
 

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Θέμα: Εδώ και ένα χρόνο, οι εκπαιδευτικοί επωμίζονται το κόστος της 

τηλεκπαίδευσης  

Η τηλεκπαίδευση ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο και μετράει πια πάνω από ένα χρόνο 
ζωής. Ωστόσο, η κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει τα οικονομικά κόστη που επωμίστηκαν 
έως τώρα οι εκπαιδευτικοί.  

Η αλήθεια είναι ότι η τηλεκπαίδευση είναι μια διαδικασία που πληρώνουν από την τσέπη 
τους χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον τον προσωπικό τους 
εξοπλισμό, γιατί οι υλικοτεχνικές υποδομές της πλειοψηφίας των σχολείων της χώρας είναι 
απαρχαιωμένες και ελλιπείς και δεν υπάρχει αντιστοιχία αριθμού υπολογιστών ανά 
εκπαιδευτικό σε κάθε σχολείο. Χρειάστηκε να αναβαθμίσουν υπάρχοντες ή να αγοράσουν 
καινούργιους υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, γραφίδες, προκειμένου να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στο, άνευ προηγουμένου και άλλης χώρας, διάστημα που είναι κλειστά τα 
σχολεία και διεξάγεται τηλεκπαίδευση. Χρειάστηκε να αναβαθμίσουν τις συνδέσεις τους με 
τους παρόχους ίντερνετ, για να κάνουν απρόσκοπτα το μάθημά τους, πληρώνοντας 
ακριβότερα συμβόλαια, στη χώρα με το ήδη πανάκριβο ίντερνετ. Έκαναν επιμορφώσεις 
μεταξύ τους γιατί η εξαγγελθείσα επιμόρφωση από το υπουργείο Παιδείας δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ακόμα, ένα χρόνο μετά. Πολλοί εξ’ αυτών, είναι  γονείς ενός ή περισσότερων 
ανήλικων παιδιών, που μπορεί να κάνουν ταυτόχρονα τηλεκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, τώρα 
που ξεκίνησε η διανομή των περιβόητων και πολυαναμενόμενων vouchers για τάμπλετ, δεν 
δικαιούνται καν να υποβάλουν αίτηση γιατί θεωρούνται υψηλόμισθοι.  

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να εξοπλίσει τα σχολεία με την αναγκαία σύγχρονη τεχνολογική υποδομή 
και να αναβαθμίσει όλες τις συνδέσεις των σχολικών δικτύων, ώστε να μπορούν οι όλες 
και όλοι οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν τηλεκπαίδευση από το χώρο εργασίας τους και 
όχι από τον ιδιωτικό τους χώρο; 

2. Προτίθεται το υπουργείο να προμηθεύσει τις/τους εκπαιδευτικούς με τον αναγκαίο 
εξοπλισμό και να τους διαθέσει δωρεάν ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, προκειμένου να 
μπορούν να παρέχουν τηλεκπαίδευση σε περίπτωση που τα σχολεία πρέπει 
οπωσδήποτε να παραμείνουν κλειστά για λόγους ύψιστης υγειονομικής ανάγκης; Θα 
υπάρξει πρόβλεψη να διευρυνθεί το εισοδηματικό κριτήριο για διανομή περισσότερων 
voucher σε οικογένειες που αποδεδειγμένα χρειάζονται πολλές ηλεκτρονικές συσκευές 
και σε καμία περίπτωση το εισόδημά τους αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογεί τον 
αποκλεισμό τους από τα vouchers;      
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Κρίτων Αρσένης 
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