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Αθήνα, 16 Απριλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

- προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 

 

ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωτική η αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδηµίας στην 

εκπαίδευση» 

 

Η πανδηµική κρίση επηρέασε από την πρώτη στιγµή, που εµφανίστηκε, την εκπαίδευση 

δηµιουργώντας µείζονα προβλήµατα που στενή σύνδεση µε τις γενικότερες επιλογές της κυβέρνησης 

για την  αντιµετώπιση της κρίσης. Από τον Φεβρουάριο του 2020, 191 χώρες παγκοσµίως πήραν µέτρα 

καθολικής αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης.  

 

Ωστόσο, σε πολλές χώρες, µετά την πάροδο τριών µηνών, ξεκίνησε σταδιακά η επανεκκίνηση της 

δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδιώκοντας την εξισορρόπηση της ανάγκης για προστασία 

από την πανδηµία από τη µια και την αποφυγή των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων και επιπτώσεων στη 

σωµατική υγεία από την άλλη. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της UNESCO (18-Μαρτ-2021), ένα 

χρόνο από το ξέσπασµα της πανδηµίας 29 χώρες παγκοσµίως, ανάµεσα στις οποίες και η Ελλάδα, 

βρίσκονταν σε καθεστώς καθολικής αναστολής λειτουργίας της εκπαίδευσης. 

 

Το καθεστώς της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων για µακρά και αδιάλειπτη 

χρονική περίοδο και η εφαρµογή της τηλεκπαίδευσης, κατά την περίοδο αυτή, έχει επιδράσει 

καθοριστικά σε µαθητές και εκπαιδευτικούς και έχει δηµιουργήσει, µεταξύ άλλων, νέες 

µορφωτικές ανισότητες που οδηγούν στην παραβίαση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου 

δικαιώµατος της ισότιµης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στον ενδεχόµενο αποκλεισµό από αυτήν.  

 

Το ζήτηµα αυτό, καθώς και πολλά άλλα θίγονται στην πρόσφατα διεξαχθείσα σε εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ1. Στην έρευνα διερευνώνται 

παράµετροι της τηλεκπαίδευσης, όπως αναφέρονται παρακάτω, εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα 

και περιέχονται προτάσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων. Επισηµαίνονται, ιδίως, τα 

εξής: 

 
1 http://kemete.sch.gr 
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Μορφωτικές και εκπαιδευτικές ανισότητες 

 

§ Το 82,5% εκτιµά ότι η τελική/αθροιστική αξιολόγηση των µαθητών/τριών για την τρέχουσα 

σχολική χρονιά, αν πραγµατοποιηθεί µε τις ισχύουσες έως τώρα διατάξεις (περί 

διαγωνισµάτων, Τράπεζας Θεµάτων κλπ.), δεν µπορεί να είναι αντικειµενική και ενδέχεται να 

αποτελέσει παράγοντα περαιτέρω µορφωτικών ανισοτήτων σύµφωνα µε το 82,0%. 

 

§ Το 72,6% ότι η προσµέτρηση των απουσιών, δεδοµένου ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση 

των µαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εγείρει ζητήµατα παραβίασης του 

κατοχυρωµένου δικαιώµατος της εκπαίδευσης. 

 

§ Το 91,6% ότι η τηλεκπαίδευση γενικά οξύνει τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανισότητες, 

τις οποίες κυρίως υφίστανται οι ευάλωτες µαθητικές οµάδες (παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες 

µαθητικές οµάδες, µαθητές/τριες µε ειδικές ανάγκες, µαθητές/τριες µε 

προσφυγικό/µεταναστευτικό υπόβαθρο και µαθητές/τριες σωφρονιστικών καταστηµάτων), 

σύµφωνα µε το 82,9%, αλλά και οι µαθητές/τριες του σχολείου τους συνολικά, σύµφωνα µε το 

69,2%. 

