
Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για θέματα σχετικά με την πανδημία 

 

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

Προδρόμου προέβη σήμερα σε δηλώσεις, στο Υπουργείο, για θέματα της 

επικαιρότητας.    

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ αναφέρθηκε στα πιο 

κάτω θέματα: 

 

1.    Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19 

 

1.1.       Όπως ενημέρωσα χτες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις το Υπουργείο Παιδείας 

έχει συστήσει Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19. Μετά από τη σύσκεψη 

που είχα με την Επιστημονική/ιατρική συμβουλευτική ομάδα για τη λειτουργία των 

σχολείων σε συνθήκες πανδημίας την περασμένη Παρασκευή και σε συνεργασία 

που είχαμε με το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιδημιολογικά 

δεδομένα, προχωρήσαμε στη δημιουργία αυτής της Ομάδας, η οποία θα λειτουργεί 

και εκτός των ωρών γραφείου, προκειμένου να διαχειρίζεται τα όποια περιστατικά 

θα παρουσιάζονται στα σχολεία. 

 

1.2.       Η διεύθυνση του επηρεαζόμενου σχολείου, παράλληλα με τη συνεργασία 

της με τις υπηρεσίες ιχνηλάτησης θα έρχεται σε επαφή με την Ομάδα, θα παρέχει 

όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα συνεργάζεται, προκειμένου να 

υποβοηθείται το έργο της ιχνηλάτησης. Οι Διευθύνσεις των σχολείων έχουν λάβει 

οδηγίες για επικοινωνία απευθείας με την Ομάδα. 

 

1.3.       Πρέπει βέβαια να είναι σαφές ότι αυτή καθαυτή την ιχνηλάτηση κάνουν 

μόνο οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείο Υγείας, ωστόσο η Ομάδα Διαχείρισης 

του ΥΠΠΑΝ μπορεί να παίξει επικουρικό ρόλο με πληροφορίες και τυχόν 

επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες. Πρέπει επίσης να είναι 

σαφές ότι όλα τα περιστατικά θα αναφέρονται σε αυτή την Ομάδα που θα 

λειτουργεί σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου. 

 

1.4.       Μόνο οι διευθύνσεις των σχολείων χειρίζονται τα θέματα και προτρέπονται 

οι γονείς/κηδεμόνες να συνεργάζονται και να μην λαμβάνουν υπόψη οποιονδήποτε 

άλλο μπορεί να παίρνει τοπικά πρωτοβουλίες. 

 



 2.    Σεμινάρια ενημέρωσης 

 

Διοργανώνεται σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων από την δρα Ζωή-Δωροθέα Πανά 

για τους διευθυντές των σχολείων, με αντικείμενο το επικαιροποιημένο Υγειονομικό 

Πρωτόκολλο και τις οδηγίες χειρισμού προσώπων που έχουν θετική διάγνωση σε 

τεστ. 

 

 3.    Συνάντηση με την Συμβουλευτική Ομάδα για τη λειτουργία των σχολείων σε 

συνθήκες πανδημίας 

 

Μετά από αίτημα που υποβλήθηκε από τις οργανώσεις προγραμματίζεται 

συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των φορέων των οργανωμένων 

γονέων με τη Συμβουλευτική Ομάδα για τη λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες 

πανδημίας. 

 

 4.    Μηχανισμός Εποπτείας και Επιβεβαίωσης για την πιστή εφαρμογή των 

Υγειονομικών Πρωτοκόλλων 

 

Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί στο Υπουργείο μηχανισμός και διαδικασία για την 

εποπτεία της εφαρμογής των όσων διαλαμβάνονται στα Πρωτόκολλα, στη βάση 

ενός Εργαλείου Ελέγχου, δηλαδή ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου που έχει 

προταθεί από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και την επιστημονική/ιατρική συμβουλευτική 

ομάδα του ΥΠΠΑΝ. Για την επιβεβαίωση της εφαρμογής των Πρωτοκόλλων θα 

συνεργάζονται οι επιθεωρήσεις κάθε βαθμίδας με τη διεύθυνση του κάθε σχολείου. 

 

Ανάλογος Μηχανισμός Εποπτείας για την εφαρμογή των Υγειονομικών 

Πρωτοκόλλων, με τη χρήση ενός προσαρμοσμένου εργαλείου θα συσταθεί, μετά 

από συνεννοήσεις που έγιναν με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη 

Διεύθυνση του Κ.Ο.Α. για τους χώρους άθλησης. 

 

 5.    Πρόσθετα μέτρα προστασίας – χρήση μάσκας 

 

Μεταξύ των πρόσθετων μέτρων προφύλαξης που έχουν αποφασισθεί και 

κοινοποιηθεί μέσα από το τελευταίο Διάταγμα είναι και η υποχρεωτική χρήση 

μάσκας σε όλους τους δημόσιους χώρους για πρόσωπα 12 ετών και άνω. Ως εκ 

τούτου, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς σχολικούς χώρους, 



στη διάρκεια των διαλειμμάτων, τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς και άλλο 

προσωπικό, όσο και για μαθητές και μαθήτριες. Γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο 

προκαλεί δυσφορία, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε το μέτρο και οι μαθητές και 

μαθήτριες, όπως όλοι, να κάνουμε υπομονή για να προστατεύσουμε τόσο τον 

εαυτό μας όσο και τους άλλους. Διευκρινίζεται εξάλλου ότι η χρήση μάσκας στις 

αίθουσες διδασκαλίας,  είναι πάντα ο κανόνας και είναι υποχρεωτική. Επομένως, οι 

εκπαιδευτικοί μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα μπορούν 

να αφαιρούν τη μάσκα εφόσον αυτό επιβάλλεται από ανάγκες της διδασκαλίας.  

 

 6.    Σύσταση προς τους γονείς για να αποφεύγονται οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες των παιδιών σε ομαδικά αθλήματα. 

 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται στις επαρχίες Λεμεσού 

και Πάφου αναστέλλονται οι εξωσχολικές αθλητικές ή άλλες ανάλογες κοινωνικές 

δραστηριότητες που προϋποθέτουν συναθροίσεις, για πρόσωπα κάτω των 18 ετών. 

Με την ευκαιρία επαναλαμβάνω την έκκληση προς όλους τους γονείς/κηδεμόνες 

παγκυπρίως, ότι θα ήταν καλά να προτρέπουν τα παιδιά να περιορίσουν ή και να 

αποφεύγουν εντελώς τη συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα αυτή την περίοδο.   

 

7.    Έκκληση για αποφυγή των οργανωμένων εκδρομών/διανυκτερεύσεων σε 

ορεινά θέρετρα 

 

Θα πρέπει επίσης οι γονείς/κηδεμόνες να αποτρέψουν τα παιδιά να συμμετέχουν 

σε ολιγοήμερες εκδρομές που διοργανώνονται ιδιωτικά από τους νέους, με 

παραμονή σε ορεινά θέρετρα, αυτή την περίοδο. Όπως είναι γνωστό, κάθε χρόνο 

τέτοια περίοδο διοργανώνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγοήμερες εκδρομές με 

διαμονή σε ορεινά θέρετρα, στη διάρκεια των οποίων συμμετέχουν μαθητές και 

μαθήτριες και πιθανότατα θα εκτεθούν σε κίνδυνο συναθροίσεων και επαφών σε 

ομάδες πολλών προσώπων. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν έχει καμία σχέση 

με τέτοιες διοργανώσεις, απευθύνεται έκκληση στους γονείς/κηδεμόνες να 

αποτρέψουν τα παιδιά να συμμετέχουν, αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε αυτές τις 

περιπτώσεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος διασποράς.a 


