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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  15/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  311/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Ιουλίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 15/21-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 310 απόφαση), 5) Βασιλάκη 
Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κυριακόπουλος Γεώργιος (προσέλευση 
στην υπ΄ αριθµ. 310 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας ∆ηµήτριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Οικονοµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην 313 απόφαση), 23) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 24) Πασχάλης Γεώργιος, 25) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 26) Σπίνος 
Γεώργιος και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 2) Λαφαζάνος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 6) Σούµπλης Μιχαήλ, 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της θέσπισης του ¨10¨ ως βάσης για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.  και Τ.Ε.Ι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Πανάγου ο πρόεδρος του ΤΕΙ είχε ειδοποιηθεί να είναι στη συνεδρίαση 
αλλά δεν µπόρεσε επειδή είχε ανειληµµένες υποχρεώσεις και έστειλε την τοποθέτηση του ΤΕΙ, 
την οποία όταν την έλαβα σας την παρέδωσα. 
 
Εκτιµώ ότι πρέπει να βγει ένα ψήφισµα από το Σώµα στο πνεύµα : 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας στη συνεδρίασή του της 27ης Ιουλίου 2006, συζήτησε τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στα περιφερειακά ΤΕΙ και στο ΤΕΙ Καλαµάτας µε την 
εφαρµογή από φέτος της βαθµολογικής βάσης «10» για την εισαγωγή φοιτητών στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
 
Επειδή οι εξελίξεις, ακόµη και µετά την πρόσφατη συνάντηση των προέδρων των ΤΕΙ µε τον 
Πρωθυπουργό Κ. Καραµανλή, δείχνουν ότι από τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά ο αριθµός των 
πρωτοετών φοιτητών σε πολλές σχολές και τµήµατα των περιφερειακών κυρίως ΤΕΙ θα 
µειωθεί σηµαντικά µε άµεση συνέπεια κάποια τµήµατα να συρρικνωθούν και να καταργηθούν, 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας αποφασίζει (οµόφωνα) να ζητήσει από την κυβέρνηση και 
το Υπουργείο Παιδείας: 

1. Η εφαρµογή της βαθµολογικής βάσης του «10» για την εισαγωγή σπουδαστών να γίνει 
σταδιακά 

2. Να αντικατασταθούν σταδιακά οι σχολές και τα τµήµατα που δεν προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των σπουδαστών µε άλλες σύγχρονου προσανατολισµού 

3. Κατάργηση των οµοειδών τµηµάτων των τριών κεντρικών ΤΕΙ υπέρ των 
περιφερειακών 

4. Χρηµατοδότηση των περιφερειακών ΤΕΙ ώστε να αντιµετωπίσουν τα οξυµένα 
οικονοµικά προβλήµατα, να συµπληρώσουν τις υποδοµές τους και να προσελκύσουν 
και να διατηρήσουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό 

5. Αύξηση του στεγαστικού επιδόµατος και του ποσοστού εκπτώσεων στις συγκοινωνίες 
για τους σπουδαστές των περιφερειακών ΤΕΙ 

6. Συνολική αύξηση των δαπανών για τη δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε δεν θα είχα λόγους να διαφωνήσω πλην όµως µετά λύπης 
µου διαπιστώνω  επίκληση αυξήσεως δαπανών και δεν ακούω κατά 

