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ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας καλωσορίσουµε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και να
πούµε ότι είναι µαζί µου ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, ο
καθηγητής ο κ. Αγγελόπουλος. Είναι ο κ. Παντελής Κυπριανός ο καθηγητής
που µετά τη συνέντευξη Τύπου αν έχετε ορισµένες διευκρινίσεις, ερωτήσεις
µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κυπριανό για το εγχείρηµα πανεπιστήµια –
ΤΕΙ.
Είναι ο καθηγητής ο κ. Αθανασίου ο οποίος είναι ο Πρόεδρος
του ΙΚΥ. Του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών και µπορείτε πάλι να
συζητήσετε

µαζί

του

οποιεσδήποτε

λεπτοµέρειες

σε

σχέση

µε

τις

δραστηριότητες του ΙΚΥ.
Είναι ο κ. Ιωαννίδης ο γενικός Γραµµατέας µε ευθύνη τα
προγράµµατα ΕΣΠΑ. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Εάν έχετε τις όποιες απορίες και
διευκρινίσεις και χαιρόµαστε που είναι µαζί µας και ο κ. Σταύρος
Παναγιωτίδης, ο Διευθυντής του Γραφείου στον Πρωθυπουργό για κοινωνικά
ζητήµατα που συµπεριλαµβάνει και θέµατα εκπαίδευσης και προφανώς
οτιδήποτε γενικότερο µπορείτε να το συζητήσετε και µε τον κ. Παναγιωτίδη.
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Θα θέλαµε να συζητήσουµε τρεις κατηγορίες θεµάτων σήµερα.
Η µία κατηγορία θεµάτων έχει σχέση µε τον ένα χρόνο από την ψήφιση του
νόµου πλαίσιου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση πέρσι στις αρχές Αυγούστου.
Το δεύτερο είναι η χρηµατοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης,
των ιδρυµάτων µας της ανώτατης εκπαίδευσης και το τρίτο θέµα είναι το
εγχείρηµα συνεργειών ανάµεσα στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ.
Θα κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και στη συνέχεια
θα απαντήσουµε προφανώς σε όποιες ερωτήσεις και θα σας δοθεί και ένα
κείµενο από τον κ. Μπόβαλη στο τέλος.
Αν θυµηθούµε τι συζητιόταν πέρσι τέτοια εποχή σε σχέση µε το
νοµοσχέδιο τότε που είχε βγει σε διαβούλευση, αν θυµάστε υπήρχε µια
απίστευτη καταστροφολογία, µια προοπτική του απόλυτου τέλµατος που θα
ήταν τα πανεπιστήµια κι τα ΤΕΙ και νοµίζω ότι για λόγους ηθικής και πολιτικής
τάξης, θα έπρεπε κανείς λίγο να δει πού είµαστε σήµερα ένα χρόνο µετά.
Θα επικεντρωθώ σε τρία ζητήµατα που πέρσι, επιµένω, τέτοια
εποχή ήταν στην επικαιρότητα σχεδόν κάθε µέρα. Το πρώτο θέµα που είχε
συζητηθεί πέρσι σε αυτό το πλαίσιο ήταν ότι καταστρέφουµε τα µεταπτυχιακά.
Δεν θα υπάρχουν µεταπτυχιακά. Είναι το τέλος των µεταπτυχιακών και µια
καταστροφολογία γύρω από τα µεταπτυχιακά.
Να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα ένα χρόνο µετά. Η
πραγµατικότητα είναι ότι λειτούργησε και πρέπει και δηµόσια θα ήθελα να
ευχαριστήσω την 9µελή Επιτροπή επικεφαλής της οποίας ήταν ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου και στην οποία συµµετείχαν πρυτάνεις και
ακαδηµαϊκοί. Πρυτάνεις του ΕΜΠ, του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του ΤΕΙ
Κρήτης και πολλοί γνωστοί πανεπιστηµιακοί.
Το αποτέλεσµα είναι το εξής: ότι αυξήθηκαν κατ’ αρχήν τα
δωρεάν µεταπτυχιακά κατά 20%. Δηλαδή είχαµε 211, θα σας δώσουµε τα
νούµερα, και είµαστε τώρα στα 259 µεταπτυχιακά δωρεάν. Απολύτως
δωρεάν.
Ως προς τα υπόλοιπα είχαµε 735 και τώρα έχουµε 923. Αυτό
είναι το σύνολο. Άρα έχουµε αύξηση και εδώ των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων. Το θέµα όµως δεν είναι ποσοτικό, για να είµαστε και
συνεννοηµένοι. Το θέµα είναι το ποιοτικό και γι’ αυτό έχουµε την επιτροπή η
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οποία µελέτησε έναν – έναν τους φακέλους και ενέκρινε ένα τεράστιο
ποσοστό από την πρώτη φορά. Υπήρξε αναποµπή, δεν υπήρξε απόρριψη,
