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Δελτίο Τφπου 

Μελζτθ -Τεκμθρίωςθ του αιτιματοσ τθσ ΟΛΜΕ για λειτουργία των ςχολείων με 15 μακθτζσ/τριεσ ανά 

τμιμα κατ’ ανϊτατο όριο ςε ςυνκικεσ πανδθμίασ 

 

 

Μετά τθν απόφαςθ για επαναλειτουργία τθσ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτα γυμνάςια και τα λφκεια γενικισ 

εκπαίδευςθσ (από τθν οποία ζχουν εξαιρεκεί οι ςχολικζσ μονάδεσ των «κόκκινων περιοχϊν»), ξαναδθμοςιεφουμε τθ 

μελζτθ που διενεργικθκε από το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. με κζμα «Τεκμθρίωςθ του αιτιματοσ του κλάδου για λειτουργία των 

ςχολείων με 15 μακθτζσ ανά τμιμα κατ’ ανϊτατο όριο ςε ςυνκικεσ πανδθμίασ”. Η ΟΛΜΕ και ςε αυτιν τθ φάςθ 

επιςθμαίνει τθν απουςία μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ των ςχολείων, και κυριότατα τθ μείωςθ του αρικμοφ των 

μακθτϊν/τριϊν ανά τμιμα. Ήδθ μετά από δφο εβδομάδεσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν ςχολείων και μίασ 

εβδομάδασ λειτουργίασ γυμναςίων τα τμιματα και ςχολεία που τζκθκαν ςε αναςτολι λειτουργίασ ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία του ΥΠΑΙΘ ςτισ 9/2 ζχουν ωσ εξισ:  

 ςε πλιρθ αναςτολι 85 ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  και  

ςε  μερικι αναςτολι (ςε επίπεδο ενόσ ι περιςςότερων τμθμάτων)  366 ςχολεία   

Επιπλζον, τα επιδθμιολογικά δεδομζνα δείχνουν αλματϊδθ αφξθςθ των κρουςμάτων ςε παιδιά θλικίασ 1-17 ετϊν. 

Ειδικότερα ςτισ 12/2 και μζςα ςε μια εβδομάδα τα κροφςματα από 9.977 αυξικθκαν ςτα 11.248 (+1.271), με τισ 

θλικίεσ 1-17 να αποτελοφν το 6,8% των κρουςμάτων.   

 

Τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. που εκπονικθκε κατά τθν περίοδο Σεπτζμβρθ-Οκτϊβρθ 2020 αποδεικνφουν 

τθν υπερςυγκζντρωςθ μακθτϊν/τριϊν ςτα ςχολικά τμιματα, και μάλιςτα ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ με υψθλι 

διαςπορά του ιοφ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα ςχετικισ μείωςθσ του αρικμοφ των μακθτϊν/τριϊν ανά τμιμα ακόμα 

και με τθν αξιοποίθςθ μόνο των υπαρχουςϊν κενϊν ςχολικϊν αικουςϊν ςτισ λειτουργοφςεσ ςχολικζσ μονάδεσ.  

Τόςο τα επιδθμιολογικά ςτοιχεία όςο και θ υπερςυγκζντρωςθ μακθτϊν/τριϊν ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

τμθμάτων τθσ επικράτειασ αποδεικνφουν ότι οι αποφάςεισ για επαναλειτουργία των ςχολείων πρζπει να 

ςυνοδεφονται από μζτρα αραίωςθσ των μακθτϊν/τριϊν ςτα τμιματα.  



 

Στθν ζρευνά αυτι, λάβαμε ςοβαρά υπόψθ τισ επιπτϊςεισ  τθσ αναςτολισ λειτουργίασ των ςχολείων ςτα παιδιά, τα 

οποία, κατά τισ εκτιμιςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν, όπωσ θ UNICEF, είναι τα «κρυμμζνα κφματα τθσ πανδθμίασ». Η 

τθλεκπαίδευςθ, μπορεί να επιλζγεται μεν ωσ φςτατο μζτρο όταν πλζον θ αναςτολι λειτουργίασ τμθμάτων ι ςχολικϊν 

μονάδων είναι ςφμφωνα με τουσ επιδθμιολόγουσ αναπόδραςτθ, ι για τισ περιπτϊςεισ παιδιϊν που ανικουν ςε 

ευπακείσ ομάδεσ,. Είναι ωςτόςο επικίνδυνο να χρθςιμοποιείται ωσ υποκατάςτατο τθσ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ. 

Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ αυτζσ, θ αναςτολι τθσ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ 

κακθμερινισ παρουςίασ των παιδιϊν ςτο ςχολείο, και θ εκτεταμζνθ χριςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ζχει 

ςοβαρζσ εκπαιδευτικζσ, ψυχοκοινωνικζσ και βιοτικζσ ςυνζπειεσ, κακϊσ:  

 οξφνει τουσ αποκλειςμοφσ από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των παιδιϊν που προζρχονται από τισ ευάλωτεσ 

κυρίωσ κοινωνικζσ ομάδεσ (απουςία τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ), 

 δεν μπορεί να υποκαταςτιςει ςε καμία περίπτωςθ τθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία, κακϊσ αμβλφνει τθν ικανότθτα 

ςυγκζντρωςθσ ςε παιδιά και εφιβουσ με δραματικζσ ςυνζπειεσ ςτα παιδιά με ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ 

και υςτερεί ςτθ δθμιουργία ευεργετικοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ, 

 παρεμποδίηει τθν ομαλι ψυχολογικι εξζλιξθ και τθν κοινωνικι ωρίμανςθ του παιδιοφ λόγω τθσ απουςίασ 

του ςχετίηεςκαι με τισ ομάδεσ ςυνομιλικων, τθσ ςυνεργαςίασ, του παιχνιδιοφ, τθσ ςυντροφιάσ, τθσ ςωματικισ 

επαφισ, 

 για κάποιεσ ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν που ανικουν ςτα πιο αδφναμα κοινωνικά ςτρϊματα ςυνεπάγεται τθ μθ 

πρόςβαςθ ςε τροφι, αλλά και τθν απϊλεια των ωφελειϊν που προςφζρει το φροντιςτικό περιβάλλον του 

ςχολείου 

Τα προβλιματα που δθμιουργοφνται από τθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων ενιςχφουν τθ κζςθ μασ ότι είναι 

επιτακτικι ανάγκθ οι ςχολικζσ μονάδεσ να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν, με τουσ μζγιςτουσ όρουσ αςφάλειασ για 

μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Για να γίνει όμωσ αυτό είναι απαραίτθτο να λθφκοφν κομβικά και καίριασ ςθμαςίασ 

μζτρα και ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, θ μάςκα ωσ μοναδικό μζτρο υγειονομικισ προςταςίασ δεν επαρκεί, αν δεν 

ςυνδυάηεται με επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεςτ και αν δε ςυνοδεφεται με λιψθ μζτρων που οδθγοφν ςτθν 

τιρθςθ αποςτάςεων και τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ. Η ικανοποίθςθ του αιτιματοσ τθσ 

ΟΛΜΕ για μείωςθ του αρικμοφ των παιδιϊν μζςα ςτισ αίκουςεσ ςε 15 μακθτζσ/τριεσ κατ’ ανϊτατο όριο, μπορεί να 

περιορίςει ςθμαντικά (κατά 50%, ςφμφωνα με ζρευνα του Τμιματοσ Περιβαλλοντικισ Μθχανικισ του ΑΠΘ) τουσ 

δείκτεσ μετάδοςθσ του ιοφ, τόςο ςτθ ςχολικι κοινότθτα, όςο και ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινότθτα, μειϊνοντασ τισ 

πικανότθτεσ να εμφανιςτεί πάλι θ ανάγκθ αναςτολισ τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων. 

 

Παρουςίαςθ αρχικϊν ςτοιχείων ζρευνασ του ΚΕΜΕΤΕ 

Τα πρϊτα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ του ΚΕΜΕΤΕ, το πρϊτο ςτάδιο τθσ οποίασ διεξιχκθ με τθ μζκοδο ςυμπλιρωςθσ 

ερωτθματολογίων που εςτάλθςαν ςε ςχολεία τθσ χϊρασ, ςυνάγονται με βάςθ τισ απαντιςεισ που αφοροφν ποςοςτό 

19% επί του ςυνόλου του μακθτικοφ δυναμικοφ ςε όλθ τθν Ελλάδα και 25% επί του ςυνόλου του μακθτικοφ δυναμικοφ 

ςτθν Αττικι.  