πόσον αυτά είναι ή δεν είναι από τον ιδρώτα του λαού τα οποία δαπανώνται από ορισµένους οι 
οποίοι τα δηµιουργούν καταστρέφοντας περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού δηµοσίου, 
αποτέλεσµα του ιδρώτα του Ελληνικού λαού το οποίο χύνεται για την αποκατάστασή τους 
αφειδώς. Θα ήθελα λοιπόν να προστεθεί ή µάλλον και να µου εξηγηθεί τίνος επιτέλους είναι η 
ευθύνη αυτών των αθλιοτήτων που συµβαίνουν στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα της χώρας. Αν κάποιος πληρώνει για αυτές τις αθλιότητες και τις καταστροφές που 
είναι µέρος και του ιδρώτα του δικού µου. Και αν σε τελευταία ανάλυση οι άλλοι δεν 
ενδιαφέρονται για τον ιδρώτα το δικό τους να χύνεται χωρίς αποτέλεσµα, εγώ τουλάχιστον το 
δικό µου ιδρώτα θέλω να πιάνει τόπο. Θα έλεγα λοιπόν µέσα στο ψήφισµα να προστεθεί και η 
ευθύνη των διοικούντων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για το σεβασµό των περιουσιακών 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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στοιχείων, για την αναξιοπρέπεια των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για να µπορέσει 
επιτέλους το κεφάλαιο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ πέραν των άλλων που σωστά ζητούνται (βελτίωση 
συνθηκών κτλ) να µπορέσει επιτέλους κι αυτή η εκπαίδευση να βρει το δρόµο της και να 
βγάλει επιστήµονες που δυστυχώς δεν βγάζει επιστήµονες και αυτό δεν είναι µοµφή κατά του 
συνόλου αλλά µιας µερίδος διδασκόντων και διδασκοµένων. Κατά συνέπεια στο ψήφισµα να 
συµπεριληφθεί και η ανάγκη περιφρουρήσεως της αξιοπρεπείας και της περιουσίας του 
Ελληνικού δηµοσίου, των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που ανήκουν στο Ελληνικό 
δηµόσιο. 
 

 
Εµείς ήδη από την περασµένη φορά είχαµε καταθέσει ένα συγκεκριµένο 
ψήφισµα. Το ψήφισµα που είχαµε καταθέσει δεν απέχει µακριά απ΄ αυτό το 

ψήφισµα το οποίο προηγουµένως µας διαβάσατε. Κατά συνέπεια ενώ είχα κάτι να πω, κάποια 
πράγµατα δεν φρονώ αυτή τη στιγµή, είναι περασµένη και η ώρα, ότι θα έπρεπε να πω κάτι 
παραπάνω. Επειδή ειπώθηκαν όµως και στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο διάφορα πράγµατα, θα 
ήθελα να εξηγήσω το εξής, ότι πριν από είκοσι χρόνια όταν συζητήθηκε η ίδρυση της 
δηµιουργίας του ΤΕΙ, όλοι ενθουσιάστηκαν γιατί προσέβλεπαν σε µια ανάπτυξη της περιοχής, 
διότι θεωρούσαν το αυτονόητο, ότι το κράτος από µόνο του θα φρόντιζε να έχει ένα επίπεδο 
γνώσης τέτοιο που θα άξιζε κάποιος να έρθει να σπουδάσει στην Καλαµάτα. ∆υστυχώς και η 
Καλαµάτας όπως και όλες οι άλλες πόλεις, έµειναν σ΄ αυτό το µοντέλο ανάπτυξης. Η Καλαµάτα 
τηρώντας το µοντέλο της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Πάτρας αλλά ακόµα και της 
Λάρισας και της Κοζάνης πολύ σωστά σκέφτηκε ότι ήταν µια µορφή ανάπτυξης και 
διαρθρώθηκε οικονοµικά γύρω απ΄ αυτό το πράγµα, γύρω από την έλευση φοιτητών του ΤΕΙ. 
∆εν είναι κακό αυτό, είναι µια µορφή ανάπτυξης. Η παιδεία αυτή τη στιγµή είναι γεγονός ότι 
δεν βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο θα ήθελα κανείς να βρίσκεται. Και βρίσκεται σ΄ αυτό το 
επίπεδο όχι επειδή φταίει ο ∆ήµος Καλαµάτας, προφανέστατα φταίει η πολιτεία. Και φταίει η 
πολιτεία από την πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Κατά 
συνέπεια ο ∆ήµος το µόνο που έχει να κάνει είναι να ζητήσει να συντηρηθεί το ΤΕΙ αφενός και 
να µην επιτρέψει τη συρρίκνωσή του. Με ποιους τρόπους θα γίνει αυτό το ξέρει το υπουργείο, 
το ξέρει η πολιτεία, το ξέρει η εκπαιδευτική κοινότητα. Εµείς ζητάµε λοιπόν το αυτονόητο, να 
µην συρρικνωθεί – καταργηθεί το ΤΕΙ και κατά συνέπεια οι όποιες διαρθρωτικές αλλαγές θα 
γίνουν, θα γίνουν µε έναν ήπιο τρόπο. Ένας ήπιος τρόπος ο οποίος θα προετοιµάσει το ΤΕΙ 
καλλίτερα διότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός που έρχεται στο µέλλον και ονοµάζεται 
ιδιωτική πανεπιστήµιο. 
 
