
 
 

 

 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: Προβλήματα στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές των 

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση του Συλλόγου Ωρομισθίων και 

Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολών ΟΑΕΔ Πελοποννήσου, υφίσταται έντονη 

ανησυχία και διαμαρτυρία, αναφορικά με τις συνθήκες τηλεκπαίδευσης, που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι μαθητές των σχολών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. 

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το γεγονός της μη ύπαρξης υλικοτεχνικής 

υποδομής και διαδικτυακών δεδομένων για πληθώρα μαθητών, η πρακτική άσκηση δεν 

έχει ξεκινήσει για τους περισσότερους της Α’ Τάξης, κάνοντας δυσκολότερη τη 

διαδικασία φοίτησής τους στην Σχολή. 

Συνεπώς, δημιουργούνται εύλογες απορίες και ερωτήματα από την πλευρά των 

μαθητών, που συμπυκνώνονται στα εξής: 

 Για ποιό λόγο δεν έγιναν οι συμβάσεις με τις υπηρεσίες και τους 

εργοδότες; 

 

 Βαραίνει πολιτικά η ευθύνη κάποιον συγκεκριμένα ή απλώς είναι θέμα 

κωλυσιεργίας των υπευθύνων της σχολής; 

 

 

 Γιατί οι υπηρεσίες δεν δέχονται πλέον άτομα από τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, 

συμμετέχοντας κι αυτές στην στοχευμένη απαξίωση των σχολών; 

 

 Θα αποζημιωθούν από τον ΟΑΕΔ, οι μαθητές που έχουν μείνει εκτός 

εργασίας; 
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 Για ποιό λόγο δεν έχουν διανεμηθεί φορητοί υπολογιστές, ενώ έχουν 

φτάσει στη Σχολή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα; 

 

 Για ποιό λόγο η βαθμολόγηση του εξαμήνου, εξαρτάται από εργασίες, 

που κάποιοι μαθητές δεν έχουν την δυνατότητα να κοινοποιήσουν στη 

πλατφόρμα; 

 

 

 Ποιά είναι η θέση της Διοίκησης της Σχολής και του Υπουργείου 

Παιδείας, αναφορικά με αυτές τις ανησυχίες; 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Είστε ενήμερη αναφορικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα που αναδεικνύουν οι 

μαθητές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και τι απαντάτε σχετικά; 

 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, και σε συνεννόηση με την διοίκηση της 

συγκεκριμένης Σχολής, στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους 

μαθητές; 

 

 

 

 

 

                                Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                   Μαρία Απατζίδη,  

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   -  ΜέΡΑ25 
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