 

§ Το 81,6% ότι η τηλεκπαίδευση ευθύνεται για τη δηµιουργία νέων εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

 

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις σε εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες από τη µακρά περίοδο της 

τηλεκπαίδευσης 

 

§ Το 61,4% απάντησε ότι η τηλεκπαίδευση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία των 

εκπαιδευτικών. 

 

§ Το 46,2% καταµαρτυρεί κάποιο περιστατικό παρενόχλησης/ εκφοβισµού, είτε από προσωπική 

εµπειρία είτε σε µαθητή/τρια είτε σε συνάδελφό του/της. 

 

§ Το 47,7% έχει διαπιστώσει ή του έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό πρόβληµα υγείας. 

 

§ Το 34,2% διαπίστωσε ή του αναφέρθηκαν προβλήµατα εξάρτησης µαθητών/τριών του από 

την οθόνη, λόγω παρατεταµένης χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών κατά την περίοδο της 

τηλεκπαίδευσης. 
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§ Επιπλέον αναφορικά µε τα µειονεκτήµατα της τηλεργασίας, η αποµόνωση και η ελλιπής 

επικοινωνία µε συναδέλφους/µαθητές/γονείς βρίσκονται στη 2η και 3η θέση των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών µε ποσοστά 71,2% και 66,8%, γεγονός που επιβαρύνει συναισθηµατικά 

και ψυχολογικά τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. 

  

Τεχνικά προβλήµατα και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες στην εφαρµογή της τηλεκπαίδευσης 

και την οµαλή διεξαγωγή της 

  

§ Το 43,9% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αντιµετώπισε την ανεπάρκεια σε υλικοτεχνική 

υποδοµή της σχολικής µονάδας (κακή σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεπαρκής αριθµός συσκευών 

ή παλαιότερης τεχνολογίας συσκευές), ενώ µόνο το 20,1% δεν αντιµετώπισε. 

 

§ Το 47,7% αντιµετώπισε καθόλου ή ελάχιστα προβλήµατα από τη χρήση του προσωπικού τους 

εξοπλισµού. 

 

§ Το 52,6% δεν αντιµετώπισε προβλήµατα συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο µέσω του οικιακού 

εξοπλισµού του. 

 

§ Το 77,5% αντιµετώπισε –πολύ, µέτρια, αρκετά- αντιµετώπισε προβλήµατα που συνδέονται µε 

τις πλατφόρµες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (κακή ποιότητα ήχου, δυσκολίες 

ενεργοποίησης κάµερας, δυσκολίες διαµοιρασµού παρουσίασης µαθήµατος, κτλ.), ενώ µόνο  

το 5,5% δεν αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα. 

 

§ Το 71,5% των µαθητών αντιµετώπισε προβλήµατα από την έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού 

πληροφορικής (υλικού ή/και λογισµικού) για την ικανοποιητική ολοκλήρωση των εργασιών, 

(π.χ. Η/Υ, tablet, φορητός υπολογιστής, λογισµικό βιντεοδιάσκεψης, κ.λπ.), ενώ µόνο το 12,5% 

αντιµετώπισε καθόλου ή ελάχιστα προβλήµατα. 

 

§ Το 71,9% των µαθητών αντιµετώπισε προβλήµατα συνδεσιµότητας. 

 

§ Το 41,2% αντιµετώπισε µέτρια ως πολύ προβλήµατα παραβίασης προσωπικών δεδοµένων και 

φαινοµένων εκφοβισµού, το 28,5% καθόλου και το 30,3% ελάχιστα. 

 

§ Το 56,5% διαπίστωσε έλλειψη εκπαιδευτικών λύσεων για µαθητές/τριες µε ειδικές ανάγκες. 
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Παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και µορφωτικές επιπτώσεις από την υλοποίηση της 

τηλεκπαίδευσης 

  

§ Εξαιρετικά δυσχερής η υλοποίηση µε τη µέθοδο της τηλεκπαίδευσης συγκεκριµένων 

διδακτικών αντικειµένων, όπως: τα εργαστηριακά µαθήµατα των ΕΠΑΛ σε ποσοστό 83,2%, η 

τεχνολογία γυµνασίου σε ποσοστό 64,6%, η φυσική αγωγή σε ποσοστό 81,2%, τα καλλιτεχνικά 

µαθήµατα σε ποσοστό 68,4%. 

