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                    4 Μαΐου 2020 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
 
Θέμα: Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία των σχολείων 

 
Σε συνέχεια της εγκύκλιου, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020, του Υπουργείου 
Οικονομικών (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται)  και του σχεδιασμού του ΥΠΠΑΝ 
για τις επόμενες φάσεις της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, καλούνται οι 
Διευθύνσεις των σχολείων να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να 
διαπιστώσουν ποιοί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως αυτές καθορίστηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας και προτίθενται να συνεχίσουν να εργάζονται κατ’ οίκον. Όπως 
επίσης να διαπιστώσουν ποιοί εκπαιδευτικοί προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα 
που τους δίνεται για κατ’ οίκον εκτέλεση των καθηκόντων τους διότι  έχουν παιδιά κάτω 
των 15 ετών για τα οποία έχουν την ευθύνη της φύλαξής τους. 
 
Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις να καταγράψουν τα δεδομένα για σκοπούς 
προγραμματισμού του σχολείου τους  και να κοινοποιήσουν στην οικεία Διεύθυνση τον 
αριθμό των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας οι οποίοι εμπίπτουν στις πιο 
πάνω κατηγορίες. 
 
Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στη Μέση Εκπαίδευση, να διαβιβαστεί ο αριθμός των 
εκπαιδευτικών ανά κατηγορία και ανά τάξη, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
circularsec@schools.ac.cy για τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και 
circulartech@schools.ac.cy για τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
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Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία), θα αποσταλθεί στο email των 
σχολείων σχετικός σύνδεσμος για την καταχώριση, από τη Διεύθυνση του κάθε 
σχολείου, των πιο πάνω δεδομένων. 
 
Παρακαλείστε να ανταποκριθείτε το αργότερο μέχρι τις  6 Μαΐου 2020, για να είναι 
εφικτή η ομαλή επαναλειτουργία των σχολείων. 
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