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Προς  την  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 

 
Θέμα: « Αναγκαία η  λήψη νέων μέτρων στα σχολεία της Χώρας » 

 
 Κυρία  Υπουργέ, 

 

  Mέσα σε επτά μόνο ημέρες από τις 27 Οκτωβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου κατεγράφησαν από 

τον ΕΟΔΥ 709 κρούσματα σε παιδιά. Αριθμός εξαιρετικά υψηλός, δεδομένου ότι από την πρώτη 

ημέρα της πανδημίας (24 Φεβρουαρίου) έχουν καταγραφεί σε παιδιά μέχρι 17 ετών 

συνολικά 3.088 κρούσματα, ενώ τα 709 ήταν  κατά  την τελευταία εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι 

από τα 2.379 συνολικά κρούσματα σε παιδιά ως 17 ετών από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, 

έφθασαν τα 3.088.   

Επιπροσθέτως, τo Kέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ δημοσιοποίησε λίαν προσφάτως 

μια αναλυτική μελέτη για το φλέγον ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων, σύμφωνα με  την 

οποία: α) το 34% των μαθητών πανελλαδικά φοιτούν σε τμήματα των 16-21 μαθητών, ενώ  στην 

Αττική το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 32%, β) το  63% των μαθητών πανελλαδικά φοιτούν σε 

τμήματα των 22-27 μαθητών, με  την  Αττική να ανεβαίνει στο 67%, γ) το  23% των μαθητών 
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πανελλαδικά (το ¼ του μαθητικού δυναμικού) φοιτούν σε τμήματα των 25-27 μαθητών και στην 

Αττική το αντίστοιχο ποσοστό είναι 22%. 

  Από την συνολική εικόνα που δίνουν τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το 96% των μαθητών 

πανελλαδικά φοιτούν σε τμήματα με πάνω από 17 μαθητές, ενώ στην Αττική το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 99%. 

‘Οπως αναφέρει η μελέτη, "εάν το ΥΠΑΙΘ είχε εκπονήσει ένα σχέδιο ώστε να εκμεταλλευτεί τις 

κενές αίθουσες που υπάρχουν στα σχολεία που ήδη λειτουργούν, αυτό και μόνο θα μείωνε την 

ένταση του προβλήματος κατά 41% περίπου. Δηλαδή 4 στους 10 μαθητές δεν θα φοιτούσαν πλέον 

σε πολυπληθή ή υπερμεγέθη τμήματα. Το 50% των μαθητών που φοιτούν στα εκατοντάδες 

σχολεία και τμήματα που σταμάτησαν τη λειτουργία τους λόγω πανδημίας το τρέχον σχολικό έτος 

θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη δια ζώσης εκπαίδευση αν το Υπουργείο είχε υλοποιήσει την 

πρόταση για τμήματα μέχρι και 15 μαθητές ανά τμήμα". 

 Δεδομένου ότι αυτήν τη στιγμή μένει αναξιοποίητος τεράστιος αριθμός αιθουσών, μετά τις 2.358 

συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που έγιναν μετά το 2010, μια απλή καταγραφή από πλευράς Υπουργείου Παιδείας 

θα αρκούσε για να βρει διαθέσιμες εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, σχολικές αίθουσες.  

   Εν τω μεταξύ, τα σχολεία παραμένουν ανοικτά υπό τις συνθήκες των 25 παιδιών ανά αίθουσα, 

την ίδια στιγμή που στο τέλος Οκτωβρίου τα σχολικά τμήματα και σχολεία, που ήταν κλειστά λόγω 

covid-19, έφταναν τα 443. Η αύξηση των κλειστών τμημάτων και σχολείων είναι εκθετική, αφού 

μόλις πριν μία εβδομάδα έφταναν τα 280 και δύο εβδομάδες πριν τα 180. Αθροιστικά λοιπόν,  

από την αρχή της σχολικής χρονιάς (14 Σεπτεμβρίου) και μέσα στο χρονικό διάστημα ενάμιση 

μηνός  έχουν αναγκαστεί σε 14ήμερο κλείσιμο τουλάχιστον 1.000 περίπου τμήματα και σχολεία. 

Και με το ρυθμό της εξέλιξης των κρουσμάτων που υπάρχει τώρα, η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική 

κατά  τους αμέσως επόμενους χειμερινούς μήνες.  

