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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜA: Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
«Tο προσφυγικό ζήτημα συνιστά ένα πανεθνικό στόχο. Το τονίζω. Πανεθνικό στόχο. Αύριο,
την Παρασκευή, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Προφανώς διότι η
κυβέρνηση θέλει το ζήτημα της αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος να το συζητήσει
και να δημιουργήσει ευρύτερες συναινέσεις γύρω από τις λύσεις που θα δοθούν». Αυτό
τόνισε κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης και πρόσθεσε:
«Χθες άκουσα την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία ανταποκρινόμενη και
στο χριστιανικό μήνυμα της αγάπης και της φιλανθρωπίας, δηλώνει ότι θα συνεχίσει και θα
εντείνει την προσπάθειά της να περιθάλψει πρόσφυγες.
Να σας πω και άλλη μια διάσταση που μου είπαν διάφοροι φίλοι που ασχολούνται με το
πρόβλημα. Περίπου, λέει, 5 εκατομμύρια Έλληνες, προσέξτε, 5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν
δώσει τουλάχιστον από ένα κουτί γάλα για τους πρόσφυγες τους τελευταίους μήνες. Αυτό
δείχνει πραγματικά ότι δεν είναι στα λόγια, δεν είναι σε επίπεδο πολιτικής διακήρυξης, αλλά
βιώνεται από την κοινωνία ως εθνικός στόχος η περίθαλψη, η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση

στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ, τους πρόσφυγες κυνηγημένοι από τον πόλεμο και
από τα υπόλοιπα δεινά.
Με αυτή την έννοια το Υπουργείο Παιδείας διεκδικεί ένα μικρό μερίδιο ευθύνης να
ανταποκριθεί στη λαϊκή όπως σας ανέφερα νωρίτερα, συνείδηση αλληλεγγύης. Οι Έλληνες
ξέρουν. Έχει πόνο η προσφυγιά μέσα της και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να
ανταποκριθούμε στα προβλήματα που τίθενται από το προσφυγικό ζήτημα.
Και επίσης σε ένα συνολικό σχέδιο γιατί δεν είναι θέμα μόνο διακηρύξεων, είναι θέμα
δράσεων το οποίο αναλαμβάνει και η χώρα μας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
τονίζω. Είναι πανεθνικός στόχος σε μια χώρα η οποία έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα,
αλλά που διατηρεί την περηφάνια της και την αίσθηση φιλοξενίας και το καθήκον
αλληλεγγύης που προκύπτει από την ιστορία της. Κι αυτό θα έλεγα ότι είναι ευχής έργον, ότι
σήμερα σε διάφορους θεσμούς και πρώτα – πρώτα στην κυβέρνηση προϊστανται πρόσωπα
και διατυπώνονται πολιτικές αλληλεγγύης, σκεφτείτε εάν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική
πραγματικότητα και γενικότερα η εκπροσώπηση διαφόρων κρίσιμων θεσμών, αναφέρθηκα
νωρίτερα, με τέτοιο πνεύμα φιλαλληλίας, αλληλεγγύης, αγάπης, ποια μπορεί να ήταν η
πραγματικότητα και στη χώρα μας.

Καλέσαμε συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών, τους συλλόγους γονέων, τις δομές
αλληλεγγύης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία, να συντονίσουν τη δράση τους και να
προσφέρουν στους πρόσφυγες, ιδίως στα παιδιά και μάλιστα στα ασυνόδευτα , τη βοήθεια και
την αλληλεγγύη που τόσο πολύ έχουν ανάγκη. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι και πριν το δικό
μας κάλεσμα υπήρχαν μαθητές και μαθήτριες από πολλά σχολεία της Ελλάδας που είχαν
οργανώσει σχετική ανθρωπιστική δράση και επισκέπτονταν τους καταυλισμούς των
προσφύγων για να προσφέρουν τρόφιμα, φάρμακα και ρούχα».
Στις 21 Μαρτίου, παγκόσμια μέρα κατά του Ρατσισμού, στα σχολεία όλης της χώρας θα
πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις (project) για το προσφυγικό ζήτημα και τη
δημοκρατική, αλληλέγγυα συμπεριφορά των πολιτών. Το ελληνικό σχολείο, οι έλληνες
εκπαιδευτικοί έχουν διαχειριστεί με ανθρωπιά, διδακτική επάρκεια και επιτυχία τα
προβλήματα των νέων μεταναστών κατά τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξαν η βασική δύναμη
αντιρατσιστικής διαπαιδαγώγησης και απόκρουσης κηρυγμάτων μισαλλοδοξίας και
ξενοφοβίας. Σήμερα, σε άλλες συνθήκες, είμαστε βέβαιοι ότι θα πρωτοστατήσουν ώστε το
σχολείο, με τις ιδιαίτερες κατά περίπτωση δομές του, να ξαναγίνει μια ανοικτή αγκαλιά για όλα
τα παιδιά χωρίς διακρίσεις.

Όλοι οι νέοι και οι νέες, τιμώντας την ανθρωπιστική-ανθρωπιστική και δημοκρατική παράδοση
της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας, είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθεί στην
πρωτοπορία ενός εθελοντικού κινήματος συμπαράστασης στους πρόσφυγες και ιδιαίτερα
στα μικρά παιδιά και τους έφηβους, ότι θα αναλάβουν δράσεις αντιμετώπισης των πιεστικών
προβλημάτων διαβίωσης των προσφύγων, αλλά και κοινωνικοποίησης των παιδιών μέσα από
κοινές δράσεις και παρέες. Κανένα προσφυγόπουλο δεν πρέπει να αισθανθεί μόνο του στη
χώρα μας. Να γίνει η εκπαίδευση κυψέλη εθελοντικής δράσης και αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες και ιδιαίτερα στα παιδιά.
Σχέδιο δράσης
Το Σχέδιο Δράσης που εκπονεί το ΥΠΠΕΘ θα απαντά με αποτελεσματικότητα στις ακόλουθες
ανάγκες:
•

Ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα των
ασυνόδευτων παιδιών και συναισθηματική ενδυνάμωση.

•

Παροχή βασικών γνώσεων-δεξιοτήτων, όπως γνώσεις μιας γλώσσας που να
διευκολύνει την επικοινωνία τους στον χώρο φιλοξενίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων
διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.

•

Προετοιμασία των προσφύγων για την προώθησή τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,
και με την εκμάθηση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους
στις χώρες εγκατάστασης.

•

Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εκπαίδευση των παιδιών και των
ενηλίκων προσφύγων και μεταναστών όσων τελικώς μείνουν στην Ελλάδα για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διεθνείς Συνθήκες για την εκπαίδευση
των παιδιών και τα διεθνώς αποδεκτά ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά πρότυπα, από
την προσχολική ηλικία έως την εκπαίδευση ενηλίκων.

•

Εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για τη στήριξη των δομών
ψυχοκοινωνικής φροντίδας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης
και πιστοποίησης.

•

Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, των
μαθητών και των γονέων για τα ζητήματα των προσφύγων και την ανάγκη για την
εκπαιδευτική τους ένταξη, π.χ. συνέχιση σπουδών στην επαγγελματική και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνεργασία με τα αρμόδια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για την επιτυχή υλοποίηση των ποικίλων διαστάσεων του Σχεδίου συγκροτείται στο ΥΠΠΕΘ,
Κεντρικής Επιτελικής Επιτροπής η οποία θα αποτελείται:
•

Από υπηρεσιακούς παράγοντες

•

Από Πανεπιστημιακούς και άλλους επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα στήριξης,
εκπαίδευσης και ένταξης προσφύγων

•

Από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε
συναφή ζητήματα.

Β. Πανελλαδικές εξετάσεις (16 Μαΐου η έναρξη)
Ολοκληρώσαμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση (διατάξεις για τα ΕΠΑΛ, σύνταξη προεδρικού διατάγματος για την ενδοσχολική
αξιολόγηση και τις απολυτήριες εξετάσεις του λυκείου, τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας
κάθε υποψηφίου, τρόπος αξιολόγησης ανά μάθημα, ειδικές ρυθμίσεις για τους ομογενείς και
αλλοδαπούς υποψήφιους, εξασφάλιση των αμοιβών όσων εμπλέκονται στις πανελλαδικές
εξετάσεις). Απομένει η υπουργική απόφαση για το ποσοστό που θα αναλογεί στους
υποψήφιους του παλαιού και του νέου συστήματος, το οποίο θα προκύψει μετά τη μελέτη από
την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου των δηλώσεων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, των
οποίων η διορία κατάθεσης μόλις έληξε.
Από την επεξεργασία των πρώτων στοιχείων που είχαν κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή το
μεσημέρι, προκύπτει ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν ότι
θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις με το παλιό σύστημα, γεγονός που
αποδεικνύει ότι το σύστημα που νομοθετήθηκε πέρσι την άνοιξη έχει επιλεγεί και από
αποφοίτους προηγουμένων ετών.
Γ. Διάλογος για την Παιδεία
Ο εθνικός διάλογος για την παιδεία που ξεκίνησε λιγο πριν τις γιορτές συνεχίζεται και τον
Απρίλιο θα έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συνεδριάσεις της
Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής (με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
εκπαιδευτικών φορέων, των γονέων και των ΑΕΙ-ΤΕΙ) και έχουν προγραμματισθεί άλλες τρεις
(με τη συμμετοχή πρώην υπουργών Παιδείας, εμπειρογνωμόνων και των Μορφωτικών
ακολούθων των χωρών μελών της ΕΕ). Μεγάλος αριθμός πολιτών έχει καταθέσει τις απόψεις
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου, ενώ, παρά τα γνωστά προβλήματα,
πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε αρκετές πόλεις και γειτονιές. Το γεγονός αυτό φανερώνει
το ενδιαφέρον που έχει η κοινωνία για την εκπαίδευση. Επίσης το υπουργείο έχει απευθύνει
κάλεσμα προς τους συλλόγους διδασκόντων για συμβολή στον διάλογο πάνω σε όποια
θεματική ενότητα κρίνουν.
Στόχος του διαλόγου είναι η νομοθέτηση της αναγκαίας δημοκρατικής εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης με κεντρική κατεύθυνση τη 14/χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα
προχωρούμε στη νομοθετική αντιμετώπιση επειγόντων λειτουργικών θεμάτων.

Δ. Διαπραγμάτευση με τον ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ έχει κατανοήσει ότι η κρίση έχει μεταβάλει ριζικά τις συνθήκες λειτουργίας της
ελληνικής εκπαίδευσης. Συνεπώς δεν είναι δυνατή μια γραμμική αξιολόγηση με βάση την
έκθεση του 2011 που αντιστοιχούσε στην κατάσταση του σχολείου πριν αυτό να πληγεί από
την κρίση. Σε αυτή τη φάση η συζήτηση με τον ΟΟΣΑ επικεντρώνεται σε 6 ζητήματα: α)
Ενιαίος χώρος έρευνα και Ανώτατης Εκπαίδευσης, β) Ολοήμερο σχολείο, γ) Οικονομικά της
Εκπαίδευσης, δ) Κριτήρια και θεσμοί αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ε)
Εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης, στ) Πλαίσιο παιδαγωγικής αυτοδυναμίας των
σχολικών μονάδων.