Επειδή σ΄ αυτό το θέµα υπήρξε πολύ µεγάλη συζήτηση, ότι και σε άλλες χώρες όπως και στην 
Αγγλία υπήρξαν πανεπιστήµια τα οποία κατέβασαν µια σειρά από απαιτήσεις για να γίνουν ποιο 
ελκυστικά. ∆εν είναι κακό το να γίνει ελκυστικό και να γεµίσει κόσµο και φοιτητές η πόλη. Άρα 
λοιπόν το ψήφισµα στο οποίο είχαµε την περασµένη φορά καταθέσει και το οποίο είναι στο 
πλαίσιο του ψηφίσµατος το οποίο προηγουµένως µας διαβάσατε, συµφωνούµε απόλυτα. 
 

 
Κε Πρόεδρε και εµείς από την πλευρά µας καταδικάζουµε την εµµονή της 
κυβέρνησης σ΄ αυτήν την αυθαίρετη απόφαση για την ύπαρξη της βάσης του 10 

στις εξετάσεις εισαγωγής στα ΤΕΙ και ΑΕΙ, που αφήνει έξω από τα ιδρύµατα χιλιάδες νέες και 
νέους που προέρχονται κυρίως από τα φτωχά λαϊκά στρώµατα. Απ΄ ότι φαίνεται είναι ένα 
εφεύρηµα που χρησιµοποιεί η κυβέρνηση για να εµφανίζεται υπέρµαχος της «αξιοκρατίας» και 
της «ποιότητας», την οποία µε όλα τα µέτρα της ολοένα υποβαθµίζει. Αποτελεί έµµεσο τρόπο 
κατάργησης απαξιωµένων περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΙ και ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν πρόχειρα, για 
την καλλιέργεια ψεύτικων ελπίδων στους νέους που σπουδάζουν, αφού πολλές σχολές είναι 
χωρίς επιστηµονικό και επαγγελµατικό αντίκρισµα. Όχι όµως για να αντικατασταθούν µε κάτι 
καλύτερο, αλλά για να ευνοηθεί η πιο άγρια εργασιακή εκµετάλλευση  των «απορριφθέντων» 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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νέων και να ενισχυθεί η πελατεία των αετονύχηδων σχολαρχών της κατάρτισης, των 
ψευτοκολεγίων και ιδιωτικών ΙΕΚ. 
 
Η βάση του 10 στις εξετάσεις εισαγωγής πρέπει άµεσα να καταργηθεί. Είναι µια αδικία που 
γίνεται σε βάρος χιλιάδων νέων, εφόσον δεν πρόκειται για εξετάσεις αποτίµησης του 
µορφωτικού επιπέδου των µαθητών, αλλά εξετάσεις κατατακτήριες και δεν έχει κανένα νόηµα 
η ύπαρξη οποιουδήποτε ορίου. Μεταθέτει στους µαθητές που υποβάλλονται στην ψυχοφθόρα 
διαδικασία των εξετάσεων, τους γονείς που χάνουν το λογαριασµό µε τα φροντιστήρια, την 
ευθύνη, για την «αποτυχία» εισαγωγής σε κάποια σχολή, για να βγουν λάδι οι αντιλαϊκές 
κυβερνητικές επιλογές. 
 
Τοποθετούµαστε απέναντι στις φωνές και τις ψευτοπρωτοβουλίες που ξεδιπλώνονται µε 
αφορµή τη βάση του 10, από τους αιρετούς και τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και του 
ΣΥΝ, οι οποίες ξεκινούν από την πολιτική της ιδιωτικοποίησης και του κατακερµατισµού της 
εκπαίδευσης, από την αντίληψη που θέλει τους φοιτητές να είναι «πελάτες»! 
 
