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                    14 Μαΐου 2020 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
 
Θέμα: Λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες 

Α΄ και Β΄ τάξης  Λυκείων και ΤΕΣΕΚ 

Μέσα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, 
από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, θα επαναρχίσει η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών της 
Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020. 

 

Α. Οργάνωση του σχολείου και προετοιμασίες από τους εκπαιδευτικούς 

1. Σε σχέση με τη διενέργεια δειγματοληπτικών διαγνωστικών ελέγχων σχετικά με τη νόσο 
SARS-CοV-2 στο εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό των σχολείων και 
μαθητές/μαθήτριες, έχουν δοθεί οδηγίες με σχετική εγκύκλιο ( αρ. ypp 10741 και 
ημερομηνία 13 Μαΐου 2020).  Σημειώνεται ότι θα υποβληθούν σε διαγνωστική εξέταση 
μόνο οι μαθητές/μαθήτριες για τους οποίους θα υπάρχει συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων τους.  

2. Η Διεύθυνση του κάθε σχολείου θα ενημερώσει ενδελεχώς τους εκπαιδευτικούς για τη 
διεξαγωγή των σχολικών εργασιών στη βάση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που ισχύει 
και των οδηγιών των Ιατρικών Υπηρεσιών και Yπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3. Η πρώτη μέρα προσέλευσης των μαθητών/τριών θα αφιερωθεί σε ενδελεχή 
ενημέρωση των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο (κανόνες αποστάσεως, συχνή χρήση αντισηπτικού, αποφυγή χρήσης 
αντικειμένων που ανήκουν σε άλλους, εξηγήσεις για τον νέο τρόπο λειτουργίας του 
σχολείου και διεξαγωγής των μαθημάτων, οδηγίες συμπεριφοράς στους εξωτερικούς 
χώρους, οδηγίες για την άφιξη και αποχώρηση από το σχολείο κ.ο.κ.).  



4. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για το ειδικά προσαρμοσμένο 
ωρολόγιο πρόγραμμα που θα τηρηθεί, για τις διευθετήσεις προσέλευσης και 
αποχώρησης από το σχολείο.  
5. Το σχετικό Πρωτόκολλο με τις οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και θα 
κοινοποιηθεί σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες. 

6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν διδάσκουν κάποιο από τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα 
θα απασχοληθούν για την ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο και για την επιτήρηση της εφαρμογής των ειδικών οδηγιών και κανόνων που 
θα ισχύουν σε αυτή την έκτακτη περίοδο. Θα αναλάβουν επίσης την επιτήρηση της 
προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών και την τήρηση των κανόνων στη 
διάρκεια των διαλειμμάτων ή την απασχόληση των μαθητών/τριών σε περίπτωση που θα 
υπάρξουν «κενές» ώρες. 

Β. Ειδικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

1. Οι μαθητές/μαθήτριες της Α και Β΄ τάξης θα προσέρχονται στο σχολείο στις 7:30 π.μ. 
και θα αποχωρούν στις 11:30 π.μ.  

2. Η διδασκαλία θα γίνεται μόνο για τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα της Α΄ και Β΄ 
τάξης. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναπροσαρμοστεί ούτως ώστε να γίνεται διδασκαλία 
(συμπεριλαμβανομένων των συνδιδασκαλιών) στο βαθμό που επιτρέπεται από τις 
υφιστάμενες αίθουσες διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 12 μαθητών/μαθητριών ανά 
αίθουσα και την εκ περιτροπής φοίτηση. 

Γ. Φοίτηση μαθητών/μαθητριών 

1. Προβλέπεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες έχουν την υποχρέωση της φοίτησης όπως κατά 
την κανονική λειτουργία των σχολείων και θα εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες των 
Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.  
2. Το κάθε ένα από τα υφιστάμενα τμήματα θα αναδιοργανωθεί σε δυο ομάδες 
διδασκαλίας, στη βάση αλφαβητικής σειράς και σχετικά με τη συνδιδασκαλία μαθημάτων, 
ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέες ομάδες διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό δώδεκα (12) 
μαθητών και μαθητριών.  
3. Η λειτουργία του σχολείου θα προσαρμοστεί κατά τρόπο που από την Πέμπτη, 21 
Μαΐου 2020 θα γίνει φοίτηση της πρώτης ομάδας κάθε τμήματος μέχρι και την Τετάρτη 
27 Μαΐου και θα συνεχίσει η δεύτερη ομάδα για το επόμενο πενθήμερο. Με ανάλογο 
τρόπο θα συνεχιστεί η εκ περιτροπής φοίτηση μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.  
 
