
 
 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020 
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 
  

ΘΕΜΑ: «Αδυναμία τήρησης υγειονομικών μέτρων στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, 

λόγω συνωστισμού μεγάλου αριθμού μαθητών σε μικρές τάξεις» 
  

  

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες και πρωτόγνωρες 

συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καλούνται 

να προστατεύσουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους γύρω τους, τηρώντας τα 

απαιτούμενα μέτρα (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων) και τις κατευθυντήριες 

οδηγίες που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την 

εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Σχολείων. 

Το 3
ο
 Γυμνάσιο Καστοριάς φιλοξενείται από το 1994 σε ένα κτίριο, το οποίο εξαρχής 

δεν προοριζόταν για σχολική μονάδα, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει την κατάλληλη 

υποδομή σε όλα τα επίπεδα, αποτελούμενο από 9 μικρές αίθουσες διδασκαλίας και 1 

μικρή αίθουσα πληροφορικής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Καστοριάς, τον κτιριακό κανονισμό και τον κανονισμό πυροποστασίας, 

με πρόσφατη μελέτη, σε καμία από τις διαθέσιμες αίθουσες δεν μπορούν να 

φιλοξενηθούν 25 ή 26 μαθητές. Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών που μπορεί να 

φιλοξενηθεί στις μεγαλύτερες αίθουσες είναι 21 μαθητές. 

Την φετινή χρονιά, το σύνολο των 52 μαθητών της Α’ Τάξης του 3
ου

 Γυμνασίου 

Καστοριάς βρέθηκε  αντιμέτωπο με μία παράδοξη συνθήκη: ενώ η έναρξη, με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου έγινε με τρία τμήματα, 

επιβλήθηκε στην πορεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, από την 

Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμπτυξη των τμημάτων σε δύο, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 2 τμήματα των 26 μαθητών. 

Σε αντίθεση με τα όσα προτάσσουν οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της 

πανδημίας του Covid-19 και τα ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε όλα τα σχολεία της 

χώρας για την ασφάλεια των μαθητών, η ασφάλεια των μαθητών του 3
ου

 Γυμνασίου 

Καστοριάς βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Οι μαθητές αυτοί βρίσκονται 

αντιμέτωποι όχι μόνο με τον αόρατο εχθρό της πανδημίας αλλά και με τον ορατό της 

ακαταλληλότητας των αιθουσών στις οποίες φιλοξενούνται. 



Στην προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών του 3
ου

 Γυμνασίου 

Καστοριάς συντάσσεται ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων του 3
ου

 Γυμνασίου Καστοριάς και το σύνολο των γονέων και κηδεμόνων. 

Μάλιστα, για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός του, την διατήρηση των τριών 

αρχικά δημιουργηθέντων τμημάτων, σύσσωμος ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

έχει προβεί σε αποχή των μαθητών της Α΄ Τάξης από τα μαθήματά τους για τις 

ημέρες Πέμπτη 24/9/2020 και Παρασκευή 25/9/2020 και έχει εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. 

του Συλλόγου για να τεθεί το θέμα υπόψη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς. 

Επειδή, έχει δημιουργηθεί αναστάτωση στη λειτουργία του σχολείου, 

Επειδή, η αποχή των μαθητών της Α’ Γυμνασίου, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων 

& κηδεμόνων τους, καθυστερεί την εκπαιδευτική διαδικασία, 

Επειδή, η δημιουργία τριών τμημάτων μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον 

διδακτικό προσωπικό & δεν απαιτούνται επιπλέον καθηγητές, 

Επειδή, στο δίκαιο αίτημα του Γυμνασίου συντάσσονται οι φορείς της πόλης και ο 

Κυβερνητικός Βουλευτής της ΝΔ δήλωσε: «το αίτημα είναι δίκαιο παιδαγωγικά και 

υγειονομικά» αλλά είναι «δύσκολο» να ικανοποιηθεί γιατί «θα δημιουργήσει ντόμινο 

και «δίκαιο» σε άλλα σχολεία ανά την Δυτική Μακεδονία και Ελλάδα που έχουν 

σχολεία με 27 έως και 28 μαθητές», 

Επειδή, η πανδημία Covid-19 δημιουργεί συνθήκες για υγειονομική ασφάλεια με 

τήρηση αποστάσεων που δεν μπορούν να τηρηθούν στις μικρές αίθουσες του 3
ου

 

Γυμνασίου, 

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Υπουργός ώστε να 

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας του 3
ου

 

Γυμνασίου Καστοριάς και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των 

μαθητών; 

2. Προτίθεται η υπουργός να λάβει υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες στις 

κτιριακές υποδομές του 3
ου

 Γυμνασίου και να ανταποκριθεί στο δίκαιο 

αίτημα των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών για την 

λειτουργία 3 τμημάτων στην Α’ Γυμνασίου; 

3. Είναι «δύσκολο» να ικανοποιηθεί το αίτημα του 3
ου

 Γυμνασίου επειδή θα 

δημιουργηθεί «ντόμινο» όπως δήλωσε δημόσια ο Βουλευτής ΝΔ 

Καστοριάς; 

4. Πόσα άλλα σχολεία στη Δυτική Μακεδονία και Ελλάδα έχουν αντίστοιχα 

κτιριακά προβλήματα; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

  

  



 


