κάναµε και στο προηγούµενο
θέµα.
∆υο λόγια να πω µονάχα θέλω, ότι έχουµε µια πάρα πολύ καλή
εισήγηση της Πανεπιστηµονικής σταµατάει λίγο όµως, ίσως δεν έχει
περιλάβει τις τελευταίες εξελίξεις.
Β έβαια ο στόχος ήτανε στην
Ευρωπαϊκή Πολιτική και στις συνθήκες εκεί που µας επιβάλλονται µέσα
απ’ αυτές τις πολιτικές και στην Ε λλάδα. Πολλές φορές όµως πρέπει να
ξέρουµε ότι και η Ελλάδα και οι Ελληνικές Κυβερνήσεις δεν δρουν µόνο
στα πλαίσια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Έ νωσης και των οδηγιών,
αυτές τις ενσωµατώνουν µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα, ενώ οι νόµοι που
περνάνε για την παιδεία και που θεωρητικά εκφράζουνε την πολιτική της
Κυβέρνησης κ.λ.π. ξεφεύγουνε και κάνουνε τα δικά τους, τα ελληνικά
συνήθως πράγµατα, έτσι;
Χαρακτηριστικά πρόσφατα έχουνε ψηφιστεί – όπως ξέρετε όλοι –
κάποιοι νόµοι, είτε ο νόµος πλαίσιο για τα Πανεπιστήµια να τον πούµε
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έτσι πριν ένα χρόνο, είτε ο νόµος για τα κέντρα ελευθέρων σπουδών
πρόσφατα, είτε ο νόµος για τα µεταπτυχιακά, ίσως δεν είναι τόσο γνωστό
εδώ κ.λ.π., αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουνε
µεταπτυχιακά.
Θέλω όµως να σας διαβάσω µια παράγραφο απ’ αυτό το νόµο, για
να δείτε πως αντιλαµβάνεται το Ε λληνικό κράτος καµιά φορά και πως
νοµοθετεί πέρα και έξω, και παραπανίσια άµα το θέλετε, και
υπερκεράζοντας και τις τέτοιες..., που του βάζει η ΕΟΚ, η Ε υρωπαϊκή
Ένωση, τις κατευθύνσεις κ.λ.π., που του βάζει µέσα από τις οδηγίες της.
Λέει λοιπόν στο άρθρο 12, παράγραφος 1 αυτός ο νόµος, µιλάµε για
τα µεταπτυχιακά και λέει επί λέξει, δίδακτρα που έχουν καταβληθεί..., α,
ο νόµος αυτός του 2008 έρχεται να τροποποιήσει ένα νόµο του ’92 ο
οποίος ίσχυε µέχρι σήµερα για τα µεταπτυχιακά. Και λέει λοιπόν ότι,
δίδακτρα που έχουν καταβληθεί ή καταβάλλονται για προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών τα οποία συστήθηκαν µε βάση το νόµο 2083 του
’92, αυτός ήταν ο προηγούµενος νόµος για τα µεταπτυχιακά, και οι
αµοιβές ή οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται για τη
λειτουργία των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών σε µέλη ∆ΕΠ και
σε διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου του οικείου ή άλλων Α ΕΙ,
δεν αναζητούνται, τα ξεχνάνε αυτά δηλαδή.
Και εξακολουθούν να
εισπράττονται ή να καταβάλλονται νοµίµως από ‘δω και πέρα,
συµπληρώνω εγώ, εφόσον υπάρξουν σχετικές αποφάσεις της συγκλήτου
ή ειδική σύνθεση της συγκλήτου κ.λ.π.
Με αυτό τον τρόπο και µε αυτή την παράγραφο τι οµολογείται τώρα
εδώ; Μέσα από ένα νόµο που ψηφίζουµε ας πούµε και ο οποίος δεν είναι
αναγκαστικά έτσι..., θα δείτε ότι έρχεται και σε αντίφαση άµα το θέλετε µε
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Έ νωσης.
Αφ’ ενός οµολογείται ότι για 16 χρόνια περίπου εισπραττότανε
παράνοµα κάποια δίδακτρα για µεταπτυχιακά προγράµµατα, και όσοι
ήµασταν στο χώρο λίγο και κινούµασταν κ.λ.π. το ξέρουµε, ότι εδώ και
πολλά χρόνια υπάρχουν µεταπτυχιακά στην Ε λλάδα τα οποία πρέπει να
πληρώσεις για να τα παρακολουθήσεις, εντάξει;
Και όχι µόνο αυτό, αλλά τα χρήµατα αυτά αποτελούσαν ή
χρησιµοποιούνταν για πρόσθετη αµοιβή τόσο των δασκάλων, των µελών
∆ΕΠ, των δηµοσίων λειτουργών όσο και του προσωπικού, των
υπαλλήλων που βοηθούσαν στη διεξαγωγή του µεταπτυχιακού.
Κ αι
επιπλέον τώρα προτείνεται η νοµιµοποίηση των προηγουµένων µη
νοµίµων εισπράξεων, τουλάχιστον µε το ισχύον καθεστώς που υπήρχε, εκ
των υστέρων αρκεί να υπάρξει µια σχετική απόφαση συγκλήτου.
∆ηλαδή εδώ και 13 χρόνια στην Ε λλάδα υπήρχανε µεταπτυχιακά για
τα οποία καταβαλλότανε δίδακτρα, όχι σε όλα σίγουρα, υπάρχουν αρκετά
µεταπτυχιακά τα οποία µε τον κλασσικό τρόπο χρηµατοδοτούνται από το
Υπουργείο Παιδείας κ.λ.π., αλλά υπήρχαν και µεταπτυχιακά για τα οποία
καταβαλλότανε δίδακτρα και µάλλον µη νοµίµως, γι’ αυτό ο νόµος λέει ότι
τα ξεχνάµε αυτά που έχουν καταβληθεί λέει κ.λ.π. εκεί..., αυτή τη στιγµή
τα νοµιµοποιούµε ουσιαστικά µε µια απόφαση εκ των υστέρων της
συγκλήτου, εντάξει;
Την ίδια στιγµή, που θεωρητικά τουλάχιστον οι
όποιες πιέσεις και η όποια κινητικότητα και οι όποιες αντίθετες φωνές,
υπάρχουν και στην Ε υρωπαϊκή Έ νωση για τη συνθήκη της Μπολόνια και
για όλο αυτό το κλίµα του 3, συν 2, συν 2 που έχει διαµορφωθεί και έχει
γίνει και επίσηµη πολιτική της. Υπάρχουνε και απόψεις αντίθετες και
στους πανεπιστηµιακούς χώρους κ.λ.π. οι οποίες αντιπαλεύουν αυτή την
πολιτική και οι οποίες έχουνε καταλήξει άµα το θέλετε στην τελευταία
σύνοδο των Υπουργών Παιδείας των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και των 29, των 32 εκεί που έγινε στο Λονδίνο πέρυσι, να
βάλουνε στην απόφαση τους προτάσεις όπως αυτές.
Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στο µέλλον στην
κατάργηση των εµποδίων στην πρόσβαση και στην πρόοδο µεταξύ των
κύκλων.
∆ηλαδή
αναγνωρίζουνε
ότι
υπάρχουνε
προβλήµατα,
αναγνωρίζουνε ότι οι πολλοί θα περνάνε τον πρώτο κύκλο και θα
σταµατάνε εκεί, σε ένα λεκτικό τουλάχιστον επίπεδο. Κ αι συνεχίζουνε
λέγοντας ότι, επιβεβαιώνουµε τη σηµασία της ολοκλήρωσης των
σπουδών χωρίς εµπόδια, σχετικά µε το κοινωνικό υπόβαθρο και την
οικονοµική κατάσταση.
Εποµένως συνεχίζουµε τις προσπάθειες παροχής επαρκών
υπηρεσιών στους φοιτητές, δηµιουργίας ευέλικτων ροών σπουδών κ.λ.π.
και διεύρυνση της συµµετοχής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Την ίδια στιγµή δηλαδή που ακόµα και η Ε υρωπαϊκή Έ νωση και η
Σύνοδος των Υπουργών η τελευταία αναγκάζεται κάτω από την πίεση, και
κάτω από όλο αυτό το κίνηµα που έχει ξεσηκωθεί ενάντια στις ρυθµίσεις
και στη λογική της Μπολόνια κ.λ.π., να βάζει έστω και φραστικά ξανάλεω
τέτοιες ρυθµίσεις, έρχεται η ελληνική Κ υβέρνηση και θεσµοθετεί τα
δίδακτρα και νοµιµοποιεί και δίδακτρα τα οποία υπάρχουνε και έχουνε
µπει από παλιότερα προφανώς για να έρθει τώρα να ψηφίσει αυτό το
νόµο µε αυτή τη διάταξη.
Θέλω να πω λοιπόν ότι καµιά φορά, και ίσως θα πρέπει..., αυτή τη
συζήτηση έχει παρακαιρίσει και έχουµε προσπαθήσει πολλές φορές να
την κάνουµε κ.λ.π., ίσως θα πρέπει να ακολουθήσει και στο µέλλον µια
συζήτηση που να δούµε λίγο και τα δικά µας, δηλαδή τις δικές µας
ρυθµίσεις, γιατί ξανάλεω οι οδηγίες της ΕΟΚ περνάνε ουσιαστικά µέσα
από κάποια Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Το δε θεσµικό πλαίσιο που χτίζει και
η σηµερινή Κ υβέρνηση στα θέµατα της Παιδείας είναι ένα αλαλούµ, το
οποίο κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν έχει καταλάβει που θέλει να το πάει
κάποια φορά, εντάξει;
Όπως κανείς δεν ήξερε, εκ των πραγµάτων
αποδείχτηκε τι έκανε µε την περίφηµη διεύρυνση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, το 2002 ο Υπουργός Παιδείας τότε κ.λ.π., µε όλα αυτά τα
τµήµατα που έχουν ιδρυθεί και που σήµερα είναι θνησιγενή και δεν
µπορούνε να επιβιώσουνε, εντάξει; Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συνάδελφοι, αν σήµερα µπορέσουµε να συµφωνήσουµε
στο πνεύµα της εισήγησης της Πανεπιστηµονικής, νοµίζω ότι όχι µόνο
εκπληρώνουµε µία..., κάνουµε να αποκτά το τµήµα µια απόφαση που την
αναβάλλουµε ένα χρόνο, αλλά συµπληρώνουµε και µία εκκρεµότητα που
υπάρχει από το 2006 όταν φέραµε εδώ να ψηφιστεί το θέµα των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων και από το οποίο ψηφίστηκαν όλες οι
προτάσεις, εκτός από το θέµα της ιδιωτικής εκπαίδευσης ή όχι, όπου
εµείς λέγαµε ότι θα πρέπει η εκπαίδευση να µην είναι ιδιωτικοποιηµένη.
Η εισήγηση αυτή της Πανεπιστηµονικής πιάνει όλα τα ζητήµατα
αλυσίδα που απασχολούνε αυτή τη στιγµή πάρα πολύ την επικαιρότητα,
αλλά και τα θέµατα που σχετίζονται µε το επάγγελµα και που
συζητιούνται πάρα πολύ και στην κεντρική Αντιπροσωπεία, και νοµίζω ότι
αν τα αποφασίσουµε αυτά έτσι όπως είναι διατυπωµένα, ακόµα και αν
δεν πιάνουνε θέµατα άκρας επικαιρότητας όπως είπε ο Μύρων,
αποτελούνε τη βάση και έχουµε τα όπλα, τις αρχές για να µπορούµε µετά
να αντιµετωπίζουµε µεµονωµένα µε αποφάσεις επιµέρους ή µε
ψηφίσµατα τις εξελίξεις οι οποίες και θα συνεχιστούνε.
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Υπάρχει ένα ζήτηµα, αυτό που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, για το θέµα
των εξετάσεων της άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Είναι ένα επιµέρους
ζήτηµα που όµως είναι σηµαντικό και εντάσσεται µέσα στην αλυσίδα.
Αυτή τη στιγµή υπάρχει η πρόθεση να δυσκολέψουν αυτές τις εξετάσεις
και αυτή η πρόθεση εντάσσεται µέσα σε µια άλλη λογική από όλα αυτά
που περιγράφει η εισήγηση αυτή που συζητάµε και που θα ψηφίσουµε.
Είναι δικλείδες περίεργες που συνδέονται και µε το ρόλο του Τ.Ε.Ε . σε
σχέση όχι µόνο µε τους µηχανικούς, αλλά και µε διάφορες άλλες
βαθµίδες. Και όλες αυτές οι προτάσεις που καταγγέλλονται µέσα από την
εισήγηση που είναι κάποιων παρατάξεων του Τ.Ε .Ε., κάποιων χώρων,
κάποιων µεµονωµένων προσώπων και δυστυχώς και του Τ.Ε .Ε. κεντρικής
Μακεδονίας, και που θέλει το Τ.Ε .Ε. να έχει µέσα διαφόρων ταχυτήτων
τεχνικούς και που παίζει µετά ανάµεσα στα ακαδηµαϊκά τους προσόντα
αλλά και στην εµπειρία, προκειµένου να γίνεται παιχνίδι.
Νοµίζω λοιπόν, παρ’ ότι εµείς τότε δεν είχαµε προτείνει και δεν είχε
περάσει από ‘δω το θέµα της κατάργησης της άδειας άσκησης
επαγγέλµατος, η θέση της κατάργησης είναι πολύ πιο κοντά σ’ αυτό που
είχαµε προτείνει και είχε ψηφιστεί τότε, και είχε κάνει αποδεκτό η
Αντιπροσωπεία ότι θα πρέπει να µην αλλάξει το καθεστώς αυτών των
τυπικών εξετάσεων που υπάρχουν τώρα και σίγουρα δεν θα πρέπει να
περπατήσουµε προς το δυσκόλεµα.
Άρα αν αυτή τη στιγµή δεν θέλουµε να ψηφίσουµε την κατάργηση,
τουλάχιστον πρέπει να µείνουµε εκεί που είµαστε και να δηλώσουµε
καθαρά ότι δεν θέλουµε να το δυσκολέψουµε, γιατί θα γίνει όπλο σε χέρια
κάποιων που δεν µας αρέσει καθόλου. ∆εν έχει καµία σχέση µε το όραµα
που έχει καθένας για την ποιότητα σπουδών Πρόεδρε, έχει σχέση µε
άλλα πράγµατα, έχει σχέση και µε θέµατα που τίθενται στην Α θήνα όπως
η πρακτική άσκηση των νέων που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η
πρακτική άσκηση των νέων, τους ενδιαφέρει µόνο να αποκτήσουνε φτηνά
αµειβόµενους
συναδέλφους
δεύτερης
ταχύτητας
για
να
τους
εκµεταλλεύονται στα γραφεία τους, όπως γίνεται µε τους δικηγόρους και
όλα αυτά.
Τώρα σε σχέση µε την εισήγηση της ΠΑΣΚ εγώ χαίροµαι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Που είναι η ΠΑΣΚ; Ακούει.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Εγώ χαίροµαι πάρα πολύ που βγαίνει αυτή η διάθεση
αµφισβήτησης πάρα πολλών πραγµάτων. ∆εν νοµίζω όµως ότι είµαστε
σε θέση αυτή τη στιγµή να συζητήσουµε για θέµατα εκπαίδευσης που
είναι πριν από την τριτοβάθµια, δεν µας έχει απασχολήσει ποτέ. Εµείς
τουλάχιστον είµαστε σε µία πολύ µεγάλη δυσκολία να τοποθετηθούµε
πάνω σε τέτοια θέµατα.
Και επίσης θέλω να πω ότι και της τριτοβάθµιας συγκυριακά..., όχι
συγκυριακά, ασχοληθήκαµε ακριβώς επειδή συνδέονται µε θέµατα
επαγγελµατικά και σ’ αυτή τη βάση, γιατί αλλιώς δεν θα ασχολούµασταν
και ας µην γελιόµαστε.
Από την εισήγηση αυτή, που θεωρώ ότι δεν είναι ώριµη, διαφωνώ
µε ένα θέµα στο οποίο πιστεύω ότι δεν παίρνει καθαρή θέση. Ε νώ
προσπαθεί να κρατήσει µία απόσταση από την υπαγωγή της εκπαίδευσης
στην αγορά εργασίας, µετά έρχεται να πει ότι θα πρέπει µε κάποιο τρόπο
η έρευνα να συνδεθεί µε την αγορά εργασίας.
Εµείς σ’ αυτό διαφωνούµε, έχουµε και τοποθετηθεί αναλυτικά στην
εφηµερίδα που θα πάρετε σε δυο – τρεις µέρες γιατί τη στείλαµε χθες, θα
την πάρετε αύριο – µεθαύριο.
Ε κτός απ’ αυτό το θέµα της
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διαφοροποίησης, πραγµατικά πιστεύω ότι η εισήγηση αυτή δεν είναι
ώριµη να ψηφιστεί. Θα ήθελα να προτείνει η ΠΑ ΣΚ, αν θεωρεί κάποια
σηµεία ότι δένουνε µε την άλλη εισήγηση, γιατί εγώ δεν βλέπω ποια είναι
αυτά. Και νοµίζω ότι απλώς πρέπει να µείνει, να κατατεθεί δηλαδή σαν
προβληµατισµός και σαν συζήτηση και να συνεχίσουµε άλλες φορές, γιατί
δεν µπορούµε να τη δούµε ούτε να την ενώσουµε µε την άλλη εισήγηση
που ασχολείται µε άλλα θέµατα.
∆εν µπορεί δηλαδή Πρόεδρε να
εφαρµοστεί αυτό που λες, να προσπαθήσουµε να ενώσουµε τις δύο
εισηγήσεις, και θα ήθελα να το αποσαφηνίσει η ΠΑΣΚ αυτό το σηµείο για
να δούµε τι θα κάνουµε.
Ευχαριστώ.
Α κούσατε η ΠΑ ΣΚ την πρόταση;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πρόεδρε ακούσατε την πρόταση της συναδέλφου; Τι λέτε έπ’ αυτού;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Η ΠΑΣΚ , για την ΠΑ ΣΚ ρωτάει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ρωτάω.

