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Μελζτη -Σεκμηρίωςη του αιτήματοσ του κλάδου για λειτουργία των ςχολείων με 15 μαθητζσ 

ςτο τμήμα κατ’ ανώτατο όριο ςε ςυνθήκεσ πανδημίασ 

 

ΤΠΟΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ – ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Τπόθεςη εργαςίασ: Υπάρχει ανάγκθ μείωςθσ του αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα, δεδομζνθσ τθσ 

πανδθμίασ και των οδθγιϊν που ζχουν δοκεί από τουσ υγειονομικοφσ φορείσ και επιςτιμονεσ υγείασ 

ςτθν Ελλάδα αλλά και διεκνϊσ; 

Ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ο αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμα, όπωσ ορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, είναι 

επιβαρυντικόσ παράγοντασ δεδομζνθσ τθσ επιδθμιολογικισ κρίςθσ; 

2. Δθμιουργεί το αίτθμα τθσ ΟΛΜΕ για 15 μακθτζσ ανά τμιμα κατ’ ανϊτατο όριο αςφαλζςτερεσ 

ςυνκικεσ ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ ςε ςχζςθ με τθν πανδθμία; 

3. Ποιεσ λφςεισ κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν ϊςτε να επιτευχκεί το ανϊτατο όριο των μακθτϊν 

ανά τμιμα; 

 

ΠΛΕΤΡΕ-ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ: 

1. Διερεφνθςθ των πραγματικϊν ςτοιχείων ςχετικά με: 

 Τον αρικμό μακθτϊν ανά τμιμα: Περιγραφικι ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων (π.χ. 

ποςοςτό τμθμάτων επί του ςυνόλου που υπερβαίνουν τουσ 15 μακθτζσ): Σφμφωνα με τισ 

δθλϊςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του ΥΠΑΙΘ, ο μζςοσ όροσ των μακθτϊν πανελλαδικά είναι 17. 

Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να τεκμθριωκεί ότι κάκε απόπειρα αποτφπωςθσ μζςου όρου μεταξφ 

Δ/νςεων ακριτικϊν, ορεινϊν, νθςιωτικϊν κ.λπ. περιοχϊν και Δ/νςεων των μεγάλων αςτικϊν 

κζντρων είναι παραπλανθτικι και αςτιρικτθ επιςτθμονικά.  

 Τον μζςο όρο των μακθτϊν ςτα αςτικά κζντρα. Σφμφωνα με τισ δθλϊςεισ τθσ Υπουργοφ 

Παιδείασ είναι 18-22 (ι 20, τα νοφμερα ποικίλλουν ανάλογα με τισ πιζςεισ που δζχεται το 

ΥΠΑΙΘ). Περιγραφικι ςτατιςτικι ανάλυςθ εςτιαςμζνθ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ των αςτικϊν 

κζντρων. 

 Το Ποςοςτό Ζγκριςθσ ολιγομελϊν τμθμάτων ςε γενικι και ειδικι αγωγι 

 Τον Αρικμό μακθτϊν ανά τμιμα ςτθν Ειδικι Αγωγι (ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΕΕΕΚ) 

 Τον αρικμό των ενθλίκων μακθτϊν/-τριϊν ςε ΕΠΑΛ και Εςπερινά ςχολεία 

 Τον αρικμό κακθγθτϊν Παράλλθλθσ ςτιριξθσ/ποςοςτό κάλυψθσ αναγκϊν 

 Τον αρικμό κακαριςτϊν/ςτριϊν που απαιτείται να προςλθφκοφν πανελλαδικά, προκειμζνου να 

καλυφκοφν πλιρωσ οι ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων. 



 

 
 

 Κατά πόςο το άνοιγμα των ςχολείων με το ςφνολο των μακθτϊν ςτο τμιμα και αποκλειςτικό 

μζςο προφφλαξθσ τθ χριςθ μάςκασ από μακθτζσ-εκπαιδευτικοφσ είναι αςφαλζσ και επαρκζσ 

μζτρο. 

