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Το αίτημα τησ ΟΛΜΕ για 15 μαθητζσ/τριεσ κατ’ ανώτατο όριο ανά τμήμα
Αναγκαιότητα υλοποίηςήσ του
Από τθν πρϊτθ κιόλασ φάςθ τθσ κορφφωςθσ τθσ πανδθμίασ ςτθν Ευρϊπθ θ UNICEF χαρακτθρίηει τα παιδιά ωσ τα
«κρυμμζνα κφματα τθσ πανδθμίασ»1 , κυρίωσ λόγω των επιπτϊςεων που ζχει ςε αυτά θ αναςτολι τθσ λειτουργίασ των
ςχολείων. 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. Οι επιπτϊςεισ τθσ αναςτολισ τθσ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ κακθμερινισ παρουςίασ
ςτο ςχολείο είναι εκπαιδευτικζσ, ψυχοκοινωνικζσ και βιοτικζσ.
Αναφορικά με τισ εκπαιδευτικζσ/μορφωτικζσ επιπτϊςεισ επιςθμαίνονται οι αποκλειςμοί από τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ, των ευάλωτων κυρίωσ κοινωνικϊν ομάδων, θ οποία ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ επιλζχκθκε μεν ωσ λφςθ ανάγκθσ ςτθν κορφφωςθ τθσ πανδθμίασ, ωςτόςο κακϊσ δεν ςυνοδεφκθκε από
αντιςτακμιςτικά μζτρα άρςθσ των αποκλειςμϊν (π.χ. παροχι τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ) όξυνε τισ εκπαιδευτικζσ
ανιςότθτεσ. Επιςθμαίνουμε ότι ςτθν Ελλάδα το 31,8% του πλθκυςμοφ βρίςκεται κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και το
¼ των νοικοκυριϊν περίπου δεν ζχει πρόςβαςθ ςτθν ευρυηωνικότθτα (Ευρυηωνικι ςφνδεςθ χρθςιμοποιεί το 78,1% του
ςυνόλου των νοικοκυριϊν τθσ χϊρασ με ζνα, τουλάχιςτον, μζλοσ θλικίασ 16 – 74 ετϊν2). Από τθν άλλθ, θ εξ
αποςτάςεωσ διδαςκαλία αποδείχκθκε ςτθν πράξθ ότι δεν μπορεί να υποκαταςτιςει ςε καμία περίπτωςθ τθ δια ηϊςθσ
διδαςκαλία, κακϊσ αμβλφνει τθ ικανότθτα ςυγκζντρωςισ ςε παιδιά και εφιβουσ, με δραματικζσ ςυνζπειεσ ςτα παιδιά
με ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ, απαιτεί μεγάλο αυτοζλεγχο, ςυχνά απαιτεί τθν παρζμβαςθ/βοικεια του γονιοφ,
υςτερεί ςτθ διαμόρφωςθ ευεργετικοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ3. Επίςθσ, ελλείψει αναπλαιςίωςισ τθσ με κατάλλθλεσ
διδακτικζσ μεκόδουσ, οδθγεί ςε μια νζου τφπου μετωπικι διδαςκαλία με «ανορκόδοξο» ςυνδυαςμό διά ηϊςθσ και

εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, με τθν ζννοια ότι θ εξ αποςτάςεωσ εφαρμόςτθκε με μεκόδουσ τθσ δια ηϊςθσ,
και μάλιςτα ςτο μοντζλο κυρίωσ τθσ μετωπικισ διδαςκαλίασ, όςον αφορά ςτθ ςφγχρονθ.
Αναφορικά με τισ ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ, οφείλονται ςτθν απουςία του ςχετίηεςκαι με τισ ομάδεσ ςυνομιλικων,
τθν περιοριςμζνθ και υπό όρουσ ςυνεργαςία, κακϊσ και τθν απουςία παιχνιδιοφ, ςυντροφιάσ και ςωματικισ επαφισ,
που είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ παράμετροι για τθν ψυχολογικι εξζλιξθ και τθν κοινωνικι ωρίμανςθ του παιδιοφ.
1

