
 

     

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Άνδρος: χωρίς δάσκαλο μαθητές» 

 

Όπως ενημερωνόμαστε, για δεύτερη φορά εφέτος οι μαθητές της β τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου Όρμου Κορθίου Άνδρου βρίσκονται χωρίς δάσκαλο, με αποτέλεσμα το σχολείο να 

ξανακαλείται να λειτουργήσει κάτω από ένα ιδιόρρυθμο καθεστώς και οι γονείς να συνεχίζουν 

τον αγώνα τους για να καλυφθεί το κενό του δασκάλου. 

Το Δ.Σ του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου Όρμου Κορθίου 

Άνδρου σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Σύρο και Αθήνα κατανοούν 

και γνωρίζουν το πρόβλημα μιας και αφορά και άλλα 145 τμήματα ανά την επικράτεια. Θα 

πρέπει να περιμένουμε την 5η φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία όμως δεν έχει καν 

προκηρυχθεί!!! Οι αρμόδιοι θεωρητικά προβλέπουν και οργανώνουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Συχνά πυκνά δηλώνουν την υπερηφάνεια τους για την πορεία της εκπαίδευσης και 

την μετατροπή της σε τηλεκπαίδευση. Εμείς από την άλλη βιώνουμε την απαξίωση και το 

έλλειμμα εδώ και πολλούς μήνες. Είμαστε στην δυσάρεστη θέση από 25/01/2021 να 

κρατήσουμε τους μαθητές της β τάξης εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προκύπτει. 

Μιας διαδικασίας που δεν σέβεται ούτε τον εαυτό της, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τους 

δασκάλους μας, ούτε και εμάς ως πολίτες μιας νησιωτικής κοινότητας.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως σταδιακά ανοίγουν τα σχολεία της χώρας με 

απόφαση της Κυβέρνησης,  

 Ερωτάται η κα Υπουργός:  

1. Ποια η πρόβλεψη ώστε να καλυφθεί άμεσα το κενό στο 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Όρμου Κορθίου Άνδρου; 

2. Πότε προβλέπεται να προκηρυχθεί η 5η φάση προσλήψεων αναπληρωτών και πότε 

θα αναλάβουν εργασία οι αναπληρωτές; 

3. Μέχρι τότε πώς θα κάνουν μάθημα τα παιδιά της συγκεκριμένης τάξης; 

4. Θεωρείτε παιδαγωγικό τα συγκεκριμένα παιδιά να αντιμετωπίζονται διαφορετικά 

από τα υπόλοιπα και να τους διδάσκει όποιος δάσκαλος προαιρείται με βάση το 

πρόγραμμά του; 
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5. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να προσληφθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί και 

να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία όλης της χώρας; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