Καταγγέλλουµε τις θέσεις και τη δράση που αναπτύσσουν πανελλαδικά οι δήµαρχοι και οι 
νοµάρχες της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΝ, καθώς και την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ∆ΚΕ), που αξιώνουν να µην ισχύσει η εισαγωγική βάση, όχι όµως από 
τη σκοπιά του δίκιου των νέων που απορρίπτονται και της αναβάθµισης της δηµόσιας δωρεάν 
Παιδείας, αλλά µε βάση τις «αρνητικές συνέπειες που δηµιουργούνται για τις πόλεις τους» µε 
τη µείωση του αριθµού των φοιτητών! Εδώ έχουµε 7.000 φοιτητές, δεν είδαµε και καµία 
ιδιαίτερη ανάπτυξη. Αυτή τους η θέση έχει να κάνει µε το «όραµα» της ανάπτυξης που θέλει 
την ελληνική οικογένεια να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι 
ανάγκες της. 
 
Είναι ντροπή και για τους δηµάρχους και τα κόµµατα που τους στηρίζουν να βλέπουν τους 
φοιτητές ως πελάτες και να διαµορφώνουν τις θέσεις τους για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ, όπως οι 
βιοµήχανοι, µε βάση το κέρδος! Ζητούν από την κυβέρνηση να µην ελαττωθεί η φοιτητική 
µετανάστευση προς την επαρχία για σπουδές, να µην χάσουν τους φοιτητές που τους βλέπουν 
στις πόλεις τους ως πελάτες, ως πορτοφόλια έτοιµα για αφαίµαξη. Η ντροπή θα έπρεπε να 
ξεχειλίζει! 
 
Κι όµως, οι τοπάρχες των παραπάνω πολιτικών δυνάµεων ούτε καν κοκκινίζουν. . . 
Προκειµένου να τσιµπήσουν κάποιο ψήφο από µερικούς µαγαζάτορες και ιδιοκτήτες 
διαµερισµάτων, νοµιµοποιούν πλήρως τη φοιτητική µετανάστευση που κοστίζει δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ στις λαϊκές οικογένειες. 
 
Οι δήµαρχοι και οι νοµάρχες της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται πως είναι συνυπεύθυνοι για 
την πολιτική της εµπορευµατοποίησης και υποβάθµισης των ΑΕΙ – ΤΕΙ και συνολικά της 
Παιδείας. Αυτό έκαναν και κάνουν και µε τις απαιτήσεις τους να έχει ΑΕΙ και ΤΕΙ η πόλη τους, 
βοηθώντας έτσι την πολυδιάσπαση των σχολών και των τµηµάτων. 
 
Αντί να διεκδικούν και να παλεύουν για τα δικαιώµατα των εργατών, των αγροτών, των 
µικροµεσαίων και της νεολαίας, στηρίζουν και εφαρµόζουν την αντιλαϊκή πολιτική, εµπαίζουν 
το λαό, ενώ υιοθετούν και διεκδικούν τα αιτήµατα των επιχειρηµατιών, προσποιούµενοι πως το 
κάνουν για το καλό «της τοπικής κοινωνίας»! 
 
Επείγουσα είναι η ανάγκη οι φοιτητές και οι εργαζόµενοι οι λαϊκές οικογένειες, οι νέοι και οι 
νέες, να γυρίσουν την πλάτη σε αυτά τα κόµµατα. Να καταψηφίσουν τους υποψήφιούς τους 
στις ερχόµενες τοπικές εκλογές. Να ενισχύσουν τους αγωνιστικούς συνδυασµούς συνεργασίας 
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που στηρίζουν το ΚΚΕ, το ∆ΗΚΚΙ, η Παρέµβαση Αριστερών Πολιτών, η Κοµµουνιστική 
Ανανέωση και άλλες ριζοσπαστικές δυνάµεις. 
 
Καλούµε τους εργαζόµενους να διεκδικήσουν: 

• Παιδεία δηµόσια και δωρεάν, στην υπηρεσία των αναγκών του λαού. Κατάργηση κάθε 
ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Παιδεία 

• Καθιέρωση Ενιαίου ∆ωδεκάχρονου Βασικού Σχολείου, ώστε να αποκτούν όλοι 
ανεξαίρετα οι νέοι ένα υψηλό επίπεδο γενικής µόρφωσης, απαραίτητο υπόβαθρο για 
οποιαδήποτε µετέπειτα επιλογή ζωής, που θα διαµορφώνει πρώτα από όλα ανθρώπους 
ικανούς να παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους. 