Για την ΠΑΣΚ ρωτάω, την ΠΑ ΣΚ

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
∆εν άκουσα τι είπες;
Πρόεδρε
περιµένω απάντηση. Έ κανε µια συγκεκριµένη πρόταση η συνάδελφος και
είπε ότι..., εγώ ξεκίνησα να πω ότι είναι δύο παράλληλες εισηγήσεις
αυτές, η συνάδελφος Σφακιανάκη λέει ότι δεν δένει η µία µε την άλλη,
διότι πραγµατικά η µία αναφέρεται σε ανωτάτη εκπαίδευση και η άλλη
αναφέρεται στη µέση εκπαίδευση, διαβάζοντας τα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στην παιδεία συνολικά, ενώ η πρόταση
της
Πανεπιστηµονικής
είναι
συγκεκριµένη
στην
πανεπιστηµιακή
εκπαίδευση, έτσι;
Αυτά που ορίζει η οδηγία 36/2005, και ζητάει η
συνάδελφος αν είναι δυνατόν να µην αποφασίσουµε στην εισήγηση σας
και να κοιτάξουµε µόνο τις προτάσεις της Πανεπιστηµονικής.
Σκεφτείτε το, δεν θέλω άµεσα απάντηση, σκεφτείτε το, µελετήστε το
µέχρι να τοποθετηθεί ο συνάδελφος Ορφανός. Έ λα συνάδελφε Ορφανέ.
Όταν συζητήσαµε και αποφασίσαµε να ετοιµάσουµε µια
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
εισήγηση για το θέµα της παιδείας, γνωρίζαµε φυσικά τους συσχετισµούς
εδώ µέσα, και δεν εννοώ ξερά τα νούµερα τόσοι η ΠΑΣΚ, τόσοι οι ∆Κ Μ,
άρα δεν έχει τύχη η πρόταση µας µε βάση τους συσχετισµούς, δεδοµένου
ότι στα θέµατα της παιδείας έχουµε εντελώς αντίθετη..., και στην
τριτοβάθµια για να το εξειδικεύσουµε, εντελώς αντίθετη πολιτική και
αντίληψη και από τη Νέα ∆ηµοκρατία, και από το ΠΑΣΟΚ, τους φορείς
δηλαδή που πολιτικά υποστηρίζουνε οι συνάδελφοι τη ΠΑ ΣΚ και της
∆ΚΜ.
Σε καµία περίπτωση..., και θεωρώ και θα µιλήσω αναλυτικότερα
λίγο για την εισήγηση της ΠΑ ΣΚ, θεωρώ ακόµα και η σηµερινή παρουσία
των ολίγων εκπροσώπων της ΠΑΣΚ ότι είναι κοροϊδία, και επιβεβαίωση
ότι υποστηρίζουνε οι εδώ εκπρόσωποι απόλυτα τις κατευθύνσεις της
Μπολόνια και µ’ αυτή την έννοια δεν υπάρχει καµία γέφυρα δηλαδή µαζί
τους. Και να θέλουνε να ψηφίσουνε την εισήγηση µας, εµείς δεν θέλουµε
οι συγκεκριµένοι συνάδελφοι να ψηφίζουνε..., Β άννα µην κουράζεσαι
κορίτσι µου, δεν θέλουν να ψηφίσουν την εισήγηση µας, κοροϊδεύουν τον
κόσµο, θα αναφερθώ τεκµηριωµένα υπολογίζω.
Φέραµε όµως αυτή την εισήγηση...
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ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ναι. Φέραµε όµως αυτή την εισήγηση, αφ’ ενός γιατί δεν
θέλουµε τα ζητήµατα ετούτα εδώ που είναι σοβαρά να συζητιόνται στο
στυλ της φυγής από την πραγµατικότητα έτσι µε αφηρηµένους
οραµατισµούς και όνειρα, ονειρευόµαστε µια παιδεία έτσι, όπως είπε ο
συνάδελφος ο Καραβελάκης, της ΠΑΣΚ δηλαδή, δεν το προσωποποιώ,
της ΠΑΣΚ , ονειρευόµαστε, εµείς δεν ονειρευόµαστε τίποτα. Εµείς δεν
ήρθαµε εδώ πέρα να ανταλλάξουµε όνειρα, ήρθαµε να πούµε ότι στο
θέµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και συνδέεται και µε την
πολυτεχνική, εδώ και χρόνια χαράσσονται συγκεκριµένες πολιτικές από
την Ε υρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριµένες, εντελώς συγκεκριµένες, µε τη
συµφωνία των ελληνικών Κ υβερνήσεων είτε ήταν το ΠΑ ΣΟΚ ή η Νέα
∆ηµοκρατία, είναι χαρακτηριστικές οι χρονολογίες που αναφέρονται στο
ιστορικό της εισήγησης, δηλαδή 1998, 1999 στη συνέχεια η Μπολόνια, το
2001 η Πράγα, το Λονδίνο, το Βερολίνο που είπαµε µετά και σ’ αυτά όλα
ήταν Κ υβερνήσεις το ΠΑ ΣΟΚ , τουλάχιστον τα πρώτα και στη συνέχεια η
Νέα ∆ηµοκρατία.
Οι πολιτικές λοιπόν που χαράζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε
τη σύµφωνη γνώµη των ελληνικών Κυβερνήσεων είναι αυτές, αυτό θέλαµε
να πούµε σήµερα. Μην πει κανένας ότι δεν τις γνωρίζει, να ξέρουµε για
τι πράγµα συζητάµε, δεν ανταλλάσσουµε γενικά και αόριστα σκέψεις πως
θέλουµε την παιδεία, έτσι τη θέλουνε αυτοί την παιδεία, εκεί το πάνε,
αυτές οι αναδιαρθρώσεις που θέλουνε αποσκοπούνε στην αύξηση της
κερδοφορίας του κεφαλαίου, συνδέονται µε τις γενικότερες αλλαγές σε
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, δεν είναι άσχετες µε τις αλλαγές στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, ούτε οι αλλαγές στην πρωτοβάθµια και στη
δευτεροβάθµια, ούτε και στην προσχολική αγωγή.
Συνδέονται µε τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα, συνδέονται µε την (...) της οικονοµίας που
θέλουνε.
Εµείς ήρθαµε λοιπόν να πούµε αυτά τα συγκεκριµένα, να µη λέει
κανείς λοιπόν ότι δεν τα ξέρει, πρώτον. Κ αι δεύτερον, ήρθαµε επειδή
παρά το ότι είναι δεδοµένοι οι συσχετισµοί, ίσως ορισµένοι συνάδελφοι
να µην έχουνε υπόψη τους ακριβώς τους σχεδιασµούς του κεφαλαίου,
παρά το ότι στηρίζουνε παρατάξεις ή κόµµατα που ακολουθούνε τις
πολιτικές του κεφαλαίου. Και θα ήταν ευκαιρία λοιπόν να σκεφτούνε και
οι ίδιοι.
∆εν είναι τυχαία η αναφορά της εισήγησης στο εκτεταµένο
παράρτηµα της εισήγησης του Ξανθόπουλου. Ο Ξανθόπουλος εκτός απ’
αυτά που είπε ο Κώστας προηγούµενα ότι δηλαδή είναι ένας φερέγγυος,
αξιόπιστος άνθρωπος που αντικειµενικά βλέπει πολλά ζητήµατα κ.λ.π.,
νοµίζω ότι όλοι γνωρίζουνε ότι είναι σήµερα υπουργός της Νέας
∆ηµοκρατίας, Υφυπουργός ΥΠΕ ΧΩ∆Ε, δεν είναι έτσι;
∆εν µας είναι εµάς καθόλου περίεργο ότι ένας Υφυπουργός, δηλαδή
ένας άνθρωπος..., ο Ξανθόπουλος και από τον καιρό που τα έγραφε αυτά
ως Πρύτανης του Πολυτεχνείου ήτανε πολιτικών πεποιθήσεων, αυτών
που είθισται να λέγονται δεξιές, δηλαδή που είθισται να είναι γνωστό ότι
είναι
εκ
διαµέτρου
αντίθετες
απ’
αυτές
που
πρεσβεύει
η
Πανεπιστηµονική, αν θέλετε σε πολιτικό επίπεδο το ΚΚΕ .
Και όµως, αυτός ο Ξανθόπουλος επειδή πονάει την παιδεία, επειδή
έχει πολύ µεγάλη εµπειρία, τη ζωή του έχει αναλώσει µέσα στο
Πολυτεχνείο, επειδή συνδέεται µε τον τεχνικό κόσµο κ.λ.π. ορισµένα
πράγµατα τα βλέπει. ∆ηλαδή ότι οι σχεδιασµοί αυτοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του κεφαλαίου, θα οδηγήσουν σε µια γενικότερη υποβάθµιση και
την πολυτεχνική εκπαίδευση και την εκπαίδευση, θα οδηγήσουνε σε
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απαράδεκτες συνθήκες το επιστηµονικό και το τεχνικό δυναµικό της
χώρας και το αναγνωρίζει. Αφού λοιπόν το αναγνωρίζει ο Ξανθόπουλος,
γιατί να µην το αναγνωρίσουν και κάποιοι από σας;
Αυτό εµείς
υπολογίζουµε και γι’ αυτό φέραµε την εισήγηση, να τα δείτε όµως, να τα
σκεφτείτε. Κ αι νοµίζω ότι θα είναι αφορµή προβληµατισµού για πολλούς.
Πέρα απ’ αυτό όµως, εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό που λέει
και η εισήγηση, ότι έχουµε να κάνουµε µε µια πολιτική που στην ουσία
είναι ταξική, αυτό λέει η εισήγηση, δηλαδή ταξική τι; Σχεδιάζεται από την
Ευρωπαϊκή Έ νωση αυτή η πολιτική που εξυπηρετεί την κερδοφορία του
κεφαλαίου, που βάζει φραγµούς στη µόρφωση των παιδιών που αυτά τα
οράµατα που µας είχε πει ο Πασχαλίδης για το πώς θα έχουν όλοι ίσες
ευκαιρίες πρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης είναι όνειρα
θερινής νυκτός, διότι οι πολιτικές των κοµµάτων που υποστηρίζει ο
Πασχαλίδης το αντίθετο ακριβώς εξυπηρετούνε, δηλαδή εξυπηρετούνε το
πώς θα υπάρχουνε φραγµοί.
Φυσικά όλοι συζητάνε τώρα µε δεδοµένη την υποβάθµιση του
πρώτου κύκλου του B achelor δηλαδή, που λέει η Μπολόνια, του πρώτου
κύκλου από τους δύο, τους Πανεπιστηµιακούς, όλοι ζητάνε αφού είναι
δεδοµένη η υποβάθµιση του πρώτου κύκλου γιατί να µην είναι και
ελεύθερη η πρόσβαση των σπουδών των παιδιών και γιατί να µην
καταργηθούνε οι εισαγωγικές για τα Πανεπιστήµια; Β έβαια, τέτοιο χάλι
που θα έχει ο πρώτος κύκλος των σπουδών στα Πανεπιστήµια, τι να
καθόµαστε να ταλαιπωρούµε τα παιδιά µε εισαγωγικές; Ελεύθερες,
πρόταση που την έχει υποστηρίξει φυσικά σήµερα η Κ υβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας την έχει υποστηρίξει και ο Συνασπισµός, έχει ταχθεί υπέρ
της ελεύθερης εισαγωγής των παιδιών στα Πανεπιστήµια και όχι πως
υποστηρίζουµε το εξεταστικό σύστηµα που υπάρχει, αλλά συνδέεται µε
την υποβάθµιση του πρώτου κύκλου.
Αυτά δεν είναι ξεκάρφωτα το ένα µε το άλλο, δεν είναι κινήσεις
αποσπασµατικές, είναι όλα ενταγµένα µέσα σε ένα σχεδιασµό και πρέπει
να το δούµε.
Υπάρχει λοιπόν ένα ξεκάθαρο πρόβληµα ταξικών φραγµών που
µπαίνουνε στην πρόσβαση σε όλες τις βαθµίδες, εκείνοι που θα έχουν
λεφτά εκείνοι θα προχωράνε.
Εδώ µε την ευκαιρία αυτή να σχολιάσω µόνο µία παρατήρηση που
έκανες εσύ Ριχάρδε, λες τώρα, να το δεχτώ καλοπροαίρετα, δεν έχω
λόγο να µην το δεχτώ. Ε άν έρθει το ΜΙΤ να κάνει παράρτηµα στην
Ελλάδα θα πεις ναι, έτσι δεν είναι; Το είπες, αυτό νοµίζω το είπαν και
άλλοι, κοιτάξτε να δείτε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Πανεπιστήµιο.

