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Κύξηε Υπνπξγέ, 

Κύξηε Αλαπιεξσηή Υπνπξγέ, 

Κπξίεο θαη θύξηνη Βνπιεπηέο, 

 

Σην Ννκνζρέδην ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, 

Γεπηεξνβάζκηα θαη Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζεο» πεξηέρεηαη ην «Κεθάιαηο Β. Πεηρακαηηθά 

θαη Πρόησπα τοιεία». 

Καηά ηε άπνςή καο: 

1. Με ην Ν. 3966/2011 θαθώο ελνπνηήζεθε θαη ζπλδπάζηεθε ν ραξαθηήξαο θαη ν 

ζθνπόο ησλ «Πξόηππσλ» ζρνιείσλ κε ηα «Πεηξακαηηθά»: 

α) Τα κελ «Πρόησπα» ιεηηνπξγνύλ κε πιήξε εθαξκνγή όισλ ησλ θαλόλσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, ζε ππνδεηγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ππνδνκώλ, εμνπιηζκνύ, νξγάλσζεο, επάξθεηαο ζε εθπαηδεπηηθό θαη όρη κόλν 

πξνζσπηθό, 

β) Τα δε «Πεηρακαηηθά» πηνζεηνύλ θαη πινπνηνύλ λέα ζπζηήκαηα κεζόδνπο θαη 

ηερληθέο δηδαζθαιίαο, εθαξκόδνπλ θαηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο, αμηνπνηνύλ λέεο ηερλνινγίεο κε ζθνπό απηά λα δνθηκαζηνύλ πξηλ γεληθεπζεί 

ε εθαξκνγή ηνπο ζε όια ηα ζρνιεία ηεο ίδηαο βαζκίδαο. 

Δπνκέλσο, θαιώο γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ησλ ελλνηώλ απηώλ ζην παξόλ Ννκνζρέδην. 
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2. Ωζηόζν, ε ιεηηνπξγία «Προηύπφλ» δεκόζησλ ζρνιείσλ γηα «επηιεγκέλνπο» 

καζεηέο, ελ κέζσ παξαηεηακέλεο (ήδε πεληαεηνύο) ιηηόηεηας θαη βαζύηαηεο 

αλζρφπηζηηθής θρίζες, όρη κόλν θαληάδεη οσηοπία, αιιά αποηειεί εσζεία 

θοηλφληθή πρόθιεζε. Τελ ώξα πνπ ε δεκόζηα εθπαίδεπζε θαιείηαη λα επηιύζεη 

ζσξεία θξίζηκσλ πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλήο επηβίσζεο, ε πνιηηεία ρξεκαηνδνηεί 

ζρνιεία «αξηζηείαο» γηα νιίγνπο «ραξηζκαηηθνύο» καζεηέο, ζηειερσκέλα κε 

«πξνζνληνύρνπο» εθπαηδεπηηθνύο θαη κε …«ηνπ πνπιηνύ ην γάια» ζε ππνδνκέο θαη 

εμνπιηζκό. 

3. Δπηπιένλ, γηα θαζαρά παηδαγφγηθούς ιόγοσς, ε απνκόλσζε ηελ «αξίζησλ» ζε 

«πξνζηαηεπκέλν» θαη «επηδνηνύκελν» εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζπληζηά άθρφς 

αληηπαηδαγφγηθή αληίιευε θαη πραθηηθή πνπ δεκηνπξγεί θνηλσληθέο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη πξνζδίδεη ξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη «ρξσκαηηζκό» ζηα 

«πξνλνκηνύρα» απηά ηα ζρνιεία, ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο, ζε 

πιήξε αληηδηαζηνιή κε όια ηα άιια. 

4. Αθόκε θαη εάλ πξνθξηλόηαλ ε ιεηηνπξγία θάπνησλ ζρνιείσλ σο «Πξνηύπσλ», απηά 

ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγνύλ κε θάπνηα ινγηθή τφρηθή θαη πιεζσζκηαθή θαηαλοκή 

ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο. 

5. Ο νξηζκόο θάπνησλ ζρνιείσλ σο πξνηύπσλ «…γηα ηζηορηθούς αποθιεηζηηθά 

ιόγοσς» ζα καο έβξηζθε ζύκθσλνπο εάλ απηό πξνέθππηε από ηνπο όξνπο θάπνηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο ή ηε δηαζήθε θάπνηνπ επεξγέηε, ηα νπνία ην Κξάηνο ήηαλ 

ππνρξεσκέλν λα ζεβαζηεί. Αλ όκσο ην εηδηθό θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ 

απηώλ δελ πξνθύπηεη από δέζκεπζε θιεξνδνηήκαηνο, δελ επηδνηείηαη από πόξνπο 

πνπ θαηέιεηπε ν Δπεξγέηεο θαη είλαη απνθιεηζηηθά δεκόζηα, ηόηε νπνηαδήπνηε 

«εηδηθή πξόβιεςε» δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο (θξηηήξηα επηινγήο καζεηώλ, 

εληζρπκέλεο παξνρέο, θιπ) ζαθώς αληηβαίλεη ζηο ζσληαγκαηηθό δηθαίφκα ηοσ 

θάζε έιιελα γηα ίζες εσθαηρίες κόρθφζες ζηε δεκόζηα δφρεάλ παηδεία. Καη 

κηα ηέηνηα πξόηαζε δελ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από έλαλ Υπνπξγό ηεο Αξηζηεξάο ! 