• Απεξάρτηση του σχολείου από την πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΤΕΙ. 
• Κατάργηση των ιδιωτικοποιηµένων ΙΕΚ, ΚΕΚ και δηµιουργία υψηλού επιπέδου 

δηµόσιων µεταλυκειακών επαγγελµατικών σχολών µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
• Αναδιαµόρφωση µιας πραγµατικά Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποκλειστικά 

δηµόσιας και δωρεάν, που θα παρέχει πλήρη επιστηµονική και επαγγελµατική επάρκεια 
στους αποφοίτους της και δε θα είναι παραµάγαζο των επιχειρήσεων µε πτυχία 
διαβατήρια για την ανεργία. 

• ∆ωρεάν σίτιση, στέγαση, φτηνό εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλους 
τους φοιτητές – σπουδαστές. 

• Απόσυρση του νόµου πλαισίου. Καµία αναθεώρηση στο άρθρο 16 του Συντάγµατος. 
• Εξασφάλιση σταθερής εργασίας για όλους µε πενθήµερο, 7ωρο, 35ωρο. 

 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι είµαι κι εγώ υπέρ όλων των κριτηρίων που 
κάνουν ποιοτικότερα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Πιστεύω πως αυτό βέβαια πρέπει 

να γίνει µε µια πρόοδο, να σηκωθεί στα στάθµη της εκπαίδευσης αναβαθµίζοντας την ποιότητά 
της από την πρώτη βαθµίδα, από το δηµοτικό. Οι ποιοτικοί φραγµοί δεν µπορεί να είναι αιτία 
να κλείσουν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύµατα επαρχιακών πόλεων µε όλες τις συνέπειες που ο 
καθένας από µας µπορεί να αντιληφθεί. Και δεν αναφέροµαι µόνο στις οικονοµικές περιπτώσεις 
αλλά και σε ποιες ενέργειες . . . (αλλαγή ταινίας) . . . εκεί των νέων θα διοχετευθεί.  
 
Κατά της θέσπισης λοιπόν του 10 σ΄ αυτή τη δεδοµένη στιγµή. Πρέπει να γίνει αναβάθµιση 
από την πρώτη βαθµίδα. Ευχαριστώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε, είναι σωστό αυτό που είπε ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος. Το 
προηγούµενο ψήφισµα και αυτό που φέρνει ο Πρόεδρος από τα ΤΕΙ δεν 

έχουν µεγάλες διαφορές. Και ακόµα - λείπει ο κ. Αθανασόπουλος - τα αυτονόητα δεν τα 
κουβεντιάζουµε. Είµαστε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις µικρότερες δαπάνες για την 
παιδεία. Η αύξηση λοιπόν των δαπανών για την παιδεία που είναι καθολικό αίτηµα, είναι 
αυτονόητο ότι θα συνοδεύεται και µε µέτρα τα οποία δεν µπορούµε να τα λύσουµε εµείς σαν 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ως προς τι λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση; Εγώ δεν νοιώθω εδώ ότι είµαι ο 
άνθρωπος ο ειδικός που θα λύσω τα θέµατα της παιδείας. Τα γνωστά των πολιτικών κοµµάτων 
θέσεων, απόψεων προτάσεων και αντιλήψεων τα γνωρίζουµε όλοι. Εµείς σαν ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο απαιτούµε τρία πράγµατα: 
Να µην υποβαθµισθεί το ΤΕΙ Καλαµάτας, έχουν αναπτυχθεί εµπορικές σχέσεις ναι, και 
ανάπτυξης σχέσεις και οικονοµικές και από την άλλη µεριά µιλάµε για όλα τα υπόλοιπα που 
συµφωνούµε και οµονοούµε οι πάντες ότι πρέπει να αναβαθµισθεί το θέµα της παιδείας 
συνολικότερα, από την πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια, την τριτοβάθµια. ∆εν είναι εκεί η 
διαφωνία µας. Η αύξηση των δαπανών όµως είναι απαραίτητη, φυσικά µε πολλές διαρθρωτικές 
αλλαγές οι οποίες θα ωφελήσουν το σύνολο της παιδείας. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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Θεωρώ ότι ακούστηκαν πολλά µε τα οποία συµφωνώ. Πρέπει να πω 
όµως  ότι ζούµε στην ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης, ότι χώρες 