Όχι

παράρτηµα,

κανονικό

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Κανονικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το ξεκαθάρισα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Κανονικό, τι εννοείς δηλαδή; Το ΜΙΤ παράρτηµα θα κάνει ή
το Harvard ή δεν ξέρω ‘γω ποιο άλλο, παράρτηµα θα είναι, τι θα είναι;
Να κάνει..., δηλαδή τι θα είναι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να Πανεπιστήµιο κανονικό.
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ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
Το MIT τέλος πάντων, να κάνει το ΜΙΤ ένα δικό του
Πανεπιστήµιο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, Πανεπιστήµιο εδώ, ναι.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Το ερώτηµα δεν είναι ότι θα µας τιµήσει ως χώρα και να
πούµε εντάξει, να δεχτούµε στην Ελλάδα ένα τόσο υψηλού επιπέδου
Πανεπιστήµιο όπως είναι το ΜΙΤ, πολλά ΜΙΤ υπάρχουν στον κόσµο ή
πολλά Harvard; ∆εν υπάρχουν πολλά. Εντάξει, να το δεχτούµε στην
Ελλάδα. Παραµένει το ερώτηµα, ποιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης
εκεί πέρα; Γιατί το ΜΙΤ έχει υψηλά δίδακτρα, πάρα πολύ υψηλά, δηλαδή
δεν συζητάµε για τις 3.000 που πληρώνει το Παγκρήτιο, που µας είπε ο
Φραγκιαδάκης που θέλει ιδιωτικά Πανεπιστήµια ευθέως η Νέα
∆ηµοκρατία, δεν έχει 3.000, έχει πάρα πολύ υψηλά δίδακτρα.
Απλά θα διευκολύνει δηλαδή η εγκατάσταση του στην Ελλάδα το ότι
κάποιοι απ’ αυτούς που τα έχουνε και τα ακουµπάνε στην Αµερική, θα
κάνουνε µια σχετική οικονοµία και δεν θα στέλνουν τα παιδιά τους στην
Αµερική, θα τα στέλνουν στην Αθήνα.
Τι έχει να κερδίσει δηλαδή η εκπαίδευση του Ελληνικού λαού αν
θέλετε και η τεχνική εκπαίδευση απ’ αυτή την εξέλιξη, έχετε να κερδίσετε
τίποτα, σε τι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
λαός...

Το θέµα δεν είναι τι θα κερδίσει ο

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ρητορικό είναι το ερώτηµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σε εθνικό επίπεδο...
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Σε εθνικό επίπεδο τι δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
η παιδεία, υψηλότερου βαθµού.

...σε εθνικό επίπεδο είναι διαφορετική

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Κ οιτάξτε να δείτε τώρα, να πω ορισµένα νούµερα που θα
κάνουνε λίγο πιο χαρακτηριστικό αυτό που θέλω να πω σε σχέση µε το
ποια Ελλάδα θα κερδίσει, και για ποια Ελλάδα συζητάµε, και για το
ποιους Έ λληνες συζητάµε, σχετικό µε αυτό που είπα πριν ταξικοί
φραγµοί.
∆ιάβαζα σήµερα στην εφηµερίδα κάποια..., νοµίζω ότι ήταν το
ΕΘΝΟΣ πάλι, που είχε κάποια ανάλυση µιας ειδικής στατιστικής
υπηρεσίας σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση των βαθµίδων της
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έλεγε ότι το 87%, ακούστε, των
χρηµατοδοτήσεων που γίνονται στην εκπαίδευση συνολικά σε όλες τις
βαθµίδες, το 87% προέρχεται από το κράτος και το 13% είναι από
ιδιωτικές πηγές, για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Έκανε όµως τον εξής διαχωρισµό, έλεγε ότι, ειδικά το ποσοστό
αυτό διαφοροποιείται στην προσχολική εκπαίδευση και στα Πανεπιστήµια.
∆ηλαδή ενώ η αναλογία είναι 13 ιδιωτική – 87 κρατική χρηµατοδότηση
µέσος όρος σε όλες τις βαθµίδες, στην προσχολική και στην
Πανεπιστηµιακή είναι 24% το ποσοστό χρηµατοδότησης από τον ιδιωτικό
τοµέα και 76% κρατική χρηµατοδότηση. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι ιδιαίτερα
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στα Πανεπιστήµια και στα Νηπιαγωγεία πληρώνει ο κόσµος για να πάει,
το βλέπουµε, πόσα είναι τα δηµόσια Νηπιαγωγεία;
Η προσχολική αγωγή δεν θεωρείται υποχρεωτική εκπαίδευση, στην
Ελλάδα υποχρεωτική θεωρείται η πρωτοβάθµια και η δευτεροβάθµια,
πριν, δεν θεωρείται υποχρεωτική η προσχολική, ούτε φυσικά είναι
υποχρεωτική και η Πανεπιστηµιακή.
Εκεί λοιπόν που δεν είναι
υποχρεωτική,
που
δεν
υποχρεώνεται
το
κράτος
δηλαδή
να
χρηµατοδοτήσει µε κάποιο τρόπο, όχι 100%, δεν έχουµε ούτε εκεί δωρεάν
παιδεία, αλλά χρηµατοδοτεί λόγω της υποχρεωτικότητας, εκεί που δεν
υπάρχει αυτό το πράγµα είναι αυξηµένες οι ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις.
Για ποια Ε λλάδα λοιπόν µιλάµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε συντόµευε.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ποιοι έχουνε τη δυνατότητα; ∆εν ξέρω αν διαβάσατε ότι στο
Ηράκλειο αποκλείστηκαν, φέτος, τώρα το Σεπτέµβριο 2.000 νήπια από τα
δηµόσια, τα δηµοτικά δηλαδή Νηπιαγωγεία, δεν ξέρω αν το διαβάσατε,
2.000 νήπια, από τα δηµόσια, τα δηµοτικά, από τα δηµόσια,
αποκλείστηκαν. ∆εν έχει υποδοµή, δεν έχει χώρους, δεν έχει αίθουσες.
Και ακόµα κάτι να πω, µίλησε ο Πασχαλίδης για την αναφορά του
Γεωργίου Παπανδρέου προχθές στην έκθεση της Θεσσαλονίκης σε σχέση
µε το 7% από το ΑΕ Π ότι θα είναι στην παιδεία και την έρευνα. Ε γώ
θέλω να το συνδέσω µε αυτό που είπα πριν, δηλαδή για ποια Ε λλάδα
µιλάµε, τι θα πει τώρα το 7% από το ΑΕ Π; Παλιότερα τα αιτήµατα τα
δηµοκρατικά, των δηµοκρατικών αγώνων για την παιδεία λέγανε το 15%
από τον κρατικό προϋπολογισµό για την παιδεία, ετούτο εδώ το
εφεύρηµα τώρα από το Α ΕΠ είναι ένα πολύ, µε συγχωρείτε, πούστικο
ΠΑΣΟΚικό τέχνασµα του Γεωργίου Παπανδρέου για να πει στην ουσία,
προσέξτε, τι θα πει ΑΕ Π, θα πει από κρατικές και από ιδιωτικές πηγές,
από κρατικές και από ιδιωτικές πηγές θα πει.
∆εν λέει δηλαδή, ούτε δεσµεύεται κανένα ΠΑ ΣΟΚ σηµερινό,
συνυπεύθυνο µε τις κατευθύνσεις της Μπολόνια στην ανώτατη
εκπαίδευση και µε την κατεύθυνση γενικότερα της ιδιωτικοποίησης στην
παιδεία, δεν δεσµεύεται για κάτι σπουδαίο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καταγράφονται αλλά τελείωνε.

Συνάδελφε, συνάδελφε τελείωνε, δεν

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Καλά τελειώνω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τελείωνε όµως.

Έ να λεπτό θα σου δώσω ακόµα,

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Εντάξει δεσµεύεται...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τελείωσε η κασέτα.

∆εν

θα

καταγράφονται,

περίµενε,

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ∆εν πειράζει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όχι πειράζει... (αλλαγή κασέτας)
...αλλά σε ένα λεπτό θα κλείσεις, εντάξει, λοιπόν ένα λεπτό έχεις ακόµα.
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ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
∆εσµεύεται λοιπόν µ’ αυτό το περίφηµο επί του ΑΕ Π
ποσοστό ότι θα δώσει κρατικές επιχορηγήσεις στην παιδεία, αλλά θα
ελκύσει και ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις, αυτό, και θα είναι συνολικά όλες
µαζί στο 7% του ΑΕ Π.
Τι λέει αυτό το πράγµα;
Τι µας λέει;
Επιβεβαίωση ιδιωτικοποίησης και το λέει σαν καλό, σαν προοδευτικό και
ότι συµφωνεί λέει µε την Πανεπιστηµονική, πλάκα κάνουµε τώρα; Μας
κοροϊδεύετε;
Να πω δυο λόγια για το κείµενο της ΠΑ ΣΚ . Κοιτάξτε να δείτε, εάν
δεν υπήρχε σήµερα η εισήγηση της Πανεπιστηµονικής που να βάζει
εντελώς συγκεκριµένα ποιοι είναι οι σχεδιασµοί της Ευρωπαϊκής Έ νωσης
και των Κυβερνήσεων που πέρασαν από την Ε λλάδα την τελευταία
δεκαετία, ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία, στα θέµατα της τριτοβάθµιας, θα
έλεγα απλά ότι οι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ κάνουνε µια εισήγηση που
αποτελεί φυγή από την πραγµατικότητα, ένα ονειροπόληµα, εκτός τόπου
και χρόνου, δηλαδή πως θέλουµε την παιδεία και κατέληξε στο τέλος, έτσι
για να ονειρευόµαστε κιόλας ότι θέλουµε και επανάσταση.
Στην ουσία το κείµενο που µας παρουσιάζουνε, ετούτο εδώ, δεν
είναι απλά σαφές..., πως το είπε η Βάννα, ή ξέρω ‘γω γενικόλογο ή έχει
και κάποιες..., επειδή δηλαδή είπε ο Ινιωτάκης ότι συµφωνεί µε την
Πανεπιστηµονική, συµφωνεί κιόλας; Ε πειδή το είπε; Πλάκα κάνουµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Για να το λέει.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Α υτό το κείµενο της ΠΑ ΣΚ είναι η αντιγραφή της Μπολόνια
µε λίγο πιο καλυµµένες εκφράσεις, δηλαδή τι µας λέει; Ε ίναι δηµόσιο
αγαθό, δεν ακούσατε την εισήγηση του Φανουράκη που λέει η Ε υρωπαϊκή
Ένωση ότι είναι κοινωνικό αγαθό; Και εννοεί αυτά που έλεγα πριν για το
ΑΕΠ, δηλαδή προσέλκυση κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων; Α υτό θα
πει και έτσι το καταλαβαίνουµε το δηµόσιο αγαθό...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε τελείωσε ο χρόνος σου.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Να τελειώσω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παρακαλώ.

