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Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με την ΟΕΛΜΕΚ 
 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος 

Προδρόμου είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου κ. Μάριος Παναγίδης. 

 

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός ενημέρωσε αναλυτικά την ηγεσία της 

ΟΕΛΜΕΚ για τη διαδικασία επιστροφής των μαθητών/τριών της τρίτης τάξης 

Λυκείου σε κανονική φοίτηση στα σχολεία από τη Δευτέρα, 11 Μαϊου 2020, καθώς 

και για τις διευθετήσεις λειτουργίας των σχολείων. Ειδική αναφορά έγινε και 

δόθηκαν επεξηγήσεις σχετικά με το Πρωτόκολλο Υγειονομικής Προστασίας που 

θα εφαρμοσθεί.  

 

Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι γενικές οδηγίες που θα δοθούν στις διευθύνσεις των 

σχολείων για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και τη διαμόρφωση 

προσαρμοσμένου Ωρολόγιου Προγράμματος, καθώς και οι ειδικές πρόνοιες για 

εκπαιδευτικούς ή και μαθητές/μαθήτριες που συγκαταλέγονται στις ευπαθείς 

ομάδες, σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που δημοσιοποιήθηκε από το 

Υπουργείο Υγείας.  

 



Διευκρινίστηκε από τον Υπουργό ότι από την 11η Μαϊου και μέχρι τις Παγκύπριες 

Εξετάσεις θα γίνεται διδασκαλία μόνο στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ σε όλες τις 

υπόλοιπες τάξεις συνεχίζεται το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 

διδασκαλία στην Γ’ Λυκείου θα γίνει στη βάση της ύλης των εξετάσεων που έχει 

ήδη κοινοποιηθεί στην ΟΕΛΜΕΚ και η οποία θα αναρτηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 

στον Ιστότοπο του Υπουργείου. Ο Υπουργός ενημέρωσε και για τον πλήρη 

σχεδιασμό που έχει γίνει σχετικά με τις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

 

Ο Υπουργός τόνισε ότι πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η προστασία 

της υγείας, παρουσιάζοντας όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που θα ισχύουν 

στα σχολεία. Υπογράμμισε ότι μετά την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων κατ’ οίκον 

περιορισμού, τώρα ολόκληρη η κοινωνία, συμπεριλαμβανόμενων των σχολείων, 

θα πρέπει να επιδείξει κοινωνική ευθύνη και να ολοκληρώσει με την ίδια επιτυχία 

και τη φάση της σταδιακής επαναδραστηριοποίησης.  

 

Ο Υπουργός απάντησε σε ερωτήματα που ετέθησαν από τα μέλη της Γραμματείας 

της ΟΕΛΜΕΚ και κατέγραψε εισηγήσεις, ενώ συμφωνήθηκε ότι ο διάλογος θα 

συνεχιστεί.  

 


