
 
 

 

 

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: Καταγγελία για τοποθέτηση καμερών σε σχολεία της Πρέβεζας. 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση της ΕΛΜΕ 

Πρέβεζας, γίνεται προσπάθεια ώστε να τοποθετήσουν κάμερες σε σχολεία 

της περιοχής, με  πρόσχημα το ότι δεν μπορούν να παρακολουθούν τα 

τρέχοντα μαθήματα, μαθητές και μαθήτριες, που φοιτούν στα σχολεία αλλά 

διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των 

Εκπαιδευτικών, καταγγέλλει την προσπάθεια που γίνεται ώστε να 

τοποθετηθούν κάμερες στις σχολικές αίθουσες του 1ου και 2ου Γυμνάσιου 

Φιλιππιάδας, για να παρακολουθούν τα μαθήματα μαθητές και μαθήτριες, 

από διάφορα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, οι οποίοι φοιτούν 

στα σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. 

Όπως αναδεικνύεται από τους εκπαιδευτικούς, η λύση στην εν λόγω 

περίπτωση είναι απλή, παιδαγωγικά ορθή και μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται 

από τα νέα μέτρα της Πολιτικής Προστασίας. Και συγκεκριμένα, κατ' 

εξαίρεση δυνατότητα μετακίνησης στους ελάχιστους μαθητές των χωριών 

αυτών, προς τα Γυμνάσια Φιλιππιάδας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει άλλωστε 

και με τους εκπαιδευτικούς, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά 

επιτρέπεται να μετακινούνται από Π.Ε. σε Π.Ε. για τις ανάγκες της 

διδασκαλίας. Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι είναι σύμφωνοι και οι γονείς των 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

5146

Ημερομ. Κατάθεσης:

18/3/2021



μαθητών, με τη λύση αυτή. 

Κυρία Υπουργέ, ο Κλάδος των εκπαιδευτικών αποδέχτηκε την 

αναγκαιότητα της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις δύσκολες 

συνθήκες που διέρχεται ο τόπος μας, παρά τα πολλά πρακτικά προβλήματα. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί στήριξαν και στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις, 

τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Συνεπώς, είναι κατακριτέα η 

προσπάθεια καπηλείας των συνθηκών, από διάφορους κομματικά 

τοποθετημένους από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 

προκειμένου να υιοθετηθούν πρακτικές παράνομες, αντιπαιδαγωγικές και 

επικίνδυνες για το σύνολο της εκπαίδευσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με την καταγγελία του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πρέβεζας; 

 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ακύρωση των διαδικασιών 

τοποθέτησης καμερών, στις σχολικές αίθουσες του 1ου και 2ου  

Γυμνάσιου Φιλιππιάδας; 

 

 

 

 

                                Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                   Μαρία Απατζίδη,  

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   -  ΜέΡΑ25 
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