Ε. Αντισταθμιστική εκπαίδευση- Ενισχυτική διδασκαλία
Σήμερα ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο με τη λειτουργία 515 Σχολικών
Κέντρων (1 στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων του Αυλώνα) όπου διδάσκουν 1023
εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται από τους πίνακες αναπληρωτών για τα μαθήματα
Νεοελληνικής και Αρχαίων Ελληνικών, Μαθηματικών και Φυσικής. Μετά από δύο χρόνια
ακύρωσης του θεσμού το υπουργείο προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα, το οποίο εντάσσεται σε
ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, ιδίως για
εκείνα τα παιδιά που μόνο μέσα από το δημόσιο σχολείο μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
πολύτιμο αγαθό της παιδείας.
Υπενθυμίζουμε ότι νομοθετήθηκε πρόσφατα νέο πλαίσιο για την αντισταθμιστική εκπαίδευση.
Η αντισταθμιστική εκπαίδευση θεωρούμε ότι είναι ένα από τα βασικά όπλα που έχει το
υπουργείο παιδείας, για να πολεμήσει τις ανισότητες ευκαιριών στη μόρφωση, που κυρίως
πηγάζουν από κοινωνικές ανισότητες. Σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση γίνεται πρόβλεψη και
για την εκπαίδευση στις μονάδες απεξάρτησης καθώς και στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης
Νέων.
ΣΤ. Ειδική Αγωγή : Βήματα και νέος νόμος για τη συμπερίληψη - ισότητα
Αν και σκοπεύουμε να καταθέσουμε ένα πλήρες νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή,
θεωρήσαμε αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μια μεταβατική νομοθετική ρύθμιση που να
βελτιώνει τη σημερινή κατάσταση, ακολουθώντας βέβαια τα πορίσματα των σύγχρονων
ερευνών. Τα πορίσματα αυτά μας προσανατολίζουν στην συμπερίληψη των παιδιών με
ειδικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση, κάτι που αποδεικνύεται πως ωφελεί όχι μόνο τα
παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που μαθαίνουν να αποδέχονται
τη διαφορετικότητα ως κάτι φυσιολογικό και όχι απορριπτέο.
Παράλληλα προετοιμάζουμε για την αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς μια εκτεταμένη
επιμόρφωση όσον αφορά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στόχος να υποστηριχθούν
ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή της συμπερίληψης στις τάξεις τους όσων
μαθητών και μαθητριών παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες που μπορούν να

αντιμετωπιστούν εντός του φυσικού περιβάλλοντος της ομάδας τους, με διαφοροποίηση του
τρόπου διδασκαλίας, της αξιολόγησής τους, του υλικού και του περιβάλλοντος μάθησης.
Επίσης εντός των επομένων ημερών στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου θα ξεκινήσει η
λειτουργία Επιτροπής για την Ειδική Αγωγή, η οποία στη συνέχεια θα καλέσει όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς εκπαιδευτικών και γονέων. Οι ιδέες και προτάσεις της Επιτροπής θα
αποτελέσουν υλικό για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετήματος για την Ειδική Αγωγή.
Αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο η εμπιστοσύνη των πολιτών στο δημόσιο σχολείο
Στους πέντε μήνες που βρισκόμαστε στο υπουργείο, μέσα σε εξαιρετικά δυσμενείς
δημοσιονομικές συνθήκες, αντιμέτωποι και με τα οξυμένα προβλήματα έναρξης της σχολικής
χρονιάς που αποτελούν εδώ και χρόνια τον κανόνα, κατορθώσαμε να δώσουμε λύσεις και να
ενισχύσουμε την κοινωνική αξιοπιστία της εκπαίδευσης.
Στην εξαμηνιαία έρευνα της MRB, όπου βαθμολογείται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς
τους θεσμού, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία καταλαμβάνουν πλέον την πρώτη θέση με
ποσοστό εμπιστοσύνης 68%. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 17% σε σχέση με τον
Δεκέμβριο του 2014.
Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και σχολείο είναι δυο θεσμοί βαθιά ριζωμένοι
στη συνείδηση του ελληνικού λαού και αντέχουν, παρά τις δραματικές συνέπειες της κρίσης
αλλά και τη χρόνια και συστηματική συκοφάντησή τους. Η δημόσια εκπαίδευση μένει όρθια
χάρη στην ανιδιοτέλεια και το μεράκι των εκπαιδευτικών στο πρόσωπο των οποίων
εκφράζεται πρωτίστως η αυξανόμενη εμπιστοσύνη της κοινωνίας για την εκπαίδευση».
H Αναπληρώτρια Υπουργός Σία Αναγνωστοπούλου ανέφερε:
Προσλήψεις
«Μετά από 6 χρόνια μηδενικών προσλήψεων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ και τη δραματική
υποστελέχωση των Ιδρυμάτων, η ηγεσία του ΥΠΕΘ εξασφάλισε τις πρώτες 500 θέσεις οι οποίες
έχουν ήδη πιστωθεί στον προϋπολογισμό του 2017. Η προκήρυξη των θέσεων θα γίνει από τα
Ιδρύματα.
Το φθινόπωρο περίπου του 2016 θα κατανεμηθούν στα ΑΕΙ άλλες 500 θέσεις.
Το ΥΠΕΘ προσπάθησε να κατανείμει τις θέσεις στα ΑΕΙ με κριτήριο, όχι την πλήρη κάλυψη των
αναγκών τους -πράγμα αδύνατο- αλλά τη σχετική βελτίωση της σχέσης
διδασκόντων/διδασκουσών-διδασκομένων.
Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας είναι να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα Ιδρύματα.
Ενδεικτικό αυτής της πολιτικής είναι η συνεχής παρουσία των Υπουργών σε Συνόδους
Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ, κάτι που δεν είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν.

Μία από τις θέσεις μελών ΔΕΠ δόθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη
δημιουργία και στελέχωση έδρας Εβραϊκών Σπουδών. Η συγκεκριμένη έδρα είχε καταργηθεί
από τον Ιωάννη Μεταξά το 1939.
Μετεγγραφές
1)Η διαδικασία διεξήχθη με απόλυτο σεβασμό στο νόμο και στάθμιση 2 εξίσου
προστατευόμενων έννομων αγαθών:
Α)Την εξασφάλιση την εν πράγμασι δυνατότητα φοίτησης
Β)Τη διατήρηση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων σε συνθήκες κρίσης και της ισορροπίας του
ακαδημαϊκού χάρτη ειδικά για την περιφέρεια

2) Αν και από το νομικό πλαίσιο δεν προβλεπόταν διαδικασία ενστάσεων και αιτήσεων
θεραπείας επί των αποτελεσμάτων, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου, προέβη στην έκδοση υπουργικής απόφασης
(αρ.12749/Ζ1/26-01-2016 (ΦΕΚ 112 Β')), συμφώνα με την οποία προβλέπεται η σύσταση
Επιτροπής Ενστάσεων, καθώς και η επανεξέταση των αιτήσεων των φοιτητών που
ενδιαφέρονται από την Επιτροπή αυτή.
3) Για πρώτη φορά έγινε εξ ατομίκευση των φακέλων
4) Η απόφαση αυτή πάρθηκε με βάση το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και τις
ιδιάζουσες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η κοινωνία ώστε να μην αποκλειστεί ένα μεγάλο
μέρος των φοιτητών που δεν μπόρεσαν να πάρουν μετεγγραφή, με βάση τα ισχύοντα κριτήρια.
Νομοθετικό Έργο
Ένα μέρος της νομοθετικής πρωτοβουλίας που, σε πρώτο στάδιο, έχει αναληφθεί από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
αποσκοπούσε στην άρση των δυσλειτουργιών που έχει δημιουργήσει ο Ν. 4009/11, ο
«περίφημος» νόμος Διαμαντοπούλου. Και σε δεύτερο στάδιο, το σχέδιο νόμου που θα
καταθέσει το Υπουργείο θα στοχεύσει στη ρύθμιση των πολλών και κρίσιμων θεμάτων που
άφησε αρρύθμιστα ο νόμος Διαμαντοπούλου. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στην ευρύτερη
κοινή γνώμη αυτό που αποτελεί κοινό τόπο στη διοίκηση των ΑΕΙ: Ο νόμος αυτός αδυνατεί να
ρυθμίσει κρίσιμα ζητήματα της ακαδημαϊκής ζωής. Δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα για ζωτικά
θέματα των ΑΕΙ. Με τις ίδιες του τις μεταβατικές διατάξεις παραπέμπει στο Ν. 1268/82, «τον
νόμο πλαίσιο».
Πρωτοβουλία
Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει να συγκροτήσει μια Εθνική Επιτροπή για
την εκστρατεία «No Hate Speech Movement», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου

της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο και βασίζεται σε εθνικές εκστρατείες
των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στόχος του «No Hate Speech Movement» είναι να περιοριστούν τα κρούσματα ρητορικής
μίσους, το bullying στο διαδίκτυο, να καταπολεμήσει τον ρατσισμό και τις διακρίσεις στην
διαδικτυακή έκφραση και να προωθήσει την ισότητα, την αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τη διαφορετικότητα.
Προσφυγικό
Σε ότι αφορά το προσφυγικό, η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που είχε ξεκινήσει το Υπουργείο:
Α) Για την ενίσχυση του κύματος «φιλελληνισμού» που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη μεταξύ
των νέων φοιτητών/ών.
Β) Σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Unesco, το
Υπουργείο διαμορφώνει τα κριτήρια παρακολούθησης μαθημάτων στα ΑΕΙ των νέων
προσφύγων για όσο διάστημα παραμείνουν στη χώρα.

O Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Φωτάκης ανέφερε:
«Η Έρευνα, με τη Γνώση και την Καινοτομία που παράγονται από αυτή, αναμένεται να
αποτελέσει τη βάση
για την ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης και να συνεισφέρει στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η βέλτιστη αξιοποίηση του εξαιρετικού επιστημονικού
δυναμικού, που διαθέτει η χώρα, βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας.
Για το σκοπό αυτό, ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ παρεμβαίνει με μια σειρά
νομοθετικών ρυθμίσεων και τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού και χρηματοδοτικού
εργαλείου, που θα απευθύνεται σε ολόκληρο το ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα και
θα είναι αποκλειστικά προσανατολισμένο στην προώθηση της Έρευνας.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη αναληφθεί και προγραμματισθεί για το άμεσο μέλλον οι
παρακάτω δράσεις:
•

Κατατίθεται στη Βουλή, την επόμενη εβδομάδα σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις οι οποίες
διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των ερευνητικών φορέων και γενικότερα
απελευθερώνουν τις δυνατότητες που διαθέτουν με γνώμονα την επιστημονική
ποιότητα και την επιδίωξη της πραγματικής αριστείας.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζονται επείγοντα θέματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά την
εφαρμογή του προβληματικού νόμου 4310/2014 και λαμβάνονται μέτρα, τα οποία:

α) αφορούν τη διακυβέρνηση των Ερευνητικών Φορέων, ώστε αφενός να ευνοείται η
προσέλκυση καταξιωμένων επιστημονικά και ικανών διοικητικά διευθυντικών στελεχών, ενώ
ταυτόχρονα διασφαλίζεται ο έλεγχος από τυχόν αυθαιρεσίες.
β) αναμορφώνουν τη δομή και αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΕΣΕΤ) δίνοντας έμφαση στο γνωμοδοτικό του ρόλο για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την
Έρευνα και Καινοτομία.
γ) βελτιώνουν τις εργασιακές συνθήκες για το ερευνητικό προσωπικό και δημιουργούν
ελκυστικές ευκαιρίες ιδιαίτερα για νέους επιστήμονες και
δ) απλοποιούν τους κανόνες που διέπουν το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) ώστε να διευκολύνεται η
υλοποίηση και διαχείριση των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
Παράλληλα τίθενται οι βάσεις για έναν επόμενο ολιστικό νόμο πλαίσιο μακράς πνοής για την
Έρευνα και Καινοτομία.
•

Για το 2016 προβλέπεται η πλήρης κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού
των ερευνητικών φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) κατ’ αναλογία με το προσωπικό των ΑΕΙ. Για
το σκοπό αυτό, παρά τις συνθήκες κρίσης που επικρατούν, έγινε για πρώτη φορά
αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την Έρευνα, γεγονός που σηματοδοτεί τη σημασία
που δίνει η Κυβέρνηση στον τομέα αυτό.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεισφοράς για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών των ΑΕΙ της
χώρας, πολύ σύντομα, θα διατεθούν πόροι ύψους 25εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της ΓΓΕΤ ως συγχρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που
επιτελούνται σε αυτά. Με τους πόρους αυτούς, μεταξύ άλλων, θα υπάρχει και η δυνατότητα
κάλυψης τουλάχιστον μέρους των λειτουργικών τους εξόδων.
•

Προετοιμάζεται μια εμβληματική θεσμική παρέμβαση, με στόχο την υποστήριξη μιας
μακρόχρονης εθνικής πολιτικής για την Έρευνα και Καινοτομία. Η παρέμβαση αυτή
περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου Ιδρύματος, του Ιδρύματος Στήριξης Έρευνας και
Καινοτομίας (ΙΣΕΚ), το οποίο θα διαχειρίζεται τους πόρους ενός Ταμείου αποκλειστικά
επιφορτισμένου με τη στήριξη της Έρευνας και της καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.
Το Ταμείο αυτό θα αποτελείται από μίγμα δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Οι δημόσιοι
πόροι θα προέρχονται από το ΠΔΕ και οι ιδιωτικοί καταρχάς από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με ευνοϊκούς όρους δανεισμού.

Το ΙΣΕΚ θα συγκροτηθεί με βάση σχετικά διεθνή πρότυπα και θα λειτουργεί με γνώμονα την
επιστημονική ποιότητα και αριστεία. Θα διέπεται από κανόνες απλούς και προσαρμοσμένους
στην ευελιξία που απαιτεί η Έρευνα, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον.
Η διακυβέρνησή του σχεδιάζεται να είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε πολιτική εξουσία.