δεν είχε αυτή την αρµοδιότητα, υπήρξε αναποµπή και πολλά από τα
µεταπτυχιακά που επανήλθαν διορθωµένα εγκρίθηκαν. Ο κ. Αγγελόπουλος
µπορεί να σας πει και πολύ περισσότερες λεπτοµέρειες.
Άρα ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι η καταστροφολογία, ότι
τινάζουµε στον αέρα τα µεταπτυχιακά µε το νόµο έχει διαψευστεί. Και εδώ θα
πρέπει να πούµε ότι όχι µόνο αυξήθηκαν, όπως είπαµε τα δωρεάν, αλλά για
πρώτη φορά τα µεταπτυχιακά που είναι µε δίδακτρα είναι υποχρεωµένοι να
εισάγουν µέχρι 30% παιδιά που λόγω οικονοµικών δυσχερειών δεν µπορούν
να πληρώσουν τα δίδακτρα.
Και επειδή πάρα πολλές φορές γίνεται µια παρεξήγηση δεν
καθιερώθηκαν τα δίδακτρα µε το νόµο πέρσι. Αυτά υπήρχαν. Εµείς θελήσαµε
µε τις διαδικασίες αυτές να µειωθούν και όντως έχουν µειωθεί, αλλά κυρίως
µας ενδιαφέρει και η ποιότητα.
Δεύτερη καταστροφολογία από πέρσι. Ότι έτσι όπως είχαµε
ρυθµίσει τις διατάξεις για τις πρυτανικές εκλογές, δηλαδή ότι ήταν
µονοσταυρία για τον πρύτανη και µονοσταυρία για τους υποψηφίους
αντιπρυτάνεις, ότι δεν θα έχουµε υποψήφιους και ότι µε το που κάθονται µαζί
θα τσακώνονται διότι όλοι αυτοί δεν είναι από µια οµάδα, όπως ήταν από το
προ-προηγούµενο καθεστώς γιατί το προηγούµενο καθεστώς πραγµατικά
ήταν εξαιρετικά προβληµατικό.
Αν θυµάστε, τα Συµβούλια ιδρύµατος λέγανε ποιοι θα είναι
υποψήφιοι και µετά ο Πρύτανης έδινε τη δυνατότητα σε κάποιους
ακαδηµαϊκούς να ασκήσουν το λειτούργηµα του Αναπληρωτή Πρύτανη.
Εδώ λοιπόν έχουν γίνει εκλογές σε 17 πανεπιστήµια και ΤΕΙ.
Κανένα πρόβληµα απολύτως. Σε όλα έγιναν µε τις κανονικές διαδικασίες,
εκτός από τα Γιάννενα που έγιναν µε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε κανένα δεν
υπήρξε πρόβληµα.
Δεύτερο. Παντού υπήρχαν υποψήφιοι και για τη θέση του
Πρύτανη και για τη θέση του Αντιπρύτανη. Και το σηµαντικότερο ότι παντού
δεν υπήρξε µια δυστοκία στη συνεργασία ανάµεσα στους Πρυτάνεις και τους
Αντιπρυτάνεις και βεβαίως στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων. Αυτό όµως
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πάλι θα πρέπει να το επισηµαίνουµε, γιατί δεν είναι σωστό αυτή η
καταστροφολογία να τη χρεώνονται τα πανεπιστήµια, να τα χρεώνονται τα
δηµόσια πανεπιστήµια η οποία πέρσι έγινε για καθαρά πολιτικούς και
κοµµατικούς λόγους και πραγµατικά θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο αντίλογος
στα νούµερα και τις νέες πραγµατικότητες.
Αυτό που επίσης έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να το
χαιρετίσουµε αυτό ως κοινωνία, είναι ότι στα πρυτανικά σχήµατα, η µεγάλη
πλειοψηφία, η τεράστια συντριπτική πλειοψηφία όσοι έχουν εκλεγεί είναι
άτοµα η ατζέντα των οποίων ήταν το αύριο.
Η δοµή των πανεπιστηµίων τους για τα επόµενα 10 µε 15
χρόνια. Δεν ήταν τα σχήµατα τα φοβικά, τα σχήµατα τα κλειστά, τα σχήµατα
που δεν θέλανε να πάµε πουθενά, παρά µόνο να βλέπουµε τη σηµερινή
κατάσταση.
Το τρίτο. Το τρίτο δεν ήταν κάτι που εκφράστηκε µόνο πέρσι.
Είναι ένα διαρκές πρόβληµα. Δεν θα αναλύσω τους λόγους της διάρκειάς του.
Έχει σχέση µε το άσυλο. Πέρσι, εάν θυµάστε, επαναφέραµε µια διάταξη για το
άσυλο, πολύ σύνθετο ζήτηµα το άσυλο δεν αντιλέγω. Τα στοιχεία ακόµη και
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που είχε µια Διοίκηση που δεν ήταν η πιο
φιλική προς το Υπουργείο Διοίκηση, διαψεύδουν ότι η ίδια η διάταξη έχει
αυξήσει τα προβλήµατα παραβατικότητας.
Εµείς δηλώσαµε στη Βουλή και παντού ότι υπάρχει πρόβληµα
παραβατικότητας, το οποίο όµως δεν λύνεται όπως προτείνουν πάρα πολύ
ελαφρά τη καρδία και αυτό που κάναµε ήταν να συστήσουµε µια οµάδα
εργασίας µε επικεφαλής τον κ. Παρασκευόπουλο, τον Καθηγητή του
Συνταγµατικού Δικαίου και πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, όπου υπάρχουν και
εκπρόσωποι