 

Μζκοδοσ διερεφνθςθσ των ερωτθμάτων μζςω:  

 Ποριςμάτων μελετϊν επιςτθμονικϊν φορζων ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

 Συλλογισ ςτοιχείων πανελλαδικά 

 Ζρευνασ-ςυλλογισ ςτοιχείων πανελλαδικά για ελεφκερουσ χϊρουσ (ςχολικά κτίρια κενά από 

ςυγχωνεφςεισ ςχολείων/ελεφκερεσ αίκουςεσ ςτα λειτουργοφντα ςχολεία/κατάλλθλοι 

ελεφκεροι δθμοτικοί-δθμόςιοι χϊροι) 

 Υπολογιςμοφ επιπλζον αρικμοφ κακθγθτϊν που απαιτείται να διοριςτοφν και του ςχετικοφ 

κόςτουσ, όπωσ κα προκφψει από τα ςτοιχεία τθσ κάκε ΕΛΜΕ 

 Μελζτθσ πρακτικϊν από άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

 Θζςεων του γονεϊκοφ κινιματοσ (ΑΣΓΜΕ), των άλλων εκπαιδευτικϊν ομοςπονδιϊν (ΔΟΕ, 

ΟΙΕΛΕ). 

 

ΕΙΔΟ ΕΡΕΤΝΑ  

Α) Πρωτογενισ ζρευνα μζςω τθσ ςυλλογισ ςτοιχείων από τισ ςχολικζσ μονάδεσ, ΕΛΜΕ, Δ.Δ.Ε., 

ΥΠΑΙΘ και όποια άλλθ δομι είναι πρόςφορθ 

Β) Δευτερογενισ ζρευνα (Άντλθςθ πλθροφοριϊν μζςω των υπαρχόντων ςτοιχείων που ζχουν 

ςυλλεχκεί, από ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ/ κρατικζσ υπθρεςίεσ/ ερευνθτικά κζντρα/ ιςτορικζσ πθγζσ/ 

παν/ςτιμια κλπ.) 

ΠΗΓΕ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ (ενδεικτικά) 

 Στοιχεία από Δ.Δ.Ε. / ΕΛΜΕ / Υπθρεςία Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΥΠΑΙΘ (myschool) για τον 

αρικμό των μακθτϊν ανά τμιμα, κακϊσ και για κενζσ αίκουςεσ ςτα ςχολεία που ιδθ 

λειτουργοφν 

 Στοιχεία από Δ.Δ.Ε. / ΕΛΜΕ / Διμουσ για κατάλλθλουσ ελεφκερουσ χϊρουσ που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

 Πορίςματα ζρευνασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ςχετικά με τα μζτρα για 

το αςφαλζσ άνοιγμα των ςχολείων («Στοχαςτικά» μοντζλα του Εργαςτθρίου Περιβαλλοντικισ 

Μθχανικισ) 

 Μελζτεσ-πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ (WHO) / Θζςεισ ETUCE / EI / Μελζτεσ UNESCO 

 

ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ: 4 εβδομάδεσ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:  

 Συγκρότθςθ Ομάδασ Εργαςίασ από τα μζλθ του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ με ςυμμετοχι ΕΛΜΕ ςτθ 

ςυλλογι ςτοιχείων 

 Χριςθ υφιςτάμενων πθγϊν. Συλλογι («απογραφι») και κωδικοποίθςθ ςτοιχείων/δεδομζνων 

(data) με το ςτατιςτικό πακζτο SPSS, excel (windows) 

 Στατιςτικι επεξεργαςία ςτοιχείων 

 Ανάλυςθ/ ερμθνεία των αποτελεςμάτων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. – Προτάςεισ  



 

 
 

 Συγγραφι τελικισ ζκκεςθσ 

 Δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων 

 Η επικοινωνία τθσ ομάδασ εργαςίασ κα γίνεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι άλλου 

πρόςφορου μζςου 

 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ: 

 Με ανάρτθςθ ςτισ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ των ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ. 

 Με ενθμερωτικό ςθμείωμα προσ όλεσ τισ ΕΛΜΕ και τουσ αιρετοφσ από ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ και 

κοινοποίθςθ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ . 

 

Για το Δ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 

 

 

 

                Ο Πρόεδροσ 

           

   Γεώργιοσ Ανδρινόπουλοσ 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματζασ 

 

              Μαρία Γεωργαρίου 

 


