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Αθήνα, 11 Μαΐου 2015

Γονείς & Κηδεμόνες μαθητών 6ης Τάξης

Αγαπητοί φίλοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το σύνολο των ενεργειών που αναπτύχθηκαν κατά το
τελευταίο τρίμηνο αναφορικά με τις αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τη συνέχιση των
σπουδών των παιδιών μας στην επόμενη σχολική βαθμίδα.
Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια της συνάντησης στις 3 Μαρτίου 2015 όπου υπήρξε μια πρώτη
ενημέρωση για τις κινήσεις και τη στρατηγική που ακολουθήσαμε, προέβημεν στα
παρακάτω:
10/2/2015: Επιστολή με αρ. πρωτ. 1239 προς ΔΕΠΠΣ, ΠΤΔΕ, ΕΠΕΣ Μαρασλείου και ΜΔΔΕ με
θέμα την επείγουσα ανάγκη διευθέτησης του ζητήματος της διασύνδεσης των ΠΠΣ
Μαρασλείου με αντίστοιχο ΠΠΓ της Αθήνας. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την
ηγεσία της ΔΕΠΠΣ ενημερωθήκαμε ότι λόγω αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας δεν υπήρχε
δυνατότητα εκ μέρους της ΔΕΠΠΣ για αποφάσεις. Στο αίτημά μας αυτό η ΔΕΠΠΣ με το υπ'
αριθμόν 39027/Δ6 απάντησε ότι τα θέματα που αναφερόμαστε θα τεθούν υπόψη της νέας
ΔΕΠΠΣ.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με
έγγραφό του από τις 4/12/2012 προς το ΕΠΕΣ Μαρασλείου είχε ζητήσει τη διασύνδεση των
σχολείων, αίτημα που έτυχε θετικής αντιμετώπισης που όμως λόγω της αλλαγής του
καθεστώτος εισαγωγής των παιδιών στα ΠΠΣ (σύστημα εξετάσεων) δεν ευοδώθηκε τότε.
Στο διάστημα που μεσολάβησε και μέχρι την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής
Πειραματικών Σχολείων, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου είχαν συνεχείς επικοινωνίες με
στελέχη του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα του Παιδαγωγικού Τμήματος υπό την εποπτεία
του οποίου βρίσκονται τα σχολεία μας.
13/2/2015: Επιστολή με αρ. πρωτ. 1244 στον Γ.Γ του ΥΠΟΠΑΙΘ καθ. Δ. Χασάπη με θέμα τη
διασύνδεση των σχολείων και ταυτόχρονο αίτημα για συνάντηση με την ηγεσία του
Υπουργείου. Η συνάντηση κλείστηκε μετά από επικοινωνία με το γραφείο του Υπουργού κ.
Ζέρβα για τις 19/2/2015 και ενημερώθηκαν για το ζήτημα. Η ΔΕΠΠΣ απάντησε στις
31/3/2015 με το υπ. Αριθμόν 52521/Δ6 έγγραφό της στο οποίο μας ενημερώνουν ότι τα
αναφερόμενα στην επιστολή μας θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη νομοθετική
πρωτοβουλία.
Στο μεσοδιάστημα μεταξύ συνεχίστηκαν οι επαφές με φορείς του Υπουργείου Παιδείας και
του Πανεπιστημίου.
Στις 7/3/2015 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση των γονιών της 6ης τάξης.
Στις 16/3/2015 γίνεται δεκτή η από τις 19/2/2015 παραίτηση των μελών της προηγούμενης
ΔΕΠΠΣ από την ηγεσία του Υπουργείου και εκκρεμεί η αντικατάστασή της.