  

 Σημειωτέον, ότι η  Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ζητά άμεσα τη λήψη νέων 

μέτρων για τα σχολεία τονίζοντας πως εάν δεν τηρηθούν, είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να 

αναγκαστεί το ίδιο το Υπουργείο και η Κυβέρνηση να προχωρήσουν σε κλείσιμο  σχολείων σε όλη 

την επικράτεια, προκειμένου να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 

 

 



  

 Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της μάλιστα  η ΟΛΜΕ επισήμανε τα εξής: «Το ΔΣ της ΟΛΜΕ έγκαιρα  

είχε προτείνει μια σειρά αναγκαίων μέτρων, που θα έπρεπε να εφαρμοστούν από την έναρξη του 

νέου σχολικού έτους 2020-21, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ζωής όλων των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητών, εκπαιδευτικών, προσωπικού σχολείων, 

αλλά και των οικογενειών των μαθητών μας) εν όψει της αναμενόμενης έλευσης 2ου και 

μεγαλύτερου κύματος πανδημίας covid19. Μεταξύ άλλων είχαμε προτείνει:1) Ανώτερο όριο 15 

μαθητές ανά τάξη, αριθμός που θα έπρεπε να μειώνεται σε περιπτώσεις που οι χώροι είναι 

μικρότεροι, 2) ανεύρεση χώρων για μάθημα (π.χ. κλειστά σχολεία, βιβλιοθήκες, ξενοδοχεία και  

άλλοι χώροι, ώστε να γίνει δυνατό το σπάσιμο των μεγάλων τμημάτων), 3) διενέργεια μαζικών 

τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, δωρεάν, και πριν αρχίσει η σχολική χρονιά και κατά την 

διάρκειά της, ιδιαίτερα δε, σε περίπτωση κρουσμάτων, διενέργεια τεστ σε όλους στη σχολική 

μονάδα, 4) αύξηση του προσωπικού καθαριότητας, 5) επάρκεια σε υλικό προφύλαξης και 

απολύμανσης, 6) πρόσληψη αναπληρωτών, τόσο για να αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς 

που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όσο και αυτούς που θα αιτούνταν λόγω της αύξησης του 

αριθμού των τμημάτων, 7) λειτουργία σχολικής υγειονομικής επιτροπής, που θα έχει την εποπτεία 

και θα προτείνει λύσεις για τα  προβλήματα που θα ενσκήπτουν και  τέλος, 8) διάθεση των 

απαιτούμενων δαπανών για όλα τα παραπάνω ». 

  Είναι γεγονός ότι κανένα από τα βασικότερα των  προαναφερομένων μέτρων δεν πραγματώθηκε, 

ενώ παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαίωνε και συνεχίζει να διαβεβαιώνει ότι είχε 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια και την υγιεινή όλων των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, τονίζοντας και ότι τα κρούσματα θα ήταν ή είναι λίγα. 

 Δυστυχώς η πραγματικότητα της ανοδικής πορείας των κρουσμάτων και των τμημάτων και 

σχολείων που κλείνουν το ένα μετά το άλλο, λόγω του 2ου κύματος της πανδημίας, διαψεύδει 

αυτήν την αισιόδοξη εικόνα. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι ο νομός Σερρών. Η 

ΕΛΜΕ Σερρών με πρόσφατο έγγραφό της, μετά την αλματώδη αύξηση κρουσμάτων και το 

κλείσιμο τμημάτων και σχολείων στο νομό,  ζήτησε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων όλης της Π.Ε Σερρών για κάποιες ημέρες την επόμενη εβδομάδα και την απολύμανση 

των σχολικών κτηρίων, όπως και τη διενέργεια δωρεάν επαναλαμβανόμενων test Covid-19 ανά 15 

ημέρες στο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων, με προτεραιότητα στους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται επιβεβαιωμένο κρούσμα. Το 



γεγονός αυτό φυσικά δεν συμβαίνει μόνο στον συγκεκριμένο  νομό , αλλά και σε πολλούς άλλους 

νομούς σε όλη την επικράτεια. 

  Επειδή η εκπαιδευτική κοινότητα και η ΟΛΜΕ είναι υπέρ των ανοιχτών σχολείων για 

αυτονόητους λόγους, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προχωρήσει σε μια νέα δέσμη ενεργειών, 

που προστίθενται στα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί, για όλες τις πληγείσες περιοχές και  όχι 

μόνον,  μέτρα απαραίτητα για την αναχαίτιση της επιδημίας, μέτρα που όλοι οι επιδημιολόγοι 

υπενθυμίζουν συνεχώς. 

 

   Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 

1) Προτίθεστε να προβείτε στη λήψη των μέτρων που προτείνει η ΟΛΜΕ, προκειμένου να 

αποφευχθεί το συνολικό κλείσιμο των σχολείων και εάν ναι , ποιά θα είναι αυτά; 

2) Υπάρχει προγραμματισμός επαναπροσδιορισμού των ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας, 

σε συσχετισμό με τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία της επικράτειας και 

την ευρύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας κατά  τους χειμερινούς μήνες; 

3) Υπάρχουν εισηγήσεις  της Επιτροπής των λοιμοξιολόγων, αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της μελέτης του Kέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, προς την κατεύθυνση 

αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος; 
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