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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

      ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ  

ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

 1. 2ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ  

 2. Π. Π. Γ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

 3. Π. Π. Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ      

 4. Π. Π. Γ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ  

 5. Π. Π. Γ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

 6. 2ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ   

 7. 1ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ  

 8. 1
ο
 Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ  

 9. Π. Π. Γ. ΙΩΝΙ∆ΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                         

10. Π. Π. Γ.  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  

11. Π.Π.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ενιαίο)  

12. Π. Π. Σ.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ενιαίο)  

13. ΜΕΙΚΤΟ Π. Π. Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

14. Π.Π.Γ. ΠΑΤΡΩΝ  

 

 

 

 

 

                 ΠΡΟΣ: 

 
 

1) Υπουργό Παιδείας & Θρησκ/των,  Πολιτισµού & Αθλητισµού 

    κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο 

2) Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκ/των, Πολιτισµού & Αθλητισµού 

    κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου 

3) Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου  Παιδείας & Θρησκ/των,  

     Πολιτισµού & Αθλητισµού,   κ. Αθανάσιο Κυριαζή 

4) Πρόεδρο της ∆ΕΠΠΣ,  κ. Γεώργιο Καλκάνη 

 

ΘΕΜΑ:    Εισαγωγή των µαθητών των Π.Π.Γ. στα Πρότυπα Πειραµατικά Λύκεια 

κατά το σχολικό έτος 2013 - 14 
 

 Αξιότιµοι Κύριοι, 
 

    Με αφορµή το αρ. 21/21-1-2013 έγγραφο της ∆ΕΠΠΣ προς τα ΕΠΠΕΣ των ΠΠΣ και όπως έχει 

ανακοινωθεί από τους ∆ιευθυντές των Σχολείων µας προς τα παιδιά της Γ΄ Γυµνασίου, θα διενεργηθούν 

εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π. Π. ΓΕΛ. το σχολικό έτος 2013 - 14, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 44 του 

Ν. 3966/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 329 του Ν. 4072/2012. Την ίδια διαβεβαίωση είχαµε και 

κατά την συνάντηση εκπροσώπων µας µε τους κ.κ. Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της ∆ΕΠΠΣ στις 30-1-2013. 

 

     Εκτιµώντας ότι, οι εξετάσεις δεν αφορούν µόνο στους εξεταστές - διοργανωτές, αλλά πρωτίστως τα 

παιδιά - εξεταζόµενους και τους γονείς τους, παρακαλούµε να µας συναντήσετε το συντοµότερο δυνατόν, 

σε κάθε περίπτωση πριν τη λήψη απόφασής σας για τη διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων, προκειµένου να 

σας ενηµερώσουµε εκ του σύνεγγυς για τις θέσεις - αιτήµατά µας και θέτουµε υπόψη σας τα κάτωθι: 

 

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων των Πρότυπων Πειραµατικών 

Σχολείων (που συνυπογράφουν το παρόν κείµενο), έχουν ταχθεί οµόφωνα ή, σε ελάχιστες περιπτώσεις, µε 

συντριπτικές πλειοψηφίες κατά των εξετάσεων για την εισαγωγή των µαθητών της Β' και Γ' Γυµνασίου 

στο Π. Π. Λύκειο.  

 

2. Τα παιδιά που σήµερα φοιτούν Γ΄ τάξη του Π.Π.Γ. εισήχθησαν µε άλλο νοµικό καθεστώς, πριν 

από την ψήφιση του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-11) και αυτά που σήµερα φοιτούν στη Β΄τάξη, πριν την 
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τελική επιλογή των Σχολείων όπου φοιτούν, ως Πρότυπα - Πειραµατικά (Οκτώβριος 2011), το οποίο δεν 

προέβλεπε υποβολή τους σε εξετάσεις και θεωρούσε αυτονόητη την αποφοίτησή τους από το  - τότε -

αντίστοιχο Πειραµατικό Λύκειο, όπως προβλέπεται για όλα τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία, γεγονός που 

επιβάλλει την εξαίρεσή τους από την εφαρµογή του Νόµου. Σε αντίθετη περίπτωση, θίγεται το 

συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της µη αναδροµικής ισχύος του νοµού, όταν αυτός είναι 

επαχθής συγκριτικά µε τον προηγούµενό του. 

 

3. Ο οικογενειακός προγραµµατισµός των (6000 περίπου) οικογενειών µε µαθητές σε όλα τα 

Πρότυπα Πειραµατικά Γυµνάσια της χώρας µας, ανατρέπεται, ειδικά στην περίοδο της οικονοµικής 

κρίσης που διανύει η χώρα µας. Σε µια ευνοµούµενη πολιτεία, όπου ο Νόµος εφαρµόζεται δίκαια για όλους, 

θεωρούµε άδικη και αντιδεοντολογική ως προς τον Νοµικό πολιτισµό µας, την αιφνίδια ανατροπή των 

όρων, σύµφωνα µε τους οποίους λάβαµε αποφάσεις για ένα θέµα τόσο σοβαρό, όσο η εκπαίδευση των 

παιδιών µας και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ, µιας και ο νόµος δεν προβλέπει διάστηµα προσαρµογής, 

σε αντίθεση µε όλα τα υπόλοιπα νοµοθετήµατα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αφορούν εξετάσεις αλλαγής 

βαθµίδας (Πανελλήνιες εξετάσεις). 