που προσβλέπουν στην ανάπτυξη πρέπει να έχουν ένα ισχυρό ανθρώπινο δυναµικό, ένα 
ανθρώπινο δυναµικό το οποίο έχει ισχυρά εφόδια στην ανταγωνιστική κοινωνία, στην 
ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης. Η άποψή µου είναι ότι πρέπει πραγµατικά να επιδιώξουµε 
και να διασφαλίσουµε την ποιότητα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. ∆εν µπορούµε να 
ισοπεδώνουµε τα εφόδια και τα προαπαιτούµενα, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε 
σωστούς επαγγελµατίες, σε ανθρώπους οι οποίοι πραγµατικά µπορούν να έχουν και 
σταδιοδροµία και να συµβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου αν δεν έχουµε ισχυρά 
προαπαιτούµενα εφόδια.  
 
Θεωρώ ότι για την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά και στα ΤΕΙ, δεν µπορεί 
κανείς να µπαίνει µε υπολειπόµενα εφόδια, µε βάση κάτω από το 10. Πρέπει να επιδιώξουµε 
τον ανταγωνισµό, πρέπει να επιδιώξουµε την ποιότητα και θεωρώ ότι θα πρέπει η Ελληνική 
Πολιτεία να εκπονήσει µια συνολική µελέτη των επαγγελµάτων, των αναγκαίων εφοδίων, των 
πανεπιστηµιακών σχολών, να τις διατάξει κατά ένα τέτοιο τρόπο ορθολογικά. Και πιστεύω 
Πρόεδρε ότι είναι άστοχη η σύνδεση της ανάπτυξης των πόλεων µε το θέµα των 
εκπαιδευτικών εφοδίων και προαπαιτούµενων που χρειάζεται ένας σωστός επιστήµονας και 
αύριο ένας σωστός επαγγελµατίας. 
 

 
Συµφωνώ µ΄ αυτά που είπε ο Βασίλης ο Οικονοµόπουλος αφού η χαµηλή 
ποιότητα σπουδαστών αλλά και σπουδών δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 

είναι κριτήριο ανταγωνισµού µέσα στην Ευρώπη του σήµερα αλλά και στην Ευρώπη του 
µέλλοντος. Αναµφίβολα για να τονωθούν, γιατί αυτό είναι το ζητούµενο, οι τοπικές κοινωνίες, 
πρέπει να σταµατήσει πάση θυσία η απαξίωση του θεσµού των ΤΕΙ που γινόταν µέχρι τώρα.  
 
Για να σταµατήσει αυτή η απαξίωση και τα ΤΕΙ να προσελκύουν τους χιλιάδες νέους της 
χώρας, πρέπει πάση θυσία να ανωτατοποιηθούν, να αναβαθµισθούν. Θέλουµε να 
αναβαθµισθούν; Αν ναι, τότε πρέπει να συµπεριλάβουµε κε Πρόεδρε στο ψήφισµα και δύο – 
τρεις παραγράφους ακόµα. Αυτοί οι παράγραφοι έχουν να κάνουν µε την εκχώρηση 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους απόφοιτους των ΤΕΙ αλλά και στην χορήγηση του 
δικαιώµατος διοργάνωσης αυτόνοµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στα ΤΕΙ. Αυτή 
τη στιγµή κύριοι συνάδελφοι που µιλάµε, υπάρχουν σαράντα τµήµατα σε όλα τα ΤΕΙ της 
χώρας στα οποία δεν έχουν εκχωρηθεί επαγγελµατικά δικαιώµατα µε αποτέλεσµα αυτά τα 
τµήµατα, µεταξύ αυτών και το δικό µας το τµήµα ΧΡΗΜΕΛ που ανήκει στη σχολή ∆ιοίκησης – 
Οικονοµίας, ενώ ξεκίνησε µε τις καλλίτερες των προϋποθέσεων, µε υψηλότατες βαθµολογίες, 
αν και φαινόταν ότι ήταν περιζήτητο, αρχίζει χρόνο µε το χρόνο να υστερεί, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι οι εισακτέοι πέφτουν κάτω από το 10. Ωστόσο όµως µέσα στα σαράντα τµήµατα 
όπου απαιτείται γι΄ αυτά τα τµήµατα όπου αποφοιτούν οι νέοι της χώρας µας να γίνει 
εκχώρηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, πρέπει να γίνει και στο δικό µας τµήµα. 
 