της

Εισαγγελίας

και

εκπρόσωποι

της

Αστυνοµίας

και

εκπρόσωποι προφανώς των Πρυτάνεων, αλλά και ειδικοί επ’ αυτών των
θεµάτων.
Μετά από πολλές συνεδριάσεις η Επιτροπή αυτή έχει καταλήξει
σε ένα πόρισµα. Το πόρισµα θα δηµοσιοποιηθεί την ερχόµενη εβδοµάδα και
είναι ένα πόρισµα, το οποίο θα δοθεί τώρα για διαβούλευση κυρίως ζητώντας
τις γνώµες, πρώτον των Συγκλήτων, δεύτερον των φοιτητικών Παρατάξεων
και τρίτον των πολιτικών Νεολαιών, για να µας πουν όχι γενικά και αόριστα ,
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αλλά για να µας πουν ακριβώς τι γίνεται µε τις προτάσεις που έχει το πόρισµα
της Επιτροπής Παρασκευόπουλου.
Δεύτερο θέµα πέρα από την αποτίµηση του νόµου ένα χρόνο
µετά, είναι η χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ. Φέτος, όπως
γνωρίζετε, συγκριτικά µε το ’16 και το ’17 έχουµε µια αύξηση 37% της
χρηµατοδότησης,

της

πραγµατικής

χρηµατοδότησης

του

κρατικού

προϋπολογισµού.
Θα σας δοθούν οι αριθµοί. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει
και η Σύνοδος Πρυτάνεων και των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ και δείχνει όχι
µόνο ότι ξεπερνιέται η κρίση σιγά - σιγά, αλλά ότι αυτό έχει και πάρα πολύ
συγκεκριµένες θετικές επιπτώσεις και ως προς τα οικονοµικά. Προφανώς δεν
πρέπει να σταµατήσουµε σε αυτό. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το
υπογραµµίσουµε.
Αυτό πράγµατι έχει υπογραµµιστεί και από εσάς, θα σας
δώσουµε τα στοιχεία και βεβαίως σε όλα αυτά τα στοιχεία να ξέρετε ότι δεν
περιλαµβάνονται οι δαπάνες που γίνονται µέσω του προϋπολογισµού των
δηµοσίων επενδύσεων, που έχουν σχέση κατά κύριο λόγο µε τις υποδοµές.
Επίσης µέσα σε αυτό το πλαίσιο των χρηµατοδοτήσεων όπως
θα δείτε αναλυτικά και στους πίνακες που θα σας δώσουµε, έχουν αυξηθεί
δραµατικά οι υποτροφίες για διδακτορούχους, για µεταδιδακτορούχους.
Είχαµε συζητήσει ξανά, αλλά τώρα ολοκληρώθηκαν οι προκηρύξεις και η
κατάθεση των φακέλων για τα άτοµα που θα έχουν τη δυνατότητα να
διδάσκουν στα Πανεπιστήµια στο πλαίσιο της απόκτησης της διδακτικής
εµπειρίας, που φέτος είναι τρία µαθήµατα και 750 € καθαρός µισθός, αυτό
που θέλουµε πάλι να πούµε είναι, να επικεντρωθούµε όσο θέλετε στα
νούµερα, αλλά να πούµε ότι πια όσοι κάνουν διδακτορικό και τελειώνουν το
διδακτορικό, αντιµετωπίζουν µια άλλη πραγµατικότητα. Μια πραγµατικότητα,
που τους κρατάει στον τόπο µας.
Είναι τα ερευνητικά προγράµµατα, είναι οι υποτροφίες, είναι οι
οµάδες

στα

ερευνητικά

προγράµµατα

στις

οποίες

συµµετέχουν

οι

µεταπτυχιακοί, εν πάση περιπτώσει έχει µια σηµασία και σε αυτό είµαστε
κατηγορηµατικοί ότι µε το σύνολο των παρεµβάσεών µας για πρώτη φορά

5

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 4/7/2018

µετά από πολλά χρόνια και από πριν την κρίση αλλά κυρίως µετά την κρίση,
δίνουµε µια συγκεκριµένη προοπτική σε αυτό τον κόσµο.
Τρίτο και τελευταίο θέµα είναι οι συνέργειες των Πανεπιστηµίων
και των ΤΕΙ. Θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω από την αρχή κάτι, για το οποίο
γίνεται καµία φορά µια παρεξήγηση καλοπροαίρετη. Δεν συζητάµε για την
πανεπιστηµιοποίηση των ΤΕΙ, δεν συζητάµε για τη συγχώνευση των ΤΕΙ µε τα
Πανεπιστήµια. Συζητάµε κάτι που είναι οι συνέργειες των ΤΕΙ µε τα
Πανεπιστήµια και η ίδρυση ταυτόχρονα νέων Τµηµάτων. Δηλαδή συζητάµε
για την προοπτική της επόµενης 15ετίας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατά µας.
Τι έχουµε κάνει σε αυτό; Έχουµε ζητήσει να µας προταθούν
πρόσωπα ώστε να είναι στις οµάδες εργασίας που έχουµε κάνει και µας
έχουν προταθεί κατά τεκµήριο οι Πρυτάνεις, οι Αντιπρυτάνεις, ή άτοµα που
έχουν πολύ µεγάλη εµπειρία από τη λειτουργία των Ιδρυµάτων.
Εµείς έχουµε κάνει τις αντίστοιχες οµάδες εργασίας και
διορίζουµε και ένα άτοµο ως εκπρόσωπο του Υπουργείου. Νοµίζω ότι κανείς
δεν µπορεί να θεωρήσει ότι αυτές είναι οµάδες εργασίας που ελέγχει το
Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει έναν

εκπρόσωπο και οι υπόλοιποι

υποδεικνύονται από τα ίδια τα Ιδρύµατα.
Γίνεται συζήτηση στο πλαίσιο των οµάδων εργασίας και οι
οµάδες εργασίας µας παραδίνουν ένα πόρισµα. Αυτό είναι είτε ένα πόρισµα
που παραδίδεται από την Επιτροπή ως πόρισµα της Επιτροπής, είτε γίνεται
µια σύνθεση των διαφόρων απόψεων που έχουν ακουστεί.
Αυτό είναι για πρώτη φορά που γίνεται. Πρώτη φορά είναι από
τα κάτω, δεν είναι κάτι που κάνει το Υπουργείο µε δικές του Επιτροπές και
σχεδιασµούς.
Αυτά τώρα τα πορίσµατα τα στέλνουµε στις Συγκλήτους και τα
θέτουµε σε δηµόσια διαβούλευση, που σηµαίνει ότι και η τοπική κοινωνία έχει
άποψη, και µέλη ΔΕΠ τα οποία δεν συµµετέχουν στις Συγκλήτους έχουν
άποψη.
Ξαναέρχονται στο Υπουργείο και συντάσσουµε το νοµοσχέδιο
πια µε βάση όλα αυτά. Αυτό το ξαναστέλνουµε

πίσω για δηµόσια

διαβούλευση και αφού πάλι πάρουµε τις προτάσεις, προχωράµε στη
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νοµοθέτηση. Όλα αυτά θα µπορούσαµε να τα είχαµε αποφύγει και να
προχωρήσουµε στις ρυθµίσεις αυτές µε Προεδρικά Διατάγµατα.
Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ παραδείγµατος χάριν έγινε µε Προεδρικά
Διατάγµατα. Και ξέρετε Προεδρικό Διάταγµα είναι ένα πράγµα που προτείνει
το Υπουργείο, πάει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και γίνεται Προεδρικό
Διάταγµα.

Εµείς

θεωρούµε

ότι

η

επόµενη

15ετία

των

Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών µας Ιδρυµάτων, αφορά το σύνολο της κοινωνίας και ως τέτοιο,
πρέπει να έχει την πλατύτερη δυνατή διαβούλευση.
Ταυτόχρονα προτείνονται και ερευνητικά Ινστιτούτα και τα διετή
προγράµµατα σπουδών στα οποία τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ θα έχουν µια
προνοµιακή δυνατότητα εισαγωγής, που θα είναι για επαγγελµατικά
πιστοποιητικά.
Με αυτή τη διαδικασία έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή το
νοµοσχέδιο για το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και έχει
κατατεθεί στην Βουλή το νοµοσχέδιο για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το
ΤΕΙ Ηπείρου.
Χτες βγήκε σε διαβούλευση οι προτάσεις της Επιτροπής για το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς µαζί και µε
την πρόταση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, η
πρόταση «Εύριπος» για την Εύβοια.

Με τις Πρυτανικές Αρχές του Γεωπονικού συναντήθηκε ο υπ.
Παιδείας

Με τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου και τον
νεοεκλεγέντα Πρύτανη

συναντήθηκε σήµερα ο υπουργός Παιδείας Κ.