Κλείσε, µε δυο κουβέντες κλείσε σε

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Εντάξει.
Να πω ακόµα κάτι αν και..., κοιτάξτε τώρα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Με δυο κουβέντες σε παρακαλώ κλείσε.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ένα τελευταίο.
Έχουµε µπροστά µας, δεν το ανέφερε η εισήγηση γιατί αφορά την
πρωτοβάθµια και την..., ιδιαίτερα την πρωτοβάθµια εκπαίδευση που δεν
είναι άσχετα µε τα υπόλοιπα.
Έχουµε µπροστά µας τον Καποδίστρια 2, ο Κ αποδίστριας 2
ανάµεσα στα άλλα προβλέπει ότι θα συνδεθεί αυτή η µεταρρύθµιση µε
την µετάθεση της αρµοδιότητας συνολικά για την πρωτοβάθµια
εκπαίδευση στην Αυτοδιοίκηση, στους µεγαλύτερους ∆ήµους και στις
Περιφέρειες µε παραρτήµατα της Νοµαρχίας που θα δηµιουργηθούνε.
Συνολικά η ευθύνη, όχι µόνο για τις υποδοµές και για το περιεχόµενο της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
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Και έρχεται τώρα η ΠΑ ΣΚ εδώ πέρα η οποία είναι ο εφευρέτης, το
ΠΑΣΟΚ είναι ο εφευρέτης και ο σχεδιαστής του Κ αποδίστρια 2 τον οποίο
υλοποιεί η Νέα ∆ηµοκρατία και στην περίπτωση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι αυτοί είναι του 1, οι άλλοι είναι του
2.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
...µε τη σύµπραξη του Συνασπισµού και µας λέει ότι η
πρωτοβάθµια και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση πρέπει να αποτελούν
ενιαίο σύστηµα εκπαίδευσης. Θα τρελαθούµε εδώ πέρα, δηλαδή ποιον
κοροϊδεύετε;
Εάν δεν κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, γιατί ενδεχόµενα
αφελώς να πιστεύετε αυτά που λέτε εδώ πέρα, ενδεχόµενα, εάν είσαστε
στοιχειωδώς ενήµεροι γι’ αυτά που λέει το ΠΑ ΣΟΚ , τότε µας κοροϊδεύετε,
θα τρελαθούµε εδώ πέρα. ∆ηλαδή αυτά που υπονοµεύετε, το δηµόσιο
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και το δωρεάν χαρακτήρα µας λέτε τώρα ότι
τα υποστηρίζετε;
Εγώ νοµίζω ότι είναι µνηµείο υποκρισίας αυτή η εισήγηση της
ΠΑΣΚ, εκτός του ότι είναι φυγή από την πραγµατικότητα και δεν θέλω
περισσότερο να...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν κατάλαβα τι;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Θεωρώ ότι είναι εντάξει σηµαντικό να διευκρινιστεί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το ερώτηµα δεν άκουσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
µικροφώνου)

(∆εν

αποδίδεται

καθαρά,

µιλάει

εκτός

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ε γώ θεωρώ..., και ευχαριστώ Πέτρο που µου έδωσες τη
δυνατότητα να πω το εξής, ότι δεν αρκεί η απόρριψη της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, να πει κάποιος
δηλαδή διαφωνώ µε αυτή την πολιτική, κάποια άλλη πρέπει να
ακολουθηθεί, πρέπει να υπάρξει συνολικά απόρριψη της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Έ νωσης και των πολιτικών της εκπροσώπων στην Ε λλάδα,
είτε λέγονται ΠΑΣΟΚ, είτε λέγονται Νέα ∆ηµοκρατία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν απ’ ότι κατάλαβα εγώ
συνάδελφοι, δεν πιστεύω να θέλετε και να δευτερολογήσετε έτσι;
Συνάδελφε Καραβελάκη και συνάδελφε Φανουράκη.
∆εν κατάλαβα καλά συνάδελφε Ορφανέ τι είπες, ότι δεν θες να
βγάλουµε καµία απόφαση;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Τι θα πει να µην την ψηφίσουµε;
∆ηλαδή..., δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγµα, δεν το καταλαβαίνω,
πραγµατικά
διότι
σε...,
µε
συγχωρείς,
σε
ανύποπτο
χρόνο
κουβεντιάζοντας µε τον Πρόεδρο τον Πέτρο Ινιωτάκη, κατ’ αρχάς εδώ
πέρα δεν είναι του ΠΑΣΟΚ µέσα έτσι; Είναι η ΠΑΣΚ , δεν αποκλείεται η
ΠΑΣΚ να έχει διαφορετική άποψη από το ΠΑ ΣΟΚ .
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε ίναι ευσεβείς πόθοι των ανθρώπων,
έτσι τα βλέπουν, έτσι δεν τα βλέπουν, δικαίωµα τους.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε θα ψηφίσουµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι θα ψηφίσουµε τώρα.
Λοιπόν απ’ ότι ξέρω ο Πέτρος Ινιωτάκης εξέφρασε την άποψη, γιατί
το κουβεντιάσαµε το πρωί και είναι µελετηµένος δηλαδή. Μην ξεχνάτε ότι
η εισήγηση σας είναι στα χέρια των συναδέλφων εδώ και τρεις – τέσσερις
µήνες, από τότε που την έχετε γράψει, Πέτρο µε ακούς; Λοιπόν και
είχαµε και µία συζήτηση το πρωί όταν συζητούσαµε για να βγει στο πάνελ
η εισήγηση της ΠΑΣΚ, ότι δεν έχουν καµία..., δεν διαφωνεί η ΠΑ ΣΚ
επίσηµα µε το κείµενο το οποίο έχετε εκδώσει, και ζητάτε που
συζητήσαµε και µε τις προτάσεις τις οποίες κάνετε.
Εγώ έχω αντίρρηση σε δύο θέσεις, τις είπα, και έβαλα και σε δύο
θέσεις και σε µία άλλη πρόταση που την έβαλα αρχικά, αυτή την πρόταση
της τροποποίησης του νόµου του 3404/2005, ότι πρέπει να µπαίνουµε µε
εισαγωγικές εξετάσεις, και αυτό αν δεν κάνω λάθος συµφώνησες και εσύ
πάνω που είπες ότι να µην ανοίξουνε οι πόρτες, θα πρέπει να δίνονται
εισαγωγικές εξετάσεις. Κάτι τέτοιο είπες για τα Bachelor, να µην είναι
ανοιχτές οι πόρτες και να µπαίνουν όλοι µέσα, άµα είναι κλειστές οι
πόρτες είναι εξετάσεις, έτσι;
Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ θα προχωρήσω σε ψηφοφορία, δεν ξέρω
τώρα αν κάτι ήθελες να πεις συνάδελφε Ινιωτάκη, έλα σε παρακαλώ στο
µικρόφωνο, τοποθετήσου, να δούµε αν µπορούµε να βγάλουµε ένα
συµπέρασµα, να βγάλουµε µια απόφαση. Η πρόταση εµένα η δική µου
θα είναι, δεν θέλω να το µπλοκάρω το θέµα, λέω να αφαιρεθεί το 8.
∆ηλαδή ούτε να γίνουν εξετάσεις, ούτε να µη γίνουν, απλά δεν θα το
θίξουµε το θέµα. Η πρόταση µου είναι αυτή τη στιγµή να µη θίξουµε το 8,
δηλαδή να αφαιρεθεί το 8 από την πρόταση την όλη και να φύγει η
πρόταση.
Λοιπόν συνάδελφε Ινιωτάκη σε ακούω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Λοιπόν, πάνω που έλεγα λοιπόν ότι το ΚΚΕ
απέκτησε έτσι κάποια ψήγµατα γενναιότητας και µπορεί να αντιληφθεί ότι
µπορεί να υπάρξουν ευρύτερες συναινέσεις σε ζητήµατα που αφορούν
τον ελληνικό λαό στα µεγάλα του προβλήµατα που αντιµετωπίζει όπως
είναι και το ζήτηµα της παιδείας, ο Στέλιος ο Ορφανός θυµήθηκε τον
παλιό καλό του εαυτό και ξαναγύρισε στις γνωστές εµµονές του, στις
Σταλινικές εµµονές τις οποίες έχει και διακατέχεται, και οι οποίες ας
πούµε τον κατατρέχουν και βλέπει µπροστά του φαντάσµατα του ΠΑ ΣΟΚ
να τον κυνηγάει.
Στέλιο σήµερα την Ελλάδα δεν την κυβερνάει το ΠΑ ΣΟΚ , η Ε λλάδα
δεν γυρνάει πίσω σήµερα από τις επιλογές του ΠΑ ΣΟΚ .
Αυτή την
καραµέλα της Νέας ∆ηµοκρατίας να σταµατήσετε να τη γλύφετε και να
αφήσετε τον ελληνικό λαό πραγµατικά να δει τα αδιέξοδα στα οποία τον
έχει οδηγήσει η σηµερινή πολιτική ηγεσία και η Νέα ∆ηµοκρατία, στα
ζητήµατα της οικονοµίας, στα ζητήµατα της ασφάλισης, τα ζητήµατα του
περιβάλλοντος και βεβαίως τα ζητήµατα της παιδείας.
Εµείς λοιπόν θέλοντας πραγµατικά να προχωρήσουµε µαζί σ’ αυτή
την ιστορία, δηλώνουµε ότι θα ψηφίσουµε της Πανεπιστηµονικής το
σηµερινό κείµενο. Αφήνουµε το δικό µας κείµενο σε δεύτερο επίπεδο,
γιατί νοµίζω πραγµατικά ότι σήµερα απ’ αυτή τη συζήτηση βγήκανε πολλά
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κοινά σηµεία τα οποία µπορούν να µας δείξουνε ένα δρόµο, ώστε να
ελπίζει η Ε λλάδα, να ελπίζουν οι πολίτες της Ελλάδας για ένα καλύτερο
αύριο.
Υπερψηφίζουµε λοιπόν, παρ’ όλα τα φοβερά και τροµερά τα οποία
ακούστηκαν για µια ακόµη φορά από ο Στέλιο τον Ορφανό, για να
δείξουµε ότι υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες που σκέφτονται ανοιχτά,
ελεύθερα και µπορούν πραγµατικά να συγκρίνουν και να κρίνουν όπως
πρέπει σε κάθε στιγµή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πριν ρωτήσω και την Α ΜΑ Κ την άποψη
της, ρωτάω πάλι την Πανεπιστηµονική, δέχεστε να φύγει το νούµερο 8;
Να µη θιγεί δηλαδή, όχι να τροποποιηθεί, εγώ σ’ αυτό το σηµείο έχω µια
διαφωνία, απλώς δεν θα θίξουµε ούτε θετικά – ούτε αρνητικά, απλώς να
αφαιρεθεί.
Κ αι ένα άλλο πράγµα που ήθελα να ρωτήσω είναι, που θα
απευθυνθεί αυτή η απόφαση; ∆ιότι αν λέµε, αποφασίζουµε διότι..., στις
προτάσεις λέει, σαν Τ.Ε .Ε. πρέπει να ζητήσουµε και δεύτερον να
ενεργήσουµε, αποφασίζουµε τα εξής θα γράφει, καµία εφαρµογή. Κ αι θα
πρέπει, εκεί που λέµε να ενεργήσουµε, θα πρέπει να γράψουµε τη φράση
θα πρέπει πρώτον η ανωτάτη παιδεία που σκοπεύει στη..., όχι, δεν
µπορεί να πάει αυτό. ∆ηλαδή να ενεργήσουµε και..., αυτό πρέπει να
διευκρινιστεί, ένα λεπτό, αλλά θα ήθελα να ρωτήσουµε την Α ΜΑ Κ. Η
ΑΜΑΚ υπερψηφίζει την πρόταση όλη αυτή ή όχι;
Μόνο της
Πανεπιστηµονικής µιλάµε έτσι;
Λοιπόν εσείς συµφωνείτε να φύγει το 8; Συµφωνείτε. Τώρα θα
πρέπει να δούµε που θα απευθυνθεί το κείµενο και πως θα γραφτεί.
∆ηλαδή είναι µια απόφαση της Αντιπροσωπείας.
Το κείµενο που απευθύνεται;
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ:
Επιµελητήριο περιφερειακό είναι µια...

Κατ’

αρχήν

σαν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το απευθύνουµε προς το κεντρικό.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Προς το κεντρικό, µια άλλη άποψη που διαµορφώνει το
περιφερειακό τµήµα.
Το δεύτερο και το πιο ουσιαστικό είναι ότι απευθύνεται στη δική µας
τη δράση, που αν θέλουµε να το αναπτύξουµε αυτό είναι ξέρω ‘γω ως
προς το πώς βγαίνουµε προς τα έξω, στις σχέσεις µας µε τα
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα του Νησιού και της περιοχής µας για τα οποία,
πάλι δεν µίλησε καθόλου η εισήγηση για το θέµα το οποίο έχουµε αφήσει,
τη δράση που πρέπει να έχουµε και τη διαπλοκή – µε την καλή έννοια –
µε τα ιδρύµατα αυτά, την οποία σήµερα νοµίζω δεν έχουµε. Προς την
Κυβέρνηση ξέρω ‘γω και όπου αλλού εκφράζεται το τµήµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι στην Κυβέρνηση, εγώ είµαι της
άποψης ότι εµείς στην Κυβέρνηση δεν απευθυνόµαστε, διότι µια στιγµή
γίνεται αλαλούµ.
Εµένα η πρόταση µου, να το στείλουµε στο κεντρικό Τ.Ε.Ε ...., εγώ
συνήθως τα έγγραφα δεν τα στέλνω στη ∆ιοικούσα του Τ.Ε .Ε., τα
κοινοποιώ στη ∆ιοικούσα, απευθύνοµαι στην Αντιπροσωπεία. Εγώ το
στέλνω στην Α ντιπροσωπεία µε κοινοποίηση στη ∆ιοικούσα, δεν
απευθύνοµαι ποτέ στη ∆ιοικούσα.
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Και εσύ προτείνεις τώρα να το στείλουµε και στα τοπικά
Πανεπιστήµια, δηλαδή στο Πολυτεχνείο των Χανίων, στο ΙΤΕ και τέτοια,
αν κατάλαβα καλά;
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: ∆εν επιµένω σ’ αυτό, κατ’ αρχήν να µπει στη δράση µας
µέσα, αυτό είναι το ουσιαστικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δηµοσιευτεί στο ΤΑ Υ έτσι;

Η

απόφαση

ούτως

ή

άλλως

θα

ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Θα µπορούσε να πάει στο κεντρικό ας πούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σε ποιο κεντρικό, Τ.Ε .Ε .; Στο κεντρικό
Τ.Ε .Ε . θα πάει σίγουρα.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Το να το στείλουµε από ‘δω και από ‘κει πιθανόν...
Συµφωνείτε να το στείλουµε στα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πανεπιστήµια;
Της Κ ρήτης, της Κρήτης, συµφωνείτε συνάδελφοι της
Κρήτης; Όχι, µα ούτως ή άλλως θα δηµοσιευτεί στο ΤΑΥ, θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα και τέτοια.
Η διαφορά είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούµε..., λοιπόν απόφαση, το
Τ.Ε .Ε ./Τ.Α.Κ . ζητάµε αυτά που έχει τα πρώτα να ενεργήσουµε για..., τι
σηµαίνει αυτό να ενεργήσουµε;
∆εν µπορούµε να γράψουµε να
ενεργήσουµε. Ναι, άρα θα πρέπει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, έλα Σφακιανάκη στο µικρόφωνο.
Νοµίζω ότι καλό θα είναι να πάει και σ’ αυτή την
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
επιτροπή της Αντιπροσωπείας που συζητάει τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα......σαν αντίβαρο σ’ αυτά τα φοβερά που κατατίθενται εκεί
πέρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, και θα µπορούσε νοµίζω να πάει
και στη Μ.Ε . που τη διευθύνει η Μοροπούλου. Συµφωνείτε; Στα θέµατα
παιδείας.
Λοιπόν, όσον αφορά εδώ πέρα θα γράψουµε, αποφασίζουµε και
ζητούµε αυτό, αυτό, αλλά εκεί δεν πάει, ανωτάτη παιδεία; Και ζητούµε...,
που σκοπεύει..., εντάξει ναι. Α ρνούµαστε τη δηµιουργία Πανεπιστηµίων,
θα πρέπει να αλλάξω λίγο τη φρασεολογία, έτσι; Συµφωνείτε; Γιατί δεν
µπορούµε να γράψουµε να ενεργήσουµε, ή να γράψουµε ενεργούµε για...,
τι λέτε;
Συνάδελφοι από ‘δω πρέπει να φεύγουν τα κείµενα
ολοκληρωµένα, να µη µου πείτε µετά ότι έγραψα ό,τι ήθελα.
Λοιπόν
ενεργούµε
για...,
αποφασίζουµε
αυτά,
λοιπόν
αποφασίζουµε..., ζητούµε αυτά και ενεργούµε για, υποτίθεται ότι αφού
είναι απόφαση σηµαίνει ότι θα υπάρχουν και µεταγενέστερες άλλες
πράξεις, γιατί δεν είναι ένα ψήφισµα που σταµατάει και τέλειωσε, εντάξει;
Άρα οµόφωνα ψηφίστηκε, έχουµε και τη σύµφωνη γνώµη της ∆Κ Μ, εγώ
την κουβέντιασα προηγουµένως µε τα παιδιά, διαφωνείτε σαν ∆Κ Μ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρόντες και οι δυο; Λοιπόν, έκλεισε η
ψηφοφορία, οµόφωνα βγαίνει, διότι τα λευκά και τα παρών δεν µετράνε.
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Λοιπόν, συνάδελφοι καληνύχτα σας, η ώρα είναι 23:20, µην ξεχνάτε
η
ότι η επόµενη συνεδρίαση για το θεσµικό πλαίσιο είναι την 1 του µηνός.

