
 

     

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

  

Θέμα: «Εξαίρεση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης από την 3η φάση 

πρόσκλησης αναπληρωτών» 

 

Ενημερωνόμαστε από την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης για την εξαίρεση του σχολείου τους από την 3η φάση 

πρόσκλησης αναπληρωτών. 

Ειδικότερα αναφέρουν στην επιστολή «…δεν είμαστε περήφανοι για την Α’βάθμια 

Διεύθυνση Κυκλάδων που άφησε το σχολείο μας χωρίς δασκάλους για: (α) την 

Παράλληλη στήριξη των μαθητών που δεν τα βάζουν κάτω, (β) το Τμήμα Ένταξης για 

τους μαθητές που χρειάζονται μια παραπάνω βοήθεια και (γ) τους μαθητές του σχολείου 

μας που θέλουν να μάθουν Γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα άλλα δεν θα τους δοθεί η 

ευκαιρία! 

Το σχολείο μας, κατά ένα περίεργο τρόπο, έμεινε εκτός της 3ης φάσης πρόσκλησης 

αναπληρωτών για τα κενά που η Διευθύντρια μας είχε επισημάνει και δηλώσει έγκαιρα. 

Η Διεύθυνση Α’βάθμιας εκπαίδευσης, έκανε την επιλογή των κενών στηρίζοντας -δεν 

ξέρουμε με βάση ποια κριτήρια-άλλες σχολικές μονάδες, αφήνοντας ένα από τα 

πολυπληθέστερα σχολεία εκτός. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ως γονείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε την στοχοποίηση του σχολείου μας και για 

ποιους λόγους οι μαθητές του 4ου Δημοτικού δεν πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην 

μόρφωση και την εκπαίδευση.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το συγκεκριμένο σχολείο είναι ένα από τα 

πολυπληθέστερα του νησιού, 

Ερωτάται η κα Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερη για την εξαίρεση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης από την 

3η φάση πρόσκλησης αναπληρωτών; 

2. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκε στην 3η φάση πρόσκλησης αναπληρωτών το 

συγκεκριμένο σχολείο δεδομένου πως είχαν δηλωθεί έγκαιρα τα κενά σε τμήματα 

παράλληλης στήριξης, ένταξης καθώς και τα κενά σε δασκάλους γαλλικών; 

3. Με ποια κριτήρια επελέγησαν τα σχολεία που συμμετείχαν στην 3η φάση 

πρόσκλησης αναπληρωτών; 

4. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να έχουν τα παιδιά του 4ου Δημοτικού 

Σχολείου Ερμούπολης ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