Γαβρόγλου.
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Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκα

οι προτάσεις του

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την απορρόφηση των τµηµάτων του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία και την Βοιωτία.

Οι προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση τις επόµενες ηµέρες.

Τρεις Επιτροπές εργάζονται για τη συγχώνευση τριών ΤΕΙ µε
όµορα Πανεπιστήµια

Ήδη εργάζονται οι Επιτροπές που είναι κοινές για το
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου, για την Πάτρα και το
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας και η Επιτροπή η οποία παράδωσε το πόρισµά της
ανάµεσα στο διεθνές Πανεπιστήµιο, στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και το
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στη
σηµερινή Συνέντευξη Τύπου, ενώ έκανε τις ακόλουθες επισηµάνσεις:
Α. Ο λόγος που κάνουµε αυτή την εξαντλητική διαδικασία, είναι
για να µπορέσουµε να έχουµε όσο µεγαλύτερη συναίνεση γίνεται.
Β. Αν δεν υπάρχουν συµφωνίες, τα πράγµατα µπορούν να
παραµείνουν ως έχουν.
Γ. Δεν θα πιεστεί κανένας να ακολουθήσει το όποιο σχέδιο,
ακόµη κι αν αντανακλάται στο πόρισµα της Επιτροπής.
Δ. Εµείς θέλουµε τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις. Δεν θέλουν
κάποια Τµήµατα; Δεν θέλουν κάποια Ιδρύµατα; Μπορούν να παραµείνουν ως
8
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έχουν. Υπάρχει και το νοµικό καθεστώς και αν θεωρούν ότι σήµερα είναι µια
χαρά τα πράγµατα, µπορούν να παραµείνουν έτσι. Δεν λέω ότι υπάρχει µια
τέτοια τάση, αλλά θέλω να είναι σαφές ότι κανένας δεν θα πιεστεί.

Ε. Εµείς θα θέλαµε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συµµετέχει και
να είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτή τη
στιγµή έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Πάρα πολλές δυνατότητες να βοηθήσει
τα Ιδρύµατα να αντιµετωπίσουν δυναµικά αυτή την επόµενη 15ετία. Σε αυτά
τα θέµατα ορισµένοι Δήµοι έχουν δείξει εξαιρετική ευαισθησία και πραγµατικά
έχουν βοηθήσει τα Ιδρύµατα όλα αυτά τα χρόνια. Αρκετοί Δήµοι έχουν µείνει
σχετικά αδιάφοροι, τους καλούµε να εµπλακούν και στη συζήτηση αλλά
κυρίως και στη δέσµευση συγκεκριµένων πρωτοβουλιών που µπορούν να
πάρουν γι' αυτό το εγχείρηµα.
Εγώ τελείωσα, κ. Αγγελόπουλε αν θέλετε να προσθέσετε κάτι
εσείς και να πάµε στις ερωτήσεις.
Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καληµέρα κατ' αρχήν. Επιτρέψτε µου µόνο να
υπενθυµίσω ότι η δέσµευση που είχε δώσει ο Υπουργός µαζί µε τον
Πρωθυπουργό για αύξηση της χρηµατοδότησης κατά 40% των ΑΕΙ
πληρώθηκε –το «πληρώθηκε» όχι µε την έννοια των χρηµάτων, αλλά µε την
έννοια της πλήρωσης- κατά 37% όπως αναφέρθηκε πριν από τον τακτικό
προϋπολογισµό και επιπλέον αυτού υπάρχουν τα 11,8 εκατοµµύρια από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που δόθηκαν οριζόντια σε όλα τα ΑΕΙ.
Άρα στην πραγµατικότητα η αύξηση του προϋπολογισµού υπερβαίνει το 40%.
Θα ήθελα να επισηµάνω και δυο τρία ακόµη στοιχεία που
αφορούν την ροή του τακτικού προϋπολογισµού. Δεν είναι µόνο ότι είναι η
µεγαλύτερη από το 2013 αυτή η χρηµατοδότηση, είναι και ότι οι απολαβές
των Ιδρυµάτων κατά το 1ο εξάµηνο του έτους, δηλαδή Ιανουάριος µε τέλη
Ιουνίου, είναι οι µεγαλύτερες που έχουν δοθεί από το 2011.
Γιατί είναι αυτό σηµαντικό; Διότι πρώτον τα Ιδρύµατα έχουν
µεγάλο χρονικό διάστηµα µπροστά τους να κάνουν πλήρη απορρόφηση της
χορηγίας που η πολιτεία δίνει και δεύτερον βέβαια κατά συνέπεια αυξάνεται
και η ρευστότητα στην οικονοµία.
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Το τρίτο που θέλω να επισηµάνω είναι ένα θέµα που πέρσι µας
είχε

λίγο

ταλαιπωρήσει,

συγγραµµάτων.