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποσπάσµατα από Παρουσίαση του Θεµιστοκλή Σ. Ξανθόπουλου Πρύτανη
του ΕΜΠ
Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Από τη ∆ιακήρυξη της Μπολώνια προς το Ανακοινωθέν του Βερολίνου.
Ιστορικό, Ανάλυση Πολιτικής, Θέσεις και Προτάσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).
Παρουσίαση: Θεµιστοκλής Σ. Ξανθόπουλος, Πρύτανης
ε. Κύριο σηµείο τοµής της διακήρυξης της Μπολώνια είναι η γρήγορη και µαζική χορήγηση φθηνών
πτυχίων µέσω της κατάτµησης του ενιαίου κεντροευρωπαϊκού συστήµατος Πανεπιστηµιακών
σπουδών σε δύο κύκλους, τον «προπτυχιακό» και τον «µεταπτυχιακό».
Το Ε.Μ.Π. απορρίπτει ρητά τη διάσπαση των ενιαίων Πανεπιστηµιακών Σπουδών σε δύο κύκλους:
∆εδοµένης της συνεχώς αυξανόµενης ανάγκης επιστηµονικών γνώσεων εκκίνησης ικανού εύρους και
βάθους πριν από την ένταξη του πανεπιστηµιακού απόφοιτου στον επαγγελµατικό στίβο, γίνεται
σήµερα αποδεκτό ακόµα και από ορισµένα καλά αγγλοσαξονικά Πανεπιστήµια, ότι η απευθείας
απόκτηση διπλώµατος επιπέδου Master είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των
προκλήσεων του 21ου αιώνα και την προσαρµογή στις ταχύτατες εξελίξεις της παραγωγικής
διαδικασίας. Είναι δηλαδή προφανές ότι η δραστική µείωση του χρόνου και του κόστους των σπουδών
προπτυχιακού επιπέδου, οδηγεί αναγκαστικά στην αφαίρεση θεµελιωδών γνώσεων των επιστηµών σε
συνδυασµό µε την ρηχή και πρώιµη υπερεξειδίκευση.
στ. Το γεγονός αυτό θα πλήξει καίρια την µεσοµακροπρόθεσµη κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της
Ευρώπης, αλλά και τις ειδικές αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονοµίας.
2. Η Ευρωπαϊκή πολιτική στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Μια συνοπτική ανάλυση
2.1. Ευρωπαϊκή Παιδεία και η «Αγορά»
α. Παραδοσιακή ποιότητα και χώρος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
i. Η Ευρώπη, κοιτίδα της ιστορικής έννοιας των Universitas, θεµελίωσε ένα πρότυπο παιδείας, στο
οποίο στηρίχθηκε η παγκόσµια κυριαρχία του δυτικού πολιτισµού κατά τους τελευταίους αιώνες.
Απελευθερώνοντας και πολλαπλασιάζοντας την οργανωµένη παραγωγή και τη µετάδοση νέας
γνώσης, όλες οι µετά την αναγέννηση κυβερνήσεις των κρατών του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου
καµάρωναν για τη «∆ηµόσια Παιδεία» τους όλων των επιπέδων διότι συνειδητοποιούσαν ότι η καλή
της ποιότητα αποτελούσε το θεµέλιο για κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή. Συνακόλουθα
ανταγωνίζονταν στις επενδύσεις ενίσχυσης της σε υλικοτεχνική υποδοµή και διακεκριµένο
επιστηµονικό προσωπικό.
ii. Στο χώρο των Πανεπιστηµίων ένας σηµαντικός αριθµός από λαµπρές Ευρωπαϊκές
προσωπικότητες, όπως ο Wilhelm von Humbold, θεµελίωσαν κατά τον 19ο αιώνα την αρχή ότι η
έρευνα οφείλει να βρίσκεται στην καρδιά των Πανεπιστηµιακών δραστηριοτήτων, αποτελώντας τη
βάση της διδασκαλίας, σε µια αδιάσπαστη, συνεχή, ενότητα. Το γενικότερο υψηλό επίπεδο των
σπουδών στην µεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Κρατικών Πανεπιστηµίων, στηρίχθηκε στην
κυρίαρχη κατά τους τελευταίους τρεις αιώνες άποψη ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να καλύπτει
πλήρως και αποτελεσµατικά όλες τις ανάγκες της δηµόσιας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Ο αριθµός
των διακεκριµένων πανεπιστηµιακών κέντρων διδασκαλίας και έρευνας αυξήθηκε εκθετικά. Σε µία
χαρακτηριστική κέντρο-ευρωπαϊκή χώρα, τη Γαλλία, το 1900 οι «φοιτητές» δεν ξεπερνούσαν τους
30.000, έναντι 2,1 εκατοµµυρίων το 1997 και ανάλογες είναι οι θεαµατικές αυξήσεις και στις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες. Κατά το ίδιο διάστηµα αυξήθηκε και η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση
πανεπιστηµιακού πτυχίου ουσιαστικής και µακρόχρονης αξίας.
iii. Παρεµβαίνοντας αποφασιστικά για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών τους σε υποδοµές και
ανάπτυξη, οι κυρίαρχες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Γερµανία και Ηνωµένο Βασίλειο και στη συνέχεια
Ιταλία και Ισπανία, αλλά και µικρότερες χώρες, όπως η Ελλάδα) συγκρότησαν παράλληλα µε τα
∆ηµόσια Πανεπιστήµια, τον ευρύτερο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Αφ’ ενός µεν
δηµιούργησαν ειδικών προδιαγραφών ∆ηµόσια Ανώτατα Ιδρύµατα πανεπιστηµιακού επιπέδου,
υπαγόµενα συνήθως σε κρατικούς αναπτυξιακούς φορείς, για την στελέχωση των τεχνικών και
διοικητικών υπηρεσιών τους (κάτω από διάφορες ονοµασίες, όπως κολέγια, µεγάλες σχολές κλπ) και
αφ’ ετέρου στήριξαν την ανάπτυξη µεταλυκειακών επαγγελµατικών σχολών για την κάλυψη των
αναγκών σε τεχνικά κυρίως στελέχη, πολύτιµα σε κάθε παραγωγική διαδικασία. Μπορούµε εποµένως
να διακρίνουµε καθαρά τις δύο συνιστώσες της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη:
Πανεπιστήµια και ισοδύναµα Ιδρύµατα αφενός και Ανώτερες Επαγγελµατικές Σχολές αφετέρου.
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iv.
Η πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας και η εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας
καθιστούν εκ των πραγµάτων περιζήτητη την ανώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση, υψώνοντας
συνέχεια και το γενικότερο γνωσιολογικό της υπόβαθρο. Είναι, δηλαδή, δυνατό να θεωρηθεί σήµερα ότι
σε πολλές περιπτώσεις ο απόφοιτος της ανώτερης επαγγελµατικής, µη πανεπιστηµιακής, εκπαίδευσης
είναι καλύτερα εξοπλισµένος και σε τελευταία ανάλυση χρησιµότερος στην τρέχουσα παραγωγική
διαδικασία και τις υπηρεσίες από τον απόφοιτο της ανώτατης πανεπιστηµιακής. Αυτό το χρηστικό
γεγονός δεν ανατρέπει όµως την ουσιώδη διαφορά µεταξύ Ανωτάτης Πανεπιστηµιακής (υπό την ευρεία
έννοια, στην οποία υπάγονται και οι ειδικών προδιαγραφών Ανώτατες Σχολές) και της ανώτερης
επαγγελµατικής εκπαίδευσης: Ο πανεπιστηµιακός απόφοιτος καλύπτει ευρύ φάσµα αυτόανανεώσιµων, λόγω της επιστηµονικής υποδοµής τους, γνώσεων, είναι σε θέση να δηµιουργήσει νέα
γνώση και, εποµένως, οι επαγγελµατικές του δυνατότητες είναι γενικότερες και µε περισσότερες
ελευθερίες κινήσεων. Ο απόφοιτος της µη πανεπιστηµιακής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν έχει µεν
πολλές δυνατότητες διεκδίκησης ευρύτερων επαγγελµατικών αρµοδιοτήτων ή παραγωγής νέας
επιστηµονικής γνώσης, είναι όµως ικανότερος στην άµεση πρακτική εφαρµογή συγκεκριµένου
γνωστικού αντικειµένου και αποδίδει ευκολότερα ως µεσαίο στέλεχος στην παραγωγική διαδικασία.
v. Συµπερασµατικά η σχηµατισθείσα κατά την διάρκεια του τελευταίου αιώνα στην Ευρώπη διάκριση
µεταξύ των δύο συνιστωσών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή της παρεχόµενης από
πανεπιστήµια ή ισοδύναµα ιδρύµατα και από ανώτερες επαγγελµατικές σχολές σε συνδυασµό µε την
εκρηκτική ζήτηση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έφτασε σε µία αρµονική ισορροπία συνύπαρξης, έως
ότου ήρθε η µεταρρύθµιση Thatcher.
β. Οι κυρίαρχες ευρωπαϊκές δοµές στην Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση
i.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο και σε ορισµένα τµήµατα της Βόρειας Ευρώπης επεκράτησε το
Αγγλοσαξονικό πανεπιστηµιακό σύστηµα µε σπουδές σχετικά περιορισµένης διάρκειας, συνήθως
τριών έως τεσσάρων ετών, µετά από τις οποίες χορηγείται ένα πρώτο πτυχίο, γνωστό και ως
«Bachelor» το οποίο παρέχει σαφή, αλλά περιορισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Το ίδιο σύστηµα
σπουδών περιέχει τη δυνατότητα µετεξέλιξής τους στον διακριτό δεύτερο και υψηλότερου ή
περισσότερο εξειδικευµένου επιπέδου κύκλο του «Master», υπό τις προϋποθέσεις όχι µόνο της
ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου «Bachelor», αλλά και της επιλεκτικής εισόδου περιορισµένου σε
σχέση µε τους πτυχιούχους «Bachelor», αριθµού ο οποίος, λόγω της σηµαντικής εξόδου προς την
αγορά εργασίας, συνήθως δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 30%. Το πτυχίο Bachelor των καλών
Πανεπιστηµίων παρέχει ικανοποιητική επιστηµονική υποδοµή, σε βάρος όµως των πρακτικών εφοδίων
που απαιτεί άµεσα η αγορά εργασίας (π.χ. το επιστηµονικό επίπεδο Bachelor Οξφόρδης
αναγνωρίζεται ως ανώτερο πολλών Master). Στην πλειοψηφία όµως των σηµερινών Αγγλοσαξονικών
Πανεπιστηµίων, η επιστηµονική υποδοµή έχει υποβαθµιστεί εις όφελος των πρακτικών εφοδίων, µε
αποτέλεσµα το Bachelor που παρέχουν να είναι βελτιωµένη έκδοση του αντίστοιχου επαγγελµατικού
πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης του κέντρο-ευρωπαϊκού συστήµατος σπουδών.
ii.
Στο µεγαλύτερο µέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου κυριάρχησε η κέντρο-ευρωπαϊκή δοµή
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε γερό θεωρητικό υπόβαθρο και σπουδές ελάχιστης διάρκειας
τεσσάρων και µεγίστης έξη ετών, για το σύνολο σχεδόν των θετικών και θεωρητικών επιστηµών. Τα
χορηγούµενα πτυχία ή διπλώµατα θεωρούνται επιστηµονικά επαρκή και διεθνώς ανταγωνιστικά,
ισοδύναµα µε το Αγγλοσαξονικό επίπεδο «Master», τόσο για την απ’ ευθείας εισαγωγή των αποφοίτων
στον ερευνητικό κύκλο εκπόνησης µιας διδακτορικής διατριβής, όσο και για την άµεση ένταξή τους
στον επαγγελµατικό στίβο.
iii.
Παρά την µεγαλύτερη αρχική ευελιξία του Αγγλοσαξονικού συστήµατος σπουδών ως προς την
προσαρµογή του στις απαιτήσεις της αγοράς κυρίως των βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών, τα
µειονεκτήµατα ως προς την ευρύτητα και τη διαχρονική αντοχή των γνώσεων που προσφέρει
εντοπίζονται ρητά από αρκετούς επικριτές του. Ειδικότερα την τελευταία δεκαπενταετία αναγνωρίζεται
και στην πράξη και από το Αγγλοσαξονικό σύστηµα σπουδών η ορθολογικότερη δοµή του κέντροευρωπαϊκού συστήµατος όσον αφορά τη σειρά προσέγγισης του γνωσιολογικού υποβάθρου κάθε
επιστήµης. Με αποτέλεσµα, παράλληλα µε το σύνηθες σύστηµα των δύο κύκλων, να αρχίσει στα
καλλίτερα Αγγλοσαξονικά Πανεπιστήµια η εφαρµογή και µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία και του κέντροευρωπαϊκού µοντέλου, δηλαδή του ενιαίου κύκλου για την απ’ ευθείας απόκτηση πτυχίου ή
διπλώµατος επιπέδου «Master» µεγαλύτερης και µακροβιότερης εµβέλειας.
iv. Συµπερασµατικά, δεδοµένης της συνεχώς αυξανόµενης ανάγκης επιστηµονικών γνώσεων
εκκίνησης πριν από την ένταξη του πανεπιστηµιακού αποφοίτου στον επαγγελµατικό στίβο, γίνεται
σταδιακά αποδεκτό ότι µεσοµακροπρόθεσµα η απόκτηση πτυχίου ή διπλώµατος επιπέδου Master είναι
αναγκαία προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και την προσαρµογή στις ταχύτατες
εξελίξεις της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα, στις θετικές, κατά κύριο λόγο, κατευθύνσεις των
σπουδών διαπιστώνεται και από επαγγελµατικές ενώσεις ότι η απόκτηση του πτυχίου Bachelor µε
ουσιαστικό επαγγελµατικό αντίκρισµα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα οδηγεί αναγκαστικά στην
αφαίρεση θεµελιωδών γνώσεων των επιστηµών σε συνδυασµό µε την ρηχή και πρώιµη
υπερεξειδίκευση. Η αποστήθιση µοντέλων υποκαθιστά σε µεγάλο βαθµό την απαραίτητη για τον
επιστήµονα πλατιά και βαθιά γνώση της ουσίας των προβληµάτων και την αναζήτηση των δυνατών
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λύσεων στο ανθρώπινο µέτρο, µε αποτέλεσµα την δραµατική µείωση του εύρους και της διάρκειας
ζωής των αντίστοιχων επαγγελµατικών εφοδίων. Γι’ αυτό και σε ορισµένα από τα καλλίτερα
Αγγλοσαξονικά Πανεπιστήµια εφαρµόζεται ήδη και µάλιστα µε επιτυχία το κέντρο-ευρωπαϊκό µοντέλο,
δηλαδή ένας ενιαίος κύκλος σπουδών για την απ’ ευθείας απόκτηση πτυχίου ή διπλώµατος επιπέδου
«Master» µεγαλύτερης και µακροβιότερης εµβέλειας.
γ. Η επίθεση της «Αγοράς» στην Ανώτατη Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση
i. Στο πλαίσιο της κυριαρχίας µιας παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, οι διεθνείς επενδύσεις σε παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών µετακινούνται όλο και περισσότερο προς τις χώρες που διαθέτουν το
κατάλληλα εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό επιλέγοντας βέβαια µεταξύ πολλών περιοχών, αυτές
που διαθέτουν φθηνό κόστος εργασίας και διαβίωσης, σταθερό κοινωνικό-οικονοµικό σύστηµα, επαρκή
αναπτυξιακή υποδοµή (κυρίως συγκοινωνίες, τηλεπικοινωνίες), και ποιοτικά αναβαθµισµένο και
ασφαλές περιβάλλον. Για το λόγο αυτό όπως φαίνεται και από τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, ακόµα
και κατά την τελευταία µετά τις πετρελαϊκές κρίσεις εικοσαετία, δηλαδή σε περίοδο σχετικής ύφεσης, οι
φοιτητικοί πληθυσµοί σχεδόν τριπλασιάζονται.
ii. Συγχρόνως εξελίσσεται και µία βαθύτερη πολιτική επίθεση εναντίον της παραδοσιακής αποστολής
και δοµής των Universitas: Με εναρκτήριο λάκτισµα τη Θατσερική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στο
Ηνωµένο Βασίλειο1 αρχίζει στην Ευρώπη η άγρια επιβολή των νόµων της ελεύθερης αγοράς και στο
ζωτικό πεδίο της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. Το πανεπιστηµιακό ιδεώδες, η διαλεκτική ουσία της
Παιδείας, η συστηµατική ανάπτυξη της αδιάσπαστης ενότητας διδασκαλίας και έρευνας, χωρίς
προκαθορισµένους οικονοµικούς ή πολιτικούς στόχους, υποβαθµίζονται. Στη θέση τους επιλέγεται η
συρρίκνωση της κρατικής χρηµατοδότησης, παράλληλα µε την µερική ή ολική κατάργηση της δωρεάν
φοίτησης.
iii. Η µεγάλη ζήτηση προσωπικού πανεπιστηµιακού επιπέδου, ενισχυµένη από τις νέες πολιτικές
ιδέες περί πανεπιστηµίων και τη γενικότερη οικονοµική στενότητα, έχει κατά τη διάρκεια της τελευταίας
εικοσαετίας ως αποτέλεσµα τον µαζικό πολλαπλασιασµό και προώθηση στον Ευρωπαϊκό χώρο,
πανεπιστηµίων προσανατολισµένων στην κάλυψη βραχυπρόθεσµων αναγκών της αγοράς. Παράγουν
ειδικευµένο προσωπικό περιορισµένης εµβέλειας, ντοπαρισµένο από µία θολή υπεραπλοποίηση γύρω
από τις αρχές και τους στόχους κάθε επιστήµης. Πολλά από τα πανεπιστήµια αυτά µπορούν επίσης να
χαρακτηρισθούν ως «οιονεί πανεπιστήµια»: Πρόκειται για Ιδρύµατα τα οποία ως φτηνά
πολυκαταστήµατα «supermarket» καλύπτουν την αυξηµένη ζήτηση για πανεπιστηµιακά διπλώµατα,
ρίχνοντας στην αγορά ρηχές και γρήγορα αποθνήσκουσες γνώσεις και δεξιότητες.
iv. Επιπλέον και εντός του παραπάνω πολιτικού πλαισίου το λόµπυ των «οιονεί Πανεπιστηµίων»
αντιµετωπίζεται θετικά από τα περισσότερα κυβερνητικά οικονοµικά επιτελεία των χωρών της Ε.Ε., (τα
οποία αφήνουν βέβαια στο απυρόβλητο τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά κέντρα «αριστείας» των µεγάλων
της Ευρώπης). Κύριος στόχος είναι η δραστική µείωση των δαπανών για τη δηµόσια Ανώτατη Παιδεία,
µε προφανή συνέπεια την ισοπέδωση του επιπέδου των Πανεπιστηµιακών σπουδών προς τα κάτω.
Το σπάσιµο των σπουδών σε δύο κύκλους (Bologna, Πράγα και έπεται συνέχεια) χρησιµοποιείται ως
κύρια δοµική αλλαγή αυτής της ισοπέδωσης. Η Ελλάδα επισήµως αρνείται αλλά στην πράξη ακολουθεί
αυτή την αλλαγή, µε πρώτο αποφασιστικό βήµα την οιονεί «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ, χωρίς
οποιαδήποτε αξιολόγηση. Τα επαγγελµατικά τους πτυχία µετασχηµατίσθηκαν µε νόµο σε πτυχία του
πρώτου κύκλου της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
v. Προωθείται, εποµένως, µε συστηµατικό τρόπο το σενάριο της υπαγωγής και της Παιδείας στους
νόµους µιας παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Σύµφωνα µε τους κυρίαρχους στόχους αυτής της αγοράς,
το νέο παγκόσµιο µοντέλο της Παιδείας στον πανεπιστηµιακό (και όχι µόνο) χώρο συνοψίζεται
ενδεικτικά στα εξής:
⇒ Η κρατική συµµετοχή στην εκπαιδευτική πολιτική και την οικονοµική της στήριξη πρέπει να
αποδυναµώνεται συνέχεια, µέχρι τελικής εξαφάνισης, υποκαθιστάµενη από την «αγορά».
Εγκαταλείπονται, εποµένως, σταδιακά, η θεµελιώδης υπαρξιακή αρχή της ανώτατης παιδείας, ως
πρώτου τη τάξη ∆ηµόσιου Αγαθού, αλλά και οι συνταγµατικές υποχρεώσεις όλων των
δηµοκρατικών κοινωνιών για την πολιτική και οικονοµική στήριξη και ανάπτυξή της.
⇒ Τα Πανεπιστήµια µετατρέπονται σε «επιχειρήσεις», µε την πλήρη έννοια του όρου, οι οποίες για να
επιβιώσουν κυνηγούν διεθνώς, ανταγωνιστικά και µε όλα τα θεµιτά και αθέµιτα µέσα, «φοιτητέςπελάτες». Κύριοι στόχοι τους είναι η µεγιστοποίηση του οικονοµικού οφέλους, από την επίτευξη
του οποίου και µόνο κρίνονται και οι διοικήσεις τους.
⇒ Οι «πελάτες-φοιτητές» οφείλουν να χρηµατοδοτούν οι ίδιοι τις σπουδές τους είτε από τους
οικογενειακούς τους πόρους, είτε δανειζόµενοι τα αναγκαία ποσά από τραπεζικά ή άλλα οικονοµικά
συγκροτήµατα, τα οποία θα επενδύσουν επιλεκτικά στα διαφαινόµενα προσόντα τους, όπως
ακριβώς επενδύουν και στις λεγόµενες καινοτόµες επιχειρήσεις.