 

4. Ήδη, από τη µέρα της κυκλοφορίας του εγγράφου της ∆ΕΠΠΣ µε αρ. 21/21-01-2013, άρχισαν να 

ανθίζουν για το σκοπό της προετοιµασίας των µαθητών για τις συγκεκριµένες εισαγωγικές εξετάσεις, 

εξειδικευµένα φροντιστήρια. 

 

5. Ο χρόνος προετοιµασίας των µαθητών - και των αρίστων - είναι ελάχιστος, και υπερβολικά 

πιεστικός. Βρισκόµαστε, όχι µόνο στη µέση της σχολικής χρονιάς για τη Γ' Γυµνασίου, αλλά και στη 

µέση της συνολικής φοίτησης των παιδιών της Β' και δεν µας έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως και 

επίσηµα (ή δεν υπάρχει) απόφαση, για τα µαθήµατα στα οποία θα διαγωνιστούν τα παιδιά, την ύλη τους, τη 

µορφή και το χρόνο των εξετάσεων, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήµατα και δηµιουργώντας τεράστιο 

άγχος σε παιδιά και γονείς. Το θέµα των εξετάσεων έπρεπε να ήταν πλήρως ξεκάθαρο από την αρχή της 

σχολικής τους πορείας στο Γυµνάσιο και όχι όπως τίθεται αιφνιδιαστικά. 

 

6. Τα παιδιά που τυχόν αποτύχουν στις εξετάσεις αυτές, θα φέρουν το στίγµα του αποτυχηµένου 

και θα κληθούν να υποστούν την «εσχάτη των ποινών», που επιβάλλεται σε ένα παιδί από το σχολείο του, 

την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, µε το κόστος που αυτή συνεπάγεται για τον ευαίσθητο ψυχισµό ενός 

εφήβου ηλικίας 14 - 15 ετών. Στο άκουσµα και µόνον των αγνώστων σε αυτά εξετάσεων, ως γονείς 

ερχόµαστε  καθηµερινά αντιµέτωποι µε τον πανικό και το άγχος των παιδιών µας.  

 

7. Τα παραπάνω δηµιουργούν εύλογα ερωτήµατα που άπτονται τόσο του Συνταγµατικά 

κατοχυρωµένου θεσµού της Γονικής Μέριµνας (άρθρο 4 παρ. 2) και του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1510, 

1511), όσο και της Καταστατικής Χάρτας της ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του παιδιού του ΟΗΕ, της 

οποίας η Ελλάδα είναι Συµβαλλόµενο κράτος, ιδιαίτερα όσον αφορά στην γνωστική, ψυχική, κοινωνική 

και πνευµατική εξέλιξη του παιδιού, για την οποία κατά Νόµο είµαστε υπεύθυνοι. 

 

8. Η πιθανότητα κατά την οποία, κατόπιν της διεξαγωγής των εξετάσεων, θα έχουµε ποσοστό επιτυχίας 

παιδιών προερχοµένων από τα ΠΠΓ, µικρότερο από το αναµενόµενο και επιθυµητό, θα προκαλέσει µεγάλη 

αµφισβήτηση για το θεσµό των Π.Π.Σ. στο σύνολό τους. 

 

9. Προβληµατιζόµαστε από το γεγονός ότι,  εν µέσω οικονοµικής κρίσεως, όπου το κράτος διαρκώς 

περικόπτει δαπάνες από την Παιδεία και δεν δύναται να ανταποκριθεί σε  έξοδα, όπως αυτό της θέρµανσης 

ή της πλήρωσης των κενών σε εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία της χώρας, βρίσκει κονδύλια για 

εξετάσεις και µάλιστα χωρίς να έχει διαµορφώσει λειτουργικά τα σχολεία µας, όπως κατά Νόµο 

προβλέπεται, σε µια εποχή που το κάθε Ευρώ θα πρέπει να έχει αποτελεσµατικότητα. 

 

10. Ο νόµος έχει εφαρµοστεί µερικά και αποσπασµατικά. Για παράδειγµα, ακόµα αναµένουµε τους  

διοικητικούς υπαλλήλους, τους ψυχολόγους, την κάλυψη των διδακτικών κενών, την επίλυση ουσιαστικών 

κτιριακών προβληµάτων, όπως έχουν τεθεί κατ' επανάληψη από πολλές Σχολικές κοινότητες και όπως  

προβλέπονται από τον Ν.3966/11, που και λύσεις, επί της ουσίας, στη λειτουργία των Σχολείων, θα έδιναν 
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και ίσους όρους σε όλους τους µαθητές των Σχολείων αυτών. 