Σφμφωνα με αυτά, δεν ευςτακεί  και είναι αίολο καταρχάσ το ςτοιχείο ότι ο μζςοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςε 

όλθ τθν Ελλάδα είναι 17, με το οποίο το Υπουργείο ενθμζρωςε τθν κοινι γνϊμθ, γιατί χρθςιμοποίθςε ςτατιςτικά 



αποτελζςματα τα οποία διαςτρεβλϊνουν τθν πραγματικότθτα. Η πραγματικι εικόνα τθσ κατάςταςθσ τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ δεν απεικονίηεται από τον μ.ό. των 17 μακθτϊν, αλλά από τθ διάμεςο  (αυτι που είναι 

μεγαλφτερθ ι ίςθ από το 50% των παρατθριςεων και μικρότερθ ι ίςθ από το υπόλοιπο 50%) που είναι 22 μακθτζσ. Τα 

πρϊτα αποτελζςματα μασ δείχνουν ότι πάνω από 9 ςτουσ 10 μακθτζσ ςυνωςτίηονται ςε πολυπλθκι ι υπερμεγζκθ 

τμιματα όπου είναι αδφνατον να τθρθκοφν οι απαραίτθτεσ αποςτάςεισ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. 

Συγκεκριμζνα: 

 34% των μακθτϊν πανελλαδικά φοιτοφν ςε τμιματα των 16-21 μακθτϊν 

 ςτθν Αττικι το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 32% 

 63% των μακθτϊν πανελλαδικά φοιτοφν ςε τμιματα των 22-27 μακθτϊν 

 ςτθν Αττικι το ποςοςτό ανεβαίνει ςτο 67% 

 μάλιςτα 23% των μακθτϊν πανελλαδικά (το ¼ του μακθτικοφ δυναμικοφ) φοιτοφν ςε τμιματα των 25-27 

μακθτϊν. 

 ςτθν Αττικι το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 22%. 

Από τθν ςυνολικι εικόνα που μασ δίνουν τα παραπάνω ςτοιχεία, το 96% των μακθτϊν πανελλαδικά φοιτοφν ςε 

τμιματα με πάνω από 17 μακθτζσ, ενϊ ςτθν Αττικι το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 99%. 

Πολφ μακριά από τθν πραγματικότθτα, επίςθσ, είναι και το ςτοιχείο που δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα με δθλϊςεισ 

υψθλόβακμων ςτελεχϊν του Υπουργείου Παιδείασ ότι θ μείωςθ του ανϊτατου αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα κα είχε 

θμεριςιο κόςτοσ 10.000.000€, αφοφ με βάςθ τα ωσ τϊρα ςτοιχεία τθσ ζρευνάσ μασ, το κόςτοσ αυτό φαίνεται να είναι 

πολφ μικρότερο. Συγκεκριμζνα, κυμαίνεται μεταξφ 700.000 με 800.000€ , ποςό που βρίςκεται πολφ πιο κοντά ςτθν 

πραγματικότθτα από το ποςό των 10.000.000€. Μάλιςτα, το ετιςιο κόςτοσ που προκφπτει αναλογικά, δεν ξεπερνά τα 

220.000.000€ για πλιρθ λειτουργία των ςχολείων (Σεπτζμβριοσ ζωσ και Ιοφνιοσ).  

Όςον αφορά ςτο επιχείρθμα του Υπουργείου Παιδείασ ότι δεν υπάρχουν κενζσ αίκουςεσ ςτισ λειτουργοφςεσ ςχολικζσ 

μονάδεσ οφτε κενά ςχολικά κτίρια, ζχουμε να παρατθριςουμε ότι: 

 Σε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, το ΥΠΑΙΘ δεν ζκανε καμία ενζργεια πριν τθν ζναρξθ τθσ κερινισ 

περιόδου ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εξεφρεςθσ χϊρων για τθν τιρθςθ των απαραίτθτων αποςτάςεων με αναλυτικι 

χαρτογράφθςθ όλων των κενϊν χϊρων εντόσ και εκτόσ ςχολείων (μθ λειτουργοφντα ςχολικά κτίρια, δθμοτικοί χϊροι 

πολιτιςμοφ, βιβλιοκικεσ κ.λ.π.) 