 

§ Το 63,7% θεωρεί ότι η κάλυψη της διδακτέας ύλης σε όλα τα αντικείµενα είναι λιγότερη σε 

σχέση µε την ύλη που καλύπτεται σε ανάλογο χρονικό διάστηµα µε τη δια ζώσης εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 

§ Το 87,2% εκτιµά ότι η διδαχθείσα ύλη αφοµοιώνεται λιγότερο από τους/τις µαθητές/τριες. 

 

§ Το 87,7% εκτιµά ότι πρέπει να πραγµατοποιηθεί από το ΥΠΑΙΘ µείωση της διδακτέας και 

εξεταστέας ύλης. 

  

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης 

  

§ Το 44,1% έκρινε σχετικά καλή την ενεργό συµµετοχή και ανταπόκριση των µαθητών/τριών 

στα µαθήµατα και τις εργασίες που τους ανατίθενται, ενώ το 6,5% πολύ καλή και µόλις το 1% 

άριστη. 

 

§ Το 90,8% θεωρεί ότι η τηλεκπαίδευση δεν αποτελεί ισότιµη µορφή εκπαίδευσης µε τη δια 

ζώσης. 

 

§ Το 97,8% εκτιµά ότι η τηλεκπαίδευση δηµιουργεί εµπόδια στην αλληλεπίδραση ανάµεσα σε 

εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες και το 82,8% στην αλληλεπίδραση των µαθητών/τριών 

µεταξύ τους, το 72,7% ότι δηµιουργεί επιπλέον εκπαιδευτικές απαιτήσεις µε τις οποίες 

επιφορτίζονται εκπαιδευτικοί και µαθητές/τριες και το 87,7% ότι δηµιουργεί εµπόδια στην 

οµαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών (87,7%). 

 

§ Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν µια σειρά από ψυχοκοινωνικά και παιδαγωγικά προβλήµατα 

που λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες της µαθησιακής διαδικασίας µε κυριότερα τα 
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προβλήµατα συγκέντρωσης 85,8%, την κόπωση 73,0% και τα προβλήµατα οργάνωσης και 

διάκρισης προσωπικού και σχολικού χρόνου 62,6%. 

  

Επιµόρφωση 

  

§ Το 74,8% των ερωτώµενων εκπαιδευτικών δεν είχε την ευκαιρία να επιµορφωθεί ουσιαστικά 

σχετικά µε τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση πριν την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των 

σχολείων στις 7/11/20. 

 

§ Το 59,0% στηρίχθηκε κυρίως από συναδέλφους και το 92,7% από την προσωπική τους 

ενασχόληση. 

 

§ Μόλις το 30,6% ανέτρεξε σε ενηµερωτικά και οδηγίες του ΙΕΠ. 

 

§ Το 25,2% που είχε την ευκαιρία να επιµορφωθεί εγκαίρως, επιµορφώθηκε σε ποσοστό 63,8% 

από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, ενώ σε ποσοστό 23,1% από το ΥΠΑΙΘ και ένα 

ελάχιστο 13,0% από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 

§ Το 71,9% θεώρησε αναγκαίο έως πάρα πολύ να τροποποιήσουν αρκετά το σύνολο των 

παιδαγωγικών µεθόδων και πρακτικών που εφάρµοζαν µέσα στη σχολική τάξη, το 18, 4%, ενώ 

το 9,7%  ελάχιστα έως καθόλου. 