UNICEF Response April 2020, https://data.unicef.org/resources/data-to-inform-the-covid-19-response/
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Δελτίο τφπου ΕΛΣΤΑΤ για το 2019 https://www.statistics.gr/documents/20181/adbe1a27-e2d2-5529-2f50-6872239bbff7
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Βλ. ςχετικά και τθν Ζρευνα πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ για τθν Εξ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ (ςε πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια),
με επικεφαλισ τον αν. κακθγθτι Κοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ δρα Θεόδωρο Θάνο, με ςκοπό να φανοφν τα νζα δεδομζνα που
δθμιουργεί αυτόσ τρόποσ ςχολικισ ηωισ κακϊσ (και κυρίωσ) οι νζεσ μορφζσ ανιςοτιτων. Τα αρχικά πορίςματα τθσ ζρευνασ
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Επίςθσ, θ UNESCO επιςθμαίνει ότι θ αναςτολι λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων ςυνεπάγεται για κάποιεσ ομάδεσ
μακθτϊν/τριϊν τθ μθ πρόςβαςθ ςε τροφι, τθν απϊλεια των ωφελειϊν που προςφζρει το φροντιςτικό περιβάλλον του
ςχολείου και τίκενται ερωτθματικά για το κατά πόςο τα παιδιά είναι περιςςότερο εκτεκειμζνα ςτθ ςωματικι τιμωρία.
Τα προβλιματα που δθμιουργοφνται από τθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων ενιςχφουν τθ κζςθ μασ ότι είναι
επιτακτικι ανάγκθ οι ςχολικζσ μονάδεσ να λειτουργοφν, αλλά με τουσ μζγιςτουσ όρουσ αςφάλειασ για μακθτζσ και
εκπαιδευτικοφσ, και εφόςον βζβαια δεν ζχουμε περιζλκει ςε κατάςταςθ γενικοφ “lockdown”. 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 δεν ςυνοδεφεται με λιψθ μζτρων που οδθγοφν ςτθν τιρθςθ αποςτάςεων και τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ
εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ. Η μείωςθ του αρικμοφ των παιδιϊν μζςα ςτισ αίκουςεσ ςε 15 μακθτζσ/τριεσ κατ’ανϊτατο
όριο, που είναι θ κζςθ τθσ ΟΛΜΕ, μπορεί να διαςφαλίςει ςε ςθμαντικό βακμό τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ. Είναι ζνα
μζτρο που κα περιορίςει ςθμαντικά τουσ δείκτεσ μετάδοςθσ του ιοφ (μάλιςτα κατά 50%, ςφμφωνα με τα πορίςματα
του Τμιματοσ Περιβαλλοντικισ Μθχανικισ του ΑΠΘ)4 τόςο ςτθ ςχολικι κοινότθτα όςο και ςτθν ευρφτερθ τοπικι
κοινότθτα, μειϊνοντασ τισ πικανότθτεσ να εμφανιςτεί πάλι θ ανάγκθ αναςτολισ τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν
μονάδων.
Η ανάγκθ λιψθσ μζτρων, όπωσ το παραπάνω, με μακροπρόκεςμθ προοπτικι και ό,τι αυτι ςυνεπάγεται (διοριςμοί
κακθγθτϊν, καταςκευι ι προςκικθ αικουςϊν όπου δεν επαρκοφν οι υφιςτάμενεσ) επιρρωννφεται από τα δφο εξισ
δεδομζνα :
1) Από τισ εκτιμιςεισ του WHO ςχετικά με τθ μακρά χρονικι διάρκεια που κα ζχει θ πανδθμία και 2) από τισ
εκτιμιςεισ τθσ UNICEF ςχετικά με τθ δραματικι αφξθςθ των παιδιϊν που ηουν ςε φτωχά νοικοκυριά μζχρι το
τζλοσ του 20205.
Συνεπϊσ είναι ςθμαντικό να λθφκοφν τα απαραίτθτα εκείνα μζτρα που κα προλάβουν, όςο αυτό είναι δυνατό, τθν
αναςτολι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων. Η παροφςα μελζτθ αφορά ςε ζνα από αυτά τα μζτρα, τθ μείωςθ του αρικμοφ
των μακθτϊν/τριϊν ανά τμιμα με ανϊτατο όριο τουσ/τισ 15, μζτρο που ςυνδζεται με τθ φυςικι αποςταςιοποίθςθ και
τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ εντόσ των ςχολικϊν μονάδων.