 

11. Σοβαρά θέµατα, όπως αυτό της αξιολόγησης των καθηγητών και των Σχολικών µονάδων, 

βρίσκονται ακόµη σε εκκρεµότητα, µεσούσης της χρονιάς, και χωρίς να γνωρίζουµε τα αποτελέσµατα αυτής 

της διαδικασίας. Επίσης, οι κατά τόπους ελλείψεις καθηγητικού προσωπικού ή αργοπορηµένη τοποθέτησή 

τους, θέτουν σοβαρά ερωτήµατα ισονοµίας και ισότητας µεταξύ των υποψηφίων – διαγωνιζοµένων. 

 

12. ∆ιερωτόµαστε εάν µπορούν να διοργανωθούν εξετάσεις µε άγνωστο τον αριθµό των υποψηφίων 

εξεταζοµένων και να λάβουµε εγγυήσεις για την ακέραιη και αδιάβλητη διοργάνωση και διεξαγωγή των 

εξετάσεων αυτών και  χωρίς να έχει ανακοινωθεί πιστοποιηµένος, σύµφωνα µε αδιάβλητα πρότυπα, τρόπος. 

 

13. Τα παιδιά που θα αποτύχουν στις εξετάσεις, εφόσον αυτές πραγµατοποιηθούν, βρίσκονται 

αντιµέτωπα και µε τον κίνδυνο να µείνουν εκτός και του σχολείου της περιοχής τους, λόγω πιθανής 

πληρότητας θέσεων µε αποτέλεσµα να πρέπει να απευθυνθούν σε άλλο σχολείο, προφανώς µακρύτερα, 

πράγµα που θα βαρύνει επιπρόσθετα τον οικογενειακό προϋπολογισµό και προγραµµατισµό, καθώς και το 

καθηµερινό τους πρόγραµµα.  

 

14. Το αρ. 158936/1547/2012/14-1-2013 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του 

Πολίτη, που σας επισυνάπτουµε, συντάσσεται µε όσα ως άνω σας εκθέτουµε. 

 

15. Από τη  σύγχρονη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία στα επιστηµονικά πεδία της Γνωστικής και 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και των Παιδαγωγικών Επιστηµών αντλούνται αβίαστα επιχειρήµατα για  

προσεκτική και υπεύθυνη διαχείριση του θέµατος. Οποιαδήποτε εσπευσµένη - πρόχειρη εφαρµογή, 

παραπέµπει, ευθέως, σε ανεπίτρεπτες απώλειες, που αφορούν παιδιά, τα οποία, εµείς οι ενήλικες οφείλουµε, 

µέσα από τον όποιο θεσµικό µας ρόλο, να στηρίξουµε.  

 

      Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το αίτηµά µας για ΜΗ διεξαγωγή των εξετάσεων τουλάχιστον για 

την Β' και Γ' Γυµνασίου είναι δίκαιο, ορθό και παιδαγωγικά αποδεκτό, γεγονός που πρέπει να 

ικανοποιηθεί από την πλευρά µιας ευνοµούµενης πολιτείας, µε τροπολογία επί του Νόµου και να 

οριστικοποιηθεί η Αναστολή των εξετάσεων για τους µαθητές της Β' και της Γ' τάξης. 

 

    Προσβλέπουµε στη θετική ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτηµά µας, να ολοκληρώσουν τα παιδιά 

µας τις σπουδές τους στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους 

εισήλθαν σε αυτή και την άµεση ανταπόκρισή σας, µε δηµοσίευση νοµοθετικής τροπολογίας ή 

τροποποιητικής του νόµου εγκυκλίου, που θα λύνει το πρόβληµα στο σύνολό του. Σε αντίθετη 

περίπτωση λόγω της σοβαρότητα που αντιµετωπίζουµε τα παιδιά µας σε µια κοινωνία του 21ου 

αιώνα, επιφυλασσόµαστε για όλα τα µέτρα που µπορεί να χρειαστεί να πάρουµε για την εύνοµη 

προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών µας. 

 

Με τιµή,  

Τα ∆Σ των Σχολείων: 
 
 

1. 2ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ  8. 1
ο
 Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 

2. Π. Π. Γ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  9. Π. Π. Γ. ΙΩΝΙ∆ΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                        

3. Π. Π. Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΣΜΥΡΝΗΣ     

10. Π. Π. Γ.  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

4. Π. Π. Γ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ 11. Π.Π.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ενιαίο) 

5. Π. Π. Γ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 12. Π. Π. Σ.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ενιαίο) 

6. 2ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ  13. ΜΕΙΚΤΟ  Π. Π. Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

7. 1ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ 14. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 


