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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των ΠΔΣΠΑ Μαρασλείου
εργάζεται αδιάκοπα προκειμένου αφενός να συμβάλλει διαρκώς στην εύρυθμη
λειτουργία των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών - 1ο
12/θ, 3/θ, 1/θ - (Μαράσλειο) και αφετέρου να στέκεται ως αρωγός των γονέων των
μαθητών του σχολείου μας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, όπως
αυτά καθορίζονται από το καταστατικό λειτουργίας του και το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία της κληρώσεως για την εισαγωγή μαθητών στα
πρότυπα πειραματικά σχολεία, που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2014, βάσει της
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υπ’αρ.14987/Γ1/03.02.2014 (ΦΕΚ 269/ΤΒ/07-02-2014) απόφασης της ΔΕΠΠΣ
έχουμε γίνει αποδέκτες έντονων παραπόνων.
Συγκεκριμένα, στην ως άνω απόφαση η Διοικούσα Επιτροπή των Πειραματικών
Σχολείων ορίζει τα εξής:
«(…) Στην συνέχεια θα διεξαχθεί η ειδική κλήρωση με την οποία θα επιλεγεί το 20%
των προκηρυσσομένων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α)
δίδυμοι ή τρίδυμοι ή υιοθετημένοι αδελφοί μαθητών που κληρώθηκαν και έχουν
γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί μαθητών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο
Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που
υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο
συνδεδεμένο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο. Αρχικά κληρώνονται οι
δίδυμοι ή τρίδυμοι αδελφοί ή υιοθετημένοι αδελφοί εκείνων των μαθητών/τριών
που έχουν επιλεγεί στη γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν
καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες
της κατηγορίας β. Αν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από
μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας γ. (…)»
Συνεπεία της ανωτέρω αποφάσεως δίνεται σαφής προτεραιότητα στην ειδική
κατηγορία των διδύμων, τριδύμων ή υιοθετημένων αδελφών μαθητών που
κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, σε βάρος των αδελφών μαθητών
του σχολείου μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες αυτές συμμετέχουν με
δύο ή περισσότερα παιδιά στη γενική κλήρωση, άρα με αυξημένες πιθανότητες
επιτυχίας κατά 50% και στη συνέχεια καταλαμβάνουν αυτόματα θέση της ειδικής
κλήρωσης μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας των απλών αδελφών
στην ειδική κλήρωση.
Αποτέλεσμα ήταν στην κλήρωση του Ιουνίου του 2014 να καλυφθούν 4 από τις 12
συνολικά θέσεις από την ειδική κατηγορία (α) στην κλήρωση εισαγωγής μαθητών
των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών – Μαράσλειο
και να μείνουν εκτός 4 αδέλφια της κατηγορίας (β), δημιουργώντας μεγάλο
αντικειμενικό πρόβλημα στις οικογένειες τους, των οποίων τα παιδιά αναγκαστικά
φοιτούν πλέον σε διαφορετικά δημοτικά σχολεία.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι ικανός αριθμός κληρωθέντων παιδιών δεν προσήλθε
προς φοίτηση στα ΠΔΣΠΑ Μαρασλείου και τη θέση τους κατέλαβαν οι κληρωθέντες
επιλαχόντες. Ενδεχόμενα, θα ήταν εφικτό να υπήρχε πρόβλεψη και οι θέσεις αυτές
να καταλαμβάνονταν από αδέλφια ή παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις
σχολικές μονάδες που δεν επέτυχαν την είσοδό τους μέσω της γενικής ή της ειδικής
κλήρωσης.
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Είναι προφανές ότι η διάκριση υπέρ των διδύμων/τριδύμων/υιοθετημένων
αδελφών μαθητών που κληρώθηκαν σε βάρος των απλών αδελφών είναι
προφανώς άδικη και ιδιαιτέρως δυσλειτουργική, αντικοινωνική και δημιουργεί
πρόσθετα προβλήματα στις οικογένειες των υφιστάμενων μαθητών του σχολείου
μας, αναφορικά με την μεταφορά τους, την παρακολούθηση της μαθησιακής τους
πορείας και τη λειτουργία της οικογένειας τους, η οποία είναι ήδη δύσκολη υπό
τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες.
Επιπλέον, συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος των απλών αδελφών των
μαθητών του σχολείου μας, οι οποίοι δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση
στα πειραματικά σχολεία, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή της υπ’ αρ.
14987/Γ1/03.02.2014 (ΦΕΚ 269/ΤΒ/07-02-2014) απόφασης της ΔΕΠΠΣ.
Κατόπιν αυτού και ενόψει της επικείμενης κληρώσεως εισαγωγής μαθητών στα
πειραματικά σχολεία του Ιουνίου του 2015, σας μεταφέρουμε το αίτημα των
γονέων μαθητών του σχολείου μας να ενταχθούν στην ίδια ειδική κατηγορία (α) και
τα απλά αδέλφια των ήδη φοιτούντων μαθητών του σχολείου μας, για τους
ανωτέρω αντικειμενικούς και πραγματικούς λόγους.
Ως εκ τούτου, θέτουμε υπόψη σας την ως άνω κατάσταση και σας παρακαλούμε να
επανεξετάσετε την ανωτέρω απόφασή σας, ελπίζοντας να εκτιμήσετε ως εύλογο και
δίκαιο το αίτημα μας να ενταχθούν στην ίδια ειδική κατηγορία (α) και τα απλά
αδέλφια των μαθητών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο και σε
περίπτωση μη επιλογής τους είτε στην α' είτε στη β' κλήρωση να τοποθετούνται στις
πρώτες θέσεις επιλαχόντων.
Με εκτίμηση

Ν. Παππάς
Πρόεδρος του ΔΣ
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