
Υπ. Παιδείας: Η φοίτηση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης θα 
ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 

Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας μετά τη σύσκεψη με τις εκπαιδευτικές 
οργανώσεις και τους οργανωμένους γονείς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης 

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος 
Προδρόμου προήδρευσε σήμερα σύσκεψης, στο Υπουργείο, με εκπροσώπους των 
εκπαιδευτικών οργανώσεων και των οργανωμένων γονέων όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης. 

Στη σύσκεψη, από πλευράς Υπουργείου, συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)  κ. Κύπρος 
Κυπριανού, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης κ. Κυπριανός Λούης, ο 
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κ. 
Ηλίας Μαρκάτζιης, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Μάριος Στυλιανίδης και 
άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Προδρόμου προέβη σε δηλώσεις στους 
δημοσιογράφους. 

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μετά από έκτακτη σύσκεψη που είχαμε νωρίτερα σήμερα 
με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα 
Αιμιλιανίδου και τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου και από την 
πληροφόρηση που είχαμε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, καθώς και σχετική επιστημονική τεκμηρίωση από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας, όπως και ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Υγείας, 
καθώς και σε συνέχεια εισήγησης που έγινε προηγουμένως από τη Παγκύπρια 
Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης 
Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και των τριών εκπαιδευτικών 
οργανώσεων, αποφασίστηκε όπως η φοίτηση των μαθητών και μαθητριών σε όλα 
τα σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης αναβληθεί κατά μια εβδομάδα, εξαιτίας των 
ιδιαίτερα βεβαρημένων κλιματολογικών συνθηκών. 

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αυτή οδηγούμαστε εξαιτίας των ασυνήθιστα υψηλών 
θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με την υγρασία, την αυξημένη ακτινοβολία και την 
παρουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα και λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές 
συμβουλές ως προς την απαραίτητη μέριμνα πρόληψης για την υγεία των 
εκπαιδευτικών και των παιδιών. 

Για τη λήψη της απόφασης έγιναν διαβουλεύσεις και υπάρχει βεβαίως η σύμφωνη 
γνώμη τόσο των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ, όσο και 
των Συνομοσπονδιών Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Μέσης και 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Προδημοτικής 
Εκπαίδευσης και της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ. 

Κατόπιν αυτής της απόφασης, τα μαθήματα και η φοίτηση στη Δημοτική, Μέση 
Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση και στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, θα 
ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020. 



Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ Δημοτικού θα παρουσιαστούν ωστόσο στα 
σχολεία την πρώτη ημέρα στις 9.30 π.μ. αντί στις 7.45 π.μ., προκειμένου να 
μπορέσουν όσοι γονείς/κηδεμόνες το επιθυμούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους 
εντός του σχολείου. Ανάλογη διευθέτηση θα γίνει και για τα παιδιά που θα 
φοιτήσουν πρώτη φορά στα νηπιαγωγεία, μετά από συνεννοήσεις των σχολείων με 
τους γονείς. 

Κατά την πρώτη μέρα της φοίτησης στα σχολεία θα γίνει ενημέρωση των παιδιών 
για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και τους κανόνες προστασίας, θα διανεμηθεί ειδικό 
ενημερωτικό έντυπο για τους γονείς και οι μαθητές και μαθήτριες Μέσης 
Εκπαίδευσης θα κατανεμηθούν σε τμήματα και θα παραλάβουν τα βιβλία τους. 

Στο μεσοδιάστημα θα δοθούν από το ΥΠΠΑΝ στα σχολεία και ορισμένες πρόσθετες 
διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με ορισμένες πτυχές των Υγειονομικών 
Πρωτοκόλλων στη βάση της πρωινής σύσκεψης που έγινε σήμερα με τη συμμετοχή 
της δρος Ζωής Δωροθέας Πανά και των εκπαιδευτικών οργανώσεων». 

 