Η μελζτη τεκμηρίωςησ του αιτήματοσ τησ ΟΛΜΕ για 15 μαθητζσ κατ’ανώτατο όριο
ανά τμήμα
Η ΟΛΜΕ, πριν τθν επιςτροφι των μακθτϊν ςτα ςχολεία, είχε ενθμερϊςει για τθν απουςία ςτοιχειϊδουσ
προγραμματιςμοφ από τθν πλευρά του Υπουργείου Παιδείασ6 κακϊσ και για τθ λειτουργία υπεράρικμων τμθμάτων
(άνω των 27 μακθτϊν) ςε ςυνκικεσ πανδθμίασ7. Η κζςθ τθσ Ομοςπονδίασ8 είναι ο αρικμόσ μακθτϊν ςε κάκε τμιμα,
δεδομζνων των ςυνκθκϊν που δθμιουργεί θ πανδθμία, να μθν ξεπερνά τουσ/τισ 159.
Από τισ 15/09/2020, βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζρευνα του 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 ζρευνα αυτι
ςτοχεφει ςτο να διερευνθκεί θ ανάγκθ μείωςθσ του αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα ςχολεία, δεδομζνθσ τθσ

5

Children in monetary poor households and COVID-19: Technical Note, 28/5/2020
https://www.unicef.org/media/69656/file/TechnicalNote-Children-living-in-monetary-poor-households-and-COVID-19.pdf.pdf
6
https://www.olme.gr/2020/09/13/13-09-2020-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%b4%ce%bf%cf%85%cf%82%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81/
7
https://www.olme.gr/2020/09/04/04-09-2020-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%cf%89%ce%bd%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5/
8
https://www.olme.gr/wp-content/uploads/2020/09/psifismaGSall070920-2.pdf
9
Το αίτθμα μείωςθσ του αρικμοφ των μακθτϊν/τριϊν ανά τμιμα αποτελεί εξάλλου πάγιο αίτθμα τθσ ΟΛΜΕ, με παιδαγωγικζσ
διαςτάςεισ, για 20 μακθτζσ/τριεσ ςτα τμιματα γενικισ παιδείασ, 15 ςτισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ και 10 ςτα εργαςτιρια. Η
ιςχφουςα νομοκεςία προβλζπει 25 μακθτζσ (και 10%) για τθν Α/κμια και 27 (και 10%) για τθ Β/κμια.

πανδθμίασ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί από τουσ υγειονομικοφσ φορείσ και επιςτιμονεσ υγείασ ςτθν
Ελλάδα αλλά και διεκνϊσ. Τα επιμζρουσ ερευνθτικά ερωτιματα είναι τα εξισ:

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 15 μακθτϊν
ανά τμιμα;

Μεκοδολογία:
Εςτάλθςαν ερωτθματολόγια ςε μορφι google form ςτα ςχολεία όλθσ τθσ Ελλάδασ. Οι απαντιςεισ ζγιναν αντικείμενο
επεξεργαςίασ με πρόγραμμα Microsoft office και πραγματοποιικθκε περιγραφικι ςτατιςτικι ανάλυςθ, προκειμζνου
να ςυναχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά: α) με τον αρικμό των μακθτϊν ανά τμιμα, και ειδικότερα το ποςοςτό των
μακθτϊν/τριϊν που φοιτοφν ςε πολυπλθκι (16-21 μακ.) και υπερμεγζκθ (22-27 μακ.) τμιματα, β) το κόςτοσ μείωςθσ
τουσ αρικμοφ παιδιϊν ανά τμιμα με βάςθ το αίτθμα τθσ ΟΛΜΕ, και γ) τθν φπαρξθ ελεφκερων ςχολικϊν αικουςϊν.
Ορολογία: πολυπλθκι τμιματα (16-21 μακ.), υπερμεγζκθ (22-27 μακ.), υπεράρικμα (28-30 μακ. )