⇒ Η Ανώτατη Παιδεία, ως προϊόν της αγοράς, διαχωρίζεται οικονοµικά, όπως και τα άλλα προϊόντα,
σε δύο κατηγορίες µε διαρκώς αυξανόµενη τη µεταξύ τους ποιοτική απόσταση, (έχουµε το
πρόσφατο (Ιαν. 2003) παράδειγµα της κυβερνητικής απόφασης του Ην. Βασιλείου για την
απελευθέρωση των φοιτητικών διδάκτρων, η οποία οδηγεί στον πολλαπλασιασµό τους για τα
ελκυστικά Πανεπιστήµια). Στην πρώτη συγκροτούνται τα «κέντρα αριστείας», µε αυστηρή επιλογή
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φοιτητών από τους έχοντες και κατέχοντες της κυρίαρχης οικονοµικοπολιτικής τάξης, η οποία και
µόνο θα έχει πρόσβαση στα καλά και ακριβά προπαρασκευαστικά ιδιωτικά σχολεία και
φροντιστήρια της µέσης εκπαίδευσης. Θα προστίθενται βέβαια, µέσω ανταποδοτικών υποτροφιών
και ορισµένοι µη προνοµιούχοι, αλλά εµπορεύσιµοι-ταλαντούχοι απόφοιτοι της µέσης
εκπαίδευσης. Στη δεύτερη κατηγορία συσσωρεύεται µια χαµηλής ποιότητας µαζική εκπαίδευση
χωρίς πόρους και υποδοµές, αποκοµµένη αναγκαστικά από το οξυγόνο της βασικής έρευνας και
λειτουργικά προσαρµοσµένη στις φθηνότερες και προφανώς αναποτελεσµατικότερες µορφές
διδασκαλίας. Θεµελιώνεται έτσι σε βάθος, συνεχώς διευρυνόµενη, η ανισότητα της πρόσβασης
στην επιστηµονική γνώση και στην απλή επαγγελµατική εκπαίδευση.
2.2. Οι στόχοι της διακήρυξης της Μπολώνια και του ανακοινωθέντος της Πράγας
α. Οι γενικές αρχές
i. Οι γενικές αρχές της διακήρυξης της Μπολώνια ως προς τη βελτίωση των διαδικασιών σύγκρισης
και αναγνώρισης των ευρωπαϊκών τίτλων σπουδών, την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών
και των διδασκόντων και την ευρωπαϊκή συνεργασία στη διασφάλιση της ποιότητας είναι εύλογες.
ii. Είναι όµως αναγκαίος και ο σχολιασµός των Ευρωπαϊκών θεσµικών οικονοµικών υπερβολών κατά
την προώθηση της κινητικότητας και της αναγνώρισης των ακαδηµαϊκών µονάδων, διπλωµάτων και
άλλων εφοδίων για επαγγελµατικούς και ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Ειδικότερα, ένας σοβαρός
επιστήµονας γνωρίζει την δραµατική υποβάθµιση της ουσιαστικής ποιότητας του τελικού πτυχίου το
οποίο θα προκύψει από τους «ατάκτως ερριµµένους πλίνθους και κέραµους» ορισµένων τέτοιων
σπουδών. Βλέποντας λοιπόν την ασθενή συνολική συγκρότηση και τις πραγµατικές επαγγελµατικές
δυνατότητες πολλών τέτοιων υπερκινητικών πτυχιούχων (η Ελλάδα δέχεται υπέρογκους για το
µέγεθός της αριθµούς κάθε χρόνο) µπορεί στην απελπισία του να σκεφθεί ότι η κινησιοθεραπεία είναι
πλέον το φθηνό αγοραίο υποκατάστατο της δαπανηρής ποιοτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
β. Ο κύριος στόχος και οι τρεις µείζονες συνιστώσες του
i. Είναι όµως προφανές ότι κύριος στόχος της διακήρυξης της Μπολώνια είναι η ικανοποίηση των
απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, η οποία επιβάλλει την γρήγορη και µαζική χορήγηση πρακτικών και
άµεσα αναλώσιµων επαγγελµατικών εφοδίων, µε παράλληλη δραστική µείωση του κόστους των
ευρωπαϊκών πανεπιστηµιακών σπουδών µέσω της υιοθέτησης των δύο κύκλων του Αγγλοσαξονικού
συστήµατος σπουδών: Οι Ευρωπαϊκές Πανεπιστηµιακές σπουδές πρέπει να συρρικνωθούν για τη
µεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών µέσω του λειτουργικού και δοµικού διαχωρισµού τους σε έναν
πρώτο «προπτυχιακό» κύκλο, για την απόκτηση ενός πρώτου ρηχού επαγγελµατικού πτυχίου και σε
ένα δεύτερο και σοβαρό «µεταπτυχιακό» κύκλο, για ένα επιλεγµένο και περιορισµένο ποσοστό των
φοιτητών.
ii. Σύµφωνα µε τον κύριο στόχο και δεδοµένου ότι η Ε.Ε. δεν προωθεί πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις
για την παιδεία, διάφοροι Ευρωπαϊκοί φορείς, υποστηριζόµενοι ισχυρά από τα αγοραία «οιονεί
Πανεπιστήµια» επιδιώκουν µέσω µιας γενικότερης κινητοποίησης γύρω από τη διακήρυξη της
Μπολώνια και την ανακοίνωση της Πράγας, την ταυτόχρονη επίτευξη τριών µείζονος πολιτικής και
οικονοµικής σηµασίας στόχων, οι οποίοι ικανοποιούν πολλαπλά τις βραχυπρόθεσµες επιδιώξεις της
αγοράς, σύµφωνα και µε τις επιταγές της Λευκής Βίβλου.
⇒ Μεταλλάσσονται σε Πανεπιστήµια όλες οι Ανώτερες Επαγγελµατικές Σχολές,
κατά το πρότυπο των Polytechnics, χωρίς ουσιαστική αναβάθµιση και το κυριότερο χωρίς κανένα
κόστος, µε παράλληλη ικανοποίηση της απαίτησης του ευρωπαίου πολίτη για πανεπιστηµιακούς,
έστω και κατ’όνοµα, τίτλους.
⇒ Υποβαθµίζονται σε Ανώτερες Επαγγελµατικές Σχολές οι κύριοι κορµοί των
σπουδών των πολλών ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, µε σηµαντική οικονοµική
ανακούφιση των αντίστοιχων κρατικών προϋπολογισµών, λόγω της συνακόλουθης συρρίκνωσης
των δαπανών τους για υποδοµές και λειτουργικές δαπάνες, χωρίς όµως να χάσουν το εµπορικό
αντίκρισµα της φίρµας τους στον πελάτη -φοιτητή, δηλαδή τον πανεπιστηµιακό τους τίτλο.
Εξαιρούνται από την υποβάθµιση αυτή ορισµένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ειδικών
απαιτήσεων (Σχολές Μηχανικών, Ιατρικής, κλπ), τα οποία έχουν ήδη δικαίως εξασφαλίσει και
νοµοθετικά την αντιστοίχιση του ενιαίου κύκλου των σπουδών τους µε το επίπεδο του Master.
⇒ Μειώνεται θεαµατικά η πρόσβαση, άρα και το κόστος, στην πολυδάπανη πραγµατική
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, η οποία «ουσία» περιορίζεται στον µεταπτυχιακό κύκλο. Άνετα θα
µπορεί πλέον να καλύπτεται η χρηµατοδότησή της είτε από τους κρατικούς προϋπολογισµούς, είτε
σε µία τελική φάση, µέσω της εύλογης κατάργησης για τη βαθµίδα αυτή της δωρεάν παιδείας (το
κράτος θα θεωρήσει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του µε την χορήγηση δωρεάν παιδείας
για το κύριο πρώτο πτυχίο), σύµφωνα και µε το γενικότερο στόχο της παγκοσµιοποίησης της
αγοράς και στην παιδεία.
γ. Η αντίφαση µεταξύ αναβάθµισης της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και συρρίκνωσης του
πρώτου κύκλου των Πανεπιστηµιακών Σπουδών
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i. Επισηµαίνεται, εξάλλου, ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, οι
αλλαγές που προτείνονται από τη διακήρυξη της Μπολώνια για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση µε τα προγράµµατα σπουδών των λυκείων τους. Ειδικότερα, η
µεταρρύθµιση που επιχειρείται να εφαρµοσθεί από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση έρχεται σε ευθεία δοµική σύγκρουση µε το πρότυπο των αλλαγών που προτάθηκαν στη
Μπολώνια.
ii. Η υπόψη ∆ιακήρυξη βασίζεται στο αγγλοσαξονικό σύστηµα, κατά το οποίο, για να είναι καλά
προετοιµασµένοι οι φοιτητές και να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός τριετούς κύκλου
σπουδών, αφιερώνουν κατά µέσο όρο τα δύο τελευταία έτη της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην
απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων (GCE A-level) σχετικών µε το αντικείµενο που επιθυµούν να
σπουδάσουν. Αυτό βέβαια γίνεται σε βάρος των µαθηµάτων γενικής παιδείας τα οποία παραδοσιακά
διατηρούν µια πολύ σηµαντική θέση στα προγράµµατα πολλών ευρωπαϊκών χωρών,
περιλαµβανοµένης και της Ελλάδας.
δ. Η µελέτη της περίπτωσης των Εφαρµοσµένων Επιστηµών
i. Εξειδικεύοντας τις παραπάνω θέσεις στις εφαρµοσµένες επιστήµες, σύµφωνα και µε την δοµή των
αντίστοιχων πανεπιστηµιακών ευρωπαϊκών σπουδών, οδηγούµαστε στο ακόλουθο συµπέρασµα:
Οποιαδήποτε διάρρηξη της υπάρχουσας δοµής σε δύο κύκλους, τον προπτυχιακό και τον
µεταπτυχιακό, υποβαθµίζει de facto τον προπτυχιακό κύκλο στην κατηγορία των Σχολών Ανώτερης
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση και ουσιαστικών
επαγγελµατικών εφοδίων στο σύντοµο διάστηµα του κύκλου αυτού, χωρίς τη συρρίκνωση των
γνώσεων επιστηµονικού υποβάθρου, δηλαδή χωρίς απεµπόληση της επιστηµονικής ουσίας του
πανεπιστηµιακού πτυχίου.
ii.
Είναι, άλλωστε, τουλάχιστον παράλογο, σε εποχή πιεστικών αιτηµάτων διδασκόντων και
διδασκοµένων για αύξηση της διάρκειας των πανεπιστηµιακών σπουδών, λόγω εκρηκτικής αύξησης
των γνώσεων στις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία, αλλά και αναγνώρισης από τους καθ’ ύλη
αρµοδίους επαγγελµατικούς φορείς, της ανεπάρκειας του «Bachelor» ως πανεπιστηµιακού
διπλώµατος στην αγορά εργασίας, να επιχειρείται η συρρίκνωση των σπουδών, χωρίς την ειλικρινή
απεµπόληση της πανεπιστηµιακής τους βαρύτητας.
iii.
Το προκύπτον λοιπόν τελικό ερώτηµα-δίληµµα στο οποίο κωφεύουν η E.U.A. (ενωση
ευρωπαικων πανεπιστηµιων) και οι Υπουργοί Παιδείας τίθεται ως εξής: Ο Ευρωπαϊκός χώρος
Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης έχει ουσιαστικά δύο επιλογές. Ποια εκ των
δύο θα επιλέξει τελικά; Θα στηρίζει την καλή παραδοσιακή ποιότητα των σπουδών του ή θα
µετασχηµατισθεί, µε την εξαίρεση µερικών δαπανηρών κέντρων αριστείας για την κυρίαρχη οικονοµική
και πολιτική τάξη, σε ένα πολυκατάστηµα (supermarket) – προµηθευτή µαζικών και φτηνών
επιφανειακών και βραχυπρόθεσµων προσεγγίσεων στις Επιστήµες, την Τεχνολογία και τις εφαρµογές
τους;; Είµαστε εποµένως υποχρεωµένοι, για την πραγµατική προάσπιση του µέλλοντος των νέων της
Ευρώπης, να γίνουµε δυσάρεστοι προς τους υποστηρικτές της διακήρυξης της Μπολώνια,
απαντώντας στο τελικό ερώτηµα-δίληµµα ως εξής:
♦ Υποστηρίζουµε σθεναρά την διαχρονικής αξίας αρχή των Humbold και άλλων,
σύµφωνα µε την οποία η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η καλύτερη κρατική επένδυση και
αδιαµφισβήτητα συνιστά κρατική υποχρέωση, περιέχοντας εξ ορισµού την έρευνα στην καρδιά των
πανεπιστηµιακών δραστηριοτήτων. Οι πραγµατικοί δάσκαλοι δεν µπορούν να επιβιώσουν χωρίς
την παραγωγή και την εφαρµογή νέας γνώσης από τους δικούς τους επιστηµονικούς τοµείς. Αυτή
η γνωστή σε όλους αλήθεια αποδεικνύει την αδιάσπαστη ενότητα διδασκαλίας και έρευνας.
♦ ∆εν υφίσταται ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα αντιτιθέµενη στις διεθνείς εξελίξεις στην Ανώτατη
Εκπαίδευση. Υπάρχει µόνον η ευρωπαϊκή αδυναµία ηθικής και οικονοµικής υποστήριξης του
κυρίαρχου ηπειρωτικού της µοντέλου, το οποίο είχε στηρίξει την παγκόσµια κυριαρχία του δυτικού
πολιτισµού κατά τους πρόσφατους αιώνες: Του συστήµατος ενός ορθολογικά δοµηµένου, ενιαίου
κύκλου σπουδών, ο οποίος οδηγεί απευθείας σε πτυχίο επιπέδου Master µεγαλύτερης και
διαρκέστερης εµβέλειας. Γιατί το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται τελευταίως µε επιτυχία σε µερικά από
τα καλύτερα Αγγλοσαξονικά Πανεπιστήµια;
♦ Για τους απλούς και σαφείς αυτούς λόγους απορρίπτουµε κατηγορηµατικά τον κύριο στόχο της
διακήρυξης της Μπολώνια, δηλαδή την αναγκαστική και καθολική διάσπαση των πανεπιστηµιακών
σπουδών σε δύο κύκλους. Η καταστροφή της παραδοσιακής ποιότητας των ευρωπαϊκών
πανεπιστηµιακών σπουδών και της έρευνας δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από τις βραχυπρόθεσµες
ανάγκες της αγοράς εργασίας για άµεσης χρήσης πρακτικές επαγγελµατικές δεξιότητες,
προσφερόµενες σε χαµηλό κόστος από τις επιφανειακές προσεγγίσεις στις επιστήµες και την
τεχνολογία των «οιονεί» πανεπιστηµίων.
♦ ∆ηλώνουµε ότι στο πλαίσιο µιας χρήσιµης ως ένα βαθµό κινητικότητας πρέπει να διαφυλάσσεται η
ποιότητα και η συνοχή του τελικού αποτελέσµατος των σπουδών. Η «θεοποίηση» της
κινητικότητας από την πολιτική ηγεσία της Ε.Ε. τείνει να οδηγήσει στο φαινόµενο των φοιτητών οι
οποίοι αθροίζουν εύκολες εκπαιδευτικές µονάδες ανά την Ευρώπη για να επιτύχουν επαγγελµατική
αναγνώριση σε επιστηµονικές περιοχές που απαιτούν συγκροτηµένες σπουδές. Το δυσάρεστο
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αποτέλεσµα είναι ότι οι φοιτητές αυτοί θα αποκτήσουν ένα πτυχίο χωρίς «ταυτότητα», δηλαδή
χωρίς καθαρό «πρόσωπο» στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό ζητάµε στο πλαίσιο της
αξιολόγησης όλων των συνιστωσών των σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, να αξιολογηθεί και
το µέχρι σήµερα γενικό και ειδικό όφελος της Ευρώπης, από τα µέχρι σήµερα πολυδάπανα
προγράµµατα κινητικότητας. Π.χ. ποιες είναι οι βελτιώσεις του επιπέδου των σπουδών και της εν
συνεχεία επαγγελµατικής απασχόλησης των αντίστοιχων αποφοίτων; Πως και σε ποιους τοµείς
ενισχύθηκε η ανάπτυξη της έρευνας µέσω νέων τεχνολογιών ή και στις παραδοσιακές θετικές και
θεωρητικές επιστήµες; Επί τη βάσει αυτής της αξιολόγησης πρέπει να γίνει και ο
επαναπροσανατολισµός των γενικών αρχών περί «θεοποίησης της κινητικότητας και ασύστολης
µεταφοράς των διδακτικών µονάδων».
♦ Ως προς την Έρευνα, επισηµαίνουµε την πρόσφατη διαπίστωση του Επιτρόπου της Ε.Ε. σχετικά
µε την επείγουσα ανάγκη για 500.000 πρόσθετους Ερευνητές στην Ευρώπη και για την υπεράνω
όλων αναγκαιότητα επίτευξης του στόχου του 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για
επενδύσεις στην ευρωπαϊκή έρευνα έως το 2010. Είναι πράγµατι η µόνη σοβαρή στήριξη της
αρχής ότι «το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η Ευρωπαϊκή µας δύναµη» και ο µόνος τρόπος για να
οδηγηθεί κάθε Α.Ε.Ι. στην κορυφή των δυνατοτήτων του. Στην πράξη όµως προωθούνται µεγαλοδιαχειριστικές πολιτικές αντί ουσιαστικής στήριξης των πραγµατικών ερευνητών αλλά και ευχές για
κάλυψη του 50% των ελάχιστων απαιτουµένων πόρων από τον απρόθυµο ιδιωτικό τοµέα.
♦ Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Ε.Μ.Π. υποστηρίζει την άποψη ότι η ουσιαστική
αναβάθµιση των σπουδών και της έρευνας και η συνακόλουθη εξάλειψη της συνεχιζόµενης
διαρροής εγκεφάλων προς τις Η.Π.Α., επιβάλει τη διάθεση σηµαντικών νέων πόρων αλλά και
τµηµάτων των πόρων που διατίθενται αφειδώς για την κινητικότητα, για τη χρηµατοδότηση
υποτροφιών, για πλήρεις σπουδές αρκετών δεκάδων χιλιάδων αριστούχων µαθητών της Ευρώπης
αλλά και τρίτων χωρών, στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Με προφανή στόχο, την θεαµατική
ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών µας κέντρων και βέβαιο αποτέλεσµα την πολλαπλή
προστιθέµενη αξία.
♦ Όλα τα πραγµατικά Πανεπιστήµια οφείλουν να αποστασιοποιηθούν από την αγοραία διαφήµιση
προς τους πελάτες – φοιτητές, «ελάτε σε εµάς, µην ανησυχείτε, ευτυχείτε!!!» (διότι καλή
εκπαίδευση σηµαίνει κόπο και βάσανα) και συνακόλουθα,
⇒ να προσφέρουν στους φοιτητές τους την παραδοσιακή «Ηπειρωτική» δοµή των καλά
οργανωµένων, συνεκτικών και συνεχών σπουδών, οι οποίες οδηγούν κατευθείαν σε σοβαρά
διπλώµατα, ισότιµα µε το Αγγλοσαξονικό επίπεδο του
Master,
⇒ να αποµυθοποιήσουν και συνακόλουθα να περιορίσουν την κινησιοθεραπεία και την συλλογή
πιστωτικών µονάδων από τους φοιτητές και το προσωπικό τους, αξιολογώντας παράλληλα µε
αντικειµενικά κριτήρια τα πραγµατικά οφέλη και τις ζηµιές από τα προγράµµατα της κινητικότητας,
⇒ να ενισχύσουν το ανθρώπινο εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναµικό τους µε µαζικές υποτροφίες για
πλήρεις σπουδές και µακρόχρονα προγράµµατα διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας.
♦ Αυτός είναι ο δρόµος προς τον τελικό στόχο για την συνεχή ποιοτική αναβάθµιση των σπουδών και
της έρευνας στην Ευρώπη. Με αυτή τη σοβαρή προσέγγιση και µια στενότερη συνεργασία σε
κρίσιµα επιστηµονικά πεδία (νέες τεχνολογίες, καινοτοµίες στις µεθόδους διδασκαλίας) η
Ευρωπαϊκή Πανεπιστηµιακή παράδοση θα στηρίξει την Ευρώπη των κοινωνιών και θα
ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, θα κυριαρχήσει και θα εξαπλωθεί συνολικά εντός
και εκτός της Ευρώπης. Μόνον έτσι εξοπλίζονται οι απόφοιτοι της Ευρωπαϊκής Ανώτατης
Εκπαίδευσης µε τα εφόδια που πραγµατικά χρειάζονται στη δύσκολη αποστολή τους: Τον επιτυχή
ανταγωνισµό σε ανάπτυξη και νέες τεχνολογίες µε το αντίστοιχο επιστηµονικό δυναµικό των
Ηνωµένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και των αναδυόµενων νέων δυνάµεων στην Κίνα, τις Ινδίες και
όχι µόνο.
♦ Μία σοβαρή πολιτική αναβάθµισης του χώρου της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιβάλλει
συνακόλουθα, την επικέντρωση των προσπαθειών όλων των εµπλεκόµενων οργανισµών και
ειδικότερα της E.U.A., στην ανόρθωση των προδιαγραφών των «οιονεί Πανεπιστηµίων» αντί του
χαϊδέµατος των αυτιών τους µε θολές γενικότητες. Αυτά τα «οιονεί Πανεπιστήµια» έχουν επίσης το
δικαίωµα να φθάσουν το επίπεδο των πραγµατικών πανεπιστηµίων και χρηµατοδοτούµενα από
επαρκείς κρατικούς πόρους να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των επιστηµών και της
τεχνολογίας.
Θεµιστοκλής Σ. Ξανθόπουλος Ιούνιος 2003
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Προ κ ει µέν ου ν α δι α µορ φωθού ν οι πλ έον κ ατ άλ λη λες θέσει ς – κ αι του Τ. Ε. Ε.
– γι α την «υ πό θεση Π αι δ εί α» οφ εί λ ου µε ν α ξεκα θαρ ί σου µε από τ ην α ρχ ή ότ ι
γι α το θ έµα « πα ι δεί α » οφ εί λο υµε ν α:
•
•
•
•
•