είναι

οι

εξοφλήσεις

δαπανών

προµήθειας

Μέχρι σήµερα έχουν εξοφληθεί δαπάνες προµήθειας

συγγραµµάτων πέρα των 30 εκατοµµυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο
σύνολο του εξοφληθέντος ποσού το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. Άρα
µόνο στο 1ο εξάµηνο αυτού του ακαδηµαϊκού έτους έχουµε εξοφλήσει το
σύνολο του ποσού που πέρσι είχαµε εξοφλήσει.
Στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτοµέρειες. Ευχαριστώ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά µε το θέµα των
µετεγγραφών µιας και µιλάµε για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Είχατε
αναφερθεί πριν λίγους µήνες από το βήµα της Βουλής ότι θα θέλατε να
προχωρήσετε σε αλλαγές µε τη σύµπραξη και των υπολοίπων Κοµµάτων. Αν
έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο και αν θα γίνουν αλλαγές την επόµενη χρονιά.
Και µια δεύτερη ερώτηση σχετικά µε το νόµο για τις µετεγγραφές
αδελφών, αφορά µόνο τη χρονιά που µόλις ολοκληρώθηκε. Αν θα γίνει κάτι
αντίστοιχο και την επόµενη χρονιά. Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευχαριστώ κατ' αρχήν για την ερώτηση. Μετεγγραφές, πολύ
σοβαρό θέµα. Είχα κάνει µια πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων για να µπορέσουµε τα Κόµµατα να έρθουµε σε µια συνεννόηση
για το θέµα των µετεγγραφών και τους είπα ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου
είναι στη διάθεσή τους για οτιδήποτε στοιχείο ζητήσουν και πράγµατι πρέπει
να είναι µια πρόταση που να βασίζεται σε στοιχεία.
Μας ζητήθηκαν στοιχεία ορισµένες φορές νοµίζω δώσαµε
στοιχεία που ήταν περίπου 1.000 σελίδες, αλλά δεν είχαµε κανένα πρόβληµα.
Μας έστειλαν προτάσεις µόνο το Ποτάµι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η
Ένωση Κεντρώων. Δεν έχουµε πάρει προτάσεις από τη Νέα Δηµοκρατία, τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το ΚΚΕ.
Εµείς περιµένουµε τις προτάσεις τους για να µπορέσουµε να
δούµε αν υπάρχει µια δυνατότητα σύνθεσης όλων αυτών των προτάσεων για
να υπάρχει επιτέλους ένα σύστηµα µετεγγραφών. Άρα από τον Σεπτέµβριο
θα πάµε µε το υπάρχον σύστηµα. Ευθύνη των υπόλοιπων Κοµµάτων που δεν
έστειλαν, είναι να στείλουν ώστε να δούµε τι λέει ο καθένας µας και να
έρθουµε σε µια συνεννόηση για ένα σύστηµα το οποίο θα µπορεί να
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αντανακλά µια κοινωνική πραγµατικότητα. Αλλά ταυτόχρονα να µην
διαταράσσει και το ακαδηµαϊκό.
Με το ισχύον σύστηµα οι Μετεγγραφές φοιτητών

Με το ισχύον σύστηµα (σ.σ. αυτό που ίσχυσε και πέρσι) θα
γίνουν και φέτος οι µετεγγραφές φοιτητών από ΑΕΙ σε ΑΕΙ , ανακοόινωσε στη
σηµερινή Συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
Ο υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι για τα αδέρφια θα ισχύσει
η περσινή εγκύκλιος.

Αδιαφορία από τα πολιτικά κόµµατα πλην τρία
Ο υπουργός Παιδείας επέκρινε τα πολιτικά κόµµατα ότι
αγνόησαν την έκκλησή του να καταθέσουν προτάσεις για νεό σύστηµα
µετεγγραφών φοιτητών, λέγοντας τα εξής:
Η πρόταση :Είχα κάνει µια πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
για να µπορέσουµε τα Κόµµατα να έρθουµε σε µια συνεννόηση για το θέµα
των µετεγγραφών και τους είπα ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη
διάθεσή τους για οτιδήποτε στοιχείο ζητήσουν και πράγµατι πρέπει να είναι
µια πρόταση που να βασίζεται σε στοιχεία.
Ποια

κόµµατα

ανταποκρίθηκαν:

Μας

ζητήθηκαν

στοιχεία

ορισµένες φορές νοµίζω δώσαµε στοιχεία που ήταν περίπου 1.000 σελίδες,
αλλά δεν είχαµε κανένα πρόβληµα. Μας έστειλαν προτάσεις µόνο το Ποτάµι,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων. Δεν έχουµε πάρει προτάσεις
από τη Νέα Δηµοκρατία, τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το ΚΚΕ.
Περιµένουµε τις προτάσεις: Εµείς περιµένουµε τις προτάσεις
τους για να µπορέσουµε να δούµε αν υπάρχει µια δυνατότητα σύνθεσης όλων
αυτών των προτάσεων για να υπάρχει επιτέλους ένα σύστηµα µετεγγραφών.
Άρα από τον Σεπτέµβριο θα πάµε µε το υπάρχον σύστηµα. Ευθύνη των
υπόλοιπων Κοµµάτων που δεν έστειλαν, είναι να στείλουν ώστε να δούµε τι