6. Δμεηάδνληαο ηα νθηώ (8) ζρνιεία πνπ πξνηείλνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

«Πρόησπα», παξαηεξνύκε όηη δελ σπάρτεη ούηε έλα Δπαγγεικαηηθό Λύθεηο ! 

Πξνθαλώο, είηε δελ ηα προηίκεζαλ νη Δζληθνί Δπεξγέηεο πνπ ηα ίδξπζαλ, είηε ε 

Σετληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεσζε δελ προζθέρεηαη γηα θνίηεζε 

«…αρίζηφλ». 

Μειεηώληαο όκσο ηελ ηζηνξία θάπνησλ από απηά δηαπηζηώλνπκε όηη: 

α) Με έκπλεπζε ηνπ Υαρίιαοσ Σρηθούπε ηδξύζεθε ην 1886 ην «Βαρβάθεηολ 

Λύθεηολ» κε πξόηππν ηα γεξκαληθά Realgymnasien, δειαδή ηα «Πξαγκαηηθά 

(πξαθηηθά) ζρνιεία» πνπ είραλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηε κεηέπεηηα 

θνίηεζή ηνπο ζηε τοιή ηφλ Βηοκεταληθώλ Σετλώλ (ην Πνιπηερλείν) θαη ηηο 

Σηξαηησηηθέο Σρνιέο. Τν δηδαθηήξην θηίζζεθε κε ρξήκαηα από ην θιεροδόηεκα 

Βαρβάθε. 
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β) Με ηε δηαζήθε ηεο Ιθηγέλεηας σγγρού, ην Κηήκα Αλαβρύηφλ ηνπ Αλδρέα 

σγγρού θιεξνδνηήζεθε ζηελ ηόηε Διιεληθή Γεσξγηθή Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα 

ηδξπζεί ζτοιή θεποσρηθής, πηελοηροθίας, κειηζζοθοκίας, ζεροηροθίας θαη 

θηελοηροθίας, κε απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε «θαιώλ γεφργώλ θαη 

θεποσρώλ». 

Καλέλα από ηα δύν απηά ζρνιεία πνπ «…γηα ηζηνξηθνύο απνθιεηζηηθά ιόγνπο» ηα 

νλνκάδεη ν Υπνπξγόο «Πξόηππα» δελ ζεβάζηεθε ηελ «Ιζηορία» ηοσ γηα λα 

ιεηηοσργήζεη φς Δπαγγεικαηηθό Λύθεηο. 

Δπνκέλσο, ζεσξνύκε όηη ε επίθιεζε ησλ «…απνθιεηζηηθά ηζηνξηθώλ ιόγσλ» όρη 

κόλν είλαη προθιεηηθά σποθρηηηθή θαη προζβιεηηθή γηα ηελ ηζηορία ησλ 

ζρνιείσλ απηώλ αιιά θαη ζε εσζεία αληίζεζε κε ηε βούιεζε ησλ ηδξπηώλ ηνπο 

(σο πξνο ην ραξαθηήξα ηεο παξερόκελεο ζε απηά εθπαίδεπζεο). 

7. Δλλνείηαη όηη ζπκθσλνύκε ζηε ζεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ «Πεηρακαηηθώλ» 

ζρνιείσλ, κε ηπραία επηινγή ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ θαη ηελ άκεζε ζύλδεζή ηνπο 

κε Παηδαγσγηθέο ζρνιέο θαη ηκήκαηα ηεο Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Μεηά από όια απηά, 

δ ε η ο ύ κ ε  

Α. Να απαιεηθζεί πιήρφς ε έλλοηα ηφλ «Προηύπφλ» ζτοιείφλ θαη όινπ ηνπ 

εηδηθνύ θαζεζηώηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Β. Δάλ κε ηελ επίθιεζε «ηζηνξηθώλ ιόγσλ» δηαηεξεζνύλ θάπνηα ζρνιεία σο 

«Πξόηππα», ηόηε λα γίλοσλ ζεβαζηά ηα θιεροδοηήκαηα θαη ε ηζηορία ηφλ ζτοιείφλ 

ασηώλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο Πρόησπα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα εθείλα πνπ έρνπλ ηέηνηα 

παξάδνζε από ηελ ίδξπζή ηνπο ή από ηνπο όξνπο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο. 

Γ. Σην Άρζρο 15 «Λοηπές Ρσζκίζεης» λα πξνζηεζεί παξάγξαθνο 2 σο εμήο: 

«2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ αθνξνύλ ηόζν ζην Γεληθό Λύθεην, όζν θαη ζην 

Δπαγγεικαηηθό Λύθεην. Όπνπ ζηνλ παξόλ Κεθάιαην θαη ζηηο δηαηεξνύκελεο δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ Ν. 3966/2011 αλαθέξεηαη ν όξνο «Λύθεην», λνείηαη όηη αλαθέξεηαη θαη 

ζηνπο δύν ηύπνπο Λπθείνπ.» 

Γ. Η ίδξπζε Πεηρακαηηθώλ ΔΠΑ.Λ. λα κε κείλεη έλα θελό γξάκκα ηνπ Νόκνπ, αιιά 

λα ηδρσζούλ άκεζα κε Τποσργηθή Απόθαζε, ζε άκεζε ζύλδεζε κε ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 

Γηα ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 
 


