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Αξιότιμε κύριε,

Όπως γνωρίζετε, στην κλήρωση για την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016 δεν
κληρώθηκαν 16 αδέλφια και 3 παιδιά εκπαιδευτικών. Παρομοίως, την περυσινή σχολική
χρονιά δεν είχαν κληρωθεί 3 αδέλφια και συνεπώς δεν φοίτησαν στο ίδιο σχολείο με τα
αδέλφια τους.

Ως θεσμικό όργανο των γονέων των σχολείων μας, έχουμε γίνει αποδέκτες πολλαπλών και
εντόνων παραπόνων εκ μέρους τους. Θεωρούμε ότι το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο
στηρίζεται η διαδικασία της κλήρωσης είναι άδικο, τα αποτελέσματα του οποίου βιώνουν
οι γονείς στην καθημερινότητά τους.

Ο Σύλλογός μας έχει προβεί σε πλήθος ενεργειών προς την αλλαγή του παρόντος πλαισίου,
είτε με κατ' ιδίαν συζητήσεις και συναντήσεις με τους αρμοδίους φορείς και την εκάστοτε
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ήδη από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του ν.
3966/2011, είτε με ανταλλαγή επιστολών (επισυνάπτονται) στις οποίες παρουσιάσαμε το

πρόβλημα και τις προτάσεις μας για την αποκατάσταση των αδικιών. Μέχρι στιγμής, και
παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων για αλλαγή του πλαισίου για την κλήρωση των
μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία, κάτι τέτοιο δεν έχει υλοποιηθεί.

Στην προσπάθειά μας για την επίλυση αυτού του φλέγοντος ζητήματος, ζητήσαμε και
λάβαμε τη νομική γνωμοδότηση, την οποία επίσης σας επισυνάπτουμε, για τα εξής:
1) εάν είναι σύννομη η 77446/Δ6/15.5.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 910/19.5.2015) σχετικά με την εισαγωγή
των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία όσον αφορά την διαδικασία κλήρωσης για την
εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία όπως είναι το Μαράσλειο Δημοτικό
Σχολείο (12θέσιο, 3θέσιο, 1θέσιο) και ειδικότερα όσον αφορά την πρόβλεψη ειδικών
ποσοστών για την κλήρωση ειδικών κατηγοριών μαθητών και μαθητριών; και

2) Είναι νόμιμη η ενδεχόμενη πρόβλεψη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων μαθητών και
μαθητριών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων (πλην της Α Δημοτικού) αποκλειστικά
από αδέλφια μαθητών και μαθητριών που ήδη φοιτούν σε αυτά και σε περίπτωση που τα
ενδιαφερόμενα αδέλφια υπερβαίνουν τις υφιστάμενες κενές θέσεις η πλήρωση των κενών
θέσεων με κλήρωση κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών υποψηφίων (μη αδελφών).
Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες προς την επίλυση του ζητήματος αυτού, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων σας.
Με την προσήκουσα τιμή,

Ν. Παππάς
Πρόεδρος του ΔΣ