Σε πρώτη φάση, μέσω του ΙΣΕΚ, θα διατεθούν πόροι της τάξης των 240 εκ. ευρώ για την
περίοδο 2016-2018 με στόχο τη στήριξη κυρίως νέων ερευνητών σε προ και μεταδιδακτορικό επίπεδο και τη διεξαγωγή ποιοτικής Έρευνας στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της
χώρας. Σχετικοί πόροι σχεδιάζεται να είναι διαθέσιμοι το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να επιτρέψει τη ριζική αναζωογόνηση της Έρευνας στα
Ερευνητικά Κέντρα, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τις καινοτόμες επιχειρήσεις, να αποτελέσει
το υπόστρωμα για τη δημιουργία ενιαίου χώρου Έρευνας-Παιδείας και να διευκολύνει την
ανάπτυξη μιας πραγματικής Οικονομίας της Γνώσης, η οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

Ακολουθεί ολόκληρο το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης τύπου
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας καλωσορίσουµε στη σηµερινή Συνέντευξη Τύπου. Είµαστε εδώ µε
τους άλλους δυο Υπουργούς, την κυρία Αναγνωστοπούλου και τον κ. Φωτάκη για να
παρουσιάσουµε κάποιες πρωτοβουλίες που ως Υπουργείο αναλαµβάνουµε στους
διάφορους τοµείς. Θα κάνω µια σύντοµη παρουσίαση µερικών θεµάτων κεντρικών που
αφορούν το Υπουργείο και µετά τόσο ο κ. Φωτάκης όσο και η κυρία Αναγνωστοπούλου,
θα αναφερθούν σε ζητήµατα για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα µε επίκεντρο το
νοµοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί την ερχόµενη εβδοµάδα.
Είναι προφανές ότι ως χώρα αυτή την περίοδο ζούµε µια µεγάλη κρίση,
την προσφυγική κρίση και δεν είµαστε ασυγκίνητοι ως κοινωνία, ως εκπαίδευση και ως
νεολαία. Κανένα προσφυγόπουλο δεν πρέπει να αισθανθεί µόνο του στη χώρα µας. Και
θέλουµε η εκπαίδευση να γίνει κυψέλη εθελοντικής δράσης και αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες και ιδιαίτερα στα παιδιά. Γιατί ένα µεγάλο µέρος προσφύγων που πολλοί
από αυτούς θα πάνε αλλού να εγκατασταθούν, δεν θα καθίσουν στη χώρα µας, αλλά
ένα µεγάλο µέρος προσφύγων είναι παιδιά και µάλιστα ασυνόδευτα παιδιά.
Συνεπώς πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες στην ώρα τους, αφού
αντιµετωπιστούν

αυτές

τις

µέρες

τα

προβλήµατα

εγκατάστασης,

διατροφής,

στοιχειώδους υγιεινής, αµέσως µετά να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση
και την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών.
Επαναλαµβάνω όσοι µείνουν και όσοι φύγουν. Έχουµε υποχρέωση όχι
µόνο από τις διεθνείς συµβάσεις, αλλά και από τη στοιχειώδη ανθρωπιστική και
δηµοκρατική αντίληψη, η οποία διαπερνά τη χώρα µας και λόγω βιωµάτων, αλλά και
λόγω µιας αντίληψης που έχουµε σαν Έλληνες, φιλοξενίας.
Στις 21 Μαρτίου η παγκόσµια µέρα κατά του ρατσισµού και στα σχολεία
όλης της χώρας θα πραγµατοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις για το προσφυγικό ζήτηµα
και τη δηµοκρατική αλληλέγγυα συµπεριφορά των πολιτών.
Δεν ξεχνούµε ότι το σχολείο στη χώρα µας, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
έχουν διαχειριστεί µε ανθρωπιά, διδακτική επάρκεια και επιτυχία τα προβλήµατα των
νέων µεταναστών κατά τα προηγούµενα χρόνια. Υπήρξαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί η

βασική δύναµη αντιρατσιστικής διαπαιδαγώγησης και απόκρουσης κηρυγµάτων
µισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας τα οποία τα βλέπουµε και τώρα, τα ακούµε και τώρα σιγά
– σιγά.
Σήµερα σε άλλες συνθήκες, είµαστε βέβαιοι ότι οι εκπαιδευτικοί θα
πρωτοστατήσουν ώστε το σχολείο µε τις ιδιαίτερες κατά περίπτωση δοµές του, να
ξαναγίνει µια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις. Έχουµε επίσης
εµπιστοσύνη στην ελληνική νεολαία, στην παράδοσή της και στη σηµερινή κοινωνική της
παρουσία, ότι θα µπει στην πρωτοπορία ενός εθελοντικού κινήµατος συµπαράστασης
στους πρόσφυγες και ιδιαίτερα στα µικρά παιδιά και τους έφηβους. Γιατί πέρα από τα
πιεστικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προβλήµατα
διαβίωσης, υπάρχει το θέµα της κοινωνικοποίησης των παιδιών µέσα από κοινές
δράσεις και παρέες. Ξαναλέµε κανένα προσφυγόπουλο δεν πρέπει να αισθανθεί µόνο
του στη χώρα µας.
Το Υπουργείο Παιδείας εκπονεί ένα επιτελικό σχέδιο δράσης που αφορά
ζητήµατα όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους,
ιδιαίτερα των ασυνόδευτων παιδιών και η συναισθηµατική ενδυνάµωσή τους. Η παροχή
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως γνώσεις µιας γλώσσας που θα διευκολύνει όχι
µόνο την επικοινωνία τους εδώ στη χώρα µας, αλλά και την παραµονή και εγκατάστασή
τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνεπώς η προετοιµασία των προσφύγων για την
προώθησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι κεντρικό θέµα των εκπαιδευτικών
προτεραιοτήτων που αναλαµβάνουµε.
Θα διαµορφώσουµε ένα σχέδιο ολοκληρωµένο για την εκπαίδευση των
παιδιών και των ενηλίκων προσφύγων και µεταναστών, όσων τελικώς µείνουν στην
Ελλάδα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε τα προσόντα που έχουν να
ικανοποιηθούν και να ενισχυθούν στη χώρα µας.
Είναι προφανές ότι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών ιδιαίτερα
των σχολείων, είναι σηµαντικός παράγοντας ώστε η χώρα µας να αποδειχθεί και πάλι,
ολόκληρη η χώρα µας µια φιλόξενη αγκαλιά. Για το σκοπό που αναφέραµε νωρίτερα για
το σχέδιο που αναφέραµε νωρίτερα, πλευρές του οποίου θα αναπτύξει και η κυρία
Αναγνωστοπούλου µετά που αφορά τα πανεπιστήµια και την προσπάθεια δηµιουργίας
ενός ευρωπαϊκού κινήµατος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και την Ελλάδα,

συγκροτούµε µια κεντρική επιτελική επιτροπή αποτελούµενη από υπηρεσιακούς
παράγοντες που έχουν σχέση µε τα αντικείµενα που συζητούµε, από πανεπιστηµιακούς
και άλλους επιστήµονες εξειδικευµένους σε θέµατα στήριξης, εκπαίδευσης και ένταξης
προσφύγων, καθώς και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, ή οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται σε συναφή ζητήµατα.
Το δεύτερο θέµα το οποίο θα ήθελα να σας αναφέρω είναι το θέµα των
πανελλαδικών εξετάσεων που αρχίζουν στις 16 Μαϊου. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
νοµοθετικές ρυθµίσεις για το νέο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
αποµένει µόνο ο προσδιορισµός των ποσοστών που αναλογούν για τα παιδιά που
δίνουν εξετάσεις µε το παλιό ή µε το νέο σύστηµα για πρώτη φορά φέτος.
Από την επεξεργασία των πρώτων στοιχείων µέχρι την Παρασκευή το
µεσηµέρι, προκύπτει ότι είναι πολύ χαµηλό το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν
ότι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις µε το παλιό σύστηµα. Αυτό συνιστά
µια απόδειξη ότι το σύστηµα που νοµοθετήθηκε πέρσι την άνοιξη, έχει επιλεγεί και από
αποφοίτους προηγούµενων ετών.
Για το θέµα του διαλόγου για την παιδεία, θα ήθελα να σας πω ότι το
Σάββατο θα υπάρξει µια πρώτη συνάντηση των επιτροπών που έχουνε αναλάβει
διάφορους τοµείς να επεξεργαστούν και τον Απρίλιο θα έχουµε τα πρώτα
συµπεράσµατα.
Έχουν πραγµατοποιηθεί επίσης τρεις συνεδριάσεις στη Βουλή της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, µε τη συµµετοχή όλων των εκπροσώπων των
εκπαιδευτικών φορέων, των γονέων και των ΑΕΙ και ΤΕΙ και έχουν προγραµµατιστεί
άλλες τρεις µε τη συµµετοχή πρώην υπουργών Παιδείας, εµπειρογνωµόνων για την
εκπαίδευση, καθώς και των Μορφωτικών Ακολούθων των χωρών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μεγάλος αριθµός πολιτών έχει καταθέσει τις απόψεις του µέσω της
ηλεκτρονικής

πλατφόρµας

διαλόγου

του

Υπουργείου,

ενώ

παρά

τα

γνωστά

προβλήµατα, πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις σε αρκετές πόλεις και γειτονιές, γεγονός
που φανερώνει το ενδιαφέρον της κοινωνίας για την εκπαίδευση.

Επίσης το επόµενο διάστηµα έχουµε απευθύνει κάλεσµα προς τους
Συλλόγους Διδασκόντων, να συµβάλουν στο διάλογο, πάνω σε όποια θεµατική ενότητα
οι ίδιοι κρίνουν ότι είναι αναγκαίο.
Στόχος µας να νοµοθετήσουµε την αναγκαία δηµοκρατική εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση, µε κεντρική κατεύθυνση την 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
Παράλληλα

βεβαίως

προχωρούµε

στη

νοµοθετική

αντιµετώπιση

επειγόντων

λειτουργικών θεµάτων.
Σχετικά µε τη διαπραγµάτευση µε τον ΟΟΣΑ. Έχουν γίνει οι πρώτες
συναντήσεις εµπειρογνωµόνων. Ο ΟΟΣΑ έχει κατανοήσει ότι η κρίση έχει µεταβάλει
ριζικά τις συνθήκες λειτουργίας της ελληνικής εκπαίδευσης. Συνεπώς η έκθεση του 2011
που αφορούσε την εκπαίδευση πριν πληγεί από την κρίση, δεν µπορεί να αξιολογηθεί µε
γραµµικό τρόπο.
Χρειαζόµαστε µια νέα έκθεση. Και έχουµε συµφωνήσει ότι η εκπόνηση
αυτής της έκθεσης για την εκπαίδευση, θα αρχίσει προκειµένου να ολοκληρωθεί του
χρόνου τον Ιούνιο. Στο µεταξύ προτάσσουµε τη συζήτηση έξι συγκεκριµένων ζητηµάτων,
τα οποία είναι κοµβικά, κατά τη γνώµη µας και σε αυτό συµφωνεί και ο ΟΟΣΑ.
Το πρώτο είναι ο ενιαίος χώρος έρευνας και ανώτατης εκπαίδευσης. Το
δεύτερο είναι το ολοήµερο σχολείο. Το τρίτο τα οικονοµικά της εκπαίδευσης. Το τέταρτο
κριτήρια και θεσµοί αξιολόγησης της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Το πέµπτο
εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης. Και το έκτο πλαίσιο παιδαγωγικής αυτοδυναµίας
των σχολικών µονάδων.
Για το θέµα της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης και ειδικότερα της
ενισχυτικής διδασκαλίας. Σήµερα ξεκινά η λειτουργία 515 σχολικών κέντρων, το ένα είναι
στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων του Αυλώνα. Στα Κέντρα αυτά διδάσκουν 1.023
εκπαιδευτικοί αναπληρωτές προσλαµβάνονται από τους πίνακες για τα µαθήµατα νέας
και αρχαίας ελληνικής, µαθηµατικών και φυσικής.
Έχει

σηµασία

η

επαναλειτουργία

του

θεσµού

της

ενισχυτικής

διδασκαλίας, διότι αυτός ο θεσµός ακυρώθηκε πριν από δυο χρόνια. Εµείς τον
εντάσσουµε στον ευρύτερο σχεδιασµό για την αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης,
ιδίως για εκείνα τα παιδιά που µόνο µέσα από το δηµόσιο σχολείο µπορούν να έχουν
πρόσβαση στο πολύτιµο αγαθό της παιδείας.