Αριθμητικά ςτοιχεία ζρευνασ
Τα πρϊτα ςτοιχεία που δθμοςιεφονται ςτθν παροφςα μελζτθ αφοροφν ςτθν περίοδο 15 Σεπτεμβρίου ζωσ 23
Οκτωβρίου 2020. Η ζρευνα επικεντρϊκθκε ςτον αρικμό των μακθτϊν ανά τμιμα και ςτισ κενζσ αίκουςεσ των
ςχολείων. Για τον αρικμό των μακθτϊν ανά τμιμα τα ςτατιςτικά αποτελζςματα προκφπτουν από 556 ςχολεία ςτα
οποία φοιτοφν ςυνολικά 120.231 μακθτζσ (το 19% ςε εκνικό επίπεδο) ςε 5.743 τμιματα. Για τισ κενζσ αίκουςεσ, ςε
ςυνδυαςμό πάντα με τον αρικμό των μακθτϊν ανά τμιμα, τα ςτοιχεία βαςίηονται ςε 312 ςχολεία ςτα οποία φοιτοφν
68.056 μακθτζσ (το 11% των μακθτϊν ςε εκνικό επίπεδο) που φοιτοφν ςε 3.138 τμιματα. Αναλυτικά τα ςτοιχεία για
τθν Ελλάδα και ειδικά τθν Αττικι φαίνονται ςτο παρακάτω πίνακα.
Στοιχεία ςχετικά με τον αρικμό των μακθτϊν ανά τμιμα
Για τον αρικμό των μακθτϊν ανά Ελλάδα
τμιμα

Αττικι

Αρικμόσ ςχολείων που απάντθςαν

556

367

Ποςοςτό των παραπάνω ςχολείων επί 16%
του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων
τθσ δευτεροβάκμιασ τθσ περιοχισ.

40%

Μακθτζσ που φοιτοφν ςε αυτά τα 120.231
ςχολεία.

77.720

Ποςοςτό μακθτϊν επί του ςυνόλου 19%
των μακθτϊν τθσ χϊρασ ςτθ B/κμια

25%

Στοιχεία ςχετικά με τισ κενζσ αίκουςεσ ανά ςχολείο
Για τον αρικμό μακθτϊν ανά τμιμα Ελλάδα
και τισ κενζσ αίκουςεσ ανά ςχολείο

Αττικι

Αρικμόσ ςχολείων που απάντθςαν

312

146

Ποςοςτό των παραπάνω ςχολείων επί 9%
του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων
τθσ δευτεροβάκμιασ.

16%

Μακθτζσ που φοιτοφν ςε αυτά τα 68.056
ςχολεία.

36.964

Ποςοςτό μακθτϊν επί του ςυνόλου 11%
των μακθτϊν τθσ χϊρασ ςτθ Β/κμια.

12%

Οι οδθγίεσ του ΕΟΔΥ
Οι πρϊτεσ οδθγίεσ που εκδόκθκαν από τον ΕΟΔΥ 10 για τα ςχολεία μιλοφςαν για 1 άτομο ανά 7 τ.μ. πυκνότθτα
μεγαλφτερθ από ότι ςε άλλουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ. Στθ ςυνζχεια, τθν αμζςωσ επόμενθ ςτιγμι, το Υπουργείο
Παιδείασ, χωρίσ να δϊςει ςαφείσ εξθγιςεισ, εξζδωςε εγκφκλιο11 όπου κακορίηει τον μζγιςτο αρικμό των μακθτϊν ανά
τμιμα ςε 15 και πρότεινε ςυγκεκριμζνθ διαρρφκμιςθ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, όπωσ φαίνεται και παρακάτω:

Τζλοσ, ςτισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ, που εςτάλθςαν ςτα ςχολεία ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2020-2021, αναφζρεται
ρθτά ότι: «Η χριςθ μάςκασ προτείνεται από τον ΠΟΥ και τθ UNICEF ωσ μζροσ ενόσ ςυνόλου μζτρων δθμόςιασ υγείασ,
όπωσ θ τιρθςθ κοινωνικϊν αποςτάςεων … για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ μετάδοςθσ ςυγκεκριμζνων

10

11

https://www.venizeleio.gr/wp-content/uploads/2020/05/IMG_5814.jpg

https://www.minedu.gov.gr/07-052020_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CF
%85%CC%81%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B1_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%
CE%B5%CE%B9%CC%81%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CC%81_COVID-19%CE%A9%CF%81%CE%B1%CC%81%CF%81%CE%B9%CE%B1_signed.pdf

αναπνευςτικϊν ιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των ιϊν SARS-CoV-2 και γρίπθσ»12 Ωςτόςο, το Υπουργείο Παιδείασ δεν
προζβθ ςε μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ανά τμιμα, παρότι αυτό κα βοθκοφςε ςτθν τιρθςθ των κοινωνικϊν
αποςτάςεων. Αντικζτωσ, προβλικθκε το επιχείρθμα ότι θ διαςπορά του ιοφ είναι μεγαλφτερθ ςτα μικρότερα
τμιματα13. Το επιχείρθμα αυτό αναςκευάηει και θ Ζρευνα του Τμιματοσ Περιβαλλοντικισ Μθχανικισ του ΑΠΘ,
ςφμφωνα με τα πορίςματα τθσ οποίασ, περιορίηονται ζωσ 50% οι δείκτεσ μετάδοςθσ του ιοφ, τόςο ςτθ ςχολικι
κοινότθτα όςο και ςτθν τοπικι κοινωνία.

Κριτικι ςτθ χριςθ ςτατιςτικϊν εργαλείων εκ μζρουσ του Υπουργείου
Παιδείασ.
Με δθλϊςεισ τθσ ςτισ 24/8 θ Υπουργόσ παιδείασ ενθμζρωςε τθν κοινι γνϊμθ ότι ο μζςοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν ανά
τμιμα ςε όλθ τθν Ελλάδα είναι 17. Ωςτόςο, ο μζςοσ όροσ επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ. Όπωσ φαίνεται ςτο
διάγραμμα των ζωσ τϊρα αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ, υπάρχουν ακραίεσ παρατθριςεισ που
επθρεάηουν τθ μζςθ τιμι. Καλφτερθ εικόνα ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ μασ δίνει θ επικρατοφςα τιμι (αυτι που ζχει τθν
μεγαλφτερθ ςυχνότθτα) και θ διάμεςοσ (αυτι που είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ από το 50% των παρατθριςεων και
μικρότερθ ι ίςθ από το υπόλοιπο 50%).
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https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/COVID_%CE%B2-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%
CE%B5%CF%82-%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-2020.pdf
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF
%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82

Με βάςθ τα παραπάνω γραφιματα που αποτυπϊνουν τα ζωσ τϊρα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι του το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.,
τόςο ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, όςο και ςτθν Αττικι, θ επικρατοφςα τιμι είναι οι 22 μακθτζσ ,ενϊ θ διάμεςοσ ςτθν
Ελλάδα είναι πάλι οι 22 μακθτζσ ενϊ ςτθν Αττικι είναι οι 23 μακθτζσ ανά τμιμα. Σε όλθ τθν επικράτεια τα 3/5 των
μακθτϊν φοιτοφν ςε υπερμεγζκθ τμιματα(22-27). Στθν Αττικι αυτι θ αναλογία ξεπερνά τα 2/3 των μακθτϊν/τριϊν.
Από τθ ςυνολικι εικόνα που μασ δίνουν τα διαγράμματα καταδεικνφεται ότι θ προςπάκεια του υπουργείου να
αποτιμιςει το πλικοσ των μακθτϊν ςτα τμιματα χρθςιμοποιϊντασ τον μζςο όρο των 17 παιδιϊν ανά τμιμα
πανελλαδικά ςυςκοτίηει τθν πραγματικότθτα: Το 96% των μακθτϊν πανελλαδικά φοιτοφν ςε τμιματα με πάνω από 17
μακθτζσ, ενϊ ςτθν Αττικι το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 99%, ςφμφωνα με τα ζωσ τϊρα ςτοιχεία.
Συγκεντρωτικά, τα παραπάνω αποτελζςματα φαίνονται ςτα παρακάτω γραφιματα:

Κόςτοσ μείωςθσ μζγιςτου αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα ςτουσ 15

Σφμφωνα με δθλϊςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του ΥΠΑΙΘ14, θ μείωςθ του ανϊτατου αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα κα
είχε θμεριςιο κόςτοσ άνω των 10.000.000€. Με τα ζωσ τϊρα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι του το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ, ςτο 19%
του μακθτικοφ πλθκυςμοφ θ μείωςθ του ανϊτατου ορίου μακθτϊν ςτουσ 15 κα δθμιουργιςει 4.602 νζεσ κζςεισ
εργαςίασ με ετιςιο κόςτοσ για το δθμόςιο 50.000.000€ περίπου. Το θμεριςιο κόςτοσ για αυτά τα ςχολεία αντιςτοιχεί
ςε 136.986€ . Εξετάηοντασ το πρόβλθμα αναλογικά ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ, το θμεριςιο κόςτοσ όπωσ ςυνάγεται
από τθν ζρευνα είναι 700.000€ με 800.000€ και βρίςκεται πολφ πιο κοντά ςτθν πραγματικότθτα από το ποςό των
10.000.000€. Μάλιςτα, το ετιςιο κόςτοσ που βγαίνει αναλογικά, με βάςθ τα ωσ τϊρα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, δεν
ξεπερνά τα 220.000.000€, για πλιρθ λειτουργία των ςχολείων (Σεπτζμβριοσ ζωσ και Ιοφνιοσ).

