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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

Πριν το νόμο 4692/2020 το Πειραματικό δημοτικό σχολείο Καλαμάτας λειτουργούσε 
ως 10ο δημοτικό στο οποίο εισάγονταν και φοιτούσαν παιδιά που κατοικούσαν στην ευρύτερη 
περιοχή των σχολικών εγκαταστάσεων του 10ου, δηλαδή με κριτήρια εγγύτητας στο σχολείο.   

           Μετά τη δημοσίευση  του νόμου ΦΕΚ Α 111/12-6-2020 και τη μετατροπή του 10ου σε 
Πειραματικό σχολείο, το καθεστώς άλλαξε και η εισαγωγή  γίνεται πλέον με κλήρωση.  

          Δυστυχώς, ο εν λόγω νόμος, δεν προέβλεψε  ούτε συμπεριέλαβε  διατάξεις βαθμιαίας 
προσαρμογής στο νέο καθεστώς αναφορικά με τις οικογένειες που ήδη έχουν παιδιά, τα οποία 
φοιτούν στο εν λόγω σχολείο και εισήχθησαν σε αυτό, πριν την εφαρμογή του  νόμου δηλαδή, 
πριν τη μετατροπή του σχολείου σε πειραματικό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
πολυποίκιλα προβλήματα σε πολυάριθμες οικογένειες τα οποία δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν από τη σχολική μονάδα ξεχωριστά. 

         Συγκεκριμένα,  τα παιδιά  που ήδη φοιτούν πριν από την εφαρμογή του νόμου στο εν 
λόγω σχολείο, μετά τη μετατροπή του σε Πειραματικό και τη διαδικασία εισαγωγής με 
κλήρωση, χωρίζονται από τα αδέρφια τους, εφόσον  αυτά δεν κληρωθούν στο 20/100 δυνάμει 
των διατάξεων  του νόμου . 

        Τα περιστατικά αυτά δυστυχώς είναι πολλά φέτος και μετά βεβαιότητας θα σημειώνονται 
κάθε χρόνο, για τα επόμενα 4 έτη που θα ακολουθήσουν, γεγονός που φέρνει σε δυσμενή και 
άνιση μεταχείριση τους γονείς, των οποίων τα παιδιά φοιτούν ήδη στο σχολείο με το 
προηγούμενο καθεστώς. Σίγουρα οι γονείς αυτοί, δεν είχαν επιλέξει να εντάξουν στην 
ψυχολογία της κληρωτίδας τα παιδιά τους και τον οικογενειακό τους προγραμματισμό 
καθιστώντας τις διαδικασίες αυτές  όλως καταχρηστικές.  

 

Για τους λόγους αυτούς ΖΗΤΟΥΜΕ 

το Υπουργείο  να μεριμνήσει άμεσα ώστε να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προβαίνοντας στις αναγκαίες 
προς αυτό νομοθετικές ρυθμίσεις ή διορθώσεις. 

 

ΩΣΤΕ 

τα παιδιά τα οποία έχουν αδέρφια που φοιτούν σήμερα στη β’ γ’ δ’ ε’ τάξη του Πειραματικού 
σχολείου να γίνονται δεκτά στο εν λόγω σχολείο και να μην χωρίζονται από τα αδέρφια τους 



που είχαν εισαχθεί με το προηγούμενο νομικό καθεστώς δηλαδή, πριν την εφαρμογή 
κλήρωσης, όπως ο νόμος 4692/2020 προβλέπει σήμερα. 

 

Ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Γονέων Πειραματικού 10ου  Δημοτικού Σχολείου 
Καλαμάτας, την οποία συνυπογράφει και η Ένωση Γονέων Μεσσηνίας όπως αυτή 
εκπροσωπείται. 

 

Ανδριανόπουλος Θανάσης Πρόεδρος  

Ορφανού Έλενα ( Αντιπρόεδρος Α΄) 

Κολοβός Ιωάννης ( Αντιπρόεδρος Β΄ &  μέλος ένωσης γονέων Ν. Μεσσηνίας ) 

Αρτεμίου Μπλόυελ Άννα ( Γραμματέας) 

Παναγιωτοπούλου Νικολέττα (Ταμίας) 

Ορφανού Μαρίστα (Μέλος) 

Μακρυγιάννη Μαρία ( Μέλος ) 

Χριστόπουλος Παύλος, Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγου Γονέων Μεσσηνίας 

 


