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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

 

Των κάτωθι υπογραμμένων Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών/-τριων της ΣΤ΄ τάξης του 
2/θεσίου και 8/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

ΠΡΟΣ 

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, που κατοικοεδρεύει στο 
Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 

Την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σοφία Ζαχαράκη, που κατοικοεδρεύει στο 
Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37. 

-Επιστημονική  Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων 

-Τοπικούς Βουλευτές Ν. Αχαΐας 

-Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

-Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Πάτρα, 27 Απριλίου 2020 

 

κ. Υπουργέ, 

με το παρόν υπόμνημα – διαμαρτυρία σας εκφράζουμε την απόγνωση εις την οποία έχουμε 
περιέλθει εδώ και λίγες ημέρες, ύστερα από την κατάθεση προς διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο, «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, με την μεταβολή του Πειραματικού 
Γυμνασίου Πατρών σε Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, καλούμαστε ως γονείς και μαθητές/-
τριες εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε άλλη 
προειδοποίηση, σχεδόν ένα μήνα πριν τελειώσει το σχολικό έτος να προετοιμαστούμε για 
εξετάσεις, τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια αυτοδίκαια οι μαθητές/-τριες της ΣΤ 
εγγράφονταν αυτόματα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών. 

 

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην ΣΤ 
τάξη των σχολείων μας, πλέον εισάγονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου 
Πατρών με εξετάσεις, τις οποίες θα κληθούν τις  αιφνιδίως να γράψουν σε λιγότερο από 
έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς καμία προετοιμασία και εν μέσω 



καραντίνας λόγω πανδημίας.. Και θα είναι οι μοναδικοί Πανελλαδικά  μαθητές 
Πειραματικών και Πρότυπων που ενώ μέχρι τη Σχολική χρονιά 2018-19, δεν έδιναν 
εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο, φέτος θα αναγκαστούν να δώσουν. Zητάμε τουλάχιστον 
ίση μεταχείριση των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην 6η Δημοτικού των Δημοτικών 
Σχολείων μας (2θεσιο και 8θεσιο) με τους υπολοίπους μαθητές που φοιτούν σήμερα στα 
Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι δυνατόν 
να έχει βάση το επιχείρημα, ότι την αυτοδίκαιη εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ τάξης του 
2019-20 του Σχολείου μας την κατάργησε ο Ν.4610/19 την 7-5-2019, διότι η διάταξη αυτή  
ήταν τόσο  εξόφθαλμη και προκλητική ,που γονείς και μαθητές είχαν πειστεί (και είχαν 
λάβει και υποσχέσεις) ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα αποκαταστήσει την αδικία. Με 
το παρόν σχέδιο νόμου τα Μαράσλεια επανασυνδέονται ( και επιλύεται οριστικά το θέμα), 
για τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάρχει 
μεταβατική διάταξη για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και φέτος δεν θα δώσουν 
εισαγωγικές εξετάσεις  για το Γυμνάσιο και απομένουν πανελλαδικά μόνο οι μαθητές της ΣΤ 
τάξης του Σχολείου μας να πληρώσουν την ακατανόητη διάταξη του Ν.4610/19 
(Γαβρόγλου). 

 

Στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος: 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021: 

α)  η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 
φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες 
εξετάσεις,  β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 
2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η 
εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) 
δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να 
λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου 
αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 

 

Για το όλα τα παραπάνω  ζητάμε: 

Είτε τη διασύνδεση των  8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του  Πανεπιστημίου Πατρών 
με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών ΜΟΝΟ για το Σχολ. Έτος 2019-20 (οπότε οι 
μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας εξομοιώνονται με αυτούς  των αντίστοιχων 
Πειραματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη μεταβατική διάταξη και δεν 
δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα μήνα από σήμερα, εισαγόμενοι αυτοδίκαια στο 
Γυμνάσιο Παν/μίου Πατρών). 

Είτε την πρόβλεψη με μεταβατική διάταξη για εισαγωγή το 2020-21   των μαθητών  των 8/θ 
και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του  Πανεπιστημίου Πατρών που το 2019-20 φοιτούν στην 
ΣΤ Δημοτικού, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών  αυτοδίκαια (χωρίς εξετάσεις, 
χωρίς κλήρωση). 


