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Προς:  
1.Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, grammateia@e-child.gr  

2.Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, info@eexot.gr  
3.Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής, info@proliptiki.gr 

4. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Υγείας του Παιδιού, childhealth@esdy.edu.gr 

 
 
Θέμα : Επιβάρυνση της υγείας των μαθητών από τη μεταφορά της σχολικής τσάντας  

 
Εδώ και παρά πολλά χρόνια υπάρχει έντονος προβληματισμός και αγωνία στους γονείς για την επιβάρυνση της υγείας 
των παιδιών τους από συνεχόμενη αύξηση του βάρους της σχολικής τσάντας και του φορτίου που σηκώνουν 
καθημερινά οι μαθητές από και προς το σχολείο. 

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του ("Ρύθμιση βάρους και μεταφορά σχολικής τσάντας από μαθητές 
δημοτικού σχολείου" Αριθ.Πρωτ.Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010/ΥΠΔΒΘΜ), κάτω από την πίεση 

δημοσιευμάτων και επιστημονικών ερευνών, προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη για το ζήτημα στους εκπαιδευτικούς 
και στους γονείς. Την ίδια στιγμή, έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, την έκδοση των 
βιβλίων, την κατάσταση των σχολικών κτιρίων (απουσία ερμαρίων και χώρων γυμναστικής), την μείωση των ωρών 
γυμναστικής αλλά και την κατάργηση σχολικών μονάδων ή την διάλυση της δημόσιας μεταφοράς των μαθητών, που 
έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες εξ’ αυτών σε όλη τη χώρα να κάνουν διαδρομές χιλιομέτρων για να πάνε στο 
πλησιέστερο σχολείο. 
Η ΑΣΓΜΕ σας απευθύνει τα παρακάτω ερωτήματα, σαν τον καθ’ όλα αρμόδιο επιστημονικό φορέα, με την παράκληση 
να απαντήσετε άμεσα, ούτως ώστε να προβούμε στην επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των γονιών, να 
συμβάλλουμε στην σωστή ενημέρωση γονιών και εκπαιδευτικών, αλλά και να απαιτήσουμε άμεσες λύσεις από το 
υπουργείο και την κυβέρνηση.       
 
1. Ποιο είναι το συνιστώμενο βάρος της σχολικής τσάντας ανάλογα με το σωματικό βάρος ενός μαθητή/τριας της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 
2. Η άρση και μεταφορά μιας σχολικής τσάντας, της οποίας το βάρος υπερβαίνει το μέγιστο συνιστώμενο βάρος, 

διαταράσσει και επιβαρύνει τη φυσιολογική ανάπτυξη και υγεία των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γιατί; Υπάρχουν στατιστικές μελέτες που να δείχνουν την εξέλιξη των 
επιπτώσεων; 

3. Πώς οι επιπτώσεις αυτές στην υγεία των μαθητών επιβαρύνονται με βάση τον χρόνο μεταφοράς της τσάντας; Πώς 
συμβάλλει η έλλειψη σωματικής άσκησης; Ποιες ασκήσεις ενδείκνυνται για την άμβλυνση του φαινομένου; 

4. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πολλά παιδιά μεταφέρονται στο σχολείο με τη δημόσια συγκοινωνία, ότι πολλές 
αίθουσες βρίσκονται σε ορόφους των σχολικών κτιρίων και ότι τα κλιμακοστάσια σε πολλά σχολεία δεν πληρούν 
τους στοιχειώδης κανόνες ασφάλειας (στενά, ολισθηρά κ.τ.λ.). Υπάρχουν κίνδυνοι κατά τη μεταφορά της σχολικής 
τσάντας, που υπερβαίνει το μέγιστο συνιστώμενο βάρος από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης; 

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση σας στο αίτημα μας 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΣΓΜΕ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
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