Είπα νωρίτερα ότι αυτά τα δύο σηµεία είναι άκρως σηµαντικά αφού έτσι θα ξαναγίνουν πόλος 
έλξης για τη νεολαία τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. Πάντως ειδικότερα για την πρώτη 
περίπτωση σας ανέφερα και µάλιστα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι σε πρόσφατη 
συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός προχθές µε τους προέδρους των ΤΕΙ της χώρας 
κατάθεσε δέσµευση ότι τέλος του χρόνου θα έχουν υπογραφεί τα σχετικά προεδρικά 
διατάγµατα όπου θα εκχωρούνται επαγγελµατικά δικαιώµατα σε όλους τους απόφοιτους των 
ΤΕΙ της χώρας. ∆έσµευση κατατέθηκε και αυτό είναι το ποιο σηµαντικό, και για τον περιορισµό 
των εισακτέων στα κεντρικά ΤΕΙ. Και η αύξηση των εισακτέων θα γίνει υπέρ των 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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περιφερειακών ΤΕΙ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Η δέσµευση ήταν για να αρχίσει ο 
περιορισµός των εισακτέων από το ακαδηµαϊκό έτος 2007 – 2008. Μάλιστα επ΄ αυτού δόθηκε 
και εντολή να εκπονηθεί σχετική µελέτη όπου θα προβλέπει αν θέλετε τη συγχώνευση ή  και 
τη συρρίκνωση τµηµάτων. ∆ηλαδή δεν µπορεί να λειτουργεί το φυτικής παραγωγής στο ΤΕΙ 
Αθήνας, στο ΤΕΙ Πειραιά, στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Κάποια φυτικής παραγωγής θα καταργηθούν 
και θα λειτουργούν τα µισά. 
 
Άρα καταλήγοντας, παρακαλώ πολύ µέσα στο ψήφισµα να συµπεριλάβετε την εκχώρηση 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε όλους τους απόφοιτους των ΤΕΙ. Βεβαίως αυτό συναντά την 
αντίδραση επαγγελµατικών σωµατείων και οργανώσεων αποφοίτων ΑΕΙ, αλλά αν θέλουµε το 
δικό µας ΤΕΙ να σταθεί στα πόδια του πρέπει να το βάλουµε στο ψήφισµά µας, καθώς επίσης η 
χορήγηση δικαιώµατος διοργάνωσης αυτόνοµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στο 
ΤΕΙ γιατί έτσι ανωτατοποιείται, αύξηση της χρηµατοδότησης στα ΤΕΙ και τον περιορισµό των 
εισακτέων που συµπεριλαµβάνεται στο ψήφισµα. 
 

 
Εγώ κε Πρόεδρε δεν θα συµµετέχω στην έκδοση ψηφίσµατος. ∆υστυχώς 
και σ΄ αυτό το σηµείο, είµαστε ίσως η µοναδική χώρα η οποία 

δηµιουργούσε ή έχει δηµιουργήσει ιδρύµατα χωρίς ουσιαστικά να δέχονται ακόµα και οι 
ακαδηµαϊκοί διδάσκαλοί µας αξιολόγηση. Ως εκ τούτου αφού έχει αρχίσει ένας διάλογος 
σοβαρός. . . Χαίροµαι που βλέπω στην τηλεόραση των πρώην πρύτανη του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών κ. Σταθόπουλο µε φοιτητές οι οποίοι φαίνονται πεφωτισµένοι ουσιαστικά να συζητούν 
τέτοια σοβαρά θέµατα. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι περιττεύουµε και µάλλον µε τα πολλά 
ψηφίσµατα – σκεφτείτε εάν κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο στείλει σε αυτή την επιτροπή, στο 
Υπουργείο αυτά τα πράγµατα, τι µπλέξιµο θα γίνει.  
 
