
 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 τον Υπουργό Υγείας 
 
Θέμα: «Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Νίκαιας-Αγ. Ιωαννη Ρέντη: Η 

ζοφερή κατάσταση σε Α’βάθμια & Β’βάθμια εκπαίδευση, ελλείψεις σε 

εκπαιδευτικό προσωπικό, μέσα τηλεκπαίδευσης, μέτρα ασφαλούς» 

 

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Νίκαιας-Άγιου Ιωάννη Ρέντη με επιστολή 

της αναφέρεται αφενός στα προβλήματα που έχουν οι μαθητές στην 

παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης και αφετέρου στα 

εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε σχολεία του δήμου. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν «Συνεχόμενες είναι οι καταγγελίες που έρχονται 

στην Ένωσή μας από Συλλόγους Γονέων για την ύπαρξη εκπαιδευτικών 

κενών σε μια σειρά από σχολεία του Δήμου μας. Με ιδιαίτερη ένταση το 

πρόβλημα εκδηλώνεται στον τομέα της παράλληλης στήριξης μαθητών, όπου 

οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πολύ μεγάλες κι έχουν ως 

αποτέλεσμα είτε να μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί σε δύο ή περισσότερους 

μαθητές, με συνέπεια η προσφερόμενη αρωγή να είναι αποσπασματική, είτε 

να μην παρέχεται καμία υποστήριξη σε πολλές περιπτώσεις. Μεγάλο είναι και 

το ποσοστό πλήρους αποχής από την τηλεκπαίδευση των μαθητών με 

παράλληλη στήριξη. Διερωτόμαστε γιατί δεν λήφθηκε κανένα μέτρο ώστε να 

συνεχιστεί η δια ζώσης διδασκαλία τουλάχιστον σε αυτά τα παιδιά; Σε ό,τι 

αφορά στην τηλεκπαίδευση οι αποκλεισμοί παραμένουν, προσεγγίζοντας το 

20% των μαθητών, ενώ δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την 

κάλυψη των σχολείων με την απαιτούμενη υποδομή και  την ασφαλή 

επαναλειτουργία τους. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως είναι άγνωστο ακόμη πότε θα 

επανέλθουμε κανονικά στη δια ζώσης παρακολούθηση των μαθημάτων,  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Γιατί δεν έχουν αποσταλεί οι συσκευές τάμπλετ που είχαν εξαγγελθεί 

πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς; 

2. Ποια επιπλέον μέτρα έχετε λάβει ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά με 

ασφάλεια στα σχολεία και να μην ανοιγοκλείνουν τμήματα και 

ολόκληρα σχολεία; 

3. Προγραμματίζετε να κάνετε τακτικά τεστ σε μαθητές και καθηγητές; 

4. Προβλέπεται ο εμβολιασμός καθηγητών και μαθητών πριν την 

επιστροφή τους στα σχολεία, όπου η συνύπαρξη σε περιορισμένους 

χώρους είναι αναπόφευκτη;  

5. Πόσα είναι τα κενά σε εκπαιδευτικούς σε Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους δήμους της Β Πειραιά; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση κάλυψη τυχόν κενών που θα 

προκύψουν μέχρι το πέρας του σχολικού έτους από ενδεχόμενο 

κρούσμα σε καθηγητή; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 




