
 
 

 

 

 

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: «Απουσίες σε μαθητές και μαθήτριες της Ανατολικής Αττικής, που 

συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων». 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσίευμα του www.alfavita.gr, ενώ το 

υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι με την επανεκκίνηση των Λυκείων, 

εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη ότι οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή 

που συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουν τη δυνατότητα 

να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα, μαθητές στην ανατολική Αττική που 

συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων, παίρνουν από την περασμένη Δευτέρα 

απουσίες, επειδή η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εμφανίζεται να υποστηρίζει, ότι δεν 

ισχύει πλέον τέτοια πρόβλεψη. 

Πιο συγκεκριμένα, σε επιστολή που απέστειλε χτες προς τους γονείς Λυκείου 

βορειοανατολικού προαστείου Αττικής η διευθύντρια του Λυκείου, τους ενημερώνει 

ότι τα παιδιά τους, ακόμα κι αν συνοικούν με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες, είναι υποχρεωμένα να προσέλθουν για μάθημα, γιατί αλλιώς μπαίνουν 

απουσίες σε όσα παιδιά δεν πηγαίνουν.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, πολλοί γονείς, έμειναν εμβρόντητοι με αυτή την 

εξέλιξη, δεδομένου ότι το υπουργείο Παιδείας, μόλις πριν από λίγες ημέρες 

δημοσιοποίησε 15 ερωταπαντήσεις για την επανέναρξη λειτουργίας των Λυκείων. 

Μάλιστα, στην τελευταία ερώτηση, διαβάζουμε: 

«15) Οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οφείλουν να πηγαίνουν στο 

σχολείο με φυσική παρουσία; 

Εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη που ίσχυε και στο παρελθόν, ότι οι μαθητές που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα, εφόσον το 
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επιθυμούν». 

 Κυρία Υπουργέ, οι αναστατωμένοι γονείς στην Ανατολική Αττική,  περιμένουν 

τις απαντήσεις που οφείλουν οι αρμόδιοι, καθώς οι μαθητές αυτής της κατηγορίας, 

έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση για την οποία καμιά ευθύνη δεν έχουν και οι 

απουσίες συνεχίζουν να καταγράφονται. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο ανακύπτει 

σχετικά με την καταγραφή απουσιών σε μαθητές και μαθήτριες της Ανατολικής 

Αττικής, που συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με την οικεία Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην ακύρωση της συγκεκριμένης κατάστασης, 

η οποία στιγματίζει και βλάπτει πολλούς μαθητές και μαθήτριες; 

 

 

 

 

 

                                       Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                                         

                                                  Μαρία Απατζίδη,  

                      Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                              ΜέΡΑ 25 
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