λέει ο καθένας µας και να έρθουµε σε µια συνεννόηση για ένα σύστηµα το
οποίο θα µπορεί να αντανακλά µια κοινωνική πραγµατικότητα. Αλλά
ταυτόχρονα να µην διαταράσσει και το ακαδηµαϊκό.
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Ως προς το θέµα των αδελφών, οπωσδήποτε θα ισχύσει και του
χρόνου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το πόρισµα που είπατε της Επιτροπής για την
ανοµία στα Πανεπιστήµια για τη βία. Δεν µας λέτε κάτι παραπάνω; Είπατε την
ερχόµενη εβδοµάδα, αλλά σε τι πλαίσιο είναι; Δηλαδή είναι κάτι το οποίο
µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα; Είναι κάτι θεωρητικό;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας πω. Η Επιτροπή αυτή όπως σας είπα και το γνωρίζετε
και από παλαιότερες ανακοινώσεις µας είναι µια Επιτροπή στην οποία
συµµετέχουν οι Πρυτάνεις δια της Συνόδου Πρυτάνεων προφανώς,
εκπρόσωποι της Αστυνοµίας, της Εισαγγελίας, αλλά και πολλοί ειδικοί γύρω
από θέµατα παραδείγµατος χάριν ουσιών, γύρω από θέµατα πολιτικής στο
χώρο της Νεολαίας και τα λοιπά.
Αυτοί όλοι τους έχουν προχωρήσει σε ειδικές εισηγήσεις και
ειδικές προτάσεις. Όπως σας είπα, έχει µια ακόµη συνεδρίαση τεχνικού
χαρακτήρα για να κωδικοποιηθούν οι προτάσεις. Νοµίζω πρέπει να
σεβαστούµε τον Πρόεδρο, τον κ. Παρασκευόπουλο και τα µέλη της
Επιτροπής, όταν µας την παραδώσουν να την δηµοσιοποιήσουµε.
Πάντως να ξέρετε ότι είναι ένα σύνολο προτάσεων που θέτουν
πια για πρώτη φορά από το ’74 και µετά ένα πλαίσιο για το τι ακριβώς
εννοούµε άσυλο. Με αυτή την έννοια είναι µια εξαιρετικά επεξεργασµένη
πρόταση, έχουν γίνει συνεδριάσεις και σε πολλές πόλεις µε συµµετοχή κι
άλλων Πρυτάνεων και νοµίζω να περιµένουµε να το δηµοσιοποιήσει ο κ.
Παρασκευόπουλος.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το άσυλο. Θα είναι προτάσεις που θα είναι απλά
προτάσεις ότι έχουµε ένα πρόβληµα, ή θα είναι προτάσεις που θα είναι
υλοποιήσιµες;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι σαφές ότι δεν είναι το διαπιστωτικό µόνο στοιχείο. Αλίµονο
αν ήταν το διαπιστωτικό. Το πώς θα µπορέσουν να εφαρµοστούν, θα το
αποφασίσουµε αφού ακούσουµε και τις γνώµες των Συγκλήτων, των
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Φοιτητικών Παρατάξεων και των πολιτικών Νεολαιών γιατί νοµίζουµε ότι κι
αυτοί πρέπει να πουν τι σκέφτονται γύρω από αυτό το ζήτηµα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καληµέρα κ. Υπουργέ. Κρατώντας τις σηµειώσεις µου,
ξεκινήσατε την κουβέντα σας «… για λόγους ηθικής και πολιτικής τάξης», θα
ήθελα να σας θυµίσω ότι στις 7 Ιουλίου του 2017 σε µια συνέντευξή σας στο
«Κόκκινο» είχατε πει ότι ας αφήσουµε να ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές
εξετάσεις του 2017 για να παρουσιάσουµε το νέο εξεταστικό σύστηµα.
Φαντάζοµαι ότι θα µας το έχετε αναγγείλει ότι µέσα στο
καλοκαίρι και πιθανότατα στα θερινά τµήµατα της Βουλής θα φέρετε µια
πρόταση για το εξεταστικό σύστηµα.
Θα ήθελα εάν µπορούσατε να µας δώσετε ένα πλαίσιο και
επίσης να µου πείτε για τους λόγους της καθυστέρησης. Ετήσια καθυστέρηση
για την παρουσίαση της πρότασης.
Κατά δεύτερο. Επίσης για λόγους πολιτικής και ηθικής τάξης,
πέρσι είχε εµφανιστεί ένα πρόβληµα αντιγραφών στο Πανεπιστήµιο Πατρών
µε µια µεγάλη φοιτητική παράταξη στην οποία είχε εµπλακεί και µια άλλη
µεγάλη φοιτητική παράταξη. Μιλώ για µεγάλες φοιτητικές παρατάξεις και
είχατε πει ότι θα κάνετε µια επιτροπή για τις αντιγραφές.
Θα ήθελα να µας πείτε γιατί υπάρχει αυτή η επίσης ετήσια
καθυστέρηση και ξέρετε επειδή σας γνωρίζω πολλά χρόνια, θα τολµήσω µια
τρίτη ερώτηση, γιατί µε εντυπωσίασε. Τα σχήµατα που έχουν εκλεγεί κατά
πλειοψηφία στα πανεπιστήµια δεν έχουν φοβική ατζέντα. Τι νοείται φοβική
ατζέντα; Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό µε τη γνωριµία µας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι πολιτικό πλαίσιο µπορεί να έχει µη φοβική ατζέντα;
Είναι πολύ θολό πολιτικά και δεν σας έχουµε συνηθίσει σε τέτοια πλαίσια.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ούτε και εγώ σε τέτοιες φιλοφρονήσεις.