Πρόκειται δηλαδή για ένα µέτρο αντισταθµιστικής εκπαίδευσης. Είναι ένα
από τα βασικά όπλα που πρέπει να έχει το Υπουργείο Παιδείας για να πολεµήσει τις
ανισότητες ευκαιριών στη µόρφωση, που πηγάζουν κυρίως από κοινωνικές ανισότητες.
Σε αυτή την κατεύθυνση έχουµε και τη νοµοθετική ρύθµιση, πρόβλεψη για την
εκπαίδευση στις µονάδες απεξάρτησης, καθώς και τα ειδικά καταστήµατα κράτησης
νέων.
Σχετικά µε το θέµα της ειδικής αγωγής, που όπως ξέρετε φέτος δώσαµε
µεγάλη προτεραιότητα και έµφαση προσλαµβάνοντας εκπαιδευτικούς κατά 50%
περισσότερους από πέρσι, σκοπεύουµε να καταθέσουµε στο τέλος της χρονιάς ένα
πλήρες νοµοσχέδιο για την ειδική αγωγή, το οποίο θα εντάσσεται στη σύγχρονη
αντίληψη της συµπεριληπτικής διδασκαλίας.
Δεν θέλουµε τα παιδιά µε προβλήµατα να αντιµετωπίζονται εκτός
σχολικής τάξης, σε γκέτο. Τα πορίσµατα για τη συµπερίληψη των παιδιών µε ειδικές
ανάγκες στη γενική εκπαίδευση, µας λένε ότι αυτή η κατεύθυνση θα αποδειχθεί ωφέλιµη
όχι µόνο για τα παιδιά µε ιδιαίτερες ανάγκες, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά που
µαθαίνουν να αποδέχονται την διαφορετικότητα ως κάτι φυσιολογικό και όχι απορριπτέο.
Οι ρυθµίσεις που περάσαµε στη Βουλή προσφάτως είναι γέφυρα ώστε
από τη σηµερινή πραγµατικότητα να περάσουµε βήµα – βήµα σταδιακά στη γενίκευση
της συµπεριληπτικής διδασκαλίας.
Προβλέπουµε, τώρα έχουµε και µια διαδικασία µετά από το 2008 για
πρώτη φορά να δούµε πόσα τµήµατα είναι αναγκαίο να ιδρυθούν για την ένταξη των
παιδιών. Προβλέπουµε ότι θα υπάρξει επέκταση και ουσιαστική λειτουργία του θεσµού
της Ειδικής Αγωγής, όσο µπορούµε επαναλαµβάνω είναι στις προτεραιότητές µας.
Τελειώνοντας θέλω να επισηµάνω ότι πέντε µήνες που ερχόµουν στο
Υπουργείο οι τρεις µας και ο κ. Πελεγρίνης που σήµερα απουσιάζει, αντιµετωπίσαµε
οξυµένα προβλήµατα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν ήταν πρωτόγνωρα για
τα σχολεία και την Εκπαίδευση είναι κανόνας είναι καθεστώς δυστυχώς να ξεκινάει µε
µεγάλα προβλήµατα η σχολική χρονιά, φέτος είχαµε το επιπλέον πρόβληµα των
δυσµενών δηµοσιονοµικών συνθηκών και κατορθώσαµε σε όλες τις βαθµίδες να
δώσουµε λύσεις και να ενισχύσουµε τη γενική αξιοπιστία της Εκπαίδευσης.

Δεν τα λέµε αυτά εµείς για τους εαυτούς µας. Η εξαµηνιαία έρευνα της
MRB, που παρουσιάστηκε πριν από δέκα µέρες, όπου βαθµολογείται η εµπιστοσύνη
των πολιτών προς τους θεσµούς εκεί στην εξαµηνία έρευνα της MRB τα Πανεπιστήµια
και τα σχολεία καταλαµβάνουν πλέον την πρώτη θέση µε ποσοστό εµπιστοσύνης 68%.
Το ποσοστό αυτό είναι αυξηµένο κατά 17% σε σχέση µε το Δεκέµβριο του
2014. Αυτό σηµαίνει ότι το δηµόσιο Πανεπιστήµιο και σχολείο είναι θεσµοί βαθιά
ριζωµένοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού και αντέχουν παρά τις δραµατικές
συνέπειες της κρίσης, αλλά και τη χρόνια και συστηµατική κατασυκοφάντησή τους.
Η δηµόσια Εκπαίδευση µένει όρθια χάρις την ανιδιοτέλεια και το µεράκι
των εκπαιδευτικών, στο πρόσωπο των οποίων εκφράζεται πρωτίστως η αυξανόµενη
εµπιστοσύνη της κοινωνίας για την Εκπαίδευση. Και θέλουµε για άλλη µια φορά να
επαναλάβουµε και να διαβεβαιώσουµε ότι τα αναγκαία βήµατα για τη δηµοκρατική
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, για την αναβάθµιση του δηµόσιου σχολείου, µπορούν να
γίνουν µόνο σε συνεργασία και µε πρωταγωνιστές τους εκπαιδευτικούς.
Είµαστε από την ίδια πλευρά και ο διάλογος µαζί τους έχει κοινούς
στόχους, κοινές επιδιώξεις, κοινή φιλοσοφία. Σας ευχαριστώ.
Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο κ. Φωτάκης, η κα Αναγνωστόπουλου
για τα άλλα ζητήµατα και µετά τις ερωτήσεις σας συνολικά.
Κ. ΦΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. Να σας καλησπερίσω κι εγώ µε τη σειρά µου. Με βάση αυτό
το τελευταίο σχόλιο που έκανε ο Υπουργός για τα δηµόσια Πανεπιστήµια απλά θα ήθελα
να αναφέρω ένα στοιχείο εκτός αυτών που ήθελα να πω, γιατί έχει στο παρελθόν είχε
γίνει µια συστηµατική προσπάθεια κατασυκοφάντησης του δηµόσιου Πανεπιστηµίου,
όπως και των δηµόσιων ερευνητικών Κέντρων.
Κάτι το οποίο προκύπτει από τεκµηριωµένα στοιχεία που έχουµε, είναι ότι
οι Έλληνες επιστήµονες που φεύγουν στο εξωτερικό σε χώρες που θεωρούνται
αναπτυγµένες ή είναι αναπτυγµένες, είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς ως προς την εξεύρεση
εργασίας. Και είναι αυτοί οι επιστήµονες που προέρχονται από αυτά τα συκοφαντηµένα
δηµόσια Πανεπιστήµια, από τα αντίστοιχα συκοφαντηµένα ερευνητικά Κέντρα.
Και ήθελα να το αναφέρω αυτό δεν το είχα προετοιµάσει για να σας φέρω
και κάποια τέτοια στοιχεία τα οποία θα σας δοθούν κάποτε, γιατί µερικοί που πιστεύουν

ότι η αγορά καθορίζει το τι συµβαίνει, νοµίζω ότι εδώ είναι ένα απτό δείγµα το τι
καθορίζει η αγορά.
Τώρα, στη σηµερινή ενηµέρωση εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ζητήµατα
που έχουν να κάνουν µε την επόµενη µέρα, µε τη µέρα µετά την αξιολόγηση ίσως και
µετά την κρίση µε το θέµα της ανάπτυξης, αφού η έρευνα µε τη γνώση και την
καινοτοµία που προκύπτουν από αυτήν, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της
οικονοµίας της γνώσης και αναµένεται να συνεισφέρει στην παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας.
Η βέλτιστη αξιοποίηση του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναµικού που
διαθέτει η χώρα, βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Για τον σκοπό αυτό ο
τοµέας της έρευνας και καινοτοµίας του Υπουργείου παρεµβαίνει µε µια σειρά
νοµοθετικών ρυθµίσεων και τη δηµιουργία ενός νέου θεσµικού και χρηµατοδοτικού
εργαλείου που θα απευθύνεται σε ολόκληρο το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό οικοσύστηµα
και θα είναι αποκλειστικά προσανατολισµένο στην προώθηση της έρευνας.
Συγκεκριµένα

στο

πλαίσιο

αυτό

έχουν

ήδη

αναληφθεί

και

προγραµµατιστεί για το άµεσο µέλλον οι παρακάτω δράσεις:
1η δράση:

Κατατίθεται στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα σχέδιο νόµου µε ρυθµίσεις
οι οποίες διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία των ερευνητικών φορέων
και γενικότερα απελευθερώνουν τις δυνατότητες, το δυναµικό που
διαθέτουν µε γνώµονα την επιστηµονική ποιότητα και την επιδίωξη της
πραγµατικής αριστείας. Ειδικότερα αντιµετωπίζονται επείγοντα θέµατα τα
οποία έχουν δηµιουργηθεί κατά την εφαρµογή του προβληµατικού Νόµου
4310/2014 και λαµβάνονται µέτρα τα οποία

1.

Βελτιώνεται η διακυβέρνηση των ερευνητικών φορέων ώστε
αφ'

ενός

να

ευνοείται

η

προσέλκυση

καταξιωµένων

επιστηµονικά και ικανών διοικητικά διευθυντικών στελεχών,
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται ο έλεγχος από τυχόν
αυθαιρεσίες,
2.

Αναµορφώνουν τα µέτρα αυτά τη δοµή και αποστολή του
Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας το οποίο
γίνεται Έρευνας και Καινοτοµίας, δίνοντας έµφαση στο

γνωµοδοτικό του ρόλο για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για
την έρευνα και την καινοτοµία,
3.

Βελτιώνουν τις εργασιακές σχέσεις για το ερευνητικό
προσωπικό και δηµιουργούν ελκυστικές ευκαιρίες ιδιαίτερα
για νέους επιστήµονες. Εάν υπάρξει ερώτηση, µπορώ να
εξειδικεύσω.

4.

Απλοποιούν τους κανόνες που διέπουν το ΣΕΣ το νέο ΕΣΠΑ,
ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση και η διαχείριση των
σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων. Παράλληλα µπαίνουν
οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός επόµενου ολιστικού νόµου –
πλαισίου µακράς πνοής για την έρευνα και την καινοτοµία.

2η δράση:

Για το 2016 προβλέπεται η πλήρης κάλυψη της µισθοδοσίας του τακτικού
προσωπικού των ερευνητικών φορέων είτε είναι Δηµοσίου Δικαίου είτε
είναι Ιδιωτικού Δικαίου, κατ’ αναλογία µε το προσωπικό των ΑΕΙ. Για τον
σκοπό αυτό παρά τις συνθήκες κρίσης που επικρατούν, έγινε για πρώτη
φορά αύξηση των διαθέσιµων πόρων για την έρευνα, γεγονός που επίσης
σηµατοδοτεί τη σηµασία που δίνει η Κυβέρνηση στον τοµέα αυτό.
Επιπλέον –κι αυτό είναι ένα νέο στοιχείο- στο πλαίσιο της συνεισφοράς
για την αντιµετώπιση άµεσων αναγκών των Πανεπιστηµίων της χώρας,
σε συνεννόηση µε τους συναδέλφους Υπουργούς, πολύ σύντοµα θα
διατεθούν πόροι ύψους 25 εκατοµµυρίων ευρώ από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων

Επενδύσεων

της

Γενικής

Γραµµατείας

Έρευνας

και

Τεχνολογίας ως συγχρηµατοδότηση σε ερευνητικά προγράµµατα που
επιτελούνται στα Πανεπιστήµια. Με τους πόρους αυτούς µεταξύ άλλων θα
υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον µέρους των λειτουργικών
τους εξόδων.
3η δράση:

Προετοιµάζεται µια εµβληµατική θεσµική παρέµβαση µε στόχο την
υποστήριξη µιας µακρόχρονης εθνικής πολιτικής για την έρευνα και την
καινοτοµία. Η παρέµβαση αυτή περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός νέου
Ιδρύµατος, του Ιδρύµατος Στήριξης Έρευνας και Καινοτοµίας, το οποίο θα
διαχειρίζεται τους πόρους ενός Ταµείου αποκλειστικά επιφορτισµένου µε

τη στήριξη της έρευνας και της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας. Το
Ταµείο αυτό θα αποτελείται από µίγµα δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων, οι
δηµόσιοι

πόροι

θα

προέρχονται

από

το

Πρόγραµµα

Δηµοσίων

Επενδύσεων και οι ιδιωτικοί κατ' αρχάς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων µε την οποία έχει διαµορφωθεί µια συµφωνία µε πολύ
ευνοϊκούς όρους δανεισµού. Το Ίδρυµα, θα συγκροτηθεί µε βάση σχετικά
διεθνή πρότυπα και θα λειτουργεί µε γνώµονα την επιστηµονική ποιότητα
και αριστεία. Θα διέπεται από κανόνες απλούς, προσαρµοσµένους στην
ευελιξία που απαιτεί η έρευνα, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται το
δηµόσιο συµφέρον. Ένα σχετικό νοµοθέτηµα ήδη προετοιµάζεται. Η
διακυβέρνηση του Ιδρύµατος αυτού σχεδιάζεται να είναι ανεξάρτητη από
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Σε πρώτη φάση, µέσω του Ιδρύµατος θα
διατεθούν πόροι της τάξεως των 240 εκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο
2016-2018

µε στόχο τη στήριξη κυρίως νέων ερευνητών σε προ και

µεταδιδακτορικό στάδιο για τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στα
ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της χώρας. Οι σχετικοί πόροι ένα µέρος αυτών
σχεδιάζεται να είναι διαθέσιµοι το 2ο εξάµηνο του 2016. Κάτω από τις
συνθήκες κρίσης που βιώνει η χώρα για µας η ανάληψη άµεσης δράσης
είναι κάτι το επιτακτικό. Τα πράγµατα δεν µπορεί να περιµένουν. Η
πρωτοβουλία αυτή αναµένεται να επιτρέψει τη ριζική αναζωογόνηση της
έρευνας στα ερευνητικά Κέντρα και τα ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και τις
καινοτόµες επιχειρήσεις σε ένα επόµενο στάδιο και να αποτελέσει το
υπόστρωµα για τη δηµιουργία του ενιαίου χώρου έρευνας παιδείας,
διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη µιας πραγµατικής οικονοµίας
της γνώσης, η οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
Με χαρά αν υπάρξουν ερωτήσεις να διευκρινίσω οτιδήποτε από αυτά τα
σηµεία. Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η κα Αναγνωστοπούλου.
Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καληµέρα και από εµένα. Θα ξεκινήσω κι εγώ από το µείζον
ζήτηµα που αντιµετωπίζουµε, το προσφυγικό. Είπε ο Υπουργός ότι είµαστε σε

