
 
 

 

 

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: «Καταγγελία για τοποθέτηση καμερών σε σχολεία της 

Παλλήνης». 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα του https://www.efsyn.gr/, 

από δημόσιες επιστολές Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της ευρύτερης 

περιοχής της Παλλήνης, αλλά και από καταγγελίες του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος», 

υφίστανται έντονες αντιδράσεις και εύλογες ανησυχίες σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς, μετά την απόφαση της δημοτικής αρχής να τοποθετήσει 

κάμερες στα σχολεία της πόλης. 

Μάλιστα, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης εγκαθίσταται σε μια περίοδο 

που οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές και σε μια συγκυρία όπου ανάγκη 

γονιών και μαθητών, είναι να αποκτήσουν περισσότερες ελευθερίες από τις 

ήδη περιορισμένες λόγω της πανδημίας, και όχι η επιπλέον επιτήρησή τους. 

Οι συγκεκριμένες κάμερες, προβλέπεται να τοποθετηθούν σε σχολεία 

και παιδικές χαρές στο πλαίσιο τριετούς σύμβασης, κόστους 1.057.645 ευρώ 

δημοτικών πόρων, του Δήμου με ιδιωτική εταιρεία security για τη φύλαξη 

και επιτήρηση δημόσιων κτιρίων, που περιλαμβάνει και καθημερινές 

περιπολίες ιδιωτικών ένστολων στις γειτονιές. Η δημοτική αρχή, 

επικαλούμενη την ανάγκη πάταξης φαινομένων βανδαλισμών, προχωρά στην 

εγκατάσταση καμερών στις σχολικές μονάδες, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί 

καμία ενημέρωση και κανένας διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα.  

https://www.efsyn.gr/
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Συνεπώς, δεν δόθηκε η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, να 

αναδείξουν την επιστημονική και παιδαγωγική διάσταση, όσων αφορά στις 

αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει ένα τέτοιο μέτρο στην παιδαγωγική 

λειτουργία του σχολείου και στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

παιδιών. Επιπροσθέτως, όπως τονίζεται στην επιστολή των Συλλόγων 

Γονέων και Κηδεμόνων, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ένα αυταρχικό 

μέτρο που λειτουργεί ανασταλτικά στην ελευθερία κινήσεων, λόγου και 

κριτικής, εθίζει τα παιδιά στον αφ’ υψηλού έλεγχο των κινήσεών τους ως 

ύποπτα για παραπτώματα και υπονομεύει ουσιαστικά τη δημοκρατική 

λειτουργία και χαρακτήρα του σχολείου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με την καταγγελία των Συλλόγων «Γονέων και 

κηδεμόνων» και «Εκπαιδευτικών», της ευρύτερης περιοχής της 

Παλλήνης; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, και σε συνεννόηση με την τοπική 

δημοτική αρχή, στην ακύρωση των διαδικασιών τοποθέτησης 

καμερών, στα σχολεία της πόλης; 

 

 

 

                                       Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                   Μαρία Απατζίδη,  

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής    

                              ΜέΡΑ25 
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