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ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΕΙ ΣΟ ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ 
 
 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ Αιίκνπ, κε αθνξκή ηηο 
ζεκεξηλέο θαηαιήςεηο ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, δεηά γηα κία 
αθόκα θνξά ηελ απόζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην Νέν Λύθεην, πνπ ηζρύεη από 
ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. 

 Τπελζπκίδνπκε όηη ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην έρεη απνξξηθζεί από ην ζύλνιν 
ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ελώ είλαη λσπέο αθόκα νη κλήκεο από ηελ πξώηε 
εθαξκνγή ηνπ ζηνπο καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ, ε νπνία ζεκείσζε παηαγώδε απνηπρία.  

 Σν λνκνζρέδην απνηειεί κέξνο ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ην «λέν ζρνιείν 
ηεο αγνξάο» πνπ πινπνηείηαη εδώ θαη ρξόληα ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Σν 
αθνινύζεζαλ κεζνδεύζεηο όπσο ην “My School”, ε «αμηνιόγεζε θαη απηναμηνιόγεζε» 
θ.α. Σν αθνινπζνύλ θαη αιιαγέο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 ηόρνο είλαη λα έρνπκε ζρνιείν ηεο εκηκάζεηαο, ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ηεο 
εξγαζηαθήο παξαπιάλεζεο. Η Παηδεία όιν θαη πεξηζζόηεξν, γίλεηαη αγαζό γηα ιίγνπο. 
Μόλν νη «έρνληεο θαη θαηέρνληεο» ζα απνιακβάλνπλ ην δηθαίσκα ηεο κόξθσζεο ησλ 
παηδηώλ ηνπο. Σν λνκνζρέδην απηό απνδεηθλύεηαη βαζηά αλαρξνληζηηθό, αληηδξαζηηθό θαη 
κεγαιώλεη ηελ ςαιίδα ζε απηνύο πνπ έρνπλ θαη κπνξνύλ θαη ζ απηνύο πνπ παιεύνπλ 
γηα ηελ θαζεκεξηλή επηβίσζε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.  

 



Αγωληδόκαζηε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο θαη γηα Δεκόζηα Καζνιηθή Πνηνηηθή 
θαη Δωξεάλ Παηδεία γηα όινπο ζε έλα Εληαίν θαη Τπνρξεωηηθό ρνιείν γηα όια 
ηα παηδηά ωο ηα 18 ηνπο ρξόληα, γηα νπζηαζηηθή κόξθωζε θαη δηάπιαζε ηεο 

πξνζωπηθόηεηάο ηνπο. Επαγγεικαηηθέο ρνιέο θαη Εληαία Αλώηαηε 
Εθπαίδεπζε κεηά ην Λύθεην, απνθιεηζηηθά Δεκόζηα θαη Δωξεάλ.  

Σν Εζληθό Απνιπηήξην Λπθείνπ πξέπεη λα είλαη επαξθήο θαη απηνηειήο Σίηινο 
πνπδώλ. ηελ θαηεύζπλζε απηή, νη εμεηάζεηο ζην ζρνιείν πξέπεη λα έρνπλ 

κόλν ελδνζρνιηθό θαη πξναγωγηθό ραξαθηήξα, ώζηε λα ππάξμεη απνδέζκεπζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λπθείνπ από ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο γηα ΑΕΙ-ΣΕΙ. 

Δπεηδή όκσο ππάξρνπλ θαη άιια δηαρξνληθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 
Παηδεία, δεηνύκε ζπλνιηθά 

1. Οη Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΙ-ΣΔΙ, λα είλαη επζύλε ηνπ 
θξάηνπο θαη όρη ησλ παλεπηζηεκίσλ, θαζώο θαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ 
επηινγώλ θαη επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ρσξίο πεξηνξηζκό. 
Δπίζεο, ηδηαίηεξε κέξηκλα λα δίλεηαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο καζεηέο θαη ηα παηδηά 
εηδηθώλ θαηεγνξηώλ, κε παξάιιειε θαηάξγεζε θάζε δηαδηθαζίαο πνπ επηηξέπεη ηελ 
αλαζθάιηζηε εξγαζία καζεηώλ. 

2. ύγρξνλα θαη αζθαιή ζρνιηθά θηήξηα, θακία ζπγρώλεπζε θαη αλώηαην όξην ζε θάζε 
ηάμε ηα 20 παηδηά.  

3. Γσξεάλ θαη πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα όια ηα παηδηά κε επζύλε ηνπ 
θξάηνπο. Άκεζα κέηξα γηα δσξεάλ πηζηνπνηεηηθά θαη εκβόιηα γηα όια ηα παηδηά. 

4. Γσξεάλ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ όπνπ ρξεηάδεηαη, κε επζύλε ηνπ Κξάηνπο. 

5. Να κελ πξνρσξήζνπλ νη απνιύζεηο ησλ ζρνιηθώλ θπιάθσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ 
θαζαξηόηεηαο, θαζώο θαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ,  αιιά αληηζέησο λα 
γίλνπλ δηνξηζκνί κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηηο 
πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. 

6. Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε άκεζα ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ησλ Γήκσλ γηα λα 
αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. 

 

 πλερίδνπκε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα ελεκέξσζε ησλ κειώλ καο θαη 
ζπληνληζκό δξάζεσλ κε ζεζκηθνύο εθπξνζώπνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο, 
ησλ Γαζθάισλ θαη ησλ Καζεγεηώλ. 

 

ηε βάζε ηεο ππεξέηεζεο ηνπ πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηώκαηνο όισλ 
ησλ πνιηηώλ γηα ηζόηηκε πξόζβαζε ζην αγαζό ηεο Παηδείαο, δειώλνπκε όηη 
ζπκπαξαζηεθόκαζηε ζην δίθαην αγώλα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ αθνξά ζηε δηεθδίθεζε 
ηεο Γεκόζηαο Παηδείαο, αιιά θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδώλ εξγαζηαθώλ 
δηθαησκάησλ ηνπο. 



Σέινο, θαινύκε ηελ Κπβέξλεζε, έζησ θαη ηώξα λα απνζύξεη ην Ννκνζρέδην θαη λα 
μεθηλήζεη νπζηαζηηθό δηάινγν, ώζηε νη αιιαγέο ζηελ Παηδεία λα έρνπλ επξεία θνηλσληθή 
απνδνρή θαη ζπλαίλεζε. 

 Ο αγώλαο γηα θαιύηεξε Παηδεία πξέπεη ωο Κνηλωλία  
      λα καο ελώλεη θαη όρη λα καο δηαζπά. 
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