
 

 

 

     

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

Θέμα: «Διαμαρτυρία γονέων 10ου δημοτικού σχολείου Νίκαιας για ελλείψεις 

εκπαιδευτικού προσωπικού» 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας, του 

πολυπληθέστερου Δημοτικού της ευρύτερης περιοχής Πειραιά με πάνω από 370 μαθητές 

δημοτικού (18θέσιο) και δύο παραρτήματα νηπιαγωγείου με 50 παιδιά (σύνολο 420 

παιδιά), με έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία των 

γονέων του σχολείου για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού που διαπιστώθηκαν 

στις 14/9/2020, πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν «Από το σχολείο μας λείπουν 4 δάσκαλοι/ες και 5 ώρες 

ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα χωρίς δάσκαλο/α παραμένουν ένα τμήμα 

της πρώτης δημοτικού, το ολοήμερο πρόγραμμα, το τμήμα ένταξης και το τμήμα ΖΕΠ. 

Αποτελεί πραγματική ΑΙΣΧΥΝΗ να έρχονται τα παιδιά της πρώτης δημοτικού την πρώτη 

ημέρα στο σχολείο και να μην έχουν δάσκαλο. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους 

γονείς που έσπευσαν να κάνουν αίτηση για το ολοήμερο πρόγραμμα που διαφήμιζε η 

κυρία Υπουργός και τώρα μαθαίνουν ότι δεν θα ξεκινήσει άμεσα λόγω έλλειψης 

δασκάλου. 

Ασφαλώς, η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη από τη στιγμή που οι προσλήψεις 21.065 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών καλύπτουν μόλις λίγο παραπάνω από τις μισές θέσεις οι 

οποίες είχαν πληρωθεί την περσινή χρονιά από αναπληρωτές, χωρίς να 

συνυπολογίσουμε το δεδομένο της αποχώρησης περίπου 3.500 εκπαιδευτικών λόγω 

συνταξιοδότησης.» 

 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9668

Ημερομ. Κατάθεσης:

16/9/2020



 

 

1. Είναι ενήμερη για τις συγκεκριμένες ελλείψεις; 

2. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την κάλυψη των κενών θέσεων; 

3. Για ποιο λόγο υπάρχει κενό 5 ωρών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας; 

4. Ενημερώθηκαν έγκαιρα οι γονείς που είχαν κάνει αίτηση για το ολοήμερο 

πρόγραμμα πως θα αργήσει να ξεκινήσει λόγω έλλειψης δασκάλου; Αν όχι, ποιος 

είναι υπεύθυνος για την ταλαιπωρία των γονέων και για τυχόν προβλήματα που θα 

δημιουργηθούν στις εργασίες τους καθώς, ως επί το πλείστον οι αιτούντες είναι 

γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα επιστροφής του παιδιού στο σπίτι το μεσημέρι; 

5. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των παιδιών στο συγκεκριμένο σχολείο και της 

πανδημίας που βιώνουμε, πόσα παιδιά φοιτούν ανά τμήμα; 

6. Τι προβλέπεται να γίνει με τα συγκεκριμένα τέσσερα τμήματα μέχρι την κάλυψη των 

θέσεων καθώς και με τις 5 κενές ώρες που προβλέπονταν για τη διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