  

Πιθανές επιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης στα εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών 

  

§ Το 79,4% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αντιµετώπισε το πρόβληµα της διεύρυνσης του 

ωραρίου µε την αύξηση του χρόνου για την προετοιµασία µίας ώρας τηλεκπαίδευσης, σε σχέση 

µε τον συνήθη χρόνο προετοιµασίας της δια ζώσης διδασκαλίας. Το 54,2% προσδιορίζει αυτόν 

τον χρόνο σε 3-5 ώρες για την προετοιµασία ενός µαθήµατος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή την 

ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στις πλατφόρµες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

§ Το 81,5% δήλωσε ότι κατά την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων 

αναγκάσθηκε να απασχοληθεί πέραν του εργασιακού ωραρίου σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι 

κατά τη δια ζώσης λειτουργία, κυρίως για την πραγµατοποίηση παιδαγωγικών συνεδριάσεων 

και την ενηµέρωση και υλοποίηση εγκυκλίων και οδηγιών του ΥΠΑΙΘ. 
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§ Το 61,4% απαντά ότι η τηλεκπαίδευση εγείρει το ζήτηµα της παραβίασης εργασιακών 

δικαιωµάτων µε τη διεύρυνση του ωραρίου. 

 

§ Το 51,6% απαντά ότι η µείωση του ελεύθερου χρόνου είναι ανάµεσα στα σηµαντικότερα 

µειονεκτήµατα της τηλεργασίας. 

 

§ Το 50,1% των ερωτηθέντων που εργάστηκαν από το σπίτι υποδεικνύει ως πρόβληµα που 

αντιµετώπισε τη χρηµατοδότηση προσωπικών τεχνολογικών µέσων. 

 

§ Το 77,9% θέτει στην πρώτη θέση ανάµεσα στα ζητήµατα που εγείρει η τηλεκπαίδευση   αυτό 

της οικονοµικής επιβάρυνσης για την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού. 

 

§ Το 57,2% θεωρεί ότι το κόστος του εξοπλισµού αποτελεί από τα σηµαντικότερα 

µειονεκτήµατα της τηλεκπαίδευσης. 

 

§ Στα µειονεκτήµατα της τηλεργασίας, η αποµόνωση και η επικοινωνία µε 

συναδέλφους/µαθητές/γονείς βρίσκονται στη 2η και 3η θέση των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών µε ποσοστά 71,2% και 66,8% και η δυσκολία συνδικαλιστικής συµµετοχής και 

δράσης επιλέγεται από το 31%. 

 

§ Το 50,7% αναδεικνύει την παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων, το 49,0%  του 

προσωπικού χώρου και το 35,3% των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

 

§ Το 42,6% αναδεικνύει ως ένα από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της τηλεργασίας τη 

διατάραξη της οικογενειακής ζωής. 

 

§ Το 67,8% εκτιµά ότι η τηλεκπαίδευση µπορεί να αξιοποιηθεί στο µέλλον για τη µείωση θέσεων 

εργασίας και το 45,7% ως απεργοσπαστικός µηχανισµός. 

 

§ Το 54,8% αναδεικνύει ως πιθανό κίνδυνο για τη δηµόσια εκπαίδευση την εισχώρηση 

ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας. 
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§ Το 57,9%, όσων από τους ερωτηθέντες εργάστηκαν από το σπίτι, αντιµετώπισε πρόβληµα µε 

τη συνδεσιµότητα στο διαδίκτυο, το οποίο αναδεικνύει και ως το σηµαντικότερο µειονέκτηµα 

της τηλεργασίας το 72,8%. 

  

Προτεινόµενα µέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων 

  

1. Η µείωση του αριθµού των µαθητών/τριών (έως 15) ανά τµήµα σύµφωνα µε το 92,2% των 

ερωτηθέντων. 

2. Η διενέργεια επαναλαµβανόµενων δωρεάν τεστ σε µαθητές/τριες και καθηγητές/τριες 

σύµφωνα µε το 78,6%. 

3. Η αύξηση του προσωπικού καθαριότητας σύµφωνα µε το 76,3%. 

4. Η αύξηση των δροµολογίων στα ΜΜΜ για ασφαλή µετάβαση εκπαιδευτικών και 

µαθητών/τριών στα σχολεία σύµφωνα µε το 75,9%. 