Υι οθετήσο υµε τ ην αρχ ή το υ χ αρα κτ ηρι σ µού της παι δ εί ας σαν βασι κό
δηµ όσι ο αγ αθό .
Το εξετά σου µε σε συ νά ρτη ση µε τ ο παγκ ό σµι ο α ντ ί στο ι χ ο γ ί γν εσθ αι
Το συ να ρτή σου µε µε τι ς α πα ι τήσ ει ς της εποχ ής µας
Το συν δυ άσου µε µε του ς υφ ι σ τάµεν ο υς προ βλ ηµα τι σµ ούς γι α τ ην
αν άπτυξη , κ αι τη βελτ ί ωση τ ου βι οτ ι κ ού επι πέδο υ το υ λ αο ύ
Μη ν το απο κό ψο υµε τι ς απαι τή σει ς τ ης ν έα ς γ ενι άς ο ι ο πο ί ες εί να ι
αλ ήθει α, µ εταβά λλ ο ντ αι πο λύ γ ρή γο ρα σε σχ έση µε την ωρί µ αν ση του
µέσου όρ ου τ ης κο ι ν ων ί ας.

Η παι δεί α εί ν αι δ ηµόσ ι ο α γ α θ ό, που στό χο έχ ει τ ην προ αγωγή το υ ατό µου
σε συν ει δ ητο πο ι ηµ ένο πο λί τη, κ ατα ρτι σµέν ο επι στή µον α κ αι ολ οκ λη ρωµ ένο
επα γγ ελ µατ ί α προς όφ ελ ος τη ς ατ οµι κή ς ευ τυ χί α ς κ αι τ ης κο ι ν ων ι κ ής
ευη µερί α ς. Εί να ι ση µαν τι κό ν α κ αταν ο ήσου µε ότ ι ά λλ ο πα ι δ ε ί α κ αι άλ λο
µόρφω σ η. Πρό κ ει ται γ ι α τ η µεγ άλ η πολ ι τ ι κ ή παρεξή γη ση που κα µι ά πολ ι τι κή
πτ έρυγ α δ εν έχ ει πάρει το θ άρρ ος να εξηγ ήσει σ το λ αό.
Η εποχ ή πο υ ζο ύµε χαρ ακ τηρ ί ζετα ι ως α ι ώ να ς της πλ ηροφ ορί α ς. Η
συν εχή ς ά νο δο ς τ ων τ εχν ολ ο γι ών επι κ οι ν ων ί ας, η ευ ρυ ζων ι κό τη τα, η παρο χή
πλ ηθ ώρα ς πλ ηρ οφ ορ ι ών , η αν οι κτ ή δ ι κτ ύωση οµ άδων κ αι φο ρέων , το
int e rn et πρέπει ν α α πο τελ έσου ν βασι κές σ υν ι στώσ ες µι ας µ εταρ ρύ θµι σ ης
στο χ ώρο των γ νώσ εων κ αι τ ης εκ πα ί δευ σης.
Η πλη θώρ α σχ ολ ών κα ι τµη µάτων, η συν εχή ς αύξη ση το υ α ρι θµ ού των
ει σακ τέων , τ ο έλ λ ει µµα συν εχ ού ς αξι ο λό γη σης τ ων µαθ ητών αλλ ά κα ι το
γεν ι κ ότ ερο κ λί µα απαξί ωση ς των επι στηµ ών κ αι των τ εχν ών έχου ν ο δηγ ήσ ει
στον πλη θωρ ι σµό επι σ τηµό ν ων, που κά θε χ ρόν ο τ ρέχ ει µε γ οργ ότ ερου ς
ρυθ µού ς. Επί σης, η κ άθ ε λ ογ ή ς εµπορ ευµα τοποί ηση τη ς γ νώσης εί τε µε τ ην
επι κρ άτη ση τη ς παρ απαι δ εί ας ( ουσ ι αστι κά θεσµο θέτ ησή τ ης) , εί τε µε τ ι ς
µι κ ρο πο λι - τι κές απαι τή σει ς των τ οπι κ ών αρ χό ντ ων , έχ ου ν οδ ηγ ήσει στη
συν εχή ί δρ υση ν έων σχο λών χ ωρί ς µελ έτη , χωρ ί ς σύν δεσή του ς µ ε τ ι ς
απαι τή σει ς της αγ ορά ς κ αι τη ς κ οι ν ων ί ας πα ρά µε γ νώµον α µό νο ν τα τ οπι κ ά
οι κ ον οµ ι κ ά οφ έλ η, από τ ην παρ ου σί α φ οι τητ ών κ αι µόν ον .
Τέλ ος, εί να ι α πα ραί τητ ο να λ αµ βάν ετα ι υ πόψη το γ εγο ν ός ότι η ει δ ί κ ευση
κά θε ενδ ι αφ ερό µεν ου σε κά πο ι α επι στή µη ή τέχ νη θ α πρέπει ν α εί να ι
συν άρτ ηση τ ης προ σωπι κ ότη τάς του , τ ων επι θυ µι ών το υ κα ι τ ων ο νεί ρων
του .
Η ΠΑΣΚ-Σ Μη χα νι κών Αν ατ ολ ι κ ής Κρή της πρ οτεί νει ν α λ ηφ θ ούν υπόψη ό λα
τα πα ραπάν ω πρ οκ ει µένο υ να επι τ ευχ θεί µι α ρ ι ζι κ ή αλ λα γή σε κ άθ ε επί πεδο
εκπαί δευσ ης, µε γν ώµ ον α τα εξή ς :
•

