
 

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Θέμα: “Αποκλεισμός μαθητών από την εκπαίδευση, με εισοδηματικά κριτήρια” 

Παρά τις επίμονες εκκλήσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, τις ενώσεις γονέων 

και κηδεμόνων, τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά και πολυάριθμων βουλευτών, 

ανάμεσα στους οποίους και εγώ με σειρά επίκαιρων που έχω καταθέσει, να προσλάβετε εγκαίρως 

επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών, προσωπικού καθαριότητας και να αναλάβετε τα απαιτούμενα 

μέτρα προκειμένου να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή την περίοδο της πανδημίας, το 

Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν έπραξε παρά το ελάχιστο.  

Και ερχόμαστε στο σήμερα, με κλειστές όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και πάλι χωρίς την 

κατάλληλη προετοιμασία, από πλευράς κυβέρνησης και Υπουργείου. Σε συνέντευξή σας στην 

τηλεόραση, στις 12 Νοεμβρίου, υποστηρίξατε ότι έχετε αναβαθμίσει τις συνδέσεις στα σχολεία με 

VDSL και οπτικές ίνες, έχετε επιμορφώσει το προσωπικό των σχολείων και έχετε δρομολογήσει την 

αποστολή άνω των 90.000 tablets, τα οποία και πληρώθηκαν μέσα από ΕΣΠΑ και δωρεές. Σε άρθρο 

στην ιστοσελίδα Capital διαβάζουμε ότι: “Για την κατανομή των συσκευών στις σχολικές μονάδες 

λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια, ξεκινώντας από περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

δυσπρόσιτες, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης 

κ.ά., καθώς και η βαθμίδα εκπαίδευσης. Ο ακριβής αριθμός των συσκευών ανά σχολείο 

καθορίζεται με βάση το μαθητικό δυναμικό και τον υφιστάμενο εξοπλισμό των σχολικών 

μονάδων”.  

Κυρία Κεραμέως, επειδή το Υπουργείο σας γνωρίζει πολύ καλά ότι ο αριθμός του μαθητικού 

πληθυσμού στη χώρα αγγίζει το 1 εκ. 400 χιλιάδες, τότε θα ξέρει ότι το ποσοστό των 

μαθητών/τριών -χωρίς να υπολογίζουμε τους καθηγητές/τριες που υποχρεώνετε σε αγορά 

εξοπλισμού, που θα αποκτήσει tablet φτάνει μετά βίας το 7,14%. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 

παρόλα αυτά, σας ενημερώνει στο τελευταίο της δελτίο ότι ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού αγγίζει το 30% στη χώρα μας, τρίτο μεγαλύτερο στο σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δύο πρώτες θέσεις κατειλημμένες από Βουλγαρία και Ρουμανία και τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο κάτω από το μισό.  

Ερωτάται η κα. Υπουργός 

Πόσους φτωχούς μαθητές έχετε επί της ουσίας αποκλείσει από το σχολείο στην Δυτική Αθήνα και 

σε όλη την Ελλάδα; Πόσοι από αυτούς παίρνουν απουσία αφού δεν έχουν τα τεχνολογικά μέσα να 

παρακολουθήσουν το μάθημα;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
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