5. Οι άδειες στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, χωρίς περιορισµούς, και µε 

πρόβλεψη για την άµεση αναπλήρωσή τους σύµφωνα µε το 70,9%. 

 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη ΜΚΟ «Ροµά Χωρίς Σύνορα», σε αρκετούς τσιγγάνικους οικισµούς το 95% 

των µαθητών Ροµά δεν έχουν πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ, δεν διαθέτουν laptops, 

υπολογιστές, tablets ή και κινητό για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατά τους. Ακολούθως, οι 

µαθητές/τριες πρόσφυγες, ιδιαίτερα οι διαµένοντες σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, δεν έχουν 

ούτε απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό ούτε πρόσβαση στο διαδίκτυο, και κατά συνέπεια δεν 

καλύπτονται οι ανάγκες σε τηλεκπαίδευση. Αλλά στους µαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

των σωφρονιστικών καταστηµάτων δεν εφαρµόζεται καθόλου η τηλεκπαίδευση, καθώς απαγορεύεται 

η πρόσβαση των κρατουµένων στο διαδίκτυο για λόγους ασφάλειας και στην καλύτερη περίπτωση 

δίνονται φύλλα εργασίας που µοιράζονται από υπάλληλο της φυλακής στους µαθητές. 

 

Αναφορικά δε, µε την έγκαιρη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις 

ιδιαίτερες παιδαγωγικές και διδακτικές απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης, αν και αυτή αποτέλεσε βασικό 

αίτηµα της ΟΛΜΕ δεν υλοποιήθηκε µέχρι σήµερα. Με καθυστέρηση δέκα µηνών από την πρώτη 

εφαρµογή της τηλεκπαίδευσης, το ΥΠΑΙΘ προχώρησε σε πρόσκληση  για την παρακολούθηση 

ταχύρρυθµης επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, 

υφίσταται ο κίνδυνος να ξεκινήσει να υλοποιείται η επιµόρφωση στο τέλος της εφαρµογής της 

τηλεκπαίδευσης, καθώς σύµφωνα µε τα ανωτέρω η υλοποίησή της αναµένεται να ξεκινήσει στις αρχές 

Απριλίου 2021 σε διαδοχικούς για κάθε κλάδο χρόνους. 
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Επιπλέον, υπενθυµίζεται ότι κατά τη διάρκεια εφαρµογής της τηλεκπαίδευσης το ΥΠΑΙΘ όχι µόνο δεν 

έλαβε τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών/τριών και 

των καθηγητών/τριών σύµφωνα µε τον GDPR, αλλά και παραχώρησε τα προσωπικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών και µαθητών, χωρίς την συγκατάθεσή τους, στην ιδιωτική εταιρία CISCO.  

 

Ειδικότερα, στην αρ. 4/7-9-2020 Γνωµοδότηση η ΑΠΔΠΧ διαπίστωνε την παραβίαση ουσιωδών 

κανόνων του GDPR και απαιτούσε από το ΥΠΑΙΘ να συµµορφωθεί στις υποδείξεις της εντός 

τριµήνου. Ακολούθως, η ΑΠΔΠΧ µε το αριθ. 709/24-02-21 έγγραφό της προς το ΥΠΑΙΘ διαπιστώνει 

µία ακόµη παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων των εκπαιδευτικών, που αφορά στη γνώση εκ 

µέρους τους ότι τα στοιχεία τους θα ήταν δηµοσίως προσβάσιµα στο διαδίκτυο, καθώς και ότι η 

δηµόσια ανάρτηση αυτών δεν ήταν αναγκαία για τον σκοπό που επικαλείται το ΥΠΑΙΘ. Ενώ µετά την 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στις 20/3/2021 της σύµβαση µε τη CISCO Hellas Α.Ε. 

αποδεικνύεται ότι κατέπεσε το αναµασώµενο από την υπουργό Παιδείας αφήγηµα περί «δωρεάς από 

τη Cisco».  

