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                    5 Μαΐου 2020 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,  
Σχολείων Μέσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
 
 

Θέμα: Λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τελειόφοιτους 

μαθητές/μαθήτριες 

 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Κυβέρνησης για σταδιακή άρση των περιορισμών και 
επανεκκίνηση της οικονομίας της,  το εκπαιδευτικό μας σύστημα μπορεί να συμβάλει, στο 
μέτρο που του αναλογεί, στην επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας σε όλα τα πεδία, 
υποστηρίζοντας την επάνοδο στην εργασία, στην κοινωνική και την οικονομική 
δραστηριότητα της χώρας μας. Στον τομέα της Εκπαίδευσης έχει γίνει από το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) λεπτομερής προγραμματισμός 
και σχέδιο δράσης για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.  
 
Το ΥΠΠΑΝ προχωρεί σταδιακά, με σύνεση και προσοχή, αλλά κάνοντας και 
αποφασιστικά βήματα για την εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών. Στοχεύουμε 
να φτάσουμε τους στόχους επάρκειας και επιτυχίας στον στίβο της γνώσεως και στο 
πεδίο της καλλιέργειας και της μόρφωσης και να αναπληρώσουμε, στον βαθμό που είναι 
δυνατόν, τις παράπλευρες απώλειες που είχαμε μέχρι στιγμής στον τομέα της 
εκπαίδευσης.   
 
Για το σκοπό αυτό, το ΥΠΠΑΝ έθεσε ως μία από τις προτεραιότητές του την ομαλή 
συμπλήρωση της σχολικής διαδρομής των τελειόφοιτων μαθητών/μαθητριών των 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τη διεξαγωγή 



των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Είναι σημαντικό, το Απολυτήριο που θα πάρει η γενιά των 
τελειόφοιτων 2019-2020 να είναι απολύτως αξιόπιστο. 
Η επαναλειτουργία των σχολείων θα γίνει βάσει των υγειονομικών κανόνων προφύλαξης 

οι οποίοι θα τηρηθούν με σχολαστικότητα, ώστε η επιστροφή στις σχολικές μονάδες να 

γίνει μέσα σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας των μαθητών και των μαθητριών, αλλά και 

του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. 

Από τη Δευτέρα, 11 Μαϊου 2020, θα λειτουργήσει, με φοίτηση των μαθητών και 

μαθητριών, μόνο η Γ’ τάξη του Λυκείου και το Γ’ έτος των Τεχνικών Σχολών. Μπορεί 

επίσης να λειτουργήσει και η αντίστοιχη τελική τάξη των ιδιωτικών, τόσο εξατάξιων  όσο 

και επτατάξιων ιδιωτικών σχολείων.  

Για όλες τις άλλες τάξεις εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της φοίτησης στο σχολείο, 

μέχρι νεοτέρας απόφασης και συνεχίζεται το πρόγραμμα του Υπουργείου με εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Στήριξη. 

 

(Α) Οργάνωση του σχολείου και προετοιμασίες από τους εκπαιδευτικούς 

1. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας οι Διευθύνσεις των Λυκείων και των Τεχνικών 

Σχολών, σε συνεργασία με το προσωπικό των σχολείων, αναμένεται να προετοιμάσουν 

τη διεξαγωγή των σχολικών εργασιών στη βάση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που θα 

ισχύσει και των οδηγιών των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

(επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος, Παράρτημα Α’).  

2. Η Διεύθυνση θα επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις του σχολείου και θα διαπιστώσει ότι οι 

αίθουσες διδασκαλίας έχουν αναδιαταχθεί για να υποδέχονται μόνο 12 μαθητές/τριες, ότι 

έχουν εγκατασταθεί οι σχετικοί μηχανισμοί διανομής αντισηπτικού υγρού, καθώς και 

σχετικές ενδείξεις για την τήρηση αποστάσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

και ότι υπάρχει η προβλεπόμενη αίθουσα απομόνωσης με τη σχετική επισήμανση.  

3. Η Διεύθυνση θα ενημερώσει ενδελεχώς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, πριν από 

τη Δευτέρα, 11 Μαϊου 2020, για την πιστή τήρηση των σχετικών οδηγιών.  

4. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προσαρμογή της Αίθουσας του Καθηγητικού 

Συλλόγου στη βάση των οδηγιών του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.  

5. Οι χώροι των σχολείων θα απολυμανθούν μερίμνη των Σχολικών Εφορειών σε 

συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου πριν από τη λειτουργία τους, στις 

11 Μαϊου 2020.  

6. Τα σχολεία θα εφοδιαστούν από το Υπουργείο με ικανοποιητικό αριθμό 

προστατευτικών μασκών καθώς και με ειδικά θερμόμετρα.  

7. Η διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να 

υποδείξει αριθμό εκπαιδευτικών και μελών του υπόλοιπου προσωπικού που θα 

υποβληθούν σε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο (τεστ) σε σχέση με τη νόσο του κορωνοϊού. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να σχηματισθεί δείγμα που να αντιστοιχεί σε δέκα τοις εκατό 



(10%) του συνόλου του προσωπικού του σχολείου. Όσοι ενταχθούν στην ομάδα που θα 

συμμετάσχει στον δειγματοληπτικό έλεγχο θα εφοδιαστούν από τη διεύθυνση με σχετική 

βεβαίωση (βλ. Παράρτημα Γ’) που θα παρουσιάσουν σε κάποιο από τα εγκεκριμένα από 

το Υπουργείο Υγείας κέντρα εξέτασης (βλ.Παράρτημα Δ’). Ενδείκνυται να δοθεί 

προτεραιότητα στο προσωπικό που ασχολείται με την καθαριότητα των σχολικών χώρων 

και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο Διευθυντής του σχολείου θα συμπεριληφθεί στην ομάδα 

που θα υποβληθεί σε εξέταση.  