Στις 23/3/2015 ορίζεται Πρόεδρος της ΔΕΠΠΣ ο καθ. Β. Τσελφές με τον οποίο
επικοινωνούμε άμεσα με την υπ' αριθμό 1245 επιστολή μας και του αναλύουμε τα
αιτήματά μας.
Στις 24/3/2015 λαμβάνουμε την απάντηση του ιδίου ότι έλαβε τα αιτήματά μας και θα
προχωρήσουμε σε συνάντηση αμέσως μετά το διορισμό των υπολοίπων μελών ΔΕΠΠΣ και
την δημοσίευση του ΦΕΚ
(http://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2015/03/%CE%A6%CE%95%CE%9A176%CF%84%CE%A5%CE%9F%CE%94%CE%94-27-03-2015.pdf?add2d3) το οποίο έγινε στις
30/3/2015
Στις 2/4/2015 συναντηθήκαμε εκ νέου με τον ΓΓ του Υπουργείου, κ. Χασάπη ο οποίος για
πρώτη φορά μας παρέπεμψε στο γραφείο του κ. Κουράκη και ιδιαίτερα σε συνεργάτη του.
Με τον συνεργάτη του κ. Κουράκη δεν ήταν δυνατό να συναντηθούμε την ίδια μέρα λόγω
εκτεταμένης σε διάρκεια συνεδρίασης για το θέμα των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Αργότερα, το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον κ. Τσελφέ στο γραφείο του όπου είχαμε
μια εκτενή συζήτηση για τα θέματα των σχολείων μας ειδικότερα για τη διασύνδεση και την
πρόβλεψη της κλήρωσης για τα αδέλφια. Ο κ. Τσελφές μας διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί
προς την υλοποίησή τους.
Στις 3/4/2015 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το συνεργάτη του κ. Κουράκη
ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο έχει πειστεί για το θέμα της διασύνδεσης και ότι αναζητά
τεχνικά τον τρόπο για να ενταχθεί σε νομοθετική ρύθμιση. Για την επικοινωνία αυτή
ενημερώθηκε άμεσα γραπτά ο κ. Τσελφές του οποίου ζητήθηκε η συνδρομή - πίεση για το
θέμα.
Μετά τη διακοπή του Πάσχα και συγκεκριμένα στις 15/4/2015 είχαμε εκ νέου τηλεφωνική
επικοινωνία με τον κ. Τσελφέ και τον κ. Χασάπη για το θέμα της διασύνδεσης. Είχε
προηγηθεί γραπτή επικοινωνία στις 14/4/2015 και προς τους δύο.
Στις 22/4/2015 έγινε συνάντηση στο ΜΔΔΕ με τον Πρόεδρο του ΠΤΔΕ (Παιδαγωγικό
Τμήμα) κ. Κ. Σκορδούλη και τον Πρόεδρο του ΜΔΔΕ από τους οποίους ζητήθηκε εκ νέου η
συνδρομή τους.
Στις 28/4/2015 ανακοινώνεται προς ψήφιση στο αθλητικό νομοσχέδιο τροπολογία που
διασυνδέει Πειραματικά Σχολεία στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το Μαράσλειο.
Στις 29/4/2015 ανακοινώνεται επίσημα η αμοιβαία απόφαση των ΕΠΕΣ Μαρασλείου και
1ου ΠΠΓ Αθήνας για τη μεταξύ τους διασύνδεση. Η απόφαση προωθείται στα γραφεία του
Υπουργού Παιδείας, ΓΓ Υπουργείου Παιδείας, ΔΕΠΠΣ, σχολικές μονάδες, ΠΤΔΕ.
Με τη λήψη της επίσημης απόφασης του ΕΠΕΣ έγινε προσπάθεια να συζητηθεί το αίτημα
στην προκείμενη συνεδρίαση της ΔΕΠΠΣ. Έγιναν πολλαπλές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο
και τα μέλη ΔΕΠΠΣ από το Σύλλογο Γονέων αλλά και από το Παιδαγωγικό Τμήμα. Το αίτημα
συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ΔΕΠΠΣ της 5ης Μαΐου 2015.
Στις 7 Μαΐου 2015 επισκεφθήκαμε εκ νέου το Υπουργείο μαζί με 4 γονείς παιδιών της 6ης,
ζητώντας συνάντηση με τον ΓΓ για το θέμα της διασύνδεσης, εφόσον δεν είχε

συμπεριληφθεί στη νομοθετική ρύθμιση που ήταν προς ψήφιση για την Παρασκευή 8
Μαΐου 2015. Νωρίτερα, είχε υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Τσελφέ για το θέμα.
Με αριθμό πρωτ. 1250α ζητήθηκε από τη ΔΕΠΠΣ και το Υπουργείο η μέριμνα για την
κατάθεση τροπολογίας στο τρέχον επείγον νομοσχέδιο για την Παιδεία στο οποίο
ρυθμίζονται θέματα των Πειραματικών η οποία να προβλέπει και τη διασύνδεση των
Δημοτικών Μαρασλείου με το 1ο ΠΠΓ Αθήνας, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της
ΔΕΠΠΣ όπως αυτή εκφράστηκε στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 2015 (προς επίρρωση
έχουμε ζητήσει να μας κοινοποιηθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης).
Επίσης,
συναντηθήκαμε με το συνεργάτη του κ. Κουράκη, πλην όμως δεν λάβαμε θετική
ανατροφοδότηση.
Επίσης, για το θέμα έχουμε ενημερώσει τους εισηγητές της συμπολίτευσης για το τρέχον
νομοσχέδιο κ.κ. Μπαξεβανάκη και Ξουλίδου. Η κ. Ξουλίδου ενώ εξαρχής ήταν θετική και
διαθέσιμη για να υποβάλει τροπολογία, στη συνέχεια το παρέπεμψε σε επόμενη
νομοθετική πρωτοβουλία. Για το θέμα είναι επίσης ενήμερος ο εισηγητής της
αντιπολίτευσης κ. Φορτσάκης (ΝΔ) και αναμένουμε επικοινωνία με τον κ. Μαυρωτά από το
"Ποτάμι".
Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 υπήρξε συνάντηση του ΕΠΕΣ του 1ου ΠΠΓ Αθήνας στο Τμήμα
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το θέμα.
Τέλος, το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 ζητήθηκε εκ νέου από τον Πρόεδρο του ΠΤΔΕ να
μεσολαβήσει σε ανώτατο επίπεδο ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα της διασύνδεσης.
Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 μετά από σειρά τηλεφωνημάτων, περιμένουμε να
συναντηθούμε με τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα.
Σε άλλη περίπτωση πρόθεσή μας είναι να καλέσουμε τους γονείς της 6ης σε διαμαρτυρία
στη Βουλή, αύριο Τρίτη ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.
Θεωρούμε ότι το αίτημα του σχολείου μας για διασύνδεση είναι δίκαιο, εξαιρετικά
επείγον, εφικτό και απόλυτα συμβατό με τις επερχόμενες τροποποιήσεις στα Πειραματικά
Σχολεία.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα βρίσκονται στο αρχείο του Συλλόγου.
Στη διάθεσή σας,
Για το ΔΣ
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