 

Όλα αυτά έχουν καταδειχθεί, µεταξύ άλλων, από την ΟΛΜΕ, την ΟΙΕΛΕ, τη ΔΟΕ, την Ένωση 

Ελλήνων Πληροφορικών, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης. 

 

Επειδή η ανεπάρκεια τεχνολογικού εξοπλισµού και συνδεσιµότητας από πλευράς των µαθητών/τριών 

αναδεικνύει τη µη ισότιµη πρόσβαση στων µαθητών/τριών στην εκπαίδευση, καθώς η τηλεκπαίδευση 

αποτελεί το µοναδικό µέσο εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδηµίας, και δεν απειλεί µόνο την 

ποιότητα της εκπαίδευσης που λαµβάνει το κάθε παιδί, αλλά και την καθολική πρόσβαση σε αυτήν, 

γεγονός που αντιβαίνει σε συνταγµατικό κατοχυρωµένο δικαίωµα. 

 

Επειδή κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης διαπιστώνονται ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα 

στους µικρότερους σε ηλικία µαθητές, καθώς και σε µεγαλύτερους µαθητές που αντιµετωπίζουν 

εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων. 

 

Επειδή ο προσωπικός τεχνολογικός εξοπλισµός των εκπαιδευτικών και οι οικιακές τους υποδοµές 

αποτέλεσαν βασικό πυλώνα υλοποίησης της τηλεκπαίδευσης. 

 

Επειδή τα σχολεία υστερούν σε τεχνολογικό εξοπλισµό και δεν διαθέτουν επάρκεια δικτύων. 
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Επειδή διαπιστώνεται έλλειψη θεσµικά συντονισµένης επιµόρφωσης, παρόλο που η τηλεκπαίδευση 

απαιτεί την εφαρµογή προσαρµοσµένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικών µεθόδων και 

πρακτικών και τη γνώση εξειδικευµένων για τον σκοπό αυτόν ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. 

 

Επειδή η παραβίαση του εργασιακού ωραρίου είναι µια από τις σηµαντικότερες επιπτώσεις της 

τηλεκπαίδευσης στα εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η αποστολή προς 

ενηµέρωση και υλοποίηση εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘ ακόµη και τις µεταµεσονύκτιες ώρες διευρύνει τον 

εργασιακό χρόνο, οδηγεί σε παραβίαση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου και δεν αναγνωρίζεται 

ως υπερωριακή απασχόληση, αυξάνοντας επιπλέον το οικονοµικό κόστος σε βάρος των εργαζοµένων. 

 

Επειδή µε την τηλεκπαίδευση πλήττονται οι υφιστάµενες εργασιακές κατακτήσεις του κλάδου και 

αναδεικνύονται επιπλέον απειλές στα δικαιώµατα των εκπαιδευτικών 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρµόδια υπουργός: 

 

1. Είναι σε γνώση της η έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ; Πως τη σχολιάζει; Έχει ήδη, σε συνεργασία µε το 

ΙΕΠ, εκπονήσει σχέδιο για την επάνοδο των µαθητών στο σχολείο λαµβάνοντας υπόψη τις 

προαναφερθείσες µορφωτικές ανισότητες και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις; Σε ποιες 

συγκεκριµένες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειµένου να αµβλυνθούν οι νέες µορφωτικές 

ανισότητες, καθώς και να αντιµετωπιστούν οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους µαθητές; 

 

2. Γιατί δεν έλαβε εγκαίρως τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να µην αποκλειστούν οι µαθητές 

από την τηλεκπαίδευση; Γιατί δεν εξασφάλισε τον απαιτούµενο τεχνολογικό εξοπλισµό και 

συνδεσιµότητα σε κάθε µαθητή που δεν διέθετε επαρκή τεχνολογικά µέσα και σε κάθε σχολείο; 

 

