
 

Παράρτημα Α’ 

Προϋποθέσεις Ευαρμογής νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων 

 

1. Η επίζεκε πξόηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ γηα ηα λέα 

Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο δόζεθε ζηελ 

νξγάλσζή καο ζηηο 29 Απξηιίνπ 2015. Γηα λα ππάξμεη θαηάιεμε γηα έλα 

ηόζν ζεκαληηθό ζέκα, ζα πξέπεη λα δνζεί επαξθήο ρξόλνο γηα 

νπζηαζηηθό δηάινγν, ν νπνίνο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη. Σεκεηώλνπκε 

όηη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έζεζε ην Υπνπξγείν, ην νπνίν πξνβιέπεη 

κόλν ιίγεο κέξεο γηα δηάινγν, δε καο ηθαλνπνηεί.  

 

2. Θα κπνξνύζακε λα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ εθαξκνγή ελόο λένπ 

Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα Γπκλάζηα από ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά, 

λννπκέλνπ όηη ζα ππάξμεη ζπλνιηθή ζπκθσλία. Γηαθσλνύκε, όκσο, κε 

ηελ εθαξκνγή ελόο λένπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα Λύθεηα από ηελ 

επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, γηα ηνπο πην θάησ ιόγνπο: 

 

 Τν λέν Ωξνιόγην Πξόγξακκα πξνβιέπεη επηινγέο καζεκάησλ 

ζηελ Α’ Λπθείνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζα 

θιεζνύλ κέζα ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, κε βάζε θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ, λα θάλνπλ μαθληθά 

θαζνξηζηηθέο επηινγέο γηα ην κέιινλ ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη 

κέρξη ζήκεξα θακία ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη ρσξίο λα έρνπλ 

πξνεηνηκαζηεί γηα θάηη ηέηνην.  

 Γελ έρνπλ εηνηκαζηεί Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη εθπαηδεπηηθό 

πιηθό γηα πνιιά από ηα καζήκαηα ηεο Α’ Λπθείνπ, ηδηαίηεξα γηα ηα 

καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ. 

 Γελ έρεη ππάξμεη θακία ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ησλ 

Καζεγεηώλ γηα ηηο αιιαγέο ηεο Α’ Λπθείνπ. 

 Γελ έρνπλ μεθαζαξίζεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

λέσλ Ωξνινγίσλ Πξνγξακκάησλ ζην Λύθεην (π.ρ. θαηώηαηνο 

αξηζκόο καζεηώλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηεπζύλζεσλ, γηα ηα 

καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ θαη γηα ηα επηιεγόκελα καζήκαηα)  



 Τν Υπνπξγείν ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

Καλνληζκώλ Λεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (π.ρ. 

γηα ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα), νη νπνίνη πξέπεη λα εγθξηζνύλ από 

ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ.  

 Η ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ ηνλ επόκελν Σεπηέκβξην αλακέλεηαη 

λα είλαη ραώδεο, ιακβάλνληαο ππόςε ην δηθαίσκα πνπ 

πξνγξακκαηίδεη λα δώζεη ην Υπνπξγείν ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 

αιιαγέο ζηηο επηινγέο ηνπο ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Σεπηέκβξε. 

 

3. Η πξόηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ην Λύθεην δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 

ην πθηζηάκελν ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Καηά 

ζπλέπεηα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ηειηθή θαηάιεμε ζην Λύθεην ρσξίο λα 

έρεη μεθαζαξίζεη ην ζέκα ηεο πξόζβαζεο, γηα ην νπνίν ην Υπνπξγείν έρεη 

νξίζεη άιιε Δπηηξνπή, ρσξίο λα γλσξίδνπκε ην πεξηερόκελν ησλ 

πξνηάζεώλ ηεο. 

 

4. Η πξόηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ ζα πξνθαιέζεη κεγάιεο αλαθαηαηάμεηο ζηηο 

αλάγθεο γηα δηνξηζκνύο θαζεγεηώλ από ηηο δηάθνξεο εηδηθόηεηεο. Σε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη αλάγθεο απηέο κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ 

(αύμεζε ή κείσζε σξώλ δηδαζθαιίαο καζεκάησλ θνηλνύ θνξκνύ, 

θαηάξγεζε καζεκάησλ), ελώ ζε άιιεο πεξηπηώζεηο ζα εμαξηεζνύλ από 

ηηο επηινγέο ησλ καζεηώλ. Τα πην πάλσ δεδνκέλα δεκηνπξγνύλ ην 

θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο ζπλαδέιθσλ, ηελ νπνία δε ζα απνδερηνύκε. 

Σεκεηώλνπκε όηη ην Υπνπξγείν δελ έρεη θαηαζέζεη θακία πεηζηηθή 

πξόηαζε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηκεησπίζεη ηα πην πάλσ 

πξνβιήκαηα. 

 

5. Γελ απνδερόκαζηε ηελ αύμεζε ησλ εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ, ηελ 

νπνία πξνβιέπεη ε πξόηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ ζην Λύθεην. 

 

6. Γε ζα απνδερηνύκε κνλνκεξείο ελέξγεηεο από ηελ πιεπξά ηνπ 

Υπνπξγείνπ, ρσξίο λα ππάξμεη ζπλνιηθή θαηάιεμε γηα ηα πην πάλσ 

δεηήκαηα. Θεσξνύκε απαξάδεθην ην γεγνλόο όηη ν Υπνπξγόο Παηδείαο 

αθόκα θαη ζήκεξα αλαθέξζεθε ζε πξνδηαγεγξακκέλα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ππάξρεη ηειηθή θαηάιεμε 



ζην ζέκα ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο, απαμηώλνληαο κε ηνλ ηξόπν 

απηό ηνλ εθπαηδεπηηθό θόζκν.       

 

7. Πξνεηδνπνηνύκε ην Υπνπξγείν όηη, εζειεκέλα ή άζεια, επαλαιακβάλεη 

ηα ίδηα ιάζε πνπ είραλ γίλεη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ 

(έιιεηςε δηαιόγνπ, ζπδεηήζεηο ζην παξαζθήλην, ειιηπήο επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε, βεβηαζκέλε εθαξκνγή). Τν γεγνλόο απηό κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αλάινγε απνηπρία, γηα ηελ νπνία ζα είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνο ν ίδηνο ν Υπνπξγόο Παηδείαο θαη όζνη ζπλήξγεζαλ ζηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη αθνινπζείηαη κέρξη ζήκεξα γηα ηελ 

εηζαγσγή λέσλ Ωξνινγίσλ Πξνγξακκάησλ.  

 

  


