
 

 

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή για την Τηλεκπαίδευση σε 

πολύτεκνες οικογένειες της Σάμου. 

 

Αξιότιμη κα Υπουργέ,  

 

Όπως πληροφορούμαστε από επιστολή του «Συλλόγου Πολυτέκνων 

Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων», υπάρχει αδήριτη αναγκαιότητα 

προμήθειας και παροχής εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών 

σε πολύτεκνες οικογένειες με παιδιά, σε όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης, 

στο νησί της Σάμου. 

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις συνέπειες του δεύτερου κύματος της 

πανδημίας covid-19 στη χώρα μας, αποτελεί η παύση λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέρος της  προσπάθειας 

επίλυσης του συγκεκριμένου ζητήματος, μετά από απόφαση της 

Κυβέρνησης, αποτελεί η διαδικασία της Τηλεκπαίδευσης. 

Όπως επισημαίνεται από τον «Σύλλογο Πολυτέκνων Σάμου, Ικαρίας και 

Φούρνων», το μέτρο αυτό, δημιουργεί προβλήματα σε πάρα πολλές 

οικογένειες λόγω μη ύπαρξης των κατάλληλων μέσων ( laptop – tablet – 

pc ) τα οποία δεν δύνανται να αγοραστούν από τους ίδιους λόγω υψηλού 

κόστους. Μάλιστα, το πρόβλημα της οικονομικής δυσχέρειας που 

προκαλείται, γιγαντώνεται με γεωμετρική πρόοδο στις πολύτεκνες 

οικογένειες με παιδιά σε όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε μια 

περιοχή, που πρόσφατα χτυπήθηκε από τον φονικό σεισμό και προσπαθεί 

να επανέλθει στην κανονικότητα. 
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Οι πολύτεκνοι γονείς και κηδεμόνες, ζητούν την άμεση συνδρομή της 

πολιτείας για την προμήθεια των προαναφερθέντων μέσων για όλες τις 

οικογένειες, προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα, ώστε να 

υφίσταται η Τηλεκπαίδευση με όρους ομαλής λειτουργίας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

• Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα της ελλιπούς 

υλικοτεχνικής υποδομής αναφορικά με την Τηλεκπαίδευση, στις 

πολύτεκνες οικογένειες της Σάμου; 

 

• Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην επίλυση του συγκεκριμένου 

ζητήματος, παρέχοντας δωρεάν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά 

μέσα, όπως laptop, tablet και  pc, τα οποία δεν δύνανται να 

αγοραστούν από τις πολύτεκνες οικογένειες, λόγω υψηλού 

κόστους ; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 

 