ετοιµότητα και έχουµε αναλάβει ήδη πρωτοβουλίες για να βρίσκεται το Υπουργείο
Παιδείας για να είναι αντάξιο του ρόλου που πρέπει να έχει ένα Υπουργείο Παιδείας.
Αυτές τις πρωτοβουλίες θα τις εξηγήσουµε και στο µέλλον, δηλαδή θα φανούν και στο
µέλλον.
Ήθελα να πω όµως γενικά δυο πράγµατα, δυο γενικά για το τι επικρατεί
σήµερα και γενικά για το τι θα κάνουµε εµείς και ειδικά στην Τριτοβάθµια. Θέλω να πω
ότι αυτό το κλίµα αλληλεγγύης το κύµα αλληλεγγύης που έχει φανεί αυτές τις τελευταίες
εβδοµάδες στην ελληνική κοινωνία, µια κοινωνία η οποία είναι παρ' όλα αυτά ιδιαίτερα
βεβαρηµένη τα τελευταία χρόνια, δείχνει κάτι. Κάτι

πάρα πολύ σηµαντικό: η µνήµη

αυτής της κοινωνίας λειτουργεί. Δηλαδή δεν έχει αποκόψει τις επαφές της και τις ρίζες
της µε αυτό που αποτελεί το πρόσφατο παρελθόν της.
Και το δεύτερο, αυτή τη µνήµη κάποιος την ανακάλεσε. Και αυτός είναι
αυτή η Κυβέρνηση. Δεν πρέπει να το ξεχνάµε. Δηλαδή δεν µπορώ να φανταστώ ότι η
κοινωνία της Αυστρίας είναι µη δηµοκρατική και µη αλληλέγγυη ότι είναι όλοι οι
άνθρωποι εκεί ξενοφοβικοί, ρατσιστές και τα λοιπά, ή ότι δεν έχει περάσει τέτοια κύµατα
προσφυγιάς, δεν έχει χτιστεί πάνω στην προσφυγιά όπως έχει χτιστεί όλη η Ευρώπη και
δεν έχει αυτή τη µνήµη. Δεν την ανακάλεσε κανένας. Ίσα - ίσα ανακαλεί κάτι άλλο που
υπάρχει στις κοινωνίες και το ένα και το άλλο. Έχει σηµασία η πολιτική ηγεσία τι
ανακαλεί κάθε φορά.
Άρα το να βρισκόµαστε σε αυτή την οριακή ιστορικά στιγµή όχι µόνο για
την Ελλάδα, αυτό σηµαίνει ότι κάποια πολιτική ηγεσία ανέλαβε να ανακαλέσει αυτή τη
µνήµη και όχι τα ξενοφοβικά, ρατσιστικά σύνδροµα που έτσι κι αλλιώς έχουν όλοι οι
άνθρωποι και οι κοινωνίες.
Σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας, το είπε και ο Υπουργός πριν,
προσπαθεί να ενισχύσει και να συντονίσει πρωτοβουλίες βοηθώντας και το έργο της
Κυβέρνησης, αλλά βοηθώντας και αυτό το διάχυτο που υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά
και στην Ευρώπη οφείλω να οµολογήσω.
Εµείς από την πλευρά µας αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε αυτή τη
στιγµή είναι ένα κύµα «φιλελληνισµού» που εκφράζεται και στην Ευρώπη ειδικά από
Νεολαία, ανθρώπων, φοιτητών και φοιτητριών των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων
Ιδρυµάτων της Ευρώπης να το συντονίσουµε για να του δώσουµε περιεχόµενο, δηλαδή

να µην µείνει µόνο ως µια ανθρωπιστική έκφραση αλλά να πάρει πολιτικό και κοινωνικό
περιεχόµενο. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον να συντονίσουµε αυτό το κύµα αλληλεγγύης το οποίο έχει
εκφραστεί και στα δικά µας Πανεπιστήµια και ΤΕΙ στα ανώτατα Ιδρύµατα, να φέρω ως
παράδειγµα το Παιδαγωγικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου, τους
φοιτητές της Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού και δεν µιλάω για το
Πανεπιστήµιο του Αιγαίου που έχει αναλάβει πάρα πολλές πρωτοβουλίες.
Δηλαδή τι µας ενδιαφέρει; Αυτοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα δείτε στις
έρευνες που έγιναν, πολλοί από αυτούς είναι πτυχιούχοι ή ήταν σε διαδικασία να
τελειώσουν

τις

σπουδές

τους.

Αυτούς

τους

ανθρώπους

θέλουµε

να

τους

κινητοποιήσουµε, τους πρόσφυγες εννοώ και να τους κινητοποιήσουµε προς µια
κατεύθυνση και αυτοοργάνωσης για όσο διάστηµα θα µείνουν, αλλά και όσµωσης µε την
ελληνική κοινωνία και κατ’ επέκταση µε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες µε τους ανθρώπους
που θα έρθουν εδώ.
Σε αυτό το πλαίσιο και της ανάκλησης µε πολιτικό τρόπο της µνήµης και
µε την συµπαράσταση οφείλω να πω, τη γενναιόδωρη συµπαράσταση της ΕΡΤ,
ετοιµάζουµε κι ένα φιλµάκι το οποίο θα είναι και για εσωτερική αλλά και για εξωτερική
κατανάλωση, που θα δείχνει όλη αυτή την δηµοκρατική διαδροµή των χωρών της
Ευρώπης. Αυτή η δηµοκρατική διαδροµή δοκιµάστηκε πάνω στην προσφυγιά, στην
απορρόφηση του ξένου. Του ξένου, αυτού που έρχεται απ' έξω.
Διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες χτες ήταν συνεργάτης µου στο Παρίσι
όπου γίνεται η συζήτηση από το Συµβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO, αλλά και την
Commission για το πόσοι άνθρωποι οι πρόσφυγες που είναι σε φάση να τελειώσουν τις
σπουδές τους πως µπορούν να ενσωµατωθούν στα δικά µας Ιδρύµατα και όχι µόνο τα
ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά, να δούµε µε τι κριτήρια και πως µπορεί να γίνεται αυτό
για όσο διάστηµα θα µείνουν εδώ και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες θα δείτε
στη συνέχεια.
Το δεύτερο θέµα στο οποίο θα αναφερθώ, έχει να κάνει µε τα δικά µας τα
της παιδείας και κυρίως της Τριτοβάθµιας, είναι από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε
και ήταν µέσα στις εξαγγελίες µας, ήταν η ενίσχυση της δηµόσιας Εκπαίδευσης, ενός

σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτό θέλαµε να το εφαρµόσουµε και νοµίζουµε
ότι παρά τις δυσκολίες το κάνουµε στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Τι σηµαίνει σύγχρονη δηµόσια Εκπαίδευση; Σηµαίνει πάνω απ' όλα
στελέχωση µε νέους ανθρώπους και δεύτερον ικανότητα των Ανώτατων Ιδρυµάτων να
απορροφούν αυτό στο οποίο έχει επενδύσει η κοινωνία, δηλαδή τους νέους ερευνητές,
το νέο κόσµο.
Από την αρχή αυτό που κάναµε και ενώ έχουµε κατηγορηθεί για
ιδεοληψίες και όλα αυτά τα γνωστά, ήταν στην πράξη το δηµόσιο συµφέρον, η δηµόσια
παιδιά και τα σύγχρονα Ιδρύµατα.
Προσλήψεις κόσµου, δεν θα πω αυτά τα έχουµε ξαναπεί 195 πρώτες
θέσεις, στα 50 µέλη ΔΕΠ διοικητικό προσωπικό θα πω για τις 500 θέσεις τις οποίες
κατανείµαµε προχθές, οι οποίες είναι πιστωµένες, δηλαδή αύριο το πρωί τα Ιδρύµατα
µπορούν να προκηρύξεις θέσεις. Έχουν περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους,
το τονίζω για να µη θεωρηθεί ότι είναι στον αέρα και άλλες 500 οι οποίες επίκεινται και ο
αγώνας δίνεται για να πιστωθούν και πότε θα πιστωθούν.
Από αυτές τις θέσεις θέλω να τονίσω µία θέση δίνεται ονοµαστικά από
εµάς από το Υπουργείο Παιδείας στο ΑΠΘ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο ως θέση
«Εβραϊκών σπουδών». Είναι µια έδρα, η οποία είχε ιδρυθεί το 1925-’26 όταν ιδρύθηκε
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, µετά την κατάρρευση της Μικράς Ασίας και όταν δεν έγινε
το όνειρο του Πανεπιστηµίου της Σµύρνης στο οποίο υπήρχε αυτή η έδρα, φτιάχτηκε στο
Αριστοτέλειο και καταργήθηκε το 1939 από τον Ιωάννη Μεταξά. Είπαµε ότι η πολιτεία
οφείλει µετά από τόσα χρόνια να επαναφέρει αυτή την έδρα.
Το δεύτερο είναι κατεύθυνση «Ισλαµικών σπουδών» πάλι στο ΑΠΘ
Πανεπιστήµιο, το οποίο είχε ζητήσει το ίδιο το Τµήµα Θεολογίας, είχε εγκριθεί κατά
συντριπτική πλειοψηφία από τη Σύγκλητο, είχε πάρει τη θετική γνωµοδότηση της ΑΔΥΠ
και εµείς δεν κάναµε τίποτε άλλο παρά να επικυρώσουµε αυτό που ήταν η βούληση της
ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Και ένα τρίτο Κατεύθυνση «Ρωσικών σπουδών» στο Πανεπιστήµιο της
Αθήνας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο.

Ως προς την κατανοµή των θέσεων επειδή υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια,
να τονίσω ένα πράγµα: επί έξι χρόνια δεν δόθηκε ούτε µια θέση στα Ανώτατα Ιδρύµατα.
Φώναζαν για εκσυγχρονισµό οι προκάτοχοί µας ότι εκσυγχρονίζουν τα Ανώτατα
Ιδρύµατα χωρίς να δοθεί θέση. Δεν υπάρχει σύγχρονο Ίδρυµα, το ξαναλέω χωρίς να
υπάρχουν θέσεις.
Άρα ο αγώνας µας ήταν αυτός και οφείλω να πω ότι είµαστε υπερήφανοι
ότι µέσα σε πέντε µήνες σε αυτή την κατάσταση την οικονοµική, κατορθώσαµε να τις
έχουµε αυτές τις θέσεις και πιστωµένες. Για τις γκρίνιες µπορείτε να µε ρωτήσετε ό,τι
θέλετε.
Αυτό που µπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι το µείζον κριτήριο ήταν όλα τα
Ιδρύµατα να ρίξουν κατά µία µε δύο µονάδες την αναλογία διδασκόντων –
διδασκοµένων. Προσέξτε το κριτήριο δεν ήταν να έρθουν όλα σε ένα επίπεδο, γιατί
έχουµε τεράστιες ανισότητες ανάµεσα στα ΤΕΙ και στα Πανεπιστήµια. Το θέµα µας δεν
ήταν να υποβαθµίσουµε τα Πανεπιστήµια για να ανέβουν τα ΤΕΙ, αυτό είπαµε θα γίνει
σταδιακά. Γι' αυτό για πρώτη φορά στα ΤΕΙ δόθηκαν µαζεµένες θέσεις. Ξέρετε κατ’
οµολογία των ίδιων των Προέδρων των ΤΕΙ, το 2007 στις παχιές αγελάδες για
παράδειγµα δόθηκαν 700 θέσεις στα Πανεπιστήµια και 50 θέσεις στα ΤΕΙ.
Είναι η πρώτη φορά που είπαµε να αρχίσουν να έρχονται σε µια
ισορροπία χωρίς να υποβαθµιστεί όµως η σχετικά καλή αναλογία που έχουν τα
Πανεπιστήµια. Υπήρξε µια αντίδραση για το ΑΠΘ και το ΕΚΠΑ και ξέρετε ότι αν ήθελα
να κάνω ρουσφέτι, θα έκανα στο Πανεπιστήµιό µου στο Πάντειο και θα έδινα 30 θέσεις.
Το ΑΠΘ και το ΕΚΠΑ έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολύ µεγάλο
όγκο φοιτητών, σας έχω εδώ όλα τα στοιχεία αν τα θέλετε 41.000 το ΕΚΠΑ και 45.000 το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Εµείς τα κριτήρια που πήραµε ήταν ο όγκος των φοιτητών,
τα αιτήµατα που είχαν κάνει τα ίδια τα Ιδρύµατα το 2010 δηλαδή κενές θέσεις που είχαν
ήδη το 2010 και προσπαθήσαµε να κρατήσουµε πάντα αυτή το κριτήριο 1 µε 2% και σας
διαβεβαιώ ότι σε όλα τα Ιδρύµατα πέφτει αυτή η αναλογία και είπαµε σταδιακά µέχρι να
έχουµε και τις επόµενες 500 θέσεις και ευελπιστώ κάποια στιγµή κι άλλες τόσες.
Να σηµειώσω εδώ και να το κλείσω αυτό το θέµα, ότι η σηµερινή ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας και ο Υπουργός και εγώ ο άλλος Υπουργός, κάθε φορά σε
Σύνοδο Πρυτάνεων και σε Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, ή όλοι µαζί ή κάποιος από εµάς