Χώροι διαθζςιμοι για εκπαιδευτική χρήςη
Σε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ (π.χ. ςτθν Ιςπανία), πριν από τθν ζναρξθ τθσ κερινισ περιόδου, είχαν ξεκινιςει οι
διαδικαςίεσ εξεφρεςθσ χϊρων, ϊςτε να είναι εφικτι θ τιρθςθ των απαραίτθτων αποςτάςεων κατά τθ διάρκεια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Αφοφ πρϊτα χαρτογραφικθκαν όλοι οι κενοί χϊροι εντόσ των ςχολείων, αναηθτικθκαν
χϊροι εκτόσ αυτϊν.
Στθν Ελλάδα δεν ζγινε κάτι ανάλογο. Θα μποροφςε το Υπουργείο Παιδείασ, αν είχε ξεκινιςει μια ανάλογθ προςπάκεια
πριν τθν ζναρξθ τθσ καλοκαιρινισ περιόδου, να προβεί ςε αναλυτικι χαρτογράφθςθ κάκε ελεφκερου δθμόςιου ι
δθμοτικοφ χϊρου, που πλθροί τισ προχποκζςεισ ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Όπωσ
προτείνει το Εργαςτιριο Περιβαλλοντικισ Μθχανικισ του ΑΠΘ, κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν χϊροι πολιτιςμοφ,
μουςεία, πολιτιςτικά κζντρα, κζντρα ςυνεχοφσ εκμάκθςθσ που διακζτουν πάρα πολλοί διμοι ςε όλθ τθν Ελλάδα15,
εφόςον διαμορφωκοφν κατάλλθλα ϊςτε να πλθροφν προχποκζςεισ εκπαιδευτικζσ, υγειονομικζσ και κτθριακισ
αςφάλειασ.
Το Υπουργείο Παιδείασ από τθν αρχι τθσ Πανδθμίασ είχε υποςτθρίξει ότι δεν υπάρχουν κενζσ αίκουςεσ μζςα ςτισ εν
λειτουργία ςχολικζσ μονάδεσ και ότι δεν υπάρχουν κενά ςχολικά κτίρια.
Στθν ζρευνα του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ ζνα από τα ερωτιματα που τζκθκαν ςτα ςχολεία είναι ο αρικμόσ των κενϊν αικουςϊν που
διακζτουν. Πζρα από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν, από αρκετά ςχολεία επιςθμάνκθκε ότι θ ανάγκθ για αίκουςα Covid
κα μποροφςε να καλυφκεί χωρίσ χριςθ αικουςϊν διδαςκαλίασ, ςτο βακμό που κα είχε γίνει καλφτεροσ
προγραμματιςμόσ ςε κεντρικό επίπεδο.
Πζρα από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, ςτο ερϊτθμα αν υπάρχουν κενζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο, 6 ςτα 10
ςχολεία ςε πανελλαδικό επίπεδο απάντθςαν ότι ζχουν τουλάχιςτον μία. Η αντίςτοιχθ αναλογία ςτθν Αττικι είναι λίγο
κάτω από 5 ςτα 10. Επιπλζον, το 12% των ςχολείων ςε πανελλαδικό επίπεδο διακζτει πάνω από μία κενζσ αίκουςεσ
ανά τάξθ, ενϊ αυτό το ποςοςτό ςτθν Αττικι φτάνει το 16%.. Συνεπϊσ, από τα ζωσ τϊρα ςτοιχεία προκφπτει ότι ςε
πρϊτθ φάςθ υπάρχει δυνατότθτα αξιοποίθςθσ κενϊν ςχολικϊν αικουςϊν από τισ ίδιεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ
Η αποτελεςματικότθτα του εν λόγω μζτρου προκφπτει από τα παρακάτω ςτοιχεία. Με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχει ωσ
τϊρα το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ ςτθ διάκεςθ του ςχετικά με τισ ιδθ υπάρχουςεσ ελεφκερεσ αίκουςεσ εντόσ των εν λειτουργία
ςχολικϊν μονάδων, ο αρικμόσ των μακθτϊν/τριϊν που φοιτοφν ςε πολυπλθκι τμιματα κα μποροφςε να μειωκεί
άμεςα ωσ και 63%, ανάλογα με το μζγεκοσ των τμθμάτων. Οι παρακάτω πίνακεσ μασ δίνουν τα ςτοιχεία ανά μζγεκοσ
τμιματοσ ςε Ελλάδα και Αττικι.
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Σε απόλυτουσ αρικμοφσ, ςτα ςχολεία που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο, ζνα τζτοιο μζτρο κα μποροφςε να
οδθγιςει ςε μικρότερα τμιματα 26.835 μακθτζσ, δθλαδι το 41% του μακθτικοφ δυναμικοφ των υπό εξζταςθ
ςχολείων. Στθν Αττικι αυτόσ ο αρικμόσ φτάνει τουσ 13.098 ποςοςτό 35%. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό ςθμαίνει ότι οι
μιςοί μακθτζσ που φοιτοφν ςτα εκατοντάδεσ ςχολεία και τμιματα που ςταμάτθςαν τθ λειτουργία τουσ λόγω
πανδθμίασ το τρζχον ςχολικό ζτοσ κα μποροφςαν να ςυνεχίςουν τθ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ αν είχε εφαρμοςτεί από τον
Σεπτζμβρθ το ανϊτατο όριο των 15 μακθτϊν ανά τμιμα.
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.
Άλλοι διακζςιμοι χϊροι
Με ευκφνθ του ΥΠΑΙΘ πρζπει να γίνει χαρτογράφθςθ των ςχολικϊν κτιρίων που μζνουν αναξιοποίθτα μετά τισ 2.358
ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζγιναν τθν
περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ϊςτε να αξιοποιθκοφν, κάποια από αυτά, για τθν κάλυψθ των κτιριακϊν αναγκϊν,
όπου αυτζσ προκφπτουν, από τθ μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν /μακθτριϊν ανά τμιμα.