Εγώ θεωρώ ότι. . . Το άσχηµο µε εµάς είναι ότι δεν αρχίσαµε το διάλογο, µας τον επέβαλαν το 
διάλογο, µας τον επέβαλε ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση, µας τον επέβαλαν οι ανάγκες και 
δυστυχώς συρθήκαµε να κάνουµε αυτόν τον διάλογο. Γι΄ αυτό το λόγο που ανέφερα και µήτε 
πάλι νοιώθω κόµπλεξ εάν ή όχι λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήµια, διότι µπορεί να 
λειτουργήσουν και χωρίς την έγκριση τη δική µας απ΄ ότι φαίνεται. Εγώ σήµερα χάρηκα π.χ. 
να βλέπω το κ. ∆ήµαρχο να είναι στο Ικόνιο και να βαφτίζουν το µεγαλύτερο µεταγωγικό 
πλοίο µεταξύ του καπιταλιστικού κόσµου και της λαϊκής δηµοκρατίας της Κίνας. Προσέξτε να 
δείτε. Λαϊκή δηµοκρατία της Κίνας η δεύτερη δύναµη ναυσιπλοΐας σε ότι αφορά τα 
εµπορευµατοκιβώτια. Μετά να σας πω και ένα άλλο παράδειγµα γιατί είµαι κι εγώ παθών. 
Εντάξει, οπωσδήποτε δεν είπε κανείς να εγκαταλειφθεί η δηµόσια υγεία αλλά αν δεν ήταν τα 
ιδρύµατα, πόσοι Έλληνες δεν θα είχαν πεθάνει από τις εγχειρήσεις τις τόσο σοβαρές της 
καρδιάς κλπ αν δεν υπήρχε το ΩΝΑΣΕΙΟ, αν δεν υπήρχε το ΥΓΕΙΑ. Πηγαίναµε όλοι στην 
Αγγλία, πηγαίναµε όλοι στις πρώην ανατολικές χώρες και τώρα έρχονται αυτοί σ΄ αυτά τα 
ιδρύµατα.  
Ως εκ τούτου δεν θα συµµετέχω σ΄ αυτή τη ψηφοφορία γιατί έχουν αναλάβει οι καθηγητάδες 
να τα βγάλουν πέρα. 
 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής εισήγησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση τις 
κατατεθειµένες προτάσεις: 
Α) Στην πρόταση ψηφίσµατος του κ. ∆ιασάκου ΚΑΤΑ τάσσονται όλοι οι παρόντες σύµβουλοι 

εκτός του κ. ∆ιασάκου που τάσσεται ΥΠΕΡ, ενώ απέχει της ψηφοφορίας ο κ. 
Ζαφειρόπουλος. 

Β) Στην πρόταση ψηφίσµατος του κ. Προέδρου όπως αυτό συµπληρώθηκε µε προτάσεις των 
κ.κ. Αθανασόπουλου και Μπάκα Ιωάν, ΥΠΕΡ  τάσσονται όλοι οι παρόντες σύµβουλοι εκτός 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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του κ. ∆ιασάκου που τάσσεται ΚΑΤΑ, ενώ απέχει της ψηφοφορίας ο κ. Ζαφειρόπουλος. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσµατος επί της θέσπισης του ¨10¨ως βάσης για την 
εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι σύµφωνα µε το σχέδιο ψηφίσµατος που κατατέθηκε 
από τον κ. Πρόεδρο όπως αυτό συµπληρώθηκε µε προτάσεις των κ.κ. 
Αθανασόπουλου και Μπάκα Ιωάννη.  

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Αργυροπούλου Βασιλική 

  4. Βασιλάκη Γεωργία 

  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  14. Μαλαπάνης Χρήστος  

  15. Μασούρας Γρηγόριος 

  16. Μαυρέα Αικατερίνη 

  17. Μέλιος Ιωάννης 

  18. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
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  21. Οικονοµόπουλος Βασίλειος 

  22. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  23. Πασχάλης Γεώργιος 

  24. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  25. Σπίνος Γεώργιος 

  26. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Πανααγιωτοπούλου 

 
 