παρίσταται. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονιά. Ούτε ο Γενικός Γραµµατέας δεν
πήγαινε, αυτό να το τονίσουµε για τη συνεργασία που έχουµε, ή για τις ιδεοληψίες και
όλα αυτά.
Δεύτερο θέµα: µετεγγραφές. Ένα µείζον θέµα το οποίο ταλαιπώρησε το
Υπουργείο επί πολλούς µήνες. Είχαµε 4.500 εγγραφές οι οποίες έγιναν µε ηλεκτρονικό
τρόπο µε εισοδηµατικά κριτήρια και το δεύτερο που κάναµε ήταν µε

Υπουργική

Απόφαση να λάβουµε υπόψη µας δυο κριτήρια: κατ' αρχάς να δώσουµε το δικαίωµα στο
κάθε πολίτη όπως το έχει, να υποβάλλει αίτηµα θεραπείας. Ήταν σηµαντικό.
Αυτό που κάναµε ήταν από τη µια µεριά να σεβαστούµε το νόµο και να
σταθµίσουµε δυο πράγµατα: από τη µια µεριά την εξασφάλιση των φοιτητών που έχουν
εν τοις πράγµασι αδυναµία να σπουδάσουν

και το δεύτερο να διατηρήσουµε την

ισορροπία του ακαδηµαϊκού χάρτη ανάµεσα στα κεντρικά Ιδρύµατα, ΤΕΙ και
Πανεπιστήµια …
Και να παρακαλέσω εδώ παρένθεση τους δηµοσιογράφους, δεν είναι ΑΕΙ
και ΤΕΙ. Είναι ΑΕΙ, δηλαδή Πανεπιστήµια και ΤΕΙ είδα σήµερα ένα άρθρο, θα
παραπονεθούν οι πρόεδροι των ΤΕΙ.
Και να διατηρήσουµε τον ακαδηµαϊκό χάρτη χωρίς πολλές ανισορροπίες,
να µην αφήσουµε δηλαδή αυτό που έγινε να έρθουν όλοι στο κέντρο και να
αποψιλωθούν τα περιφερειακά Πανεπιστήµια, να κρατήσουµε αυτή την ισορροπία.
Θέλω εδώ να τονίσω ότι για πρώτη φορά -ίσως για πρώτη φορά να µην
λέω µε απόλυτο τρόπο- είχαµε και εξατοµίκευση της µελέτης των φακέλων επειδή
βρισκόµαστε ακριβώς σε αυτή την κρίση, δεν ξεπετάξαµε αν µου επιτρέπετε την
έκφραση, αλλά ειδικά στα αιτήµατα θεραπείας ή στις κατ’ εξαίρεση, την Επιτροπή των
κατ’ εξαίρεση µετεγγραφών, να δούµε έως και ατοµικά τις περιπτώσεις εκεί που
υπήρχαν προβλήµατα.
Θα σας πω µία περίπτωση µόνο: παιδί σε ορφανοτροφείο το οποίο
κατόρθωσε και πέρασε στην Ιατρική, οι γονείς στη φυλακή επί πάρα πολλά χρόνια, αυτό
το παιδί όφειλε κανείς να το δει δεν θυµάµαι καν το όνοµα, να δει εξατοµικευµένα την
περίπτωση και πέρασε στην Ιατρική χωρίς φροντιστήρια, χωρίς τίποτε, το εδικαιούτο
νοµίζω να έρθει στην Αθήνα.

Το άλλο θέµα που θέλω να πω, µπορείτε να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε,
εδώ έχουµε και τα στοιχεία όλους τους αριθµούς, για το νοµοθετικό έργο είπε ο κ.
Φωτάκης, εγώ να τονίσω απλώς ότι µε το νοµοθετικό έργο και τις διατάξεις που έχουµε
ενσωµατώσει στο νοµοσχέδιο για την έρευνα, είναι διατάξεις που λύνουν άµεσες
λειτουργικές ανάγκες των Ανώτατων Ιδρυµάτων.
Και θα ήθελα εδώ να υπογραµµίσω και το οποίο το συναντάµε συνέχεια,
επειδή έχουµε θεωρηθεί ότι στήσαµε πόλεµο λόγω ιδεοληψίας, θα σας το δώσω και
µπορείτε να το δείτε και το συναντάµε συνέχεια, τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει ο
Νόµος 4009/2011.
Κάναµε την κατανοµή των θέσεων. Ξέρετε που παραπέµπει συνέχεια ο
Νόµος 4009/2011; Στο νόµο – πλαίσιο του 1982. Γιατί ο Νόµος 4009/2011 –έχω τα
στοιχεία εδώ για να τα δείτε- δεν έχει κανονιστική υπόσταση. Δεν κανονίζει κανένα
πλαίσιο, παραπέµπει µονίµως κάπου αλλού. Και εκεί που παραπέµπει συνέχεια και εγώ
µε κατάπληξη που το είδα, είναι στον 1982 τον οποίο υποτίθεται ήθελε να χτυπήσει
λόγω το ότι δηµιούργησε διαφθορά και διάφορα τέτοια.
Να πω επί τροχάδην για να µην µακρηγορώ ότι στο πλαίσιο του
ανοίγµατος του Υπουργείου Παιδείας και της ενίσχυσης και αυτό που είπε ο Υπουργός
επειδή έχουµε την ηµέρα bulling σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης για
πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας πήρε υπό την αιγίδα του «No Hate Speech» τη «Μη
ρητορεία µίσους» και είχαµε µια εκδήλωση και έχουµε διάφορες πρωτοβουλίες που αν
ενδιαφέρεστε µπορείτε να δείτε και θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για χίλια δυο τα οποία
τώρα δεν νοµίζω ότι είναι της ώρας, αν θέλετε µας ρωτάτε. Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ξεκινήσουµε τις ερωτήσεις.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας θα πρέπει οι διορισµοί να γίνουν µέσω ΑΣΕΠ. Την επόµενη σχολική χρονιά
θα γίνει διαγωνισµός; Δεν θα γίνει διαγωνισµός; Θα κατατεθούν τα χαρτιά, τα
πιστοποιητικά στον ΑΣΕΠ; Θα προηγηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει εξετάσεις
παλαιότερα στον ΑΣΕΠ; Πώς θα γίνουν οι διορισµοί; Και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το
ζήτηµα του τριετούς χρονοδιαγράµµατος σχετικά µε τις 20.000 προσλήψεις;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πράγµατι το θέµα των διορισµών είναι κοµβικό ζήτηµα για την εκπαίδευση.
Γνωρίζουµε όλοι ότι έχει µειωθεί κατά 32.000 ο αριθµός των εκπαιδευτικών στη δηµοτική
και µέση εκπαίδευση κατά την τελευταία 5ετία του µνηµονίου.
Έχουµε ανάγκη συνεπώς µόνιµων διορισµών. Είµαστε σε επαφή και µε
το Συµβούλιο της Επικρατείας για να δούµε το θέµα σχετικά µε τον τρόπο των
προσλήψεων. Η ιδιοτυπία φέτος είναι ότι θα έχουµε, σύµφωνα µε το Συµβούλιο της
Επικρατείας, ενιαίους πίνακες για τις προσλήψεις αναπληρωτών και για το διορισµό
µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Είναι

µια

διαδικασία

που

σύντοµα

θα

καταλήξει.

Είµαστε

σε

διαβουλεύσεις και µε τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, µε τους φορείς και µε τους
αναπληρωτές, αλλά κυρίως είναι θέµα νοµιµότητας µε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Συνεπώς µε ποιο τρόπο θα γίνουν οι διορισµοί και οι προσλήψεις, είναι θέµα που θα το
δούµε συντόµως. Είµαστε σε διαβούλευση.
Σε σχέση µε το ζήτηµα των µόνιµων προσλήψεων. Συντόµως είµαστε
έτοιµοι να γνωστοποιήσουµε ένα πλήρες σχέδιο για προσλήψεις 20.000 εκπαιδευτικών
κλιµακωτά στην 3ετία που έχουµε αρχής γενοµένης από φέτος. Το ζήτηµα αυτό θα
ενταχθεί και σε συζήτηση για τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας. Είναι και αντικείµενο
συζήτησης

µε τους θεσµούς, διότι όπως ξέρετε, η αξιολόγηση έχει το θέµα των

δηµοσιοοικονοµικών µέσα και των διορισµών.
Σε κάθε περίπτωση φιλοδοξούµε και πιστεύουµε ότι θα το πετύχουµε.
Αυτή τη µάχη δίνουµε. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, αλλά τη δίνουµε από την πρώτη στιγµή,
από τον Οκτώβριο αυτή τη µάχη, να σπάσει φέτος ο κύκλος της αδιοριστίας στην
εκπαίδευση. Και να έχουµε τους πρώτους µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών µετά από
πολλά χρόνια.
Είναι προφανές ότι τα οποιαδήποτε άλλα κενά υπάρξουν και θα
υπάρξουν λόγω της µείωσης του αριθµού του µόνιµου προσωπικού, θα καλυφθούν µε
τους αναπληρωτές και αυτό είναι επίσης µια συζήτηση που έχει να κάνει µε τη συνολική
λειτουργία του σχολείου, προετοιµαζόµαστε µε όλες τις αναγκαίες υπηρεσιακές
µεταβολές, µε τον προγραµµατισµό το συγκεκριµένο. Για πρώτη φορά απ’ ό,τι
γνωρίζουν και οι υπηρεσίες τόσο συγκεκριµένο προγραµµατισµό ούτως ώστε, και αυτός
είναι στόχος και δέσµευση από την πρώτη µέρα, το Σεπτέµβριο που θα ανοίξουν τα