•

Η πρωτοβάθµι α και δε υτε ροβάθµι α εκ πα ί δευ ση πρέπει ν α αποτελ ο ύν
ενι αί ο
σ ύστη µα
εκ παί δ ευση ς
πο υ
απο δί δ ει
στη ν
κ ο ι νωνί α
ολ οκ λη ρωµ ένο υς πο λί τες, σφ αι ρι κ ά µορ φωµέν ου ς αποφ ο ί του ς ι κ αν ο ύς
να σ τελ εχώσ ουν στο µέλ λο ν ερ γ ατι κ ές θέσει ς.
Το λ ύκ ει ο σε κ αµί α περί πτωση δε ν πρέπ ει ν α απο τελ εί τ ο « πρ ελο ύδι ο » γι α τ ην ει σαγ ωγ ή σε Αν ώτ ερα κ αι Ανώτ ατα Εκ παι δευ τι κ ά Ι δρ ύµατα .
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Η δη µι ο υρ γί α το υ κα λύτε ρου σχ ολε ί ου απαι τεί µ ελέτ η επι τυ χη µέν ων
αν τί στο ι χ ων του εξωτ ερι κ ού κ αι εξοµο ί ωσή το υς στ ην ελ λη νι κή
πρ αγ µατι κό τητ α.
Ο αρ ι θµ ός, το εί δ ος, η δυ ν αµι κ ό τητ α αν ά σχ ολ ή/ τµή µα, τα χα ρακ τη ρι στι κ ά τ ου εκπαι δευτ ι κ ού πρ οσωπι κ ού των Αν ώτερ ων κ αι Αν ώτα των
Εκ παι δ ευτι κών Ι δρ υµά των πρέ πε ι να ε παν εξε τασ τού ν σε επι στη µονι κ ά τεκ µη ρι ωµ ένη βάση. Επι δ ί ωξη ν α εί ν αι η επι κρ άτη ση βι ώσι µου
αρι θ µού κ αι α πα ραί τ ητων παν επι στη µι α κών σχ ολ ών . Επαν ίδ ρυσ η
ουσ ι αστι κά Παν επι στη µί ων κ αι σχ ολ ών .
Κά θε Αν ώτατ ο- Ανώτ ερο Εκ παι δ ευτ ι κό Ίδ ρυµ α πρέπει να εί να ι
Αυ τοτε λέ ς κ αι Αυτοδι οί κη το. Κα θο ρί ζει τ ο ί δ ι ο τ ον τρ όπο κ αι τ ι ς
απαι τή σει ς ει σαγ ωγ ής των ει σακ τέων το υ κ αι αν άλ ογ α χ ρηµ ατο δοτ εί τα ι
από τον Κρ ατι κ ό Π ροϋ πο λ ογ ι σµό . Το Π αν επι στή µι ο συ νδ έεται µ ε τ α
ερευ νη τι κ ά κ έν τρα κ αι φ ορεί ς δ ηµ ι ου ργ ί ας κ αι ν οτ οµί α ς. ∆έχ ετα ι
αλ λο δαπού ς φ οι τητ ές µε τα ί δι α κ ρι τήρ ι α κα ι έχ ει τη δυ ν ατότ ητα
πρ ογ ραµ µατι κών συ µφ ων ι ών µε τη ν Π ολ ι τεί α ή τη ν α γο ρά.
Το Παν επι στή µι ο ο φεί λει ν α απέ χ ει από δι α δι κ ασί ες τη ς αγ ορ άς πλ ην
της έρ ευν ας. Σε κα µί α περί πτωση δ εν πρ έπει γ ί ν εται αν ταγ ων ι στ ής
των αποφ οί των του .
Η εποχ ή το υ εν ός κ αι µ ον αδι κο ύ συ γγ ρ άµµα τος πρέπει ν α παρέλθ ει .
Πλο υραλι σ τι κέ ς ψη φι ακ ές βι βλ ι οθήκ ε ς σε π ανε πι σ τήµι α, µ ε χ ρήση
νέων τεχν ο λο γι ών οφ εί λ ει να εί ν αι το µέλ λο ν στη ν κο ι ν ωνί α τ ης
γν ώση ς. ∆ηµι ουρ γί α µ ί ας κ αι µό νη ς Εθν ι κής Ψηφι ακής Β ι βλι οθήκης ,
µε ελεύ θερ η πρ όσβαση σ ε όλ ους ένα ντ ι λο γι κο ύ τι µ ήµα τος, πο υ θα
εί ν αι δωρε άν σε φ οι τη τές κ αι µ αθη τές στη δι άρκ ει α των σπουδ ών
του ς.
Τα πρ ογ ράµ µατ α σπο υδ ών σχ εδι άζον τα ι α πό τα Πα νεπι στ ήµι α κα ι
τρο πο πο ι ού ν ται αν άλ ο γα . Ο µ ετασχ ηµ ατι σ µός των προγ ρα µµά των
σπο υδ ών ο φεί λει ν α εί ν αι ε υέ λι κτο ς και ν’ ακολ ουθεί τι ς απ αι τήσε ι ς
των και ρών .
Ο ει σακ τέος πρ έπει ν α γ νωρ ί ζει τ α εφ όδ ι α που θα το υ παρέχ ει η
συγ κ εκρ ι µέν η σχο λή κ αι ό χι ν α απο τελ εί µέρος πολ ι τ ι κ ών πα ι χν ι δ ι ών .
Τα ε π αγγε λ µατι κά δι και ώµατα των α πο φ οί τ ων κ άθε Τµή µατ ος ή
Σχο λή ς ο ρί ζο ν ται στ ο ί δ ι ο Φ. Ε. Κ. τ ης ί δρ υσή ς τ ου .
Η πα νεπι στ ηµι ακ ή κο ι ν ότη τα οφ εί λει ν α εί ν αι ανο ικ τή σε κάθε
πρόκλ ησ η κ αι σύγ κρ ι ση µε άλλ ες α ντ ί στο ι χες. Γι α το λ όγ ο αυτ ό κ άθ ε
θα πρέπει ν α ευ νο εί τα ι η κ ι ν ητ ι κ ότη τα µεταξύ των ηµεδαπών
πα νεπι στ ηµί ων αλ λ ά κα ι πα νεπι στ ηµί ων τη ς α λλ οδ απής. Το άν οι γµ α
στη σύγ κ ρι ση αποτ ελ εί τ η βάση γ ι α τ ην κ οι νωνι κ ή κ αι ε πι σ τηµονι κ ή
αξι ολόγ ηση κ άθε παν επι στη µί ου προ ς ό φ ελο ς τ ου κ ύρ ους το υ κα ι του
κο ι ν ωνι κο ύ συ νό λ ου.
Οι συν εχώς βελ τι ούµ ενη ς τ εχν ολ ογ ί α ς ε πι κοι ν ωνί ε ς σε συν δυ ασµό µ ε
το δι αδί κ τυο οφ εί λ ου ν ν α αποτ ελ έσου ν τη βασι κ ή συ ν ι στώσ α του
επα να σχεδ ι ασµ ού τ ης πα ι δεί α κα ι τη µ όρφ ωσης των Ελλ ήν ων στη
σύγ χρ ον η εποχ ή.
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