Υπουργός: Πριν τη νέα σχολ. Χρονιά
εισαγωγής στα ΑΕΙ
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Είµαστε σχεδόν έτοιµοι και

µπορούµε να πούµε ότι σίγουρα πριν τη νέα

σχολική χρονιά θα γίνει γνωστό, το νέο σύστηµα πρόσβασης των αποφοίτων
Λυκείων στα ΑΕΙ.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, κατά τη σηµερινή
Συνένευξη Τύπου, και υπογράµµισε τα εξής:

Ας αρχίσουµε από το πρώτο. Είναι ένα θέµα το σύστηµα
εισαγωγής. Είναι ένα θέµα εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο. Είµαστε από
πέρσι σε πολύ εντατικές συζητήσεις µε πάρα πολλούς φορείς. Εµείς ζητήσαµε
να το κρατήσουµε όσο γίνεται πιο χαµηλά γιατί είναι ένα πράγµα που η όχι
ιδιαίτερα καλά προετοιµασµένη επεξεργασία του µπορεί να οδηγήσει και σε
παρεξηγήσεις. Είµαστε σχεδόν έτοιµοι και είµαστε επίσης µπορούµε να πούµε
ότι σίγουρα πριν τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά θα γίνει γνωστό. Επιµένω για
νιοστή φορά ότι το µεγάλο πρόβληµα είναι πώς θα ξαναφτιάουµε το σχολείο,
πώς η Γ’ λυκείου θα λειτουργεί ως σχολείο. Πώς θα αναβαθµιστεί η
εκπαιδευτική παιδαγωγική διαδικασία µέσα στο σχολείο και από εκεί θα
προκύψουν όλα τα υπόλοιπα.
Για τις αντιγραφές µπορεί να κάνω λάθος και να έχετε εσείς
δίκιο. Εγώ δεν θυµάµαι να είχε γίνει καµία πρόταση για Επιτροπή.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε συνέντευξή σας, της επικαιρότητας συνεντεύξεις που
δίνετε στα ραδιόφωνα, είχατε αναφέρει ότι θα ήταν καλό να κάνουµε µια
συζήτηση µε µια επιτροπή για τις αντιγραφές µαζί µε τα πανεπιστήµια.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό είναι άλλο από το να συστήσουµε επιτροπή. Εγώ είχα πει
τότε ότι καλό είναι τα πανεπιστήµια να συζητήσουν αυτό το θέµα, γιατί είναι
από τα θέµατα τα οποία όλοι ιδιωτικά συζητάνε και δεν θέλει κανένας να το
συζητήσει δηµόσια.
Είχαµε, όπως ξέρετε και στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ένα τέτοιο κρούσµα φέτος από την ίδια µεγάλη παράταξη. Ελπίζω να έχει
σχέση µε ιδιοµορφίες των συγκεκριµένων φοιτητών και να µην είναι γραµµή
της συγκεκριµένης παράταξης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ερώτηση εκτός µικροφώνου.
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είµαι σε επικοινωνία γραπτή µε τον κ. Πρύτανη του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου έχει διαταχθεί ΕΔΕ, περιµένουµε τα αποτελέσµατα κλπ.
Και ξέρετε, το θέµα των αντιγραφών στο πανεπιστήµιο όταν
γίνεται µε τέτοιου είδους τρόπο που αγγίζει µια ιδιόµορφη επαγγελµατικότητα,
είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δεν είναι εάν κάποιος κάθεται δίπλα σε
κάποιον φίλο του, φίλη του και κάτι ψιθυρίζουν δεν είναι το τέλος του κόσµου.
Είναι όµως το τέλος του κόσµου όταν αυτό το πράγµα γίνεται µε σχεδιασµό
από τα πριν, µε εµπλοκή των νέων τεχνολογιών κλπ. Και σε αυτό θα είµαστε
κάθετοι.
Ως προς το τρίτο σας ερώτηµα, αυτό που εννοούµε όταν λέµε
φοβική ατζέντα, είναι η αδυναµία πολλών να συζητήσουν το µέλλον της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε συγκεκριµένους όρους, γιατί για το µέλλον όλοι
µπορούµε να πούµε ότι θέλουµε το καλό του πανεπιστηµίου και δεν το
αµφισβητεί κανένας αυτό.
Το ερώτηµα δεν είναι να έχουµε αυτό το ευχολόγιο. Το ερώτηµα
είναι εάν έχουµε πολύ συγκεκριµένες προτάσεις για το τι σηµαίνει το µέλλον.
Άρα µια κατανόηση του σήµερα και µια πρόβλεψη για το πώς η κοινωνία θα
είναι σε αυτό το µέλλον.
Αυτό που λέµε είναι ότι επικράτησαν εκείνα τα πρόσωπα και έχει
τεράστιο ενδιαφέρον ότι η επικράτηση αυτών των προσώπων είναι
ανεξάρτητα από πολιτικούς προσανατολισµούς, είναι από όλο το φάσµα το
πολιτικό, αλλά είναι εκείνοι οι ακαδηµαϊκοί που µίλησαν για το αύριο µε
συγκεκριµένους όρους και δεν µίλησαν µε γενικούς όρους και κυρίως δεν
µίλησαν µε όρους ότι απειλείται το παρόν. Αυτό εννοούσα µε το φοβικό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στην ουσία το ερώτηµά µας έχει να κάνει µε αυτό που
ρώτησε ο κ. Λαγκασάς στο πρώτο. Δηλαδή το πρώτο του ερώτηµα. Οπότε
µια και απαντήσατε σε αυτό, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ο µαθητής που θα
πάει φέτος στην Α’ λυκείου θα γνωρίζει πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά µε τι
θα εξεταστεί το ’21;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ’ αρχήν θα τα πούµε αναλυτικά, όπως είπαµε. Το δεύτερο
είναι ο µαθητής που θα πάει στην Α’ Λυκείου έχει πολύ µεγάλη σηµασία να
πειστεί ότι έχει Γ’ λυκείου το σχολείο του και όχι στα χαρτιά. Η ένταση δεν είναι
προς τα εσάς.
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Και να πειστούν οι γονείς του. Και να πειστεί η κοινωνία
ολόκληρη. Αλλά δεν έχει σχέση. Αυτοί που θα δώσουν τον Ιούνιο του 2020 θα
είναι µε ένα διαφοροποιηµένο σύστηµα. Αλλά η ερώτησή σας είναι για το
πρώτο, γιατί έχει κάθε δικαίωµα και το παιδί που πάει στην Α’ λυκείου να ξέρει
τι θα κάνει.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η ερώτησή µου έχει να κάνει µε το εξής: κάποιος
µαθητής της Α’ Λυκείου πρέπει να γνωρίζει όταν ξεκινάει την Α’ Λυκείου µε
ποιο εξεταστικό σύστηµα θα δώσει. Μέχρι τώρα είχαµε το παράδοξο ο
µαθητής της Α’ λυκείου που ολοκλήρωσε την Α’ Λυκείου δεν γνώριζε. Δεν
είναι ένα ζήτηµα αυτό;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί δεν έχει ξανασυµβεί.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πολλά δεν έχουν ξανασυµβεί και µέλος της παθογένειάς µας
είναι ότι πολλά πράγµατα έπρεπε να είχαν συµβεί. Εµείς λέµε σε όλα αυτά τα
παιδιά ότι πρέπει να επικεντρωθείτε στο σχολείο. Να δεχτούµε ότι αυτό είναι
το κυρίαρχο; Αλλά επιµένω αυτό θα έχουµε τη δυνατότητα αποκλειστικά να το
συζητήσουµε σε όση διάρκεια θέλετε.
Η έµφαση πρέπει να είναι στο σχολείο. Εµείς θέλουµε να
φτιάξουµε ένα λύκειο µε τις τρεις τάξεις συµπληρωµατικές η µία µε την άλλη
και τις τρεις τάξεις παιδαγωγικά έγκυρες.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουµε τώρα αυτή τη στιγµή έτσι όπως τα µέτρησα λίγο
πρόχειρα, περίπου 9. Έχετε δείγµατα και από άλλα ΤΕΙ, Πανεπιστήµια, που
να θέλουν; Εκτός από αυτά που ήδη ξέρουµε τώρα, να θέλουν να
προχωρήσουν σε συνέργειες; Έστω θεωρητικά να σας έχουν πει ότι µας
ενδιαφέρει;

Υπουργός: Ξεκινάµε συζητήσεις για συνέργειες των ΑΕΙ Κρήτης, ω του Παν.
Αιγαίου και ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Πρύτανης

Παν.

Κρήτης:

«Δεν

κάνουµε

συγχωνεύσεων»
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως. Κατ’ αρχήν σας ευχαριστώ γιατί αυτά τα αιτήµατα
έχουν έρθει από τα ίδια τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήµια. Δηλαδή εµείς είπαµε,
έχουµε αυτή τη δυνατότητα και άποψη, α

Αρχίζουµε συζητήσεις µε την Κρήτη επίσης για συνέργεις µε ΑΕΙ, δήλωσε ο
υπουργός Κ. Γαβρόγλου στη σηµερινή Συνέντευξη Τύπου.
«Υπάρχει το Πολυτεχνείο στα Χανιά, υπάρχει το Πανεπιστήµιο στο Ρέθυµνο
και στο Ηράκλειο και υπάρχει και το ΤΕΙ Κρήτης που είναι ένα από τα
εξαιρετικά ΤΕΙ που έχουµε στην Ελλάδα. Εµείς θα θέλαµε να εξαντλήσουµε τις
δυνατότητες συνεννόησης ανάµεσα σε αυτά τα τρία Ιδρύµατα. Αν δεν γίνει
δυνατό, θα συνεχίσουµε µόνοι µας τις συζητήσεις µε το ΤΕΙ» πρόσθεσε ο
υπουργός Παιδείας.