σχολεία, να ανοίξουν χωρίς τα προβλήµατα, χωρίς τις επιβαρύνσεις που γνωρίζουµε
όλα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ερώτηση εκτός µικροφώνου.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε ό,τι αφορά αριθµούς για τους εισακτέους και την κατανοµή τους δεν
υπάρχει αυτή τη στιγµή µια συγκεκριµένη τελική απόφαση. Είµαστε στη φάση της
διαµόρφωσης, όπως συµβαίνει κάθε χρόνο. Συνεπώς δεν θα ήθελα να προκαταλάβω
αποφάσεις.
Σε ό,τι αφορά τον αριθµό των παιδιών που δίνουν µε το παλαιό σύστηµα,
είναι περιορισµένος, µικρός. Μια πρώτη εκτίµηση των στοιχείων λέει ότι για τα Γενικά
Λύκεια είναι περίπου 5% ο αριθµός των υποψηφίων που θέλουν να δώσουν µε το
παλαιό σύστηµα. Είναι µεγαλύτερος για τα ΕΠΑΛ, αλλά εκεί συµπεριλαµβάνεται και η
τέταρτη χρονιά των εσπερινών λυκείων. Είναι λίγο διαφορετικά αυτό το θέµα των ΕΠΑΛ.
Συνεπώς θα δούµε. Αυτά όµως είναι τα πρώτα στοιχεία, ποιοτικά δεν θα υπάρξει µεγάλη
απόκλιση, αλλά ποσοτικά µπορεί να υπάρξει και συνεπώς να µην προκαταλάβουν
ακριβώς ποια θα είναι η µοιρασιά, η διανοµή των θέσεων.
Σχετικά µε τις µετεγγραφές. Το θέµα των µετεγγραφών που έχει
προβλήµατα που τα αντιµετωπίζουµε και η κυρία Αναγνωστοπούλου µίλησε για το πως
µε ένα τρόπο που συνάδει µε τη νοµιµότητα, αλλά και µε την κοινωνική ευαισθησία µας,
αντιµετωπίσαµε προβλήµατα µε τις µετεγγραφές. Το θέµα των µετεγγραφών είναι ένα
θέµα το οποίο το σκεπτόµαστε. Δεν θέλουµε να εξαγγείλουµε τίποτα, διότι ανατρέπει τη
ζωή των παιδιών οποιαδήποτε εξαγγελία που έχει νοµοθετική υπόσταση. Ό,τι προκύψει.
Δεν θα αιφνιδιάσουµε. Καλύτερο µπορεί να υπάρξει, χειρότερο δεν θα υπάρξει. Να είµαι
σαφής.
Η εµπειρία που έχουµε από τις φετινές µετεγγραφές δείχνει ότι
χρειάζονται βελτιώσεις, αλλά επαναλαµβάνω, τα παιδιά θα δώσουν απερίσπαστα τις
εξετάσεις τους, ευχόµαστε να πετύχουν εκεί που έχουν βάλει ως πρώτες προτεραιότητες
να πετύχουν. Θα δούµε µαζί δυνατότητες ρυθµίσεων για βελτιώσεις.
Ε. ΚΟΛΥΒΑ («ΕΡΤ»): Θέλω να γυρίσω πάλι στις προσλήψεις. Θα γίνουν µέσω ΑΣΕΠ;
Γιατί εάν γίνουν µέσω ΑΣΕΠ και µέσω γραπτού διαγωνισµού, θα πάρει κάποια
διαδικασία. Οπότε αυτές οι προσλήψεις θα είναι σίγουρα για το Σεπτέµβρη; Πρέπει
πρώτα να γίνει µε τους θεσµούς, να πάρουµε ένα πράσινο φως πόσες θα είναι τελικά;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι προσλήψεις θα γίνουν µε σύστηµα ΑΣΕΠ σίγουρα. Ποιο θα είναι αυτό,
είναι θέµα συζήτησης. Πώς δηλαδή θα αξιοποιηθεί η προϋπηρεσία των αναπληρωτών,
τα κοινωνικά κριτήρια, τα ακαδηµαϊκά και άλλα κριτήρια, είναι άλλο θέµα αυτό. Αλλά θα
γίνουν όµως µε σύστηµα ΑΣΕΠ. Αυτό είναι σαφές.
Αυτό αφορά τη φετινή χρονιά. Θα είναι µια µεταβατική περίοδος. Διότι το
να γίνει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εκ βάθρων διαφορετική, είπατε το θέµα των
εξετάσεων, αυτό θέλει τουλάχιστον ένα 8µηνο προπαρασκευής. Άρα εµείς µιλάµε για το
µεταβατικό σύστηµα φέτος. Και είµαστε σε συνεννόηση, επαναλαµβάνω, και µε τους
εκπαιδευτικούς φορείς.
Ε. ΚΟΛΥΒΑ: Ερώτηση εκτός µικροφώνου.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας απάντησα ότι για το Σεπτέµβριο θα έχουµε ενιαίους πίνακες, οι οποίοι
θα λαµβάνονται υπόψη και το θέµα του ΑΣΕΠ. Όχι µόνο του ΑΣΕΠ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ερώτηση εκτός µικροφώνου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συµπληρωµατικά στη συνάδελφο, εάν έχετε καταγράψει πόσα
παιδιά υπάρχουν αυτή τη στιγµή που πρέπει να φιλοξενηθούν σε σχολεία; Εάν αυτά τα
παιδιά θα ενταχθούν σε σχολεία µε προπαρασκευαστικό έτος, δεν ξέρω πώς µπορεί να
υπάρξει και εάν έχουν καταγραφεί φοιτητές και ενδεχοµένως επιστήµονες που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή ως πρόσφυγες.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη στιγµή αυτού του είδους τα ποιοτικά στοιχεία δεν υπάρχουν.
Υπάρχει µια γενική εικόνα. Τη βλέπετε και στην τηλεόραση. Παντού υπάρχουν πολλά
µικρά παιδιά. Πολλά µικρά παιδιά. Πολλά από τα οποία γνωρίζουµε ότι είναι και
ασυνόδευτα. Άρα λοιπόν αφού στο πρώτο διάστηµα, αφού είµαστε και λίγο, όπως
βλέπετε, προσεκτικοί, δεν θέλουµε να µιλάµε γενικά, ούτε να δηµιουργούµε εντυπώσεις,
το πρώτο διάστηµα προέχει η στέγαση, η διατροφή και η καθαριότητα των ανθρώπων
αυτών. Αυτό είναι το πρώτο που κάνουµε. Η υγεία τους.
Το αµέσως επόµενο διάστηµα προετοιµαζόµαστε για τα ζητήµατα της
εκπαιδευτικής και γενικότερα κοινωνικής υποδοχής. Όµως αυτό συναρτάται το
αριθµητικό στοιχείο, µε το πόσοι πρόσφυγες θα παραµείνουν εδώ και πόσοι θα φύγουν;
Διότι όλοι όσοι περνούν από την Ελλάδα δεν εγκαθίστανται. Είµαστε µέχρι στιγµής µια

χώρα διέλευσης και όχι πρώτης εγκατάστασης. Άρα και αυτά τα ζητήµατα που είναι
σηµαντικά θα τα αντιµετωπίσουµε συντόµως, αλλά δεν είναι αυτής της στιγµής ζήτηµα.
Θα ήθελα να σας πω ότι το προσφυγικό ζήτηµα συνιστά ένα πανεθνικό
στόχο. Το τονίζω. Πανεθνικό στόχο. Αύριο, την Παρασκευή, θα συνεδριάσει το
Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Προφανώς διότι η κυβέρνηση θέλει το ζήτηµα της
αντιµετώπισης του προσφυγικού ζητήµατος να το συζητήσει και να δηµιουργήσει
ευρύτερες συναινέσεις γύρω από τις λύσεις που θα δοθούν.
Χθες άκουσα την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία
ανταποκρινόµενη και στο χριστιανικό µήνυµα της αγάπης και της φιλανθρωπίας,
δηλώνει ότι θα συνεχίσει και θα εντείνει την προσπάθειά της να περιθάλψει πρόσφυγες.
Να σας πω και άλλη µια διάσταση που µου είπαν διάφοροι φίλοι που
ασχολούνται µε το πρόβληµα. Περίπου, λέει, 5 εκατοµµύρια Έλληνες, προσέξτε, 5
εκατοµµύρια Έλληνες έχουν δώσει τουλάχιστον από ένα κουτί γάλα για τους πρόσφυγες
τους τελευταίους µήνες. Αυτό δείχνει πραγµατικά ότι δεν είναι στα λόγια, δεν είναι σε
επίπεδο πολιτικής διακήρυξης, αλλά βιώνεται από την κοινωνία ως εθνικός στόχος η
περίθαλψη, η αλληλεγγύη, η συµπαράσταση στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ,
τους πρόσφυγες κυνηγηµένοι από τον πόλεµο και από τα υπόλοιπα δεινά.
Με αυτή την έννοια το Υπουργείο Παιδείας διεκδικεί ένα µικρό µερίδιο
ευθύνης να ανταποκριθεί στη λαϊκή όπως σας ανέφερα νωρίτερα, συνείδηση
αλληλεγγύης, στην ιστορικότητα στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα και η Σία σχετικά µε
το θέµα της προσφυγιάς. Οι Έλληνες ξέρουν. Έχει πόνο η προσφυγιά µέσα και
χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθούµε στα προβλήµατα που τίθενται
από το προσφυγικό ζήτηµα.
Και επίσης σε ένα συνολικό σχέδιο γιατί δεν είναι θέµα µόνο
διακηρύξεων, είναι θέµα δράσεων το οποίο αναλαµβάνει και η χώρα µας σε συνεργασία
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τονίζω. Είναι πανεθνικός στόχος σε µια χώρα η οποία
έχει µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα, αλλά που διατηρεί την περηφάνια της και την
αίσθηση φιλοξενίας και το καθήκον αλληλεγγύης που προκύπτει από την ιστορία της. Κι
αυτό θα έλεγα ότι είναι ευχής έργον, ότι σήµερα σε διάφορους θεσµούς και πρώτα –
πρώτα

στην

κυβέρνηση

προϊστανται

πρόσωπα

και

διατυπώνονται

πολιτικές

αλληλεγγύης, σκεφτείτε εάν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική πραγµατικότητα και γενικότερα

η εκπροσώπηση διαφόρων κρίσιµων θεσµών, αναφέρθηκα νωρίτερα, µε τέτοιο πνεύµα
φιλαλληλίας, αλληλεγγύης, αγάπης, ποια µπορεί να ήταν η πραγµατικότητα και στη
χώρα µας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, αφού ξεκαθαριστούν
όλα αυτά που µας είπατε, δηλαδή πόσο θα µείνουν, το ζήτηµα της σίτισης και όλα αυτά,
σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης που εκπονείτε, ποιοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν αυτό
το έργο της στήριξης, της παροχής βασικών γνώσεων; Εκπαιδευτικοί που εργάζονται
τώρα στα σχολεία; Αναπληρωτές που βρίσκονται στον πίνακα και δεν εργάζονται;
Δηλαδή ποιοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν αυτό το έργο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα – πρώτα πρέπει να δούµε ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες και
πιστεύουµε είτε σε εθελοντικό επίπεδο, είτε µε ανακατανοµές στο υπάρχον προσωπικό,
είτε και µε προσλήψεις αναπληρωτών, αναλόγως τα κενά που θα υπάρχουν και τις
ειδικότητες που θα λείπουν, θα προχωρήσουµε στην αντιµετώπιση των οξυµένων
αναγκών. Πολλά πράγµατα είναι ανοιχτά και πάντα λειτουργούµε επί τη βάσει – το
τονίζω – των οικονοµικών δεδοµένων, των δηµοσιονοµικών δεδοµένων που είναι
δυσµενή και του µεγάλου αποθέµατος εθελοντισµού και αλληλεγγύης που υπάρχει στην
κοινωνία µας και για άλλη µια φορά θέλω να τονίσω την εµπειρία που έχουµε τα
προηγούµενα χρόνια από τη δουλειά των εκπαιδευτικών στη χώρα µας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μπορείτε να µας εξηγήσετε για τον εθελοντισµό; Θα καλέσετε
εκπαιδευτικούς εθελοντικά χωρίς αµοιβή για να συνδράµουν σε αυτή την προσπάθεια;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εµείς δεν θα καλέσουµε. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ίδιοι. Οι ίδιοι, τα σχολεία,
οι εκπαιδευτικοί. Αυτό, επαναλαµβάνω, δείχνει ότι από τα κάτω βιώνει η κοινωνία ένα
πανεθνικό στόχο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν περιµένουν δηλαδή οι άνθρωποι
από εµάς. Εµείς πρέπει να ικανοποιήσουµε ανάγκες που δεν είναι εύκολο να
προβλεφθούν µε ένα τρόπο καθολικό, όχι αποσπασµατικό και να ικανοποιηθούν.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα διαφοροποιήσω λίγο την ατζέντα και θα κάνω µια ερώτηση
στην κυρία Αναγνωστοπούλου. 10 Μαρτίου έχει οριστεί η εξ αναβολής δίκη για τους 12
φοιτητές που διώκονται για τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στο νόµο 4009. Ως
πανεπιστηµιακός είχατε ταχθεί υπέρ των φοιτητών. Σήµερα ισχύει η ίδια άποψη από τη
θέση που είστε;

Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και ως πανεπιστηµιακός και από τη θέση που είµαι γιατί δεν
έχω χάσει την ιδιότητα του πανεπιστηµιακού, ισχύει απολύτως αυτή η άποψη. Βεβαίως
και δεν θέλω και από αυτή τη θέση που είµαι να εµπλακώ στη δικαιοδοσία της
δικαιοσύνης. Είναι άλλο το έργο της δικαιοσύνης. Αυτό όµως που θέλω να πω και από
αυτή τη θέση, αλλά και ως πανεπιστηµιακός, είναι ότι οι καταλήψεις δεν µπορούν να
αποτελούν πειθαρχικό αδίκηµα και εν τέλει ποινικό αδίκηµα. Αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό για µένα προσωπικά, αλλά θεωρώ και για την ηγεσία του Υπουργείου.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτονοήτως.
Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτονοήτως. Άρα λοιπόν αυτή τη θέση που είχα πριν, την
έχω και τώρα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αν δεν ήµουνα σε αυτή τη θέση θα ζήταγα να
πάω µάρτυρας στο δικαστήριο, για παράδειγµα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που έχει
γίνει τόσος ντόρος ότι σταµατάνε τέλη Φεβρουαρίου. Να µας πείτε λίγο, είναι ένα νέο
σχέδιο, µας είπατε ότι ξεκινάει από Σεπτέµβρη και από πού θα χρηµατοδοτούνται; Εάν
παίζουν κάποιο ρόλο στη χρηµατοδότηση και οι δήµοι;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κ. Παπαγεωργίου είναι ειδικός ως Γενικός Γραµµατέας Δια βίου
Μάθησης να µας δώσει µια απάντηση.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αναφορικά µε τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης πρέπει να γνωρίζετε
πρώτα απ’ όλα πώς έχουν προχωρήσει τα προηγούµενα χρόνια για να καταλάβετε και
ποια προβλήµατα πρέπει να αντιµετωπίσουµε ώστε να συνεχίσουµε στο µέλλον. Τα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης χρηµατοδοτούνταν εξ ολοκλήρου για το προηγούµενο
διάστηµα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, από το ΕΣΠΑ που λέµε.
Η συνέχειά τους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τον ίδιο τρόπο.
Δηλαδή µε την επανένταξή τους στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την περίοδο
2014 έως 2020. Η πραγµατικότητα είναι ότι στις 29 Φεβρουαρίου έφτασαν στο τέλος
τους οι συµβάσεις των απασχολούµενων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
Συνεπώς αυτό που µπορεί να γίνει είναι να δηµιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο
λειτουργίας, το οποίο θα εξορθολογίζει το όλο σύστηµα στο οποίο δραστηριοποιούνται.
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν είναι ότι η χρηµατοδότηση για τα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης στο επόµενο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι κατά 4/5 µικρότερη. Δηλαδή

