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ΠΡΟ:     - Δ.. των ΕΛΜΕ 

- Αιρετοφσ ςτα Τ.. 

-χολεία β/θμιασ εκπ/ςησ 

 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ 15 ΜΑΘΗΣΕ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ 

 

Αγαπθτοί/-ζσ ςυνάδελφοι/-ιςςεσ, 

     Θζλουμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., ςτθ ςυνεδρίαςι του τθσ 08/09/2020, 

αποφάςιςε τθ διενζργεια ζρευνασ με κζμα: «Τεκμθρίωςθ του αιτιματοσ του κλάδου για λειτουργία 

των ςχολείων με 15 μακθτζσ ανά τμιμα κατ’ ανϊτατο όριο ςε ςυνκικεσ πανδθμίασ», το αναλυτικό 

κείμενο τθσ οποίασ ςασ επιςυνάπτουμε. 

Η ζρευνα ςχετίηεται με τθν πρόςφατθ απόφαςθ τθσ Γ.Σ. Προζδρων τθσ ΟΛΜΕ (05/09/2020) και ζχει ωσ 

ςτόχο να εφοδιάςει τον κλάδο με τα απαραίτθτα ςτοιχεία και επιςτθμονικά δεδομζνα που 

καταδεικνφουν ότι το αίτθμα για «ανϊτατο όριο 15 μακθτζσ ςτο τμιμα εν μζςω πανδθμίασ» είναι 

τεκμθριωμζνο επιςτθμονικά και εφικτό, ενιςχφοντασ τον αγϊνα του για τθν επίτευξθ του ςτόχου 

αυτοφ. 

     Για τον ςκοπό αυτό ηθτάμε τθν ενεργό ςυνδρομι όλων των ΕΛΜΕ, ςτουσ εξισ τομείσ: 

 

 Συλλογι των ςτοιχείων ςφμφωνα με το myschool του αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα 

ςχολεία τθσ περιοχισ ςασ, 

 Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ χριςθσ επιπλζον αικουςϊν ςτθν περιοχι ςασ, με 

χαρτογράφθςθ  ελεφκερων αικουςϊν ανά ςχολείο, ςχολικϊν κτθρίων που δεn λειτουργοφν, 

ελεφκερων δθμόςιων ι ιδιωτικϊν χϊρων ανά Διμο που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. 

 Υπολογιςμό του επιπλζον αρικμοφ εκπαιδευτικϊν που κα απαιτοφνταν ςτθν περιοχι 

ςασ για να λειτουργοφν τα τμιματα με 15 μακθτζσ. 



 

 
 

 Τον αρικμό των επιπλζον κακαριςτϊν/ςτριϊν που προςελιφκθςαν για τθ ςχολικι 

χρονιά 2020-2021 ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ, κακϊσ και τθν άποψι ςασ για το αν 

επαρκοφν για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν μζτρων κατά τθσ πανδθμίασ. 

 

Για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ αποςτζλλουμε τθ ςχετικι φόρμα προσ ςυμπλιρωςθ και υποβολι και 

παρακαλοφμε τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν ζγκαιρθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ  φόρμασ. 

Παρακαλοφμε επίςθσ τισ ΕΛΜΕ να ενθμζρωςουν τα ςχολεία τθσ δικαιοδοςίασ τουσ και να αναδείξουν 

τθν αξία τθσ ζρευνασ για τα αιτιματα του κλάδου, παροτρφνοντασ τουσ ςυλλόγουσ για τθ ςυμπλιρωςθ 

τθσ φόρμασ. Επιπλζον ηθτάμε από τισ ΕΛΜΕ να αποςτείλουν ςτο ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. κατάλογο των ςχολείων τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και αρικμό κενϊν/μθ χρθςιμοποιοφμενων κτθρίων ςχολικϊν μονάδων ςτθν 

περιοχι τουσ.  

Στο ζργο αυτό ηθτάμε και τθ ςυνδρομι των αιρετϊν του κλάδου.  

Θεωροφμε ςθμαντικό, θ υποβολι τθσ ςχετικισ φόρμασ να πραγματοποιθκεί μζχρι την Πζμπτη 

17/09/2020, λόγω του επείγοντοσ χαρακτιρα τθσ ζρευνασ. 

Επίςθσ, κα ιταν ευπρόςδεκτθ θ θλεκτρονικι αποςτολι μελετϊν επιςτθμονικϊν φορζων ςχετικϊν με 

τθν ζρευνα ι οποιαδιποτε ςχετικι εργαςία ζχει εκπονιςει κάποιοσ ςυνάδελφοσ από τθν ΕΛΜΕ ςασ. 

 

 

Για το Δ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 

 

 

 

                Ο Πρόεδροσ 

           

   Γεώργιοσ Ανδρινόπουλοσ 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματζασ 

 

              Μαρία Γεωργαρίου 

 