4. Το έκτακτο ωρολόγιο πρόγραμμα αυτής της περιόδου θα πρέπει να προσαρμοστεί 
κατά τρόπο που να μη συμπίπτουν οι ώρες διαλείμματος των διαφόρων 
τμημάτων/ομάδων που θα φοιτούν καθημερινά στο σχολείο. Για το σκοπό αυτό μπορεί 
να διαφοροποιηθεί ελαφρά η περιοδολόγηση και επομένως η ώρα των διαλειμμάτων 



προκειμένου όσο είναι δυνατό να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους εξωτερικούς 
χώρους. Εννοείται ότι με τη μείωση της διάρκειας της καθημερινής φοίτησης, θα πρέπει 
αναλογικά να μειωθεί και η διάρκεια των διαλειμμάτων.  
 
5. Για τους μαθητές/μαθήτριες που συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες σε σχέση με 
τον κορωνοϊό COVID – 19, όπως αυτές ορίζονται από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί 
από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και δεν θα βρίσκονται στο σχολείο, η 
σχολική μονάδα να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη τεχνική υποδομή 
στις αίθουσες διδασκαλίας, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά 
τους διαδικτυακά. 

6. Για τις ημέρες κατά τις οποίες οι μαθητές/μαθήτριες δεν θα είναι στο σχολείο, οι 
εκπαιδευτικοί θα προνοούν για επαρκές πρόγραμμα μελέτης των μαθητών/μαθητριών και  
δεν θα διεξάγονται οποιαδήποτε διαγωνίσματα. 

7.  Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ωρολογίου προγράμματος και τη διδασκαλία των 
μαθημάτων στην Α΄ ομάδα, δεν θα παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Β΄ ομάδα 
για την Α΄ και Β΄ τάξη. 

8. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαπιστωμένα συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες σε σχέση 
με τον κορωνοϊό COVID – 19, όπως αυτές ορίζονται από τον κατάλογο που έχει 
καταρτιστεί από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και δεν θα βρίσκονται στο 
σχολείο, διδάσκουν το μάθημά τους εξ αποστάσεως, με το πρόγραμμα MS Teams, στην 
ομάδα μαθητών/μαθητριών της αντίστοιχης τάξης που δεν βρίσκεται στο σχολείο. Την 
ώρα που αντιστοιχεί για φοίτηση στο σχολείο, η άλλη ομάδα της ίδιας τάξης θα 
παρακολουθεί διδασκαλία κάποιου από τα μη εξεταζόμενα μαθήματα. 

 

Δ.  Λειτουργία του σχολείου  

1. Το ΥΠΠΑΝ προχώρησε σε διευθετήσεις με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων για τη μεταφορά των μαθητών/μαθητριών από και προς το σχολείο σύμφωνα 
με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι μαθητές/μαθήτριες 
ότι: 

Α. Για δική τους ασφάλεια, τα λεωφορεία θα μεταφέρουν αποκλειστικά μαθητές 
/μαθήτριες και απολυμαίνονται επί καθημερινής βάσης. 

Β. Στα λεωφορεία θα χρησιμοποιούν μόνο το  50% των θέσεων οι οποίες έχουν 
προκαθοριστεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Γ. Τα εισιτήρια των λεωφορείων τα οποία είτε αγοράστηκαν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, 
θα ισχύουν όλα και για τους δύο μήνες,  Μάιο και Ιούνιο. 

2. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι μαθητές/μαθήτριες όσο και οι γονείς και κηδεμόνες ότι 
σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του 



αναπνευστικού εκτός σχολείου θα πρέπει να μην προσέρχεται στο σχολείο, να παραμένει 
κατ’οίκον και να επικοινωνεί με τον προσωπικό γιατρό του/της.  
 
3. Παρομοίως, εκπαιδευτικός ο οποίος παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του 
αναπνευστικού εκτός σχολείου θα πρέπει να μην προσέρχεται στο σχολείο, να παραμένει 
κατ’οίκον και να επικοινωνεί με τον προσωπικό γιατρό του/της.  

 

4. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια, εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού του 
σχολείου παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο θα 
οδηγείται σε ειδική αίθουσα που θα προβλέπεται για απομόνωση και θα ειδοποιούνται οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.  

 

                                                                        

            Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                    Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης  
                   Διευθυντής  
        Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης  

         Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

 

 