 Με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχει ωσ τϊρα το ΚΕΜΕΤΕ ςτθ διάκεςθ του (ςτο ςφντομο χρονικό διάςτθμα του ενόσ 

μθνόσ) ςχετικά με τισ ιδθ υπάρχουςεσ ελεφκερεσ αίκουςεσ εντόσ των ςχολικϊν μονάδων, ο αρικμόσ των μακθτϊν 

που φοιτοφν ςε πολυπλθκι τμιματα (27 μακθτϊν) κα μποροφςε να μειωκεί άμεςα ωσ και 63%, ανάλογα με το 

μζγεκοσ των τμθμάτων 

 Η ςυνολικι ζνταςθ του προβλιματοσ κα μποροφςε να μειωκεί κατά 41% και μόνο με τθν ζγκαιρθ αξιοποίθςθ 

κενϊν αικουςϊν που υπάρχουν ςτα λειτουργοφντα ςχολεία. 

 Μία άλλθ ςίγουρθ πθγι κενϊν αικουςϊν είναι τα ςχολεία που ζκλειςαν τθν προθγοφμενθ δεκαετία. Ο αρικμόσ 

τουσ ξεπερνά τα 2.000. Η Ιταλία με μακθτικό πλθκυςμό εξαπλάςιο του ελλθνικοφ, είχε ανακοινϊςει 3.000 νζα ςχολεία. 

Η Ελλάδα κα μποροφςε να καλφψει μζροσ των κτθριακϊν αναγκϊν τθσ μζςα από αυτιν τθν πθγι, αρκεί να υπάρξει 

χαρτογράφθςθ των αναγκϊν και των διακζςιμων τζτοιου είδουσ χϊρων κατά περιοχι και εφόςον οι χϊροι αυτοί 

διαμορφωκοφν κατάλλθλα, ϊςτε να πλθροφν προχποκζςεισ εκπαιδευτικζσ, υγειονομικζσ και κτθριακισ αςφάλειασ. 

Ανάλογα και με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ μποροφν χρθςιμοποιθκοφν και άλλα δθμόςια κτιρια, όπωσ χϊροι πολιτιςμοφ, 



μουςεία, πολιτιςτικά κζντρα βιβλιοκικεσ κ.λπ., που διακζτουν πάρα πολλοί διμοι ςε όλθ τθν Ελλάδα (ςφμφωνα και με 

τισ προτάςεισ του Εργαςτθρίου Περιβαλλοντικισ Μθχανικισ του ΑΠΘ). 

 

Συμπεραςματικά, αν το ΥΠΑΙΘ είχε εκπονιςει ζνα ςχζδιο ϊςτε να αξιοποιιςει και μόνο τισ κενζσ αίκουςεσ 

που υπάρχουν ςτα ςχολεία, 4 ςτουσ 10 μακθτζσ δεν κα φοιτοφςαν πλζον ςε πολυπλθκι και κυρίωσ ςε υπερμεγζκθ 

τμιματα. Μια τζτοια λφςθ, αν είχε δρομολογθκεί νωρίσ, κα μποροφςε να αποτελζςει το πρϊτο μζροσ μιασ 

ευρφτερθσ διαδικαςίασ που κα είχε ςαν ςτόχο το όριο των 15 μακθτϊν ανά τμιμα για μεγαλφτερθ υγειονομικι 

αςφάλεια για τθ ςχολικι κοινότθτα και κατ’ επζκταςθ και για τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ. Επίςθσ, κα μείωνε 

ςθμαντικά τισ πικανότθτεσ μιασ εκ νζου αναςτολισ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων και των επιπτϊςεϊν τθσ ςτον 

μακθτικό πλθκυςμό.  

 

 

Για το ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 

 

 

 

                Ο Πρόεδροσ 

           

   Γεϊργιοσ Ανδρινόπουλοσ 

 

 

 

 

 

Η Γενικι Γραμματζασ 

 

              Μαρία Γεωργαρίου 

 