Συμπεράςματα αρχικών αποτελεςμάτων 1ου μζρουσ τησ ζρευνασ του ΚΕΜΕΤΕ
Από τα παραπάνω ςτοιχεία γίνεται απολφτωσ κατανοθτό ότι:
Α) Οι οδθγίεσ του ΕΟΔΥ για τον ανϊτατο αρικμό μακθτϊν ανά τμιμα άλλαξε τρεισ φορζσ, χωρίσ να δοκεί
επαρκισ επιςτθμονικι εξιγθςθ γι’ αυτό. Θζςθ τθσ ΟΛΜΕ είναι θ μζςθ λφςθ των κατ’ ανϊτατο όριο 15 μακθτϊν ανά
τμιμα.
Β) Εν γνϊςει του το Υπουργείο Παιδείασ χρθςιμοποίθςε ςτατιςτικά μεκοδολογικά εργαλεία που δεν
αποτυπϊνουν τθν πραγματικι εικόνα αναφορικά με το πλικοσ των μακθτϊν/τριϊν ανά τμιμα . Η πραγματικι εικόνα
τθσ κατάςταςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ δεν απεικονίηεται από τον μ.ό. των 17 μακθτϊν, αλλά από τθ
διάμεςο που είναι 22 μακθτζσ/τριεσ. Τα πρϊτα αποτελζςματα μασ δείχνουν ότι πάνω από 9 ςτουσ 10 μακθτζσ/τριεσ
ςυνωςτίηονται ςε πολυπλθκι ι υπερμεγζκθ τμιματα, όπου είναι αδφνατον να τθρθκοφν οι απαραίτθτεσ αποςτάςεισ
μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Ειδικότερα
•
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%
•
27 μακθτϊν,

μάλιςτα 23% των μακθτϊν πανελλαδικά (το ¼ του μακθτικοφ δυναμικοφ) φοιτοφν ςε τμιματα των 25ςτθν 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%.
Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι το αίτθμα τθσ ΟΛΜΕ για 15 μακθτζσ/τριεσ κατ’ανϊτατο όριο ανά τμιμα είναι
αναγκαίο να υλοποιθκεί για τθν αςφαλι λειτουργία των ςχολείων.

Γ) Το κόςτοσ με βάςθ τα ωσ τϊρα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ ςε προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν και με αναλογικι
αφξθςθ, φαίνεται να είναι πολφ μικρότερο από αυτό που ζχει αναφερκεί από τθν πολιτικι θγεςία του ΥΠΑΙΘ.
Δ) Αν το ΥΠΑΙΘ είχε εκπονιςει ζνα ςχζδιο ϊςτε να εκμεταλλευτεί τισ κενζσ αίκουςεσ που υπάρχουν ςτα
ςχολεία που ιδθ λειτουργοφν, μζςα ςε λίγεσ μζρεσ -από τον Ιοφνιο ακόμα- αυτό από μόνο του κα μείωνε τθν ζνταςθ
του προβλιματοσ κατά 41% περίπου. Δθλαδι 4 ςτουσ 10 μακθτζσ δεν κα φοιτοφςαν πλζον ςε πολυπλθκι ι
υπερμεγζκθ τμιματα. Το 50% των μακθτϊν που φοιτοφν ςτα εκατοντάδεσ ςχολεία και τμιματα που ςταμάτθςαν τθ
λειτουργία τουσ λόγω πανδθμίασ το τρζχον ςχολικό ζτοσ κα μποροφςαν να ςυνεχίςουν τθ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ αν το
Υπουργείο είχε υλοποιιςει τθν πρόταςθ τθσ ΟΛΜΕ για τμιματα μζχρι και 15 μακθτζσ ανά τμιμα.
Ε) 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 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.

Για το ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

Ο Πρόεδροσ

Γεϊργιοσ Ανδρινόπουλοσ

Η Γενικι Γραμματζασ
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