3. Θα αναπροσαρµοστεί µε µείωση η ύλη των µαθηµάτων; Θα δοθεί έµφαση στην αναπλήρωση 

της ύλης, που στην πράξη δεν έχει διδαχθεί; Θα ακυρωθεί η εφαρµογή της Τράπεζας Θεµάτων 

στην Α’ Λυκείου; Θα ακυρωθεί η µείωση των εισακτέων στα ΑΕΙ; Θα απαγορευτεί η 

προσµέτρηση απουσιών των µαθητών που αποκλείστηκαν από την τηλεπαίδευση λόγω 

παραλείψεων του ΥΠΑΙΘ; 

 

4. Θα προβεί σε ενέργειες προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των µαθητών/τριών (έως 15) ανά 

τµήµα, να γίνουν οι προγραµµατισµένοι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διορισµοί των 
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10.500 εκπαιδευτικών και  να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα εµβολιασµοί των 

εκπαιδευτικών; 

 

5. Θα δηµιουργήσει την απαραίτητη εθνική υποδοµή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε ασφάλεια 

για τα προσωπικά δεδοµένα και θα αποµακρύνει την εταιρία Cisco από τη διενέργεια της 

τηλεκπαίδευσης, τώρα που αποδείχτηκε ότι ούτε ασφαλής είναι ο τρόπος συνεργασίας της µε 

το ΥΠΑΙΘ ούτε δωρεάν, όπως ψευδώς ισχυρίζονταν η Υπουργός Παιδείας; 

 

6. Θα καταργήσει και τυπικά το αντιπαιδαγωγικό πλαίσιο της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό τη µορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε µαθητές οι οποίοι 

συµµετέχουν στο µάθηµα µε φυσική παρουσία και σε άλλους µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν 

εξ αποστάσεως, το οποίο, αν και το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε βράδυ «σαν τον κλέφτη» ως 

τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο (άρθρο 63 ν. 4686/2020) και ρύθµισε περαιτέρω µε την 

αριθ. 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (B' 3882) απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, όπως 

τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β' 4264) απόφαση, η εκπαιδευτική 

κοινότητα κατήργησε στην πράξη; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Φίλης Νίκος 

Τζούφη Μερόπη 

Αβραµάκης Λευτέρης 

Αγαθοπούλου Ειρήνη - Ελένη 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος 

Βαγενά Άννα 

Βαρδάκης Σωκράτης  

Βασιλικός Βασίλης 

Βερναρδάκης Χριστόφορος 

Βέττα Καλλιόπη 

Βίτσας Δηµήτρης 

Γιαννούλης Χρήστος 
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Γκαρά Νατάσα 

Γκιόλας Γιάννης 

Δρίτσας Θόδωρος 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα 

Ζεϊµπέκ Χουσεΐν 

Ζουράρις Κώστας 

Ηγουµενίδης Νικόλαος 

Θραψανιώτης Μανόλης 

Καλαµατιανός Διονύσης 

Καρασαρλίδου Φρόσω 

Κασιµάτη Νίνα 

Καφαντάρη Χαρά 

Κόκκαλης Βασίλης 

Λάππας Σπύρος 

Μάλαµα Κυριακή  

Μαµουλάκης Χαράλαµπος 

Μάρκου Κώστας 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μουζάλας Γιάννης 

Μπάρκας Κώστας 

Μπουρνούς Γιάννης 

Μωραΐτης Θάνος 

Νοτοπούλου Κατερίνα 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαηλιού Γιώργος 

Παπανάτσιου Κατερίνα 

Πέρκα Θεοπίστη 

Πούλου Γιώτα 

Ραγκούσης Γιάννης 

Σαρακιώτης Γιάννης 

Σκουρλέτης Πάνος 

Σκουρολιάκος Πάνος 

Σκούφα Μπέττυ  
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Συρµαλένιος Νίκος  

Τελιγιορίδου Ολυµπία 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γιώργος 

Φάµελλος Σωκράτης 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δηµήτριος 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γιώργος 