8. 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.). 

9. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για το ειδικά προσαρμοσμένο 

ωρολόγιο πρόγραμμα που θα τηρηθεί, για τις διευθετήσεις προσέλευσης και 

αποχώρησης από το σχολείο και για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Οι ημερομηνίες και το 

πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών 

ημερών. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στη βάση της ύλης που δημοσιοποιείται στον 

Ιστότοπο του Υπουργείου.  

10. Το σχετικό Πρωτόκολλο με τις οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας θα κοινοποιηθεί σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες και θα αναρτηθεί 

στον Ιστότοπο του Υπουργείου.  

11. 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.  

12. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τον αριθμό των 

μαθητών/τριών σε κάθε συνδιδασκαλία και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη 

χωρητικότητα της αίθουσας ή άλλου χώρου διδασκαλίας, όπως εργαστήρια, σύμφωνα με 

τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που θα υπάρχουν 

ανάγκες διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών/τριών που θα υπερβαίνουν τα δώδεκα (12) 

άτομα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεγάλες αίθουσες ή αμφιθέατρα.  

13. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να διατηρηθούν και να είναι διαθέσιμες και 

να μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή χρήση από 

μαθητές/τριες που θα έχουν «κενή» ώρα κοινόχρηστες αίθουσες όπως εργαστήρια Η.Υ., 

βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο κ.ο.κ.  

14. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων τα κυλικεία θα είναι κλειστά. 



 

(Β) Ειδικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα  

Η Διεύθυνση του κάθε Λυκείου και Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης θα πρέπει να μεριμνήσει για την αναπροσαρμογή του Ωρολόγιου 

Προγράμματος στη βάση των ακόλουθων δεδομένων: 

- Η διδασκαλία θα γίνεται μόνο για τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα των 
Παγκύπριων Εξετάσεων, στη βάση της εξεταστέας ύλης η οποία έχει 
δημοσιοποιηθεί στον Ιστότοπο του ΥΠΠΑΝ.  

- Το κάθε ένα από τα υφιστάμενα τμήματα θα αναδιοργανωθεί σε δυο ομάδες 
διδασκαλίας, στη βάση αλφαβητικής σειράς ή με κριτήρια σχετικά με τη 
συνδιδασκαλία μαθημάτων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέες ομάδες 
διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών και μαθητριών. 

- Η λειτουργία του σχολείου θα προσαρμοστεί κατά τρόπο που από την Τρίτη, 12 
Μαϊου 2020 θα γίνεται φοίτηση της πρώτης ομάδας κάθε τμήματος για τρεις 
συνεχόμενες ημέρες και θα ακολουθείται από τρεις συνεχόμενες ημέρες φοίτησης 
της δεύτερης ομάδας. Με ανάλογο τρόπο θα συνεχιστεί η εκ περιτροπής φοίτηση 
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.  

- 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. 
 
 

(Γ) Φοίτηση μαθητών/-τριών 

 
1. Προβλέπεται ότι οι μαθητές/τριες 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. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
όσους μαθητές/τριες θα απουσιάζουν από τα μαθήματα για λόγους ασθενείας είτε 
διότι συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό 
κατάλογο που έχει δημοσιοποιηθεί από τις Ιατρικές Υπηρεσίες (βλ. Παράρτημα 
Β’).  

3. Νοείται ότι η απουσία μαθητών/τριών που συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες 
σε σχέση με τον κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτές ορίζονται από τον κατάλογο 
που έχει καταρτισθεί από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Υγείας 
(βλ.Παράρτημα Β’) δεν θα προσμετράται ως απουσία.  

4. Οι μαθητές/τριες των Ειδικών Μονάδων δεν θα προσέλθουν στα σχολεία εφ’όσον 
δεν προβλέπεται να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Αυτοί οι 
μαθητές/τριες θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας 
και Παιδαγωγικής Στήριξης.  

 



(Δ) Λειτουργία του σχολείου  

1. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες όσο και οι γονείς και κηδεμόνες ότι 

σε περίπτωση που μαθητής/τρια 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.  

2. 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. 

3. 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.  

4. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τον αριθμό των 

μαθητών/τριών σε κάθε συνδιδασκαλία και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη 

χωρητικότητα της αίθουσας ή άλλου χώρου διδασκαλίας, όπως εργαστήρια, 

σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση 

τμημάτων με περισσότερους από είκοσι (20) μαθητές/τριες, τα νέα τμήματα των 

ένδεκα (11) ή δώδεκα (12) μαθητών/-τριών μπορεί να λειτουργήσουν σε μεγάλες 

αίθουσες ή αμφιθέατρα.  

5. Να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να διατηρηθούν και να είναι διαθέσιμες 

κοινόχρηστες αίθουσες (εργαστήρια Η.Υ., βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο κ.ο.κ.)  για 

σκοπούς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή για χρήση από μαθητές/τριες που θα 

έχουν «κενή» ώρα.   

Για τυχόν απορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ωρολογίου 

Προγράμματος και τους πιθανούς συνδυασμούς, οι σχολικές μονάδες να αποτείνονται 

μέσω των προγραμματιστών τους στον κ. Άθω Κυριάκου (τηλ. 22809511) λειτουργό του 

Γραφείου Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και στην κα 

Μαίρη Μαχαιρά (τηλ.99347067) λειτουργό της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.   

 

 

 

 
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης  

Διευθυντής 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 

 
 



                    
 

 
                    
         

          

 