καλούµαστε να πραγµατοποιήσουµε µια διαδικασία εκπαιδευτική µε 32 εκατοµµύρια η
οποία στο προηγούµενο διάστηµα στοίχισε περισσότερα από 80 εκατοµµύρια.
Για να πραγµατοποιήσουµε αυτό χωρίς να δηµιουργήσουµε περικοπές
και χωρίς να δηµιουργήσουµε ούτε στην εργασία, ούτε στους περιφερόµενους
αναταραχή, δηλαδή να καταφέρουµε να κρατήσουµε τον ίδιο αριθµό κέντρων και τον ίδιο
αριθµό, αλλά και µεγαλύτερο αυξανόµενο επωφελούµενων, η απαραίτητη προϋπόθεση
ήταν να βρεθούν τα χρήµατα τα οποία θα συµπλήρωναν τις οικονοµικές ανάγκες.
Τα χρήµατα αυτά µπορούν να βρεθούν µόνο σε συνέργεια µε άλλους
φορείς. Οι άλλοι φορείς είναι άλλα υπουργεία µε τα οποία µπορούµε να συνεργαστούµε,
οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και όλη η διαδικασία να πραγµατοποιηθεί ενισχυµένη ως προς
τις θέσεις εργασίας για τη διοίκηση και ως προς τον ίδιο τον αριθµό εκπαιδευτών.
Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι σε µια πολύ καλή εξέλιξη. Ήδη
έχουµε τη συγκατάβαση φορέων, οι οποίοι µέχρι στιγµής έχουµε µιλήσει µε την ΚΕΔΕ
και έχουµε µιλήσει και µε το Υπουργείο Εργασίας το οποίο µπορεί να µας βοηθήσει και
βρισκόµαστε στην ευτυχή θέση να µπορούµε να δεσµευτούµε ότι θα ανοίξουν
συντοµότατα µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα µε προγράµµατα τα οποία θα είναι
προσαρµοσµένα στις τοπικές ανάγκες και µε τον ίδιο αριθµό εµπλεκόµενων δήµων.
Δηλαδή παρ’ όλο ότι µας κόβουν τη χρηµατοδότηση, όπως σχεδίασαν το
2014, εµείς καταφέρνουµε να µην βγάλουµε κανέναν δήµο εκτός του προγράµµατος.
Ίσως µάλιστα µπορέσουµε να προσθέσουµε κι άλλους και να λειτουργήσουν τα Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης εξίσου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είχατε δηλώσει ότι τον Ιούνιο κάθε έτους,
ξεκινώντας από φέτος, οι µεταθέσεις και οι αποσπάσεις και ο πίνακας αναπληρωτών θα
ολοκληρώνεται µέχρι τον Ιούνιο, ώστε 1η Σεπτέµβρη να µην υπάρχει κανένα κενό. Τι
ενέργειες έχετε κάνει µέχρι τώρα και σε ποια διαδικασία βρισκόµαστε;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχετε ενδιαφέρον και γνώση των προβληµάτων. Σας παρακολουθώ. Θα
κάνουµε αναλυτική ενηµέρωση των αναγκαίων υπηρεσιακών µεταβολών, ούτως ώστε
σύντοµα, αφού λύσουµε και το ζήτηµα που έχει προκύψει µε τον τρόπο που θα
προσληφθούν φέτος οι πίνακες των αναπληρωτών, δεδοµένου, επαναλαµβάνω, ότι δεν
µπορεί να υπάρξουν, όπως ρωτήθηκα, διαγωνισµός. Θα γίνει µε την εποπτεία του ΑΣΕΠ
η συγκρότηση των πινάκων των αναπληρωτών.

Και θα έχουµε συζήτηση εξαντλητική. Υπάρχει σχέδιο που το έχουµε
κουβεντιάσει και µε την ΟΛΜΕ και µε τη ΔΟΕ και έχει προχωρήσει σε καλό βαθµό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μιλάτε για ενιαίο χάρτη ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτός ο χάρτης θα
στηριχθεί στον εθνικό διάλογο; Ή έχετε ξεκινήσει κάποια µελέτη προκειµένου να τον
δηµιουργήσετε; Ένα αυτό.
Δεύτερο. Αυτή την χρονική περίοδο τα παιδιά της Γ’ Λυκείου
εγκαταλείπουν τις τάξεις. Αν πάτε σε µια τάξη θα δείτε 1, 2, 5 παιδιά σε σύνολο 20, τα
υπόλοιπα κάθονται στα σπίτια τους κάνουν ιδιαίτερα, ή φροντιστήρια, χρησιµοποιώντας
το δικαίωµα που τους δίνετε να εξαντλήσουν το όριο των απουσιών δικαιολογηµένων και
αδικαιολόγητων.
Είναι ένα χρόνιο ζήτηµα, δεν είναι φετινό. Προσπάθησε κάποτε µια
συνάδελφός σας Υπουργός να πάρει µέτρα, αλλά λόγω καταλήψεων, εγκατέλειψε αυτή
την προσπάθεια.
Και ένα τρίτο. Είναι η δεύτερη φορά που αποσύρετε η τροπολογία για την
κατάργηση της επάρκειας χορήγησης διδασκαλίας στους καθηγητές ξένων γλωσσών. Τι
συνέβη και αυτή τη φορά; Ο κ. Λοβέρδος, θυµάµαι, ότι είχε µιλήσει για συµφέροντα στη
Βουλή. Γι’ αυτό και το απέσυρε. Υπάρχει κάτι τέτοιο και τώρα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν υπάρχει κάτι διατυπωµένο αυτή τη στιγµή. Αυτό που είδαµε είναι ότι
ήταν µια διάταξη η οποία δεν υπήρχε ανάγκη να κατατεθεί και να προχωρήσει.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μα, έχει ψηφιστεί και από την Επιτροπή …
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Άλλο αυτό. Λέω για µας. Για µας λέω. Δεν ήταν ούτε προτεραιότητα, ούτε
και επιλογή µας. Άλλωστε πιο πολύ έµοιαζε να είναι στα κατάλοιπα από προηγούµενες
νοµοθετικές εν εξελίξει πρωτοβουλίες και όχι µια επιλογή, επαναλαµβάνω, δική µας. Τη
βρήκαµε κατατεθειµένη και µας την δώσανε.
Σχετικά µε το θέµα των σχολείων και των εξετάσεων. Το πρόβληµα είναι
οι εξετάσεις. Ο τρόπος, αυτή η κρεατοµηχανή των εξετάσεων, που και το σχολείο
υποβαθµίζει και τα παιδιά τα οδηγεί σε καταστάσεις που γνωρίζετε.
Είναι από τα κεντρικά ζητήµατα της συζήτησης, όχι το πρώτο, από τα
κεντρικά όµως, τα παρεπόµενα του σχεδιασµού ενός νέου λυκείου, τα οποία θα
κουβεντιάσουµε. Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η πρόσβαση.

Δεν πρόκειται να πάρουµε µέτρα για να δυσκολέψουµε τη ζωή των
παιδιών. Ήδη είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα κυνηγάµε τα παιδιά για τις
απουσίες. Ξέρω ότι είναι υποβαθµισµένο το λύκειο και εξ αυτού του λόγου. Γι’ αυτό
αντιµετωπίζουµε το µείζον, την αιτία. Και η αιτία είναι ο τρόπος που ισχύει σήµερα για
την πρόσβαση στα πανεπιστήµια οιασδήποτε µορφής.
Και για την τρίτη ερώτηση. Όλα συζητιούνται στο διάλογο.

Υπάρχει

ευρωπαϊκή εµπειρία. Συζητιούνται όµως στο πλαίσιο του διαλόγου αυτά τα ζητήµατα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ερώτηµά µου είναι, θα υπάρχει κάποια µελέτη, θα κάνετε
κάποια µελέτη επ’ αυτού, ή θα βασιστείτε ….
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα νοµοθετηθεί στο τέλος ό,τι προκύψει ως κατάληξη του διαλόγου θα
υπάρξει νοµοθέτηση µετά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Χωρίς µελέτη;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μα, µελέτη θα γίνει. Προς Θεού.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω, εάν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη επιτροπή
που µελετά την αναθεώρηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ και ποια θα είναι η εµπλοκή της µε
την Επιτροπή του Εθνικού Διαλόγου; Γιατί θεωρώ ότι ένα τέτοιο θέµα, το οποίο αποτελεί
και ζήτηµα διαπραγµάτευσης, θα πρέπει να τεθεί και υπόψη του συνολικού εθνικού
διαλόγου για την παιδεία.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ανέφερα µε σαφήνεια ότι σε αυτή τη φάση δεν αναθεωρούµε την έκθεση
του 2011. Θα πάµε για νέα έκθεση. Αυτό το τονίζω, διότι βλέπω ότι διατυπώνονται από
ορισµένες πλευρές διάφορες απόψεις. Εµείς δεν ήρθαµε για να συνεχίσουµε γραµµικά
µια πολιτική όπως διατυπώνεται στην έκθεση του 2011, η οποία επιδείνωσε τα
πρόβληµα της εκπαίδευσης για δυο λόγους και λόγω ορισµένων ρυθµίσεων που
περιλαµβάνει, θα έλεγα µιας γενικότερης φιλοσοφίας, που διέπει αυτή την έκθεση, αλλά
και λόγω του γεγονότος ότι άφησε έξω από τη συζήτηση µεγάλα προβλήµατα της
εκπαίδευσης, ιδιοµορφίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως είναι η
παραπαιδεία.
Το

να

κουβεντιάζουµε

για

αναµόρφωση,

για

αναβάθµιση,

για

εκσυγχρονισµό, όποιο ορισµό και εάν θέλετε να βάλετε, του ελληνικού εκπαιδευτικού

συστήµατος χωρίς να κουβεντιάζουµε για το θέµα της παραπαιδείας, ή της παράλληλης
εκπαίδευσης, όπως θέλετε πέστε το, αυτό είναι λάθος και αναποτελεσµατικό.
Άρα λοιπόν τώρα συζητούµε έξι θέµατα, τα προσδιόρισα νωρίτερα, και
στη συνέχεια θα διαµορφωθεί, στη συνέχεια όµως µετά τον Ιούνιο, θα διαµορφωθεί η
ατζέντα για µια νέα έκθεση. Εκεί θα υπάρξουν βεβαίως τα συµπεράσµατα νωρίτερα του
εθνικού διαλόγου.
Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι για να είµαι σαφής, επειδή γίνεται συζήτηση
αυτές τις µέρες, και ειδικά να το πω δηµοσίως για τα ΤΕΙ που έχουν παράπονο. Θέλω να
είµαι σαφής ότι 500 θέσεις δεν λύνουν το ζήτηµα έξι χρόνων πλήρους ανοµβρίας. Θέλω
όµως ιδιαίτερα να πω για τα ΤΕΙ που είχαν οξυµµένο πρόβληµα και πριν επί εποχής
παχέων αγελάδων, θέλω να πω και εδώ είναι ο πίνακας και όσοι ενδιαφέρεστε να το
µελετήσετε, ενώ στα πανεπιστήµια ο µέσος όρος κατέβηκε η αναλογία από το 30 και κάτι
στο 29,44, στα ΤΕΙ κατέβηκε από το 85,12 στο 77,01. Δηλαδή σχεδόν 8 µονάδες η
αναλογία διδασκόντων διδασκοµένων.
Θέλω να επαναλάβω γιατί έχουν παράπονα τα ΤΕΙ, έχουν δίκιο, αλλά την
εποχή που έπρεπε να παίρνονται θέσεις δεν πάρθηκαν, ή έβγαιναν άγονες. Θέλω να
ρίξετε µια µατιά στον πίνακα να δείτε βάσει των δικών µας στοιχείων, ότι σε µερικά ΤΕΙ
κατέβηκε η αναλογία 10 και 12 και 15 ποσοστιαίες µονάδες, αλλά δεν είναι δυνατόν να
υποβαθµίσουµε τα πανεπιστήµια για να τα φτάσουµε όλα σε ένα ίδιο µέσο όρο. Το λέω
για να είναι διευκρινισµένο και παρακαλώ να το µελετήσετε όσοι ενδιαφέρεστε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας πληροφορήσουµε ότι όλοι µας εδώ στο τραπέζι και οι παράγοντες
οι υπηρεσιακοί, είµαστε πρόθυµοι για οποιοδήποτε ερώτηµα. Όπως επίσης για να είναι
και πιο λειτουργική η ενηµέρωση, σκεφτόµαστε να κάνουµε πιο θεµατικού τύπου
ενηµερώσεις από την ερχόµενη εβδοµάδα.
Και ένα από τα µεγάλα ζητήµατα τα οποία θα κουβεντιάσουµε είναι και
ζητήµατα τα οποία αφορούν και τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Αλλά αυτό θα το
πούµε αργότερα.