Για το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ο υπουργός Παιδείας δήλωσε:
«Πέραν τούτου µας έχει εκφράσει την ανάγκη µιας τέτοιας
συζήτησης και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και νοµίζουµε µετά από αυτό δεν
υπάρχει ούτε άλλο ΤΕΙ, ούτε άλλο Πανεπιστήµιο».

Για το Παν. Αιγαίου ο Κ. Γαβρόγλου είπε τα εξής:

«Είµαστε και σε συζήτηση µε το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου επίσης, αλλά είναι
αυτά για τα τρία δεν έχει συσταθεί οµάδα εργασίας».
Να πω και κάτι µε αφορµή το ερώτηµα της κας Στρίγκα.
Κοιτάξτε, ενώ για πολλά χρόνια υπήρχε µια ένταση γύρω από τις διοικητικές
ρυθµίσεις πολύ σηµαντικές, αλλά σε τελική ανάλυση διοικητικές ρυθµίσεις οι
οποίες είναι µε τους νόµους – πλαίσιο, µε αυτόν που ψηφίσαµε κι εµείς τον
Αύγουστο, κατά κύριο λόγο οι νόµοι αυτοί είναι ο πυρήνας τους οι διοικητικές
ρυθµίσεις. Έτσι δεν είναι; Βεβαίως µε ακαδηµαϊκές επιπτώσεις.
Εµείς θέλουµε να δούµε οτιδήποτε έχει γίνει στο διοικητικό
κοµµάτι να το δούµε και µε ένα µεταρρυθµιστικό, που έχει σχέση όπως σας
είπα τη 15ετία και άρα το περιεχόµενο, τα νέα Τµήµατα, τα νέα ερευνητικά
Ινστιτούτα, τα διετή και τα λοιπά.
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Εµείς δεν εφησυχάζουµε λέγοντας «Ωραία, ψηφίσαµε ένα νόµο ο
οποίος τέλος πάντων συζητήθηκε…» και σας είπα διάφορες διαστάσεις «και
το αφήνουµε εκεί». Για µας το σηµαντικό είναι πως ο νόµος αυτός θα
συνδυαστεί και µε το µεταρρυθµιστικό αυτό σχέδιο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επιτρέψτε µου µια διευκρίνιση επειδή καταθέτουν τα
παιδιά το µηχανογραφικό τους. Να κάνουµε λίγο σαφές ότι αυτά τα
Πανεπιστήµια, τα Ιδρύµατα που θα προκύψουν και που θα ψηφιστεί το
όποιο… δεν θα αφορούν τους νυν υποψηφίους; Δηλαδή αν ένα παιδί µπει στο
ΤΕΙ Θεσσαλίας θα αποφοιτήσει από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ή θα έχει τη
δυνατότητα να περάσει στο νέο –ξέρετε τι εννοώ- Πανεπιστήµιο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, το έχουµε ξεκαθαρίσει στο νοµοσχέδιο. Τα παιδιά που
µπαίνουν στα ΤΕΙ, αν τα ΤΕΙ αυτά εµπλακούν σε συνέργειες µε τα
Πανεπιστήµια, θα ολοκληρώσουν το πρόγραµµα των ΤΕΙ και στη συνέχεια θα
µπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και πανεπιστηµιακό πτυχίο.
Το λέµε αυτό διότι αυτά έχουν σχέση και µε τα νέα Τµήµατα.
Παραδείγµατος χάριν το τι θα ζητήσει ένα νέο Τµήµα για να πάρεις πτυχίο
πανεπιστηµιακό έχοντας πτυχίο ΤΕΙ, αυτό δεν είναι ο ίδιος αριθµός
µαθηµάτων παραδείγµατος χάριν από το ένα Τµήµα στο άλλο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το Δυτικής Αττικής είναι διαφορετικό. Το Δυτικής Αττικής από
τώρα, από τον Σεπτέµβριο αποφασίζουν αν θέλουν να πάνε στο πρόγραµµα
το πανεπιστηµιακό ή όχι.
Στα άλλα υπάρχει µία µεταβατική περίοδος απολύτως ευνοϊκή
για τους φοιτητές. Απλώς εµείς αυτό που λέµε είναι ότι αντί να το δηλώσουν
στο 1ο χρόνο τους τώρα, θα το αποφασίσουν όταν θα έχουν ολοκληρώσει όλα
τους τα µαθήµατα ως προς το ΤΕΙ, τα οποία θα ολοκλήρωναν έτσι ή αλλιώς
ακόµη κι αν έπαιρναν πανεπιστηµιακό πτυχίο λόγω της αντιστοίχισης των
µαθηµάτων. Και µετά θα αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν να πάρουν πτυχίο
ΤΕΙ ή να προχωρήσουν σύµφωνα µε τους όρους που θα βάλει το κάθε
Τµήµα.
Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επειδή ακριβώς
προέκυψε από τη σύζευξη δύο ΤΕΙ, συνιστά µια άλλη διαδικασία, το πρώτο.
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Το δεύτερο το Υπουργείο δεν πρόκειται να έρθει και να πει ποια
µαθήµατα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν θα νοµοθετήσει το Υπουργείο επί του
ακαδηµαϊκού ζητήµατος. Αυτά είναι αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων οι
οποίες θα παρθούν µε βάση την αυτοτέλεια των Ιδρυµάτων από τα ίδια τους
τα όργανα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε το αίτηµα για άδεια δεν είναι µόνο δικό σας, όπως
καταλαβαίνετε. Είναι και των συνεργατών, είναι και το δικό µας, όλοι είµαστε
στο ίδιο. Νοµίζουµε προς το τέλος του µήνα είναι µια …
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλετε να κάνουµε ένα πολύ µικρό σουµάρισµα κάποιων
πρωτοβουλιών; Κύριε Ιωαννίδη έχουµε µοιράσει τα κείµενα, νοµίζω η κα
Φακάρου τα έχει φέρει, αν έχει να πει δηλαδή κάτι ο κ. Ιωαννίδης, ο κ.
Αθανασίου ή ο κ. Κυπριανός, ή ο κ. Παναγιωτίδης, τώρα είναι η ώρα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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