
 
 

 

 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

Θέμα: Πρόβλημα στέγασης των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού 

Σχολείου Βαθέος Σάμου. 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου», 

υφίσταται έντονη ανησυχία και προβληματισμός, αναφορικά με το πρόβλημα 

της στέγασης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, μετά τον όλεθρο που 

προκάλεσε ο σεισμός της 30ής  Οκτωβρίου 2020.  

Πιο συγκεκριμένα, το νεοκλασικό κτίριο που κοσμεί την κοινότητα Άνω 

Βαθέος από το 1902, στο οποίο στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Σάμου, 

έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές, εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 

30ής  Οκτωβρίου 2020, σε τέτοιο βαθμό, που καθίσταται αδύνατη η καθημερινή 

λειτουργία του, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες συνθήκες Τηλεκπαίδευσης, λόγω 

της πανδημίας του covid-19.  

Με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο νησί της Σάμου λόγω 

κοινωνικών συνθηκών, εγείρεται από το Σύλλογο μια σειρά από ερωτήματα, τα 

οποία χρήζουν άμεσης απάντησης. 

Συγκεκριμένα: 

 Σε ποια κατηγορία σπουδαιότητας, αναφορικά με τις συνέπειες 

κατάρρευσης μετά από σεισμό, εντάσσεται το κτίριο του 

Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου; 
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 Πόσος καιρός θα χρειαστεί ώστε να παραδοθεί επισκευασμένο το 

κτίριο και να επανέλθουν τα παιδιά σε συνθήκες σχολικής 

κανονικότητας; 

 Για πόσο καιρό θα μετεγκατασταθούν τα παιδιά σε άλλο, δημοτικό 

ή μη, σχολικό κτίριο; 

 Πώς και από πού θα μετακινούνται τα παιδιά, στη νέα σχολική 

δομή; 

 Θα διασφαλιστεί ότι το νέο σχολικό κτίριο, δεν θα αποτελεί 

κίνδυνο, ενόψει μελλοντικών συνθηκών νέου σεισμού; 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το μεγάλο πρόβλημα, της στέγασης των 

μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου; 

 

 Τι απαντάτε στα επουσιώδη ερωτήματα, που θέτει το Διοικητικό 

Συμβούλιο του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου 

Βαθέος Σάμου»; 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 


	Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020
	Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
	Η ερωτώσα Βουλευτής,



