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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

(Αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου) 

 

Αγαπητοί γονείς, 
 

Όπως όλοι έχετε πληροφορηθεί τα σχολεία επαναρχίζουν τη λειτουργία τους για τους μαθητές της 

Γ΄ Λυκείου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και για τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων στις 21 Μαΐου. 

Επειδή έχουμε βιώσει την αναδιάρθρωση των εγκυκλίων που έρχονται από το ΥΠΠΑΝ, το 

περιεχόμενο της ανακοίνωσης ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. 
 

Για να διασφαλίσουμε την υγεία των παιδιών και του προσωπικού του σχολείου και να παραθέσουμε 

τις λεπτομέρειες που αφορούν το ωρολόγιο πρόγραμμα, φέρουμε εις γνώση σας τα ακόλουθα. 

 

Α.  Θέματα υγείας 

 

1. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας θα τηρηθούν τα ακόλουθα: 

 

α.  Σε κάθε θρανίο θα κάθεται ένας μαθητής και θα υπάρχει τουλάχιστον απόσταση μεταξύ 

των θρανίων 1 μέτρου. 

β. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση των μολυβιών, των στυλό, και άλλων προσωπικών 

αντικειμένων. 

γ. Η απόσταση του καθηγητή από κάθε μαθητή καθορίζεται στα 2 μέτρα. 

δ. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν στενές επαφές, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με 

οποιοδήποτε άτομο που εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή 

φτέρνισμα, πονόλαιμο, πόνο στο στήθος ή διάρροιες. 

ε. Οι μαθητές θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και 

το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

στ. Σε βήχα ή φτέρνισμα επιβάλλεται κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο 

ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου 

στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

ζ. Τα παιδιά απαγορεύεται να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. Καλό 

είναι να φέρνουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι νερό από το σπίτι. 

η. Θα πρέπει να κάνουν τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και 

νερό, για τουλάχιστον 20΄΄, πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, 

και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή 

τους στους κάδους απορριμμάτων. 

 

2. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας υπάρχουν αντισηπτικά χεριών και χώρου. Οι κανόνες 

εφαρμογής του αντισηπτικού όπως και του πλυσίματος των χεριών είναι  δίπλα από την πόρτα 

εξόδου των τάξεων και σε όλο το κτήριο. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες που 

ακολουθούν:  
 

(https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handrub_20100428.JPG?ua=1) 

(https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handwash_20100428.JPG?ua=1) 
 

3. Ο κάθε μαθητής, υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος καθηγητή, θα πρέπει να απολυμαίνει τα 

χέρια του κατά την είσοδο στην τάξη και το θρανίο του κατά την έξοδο ώστε το επόμενο 

τμήμα που θα εισέλθει στην τάξη να είναι έτοιμο να παρακολουθήσει το μάθημα.  

 

4. Ο/Η κάθε µαθητής/µαθήτρια θα έχει το δικό του θρανίο, το οποίο θα χρησιμοποιεί 

καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων σε κάθε διαφορετικό μάθημα.  Οι 

µαθητές/µαθήτριες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν θρανίο άλλου/άλλης συµµαθητή 

/συµµαθήτριας τους. 
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5. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ η χρήση μάσκας και γαντιών ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. 

Παρόλα αυτά σας προτρέπουμε να εφοδιάσετε τα παιδιά σας με μάσκες και γάντια για την 

ασφάλεια όλων. 

 

6. Θα φροντίσουμε οι τάξεις και γενικά όλοι οι χώροι του σχολείου να απολυμαίνονται 

καθημερινά. 

 

7. 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 και το σχολείο. 

 

8. Αν ένας/µία µαθητής/µαθήτρια παρουσιάζει οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα θα πρέπει να 

το αναφέρει στον/στην εκπαιδευτικό µε την είσοδό στην τάξη. Οι καθηγητές θα ρωτούν 

καθημερινά τα παιδιά αν έχουν συμπτώματα ή και πυρετό, εάν ήρθαν σε επαφή µε ύποπτο ή 

και επιβεβαιωμένο κρούσμα, εάν τα άτομα µε τα οποία διαμένουν έχουν συμπτώματα και εάν 

ήρθαν σε επαφή µε άτομο µε πρόσφατο  ταξιδιωτικό ιστορικό (διάστημα δεκατεσσάρων (14) 

ημερών). Η διαδικασία αυτή θα γίνεται τακτικά. 

 

9. Γονείς που επιθυμούν να έλθουν στο σχολείο για να διεκπεραιώσουν εργασίες των παιδιών 

τους πρέπει να κλείνουν ραντεβού.  

 

10. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια 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 και οι γονείς. Το πρωτόκολλο που θα 

εφαρμοστεί είναι: 

 

Διατηρούμε την ψυχραιμία μας και ενημερώνουμε άμεσα την γραμμή του πολίτη της 

Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 (24ωρο) δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες: 
 

1. Όνομα και Επίθετο εργαζομένου ή μαθητή 

2. Χώρα Προέλευσης 

3. Συμπτώματα εργαζομένου ή μαθητή 

4. Διεύθυνση εργασιακού χώρου ή σχολείου 
 

Κατά την παρουσία του ασθενούς στον εργασιακό χώρο ή το σχολείο και μέχρι τη μεταφορά 

του σε Ιατρικό Κέντρο, θα πρέπει: 

 

1. Να απομονωθεί ο εργαζόμενος ή ο μαθητής από τους άλλους. 

2. Αν εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή δύσπνοια) 

χορηγείται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντιλα. 

3.  Αν υπάρχει καθηγητής, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, πρέπει να 

χορηγηθεί σε αυτόν απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, 

κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν αγγίξει 

το πρόσωπό του ή φάει ή πιει. 

4.  Κανένας δεν εισέρχεται στο χώρο του εργαζομένου ή στην τάξη του μαθητή. 

5.  Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) 

πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται. 

6.  Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά 

με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των 

χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης. 

7.  Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με ηρεμία και με σεβασμό στα 

προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου ή του μαθητή. 

8.  Σε περίπτωση μεταφοράς του εργαζομένου θα πρέπει να γίνει καθαριότητα και 

απολύμανση του χώρου εργασίας ή της τάξης ως περιγράφεται στο έντυπο για τον 

περιβαλλοντικό καθαρισμό (απολύμανση) μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί 

στον κορωνοϊό. 



 

Β. Ωρολόγιο πρόγραμμα και διαλείμματα 

 

1. Την Δευτέρα 11/5/2020 στις 7:30 θα έλθουν όλοι οι μαθητές στο σχολείο (γιατί θα γίνει 

ενημέρωσή τους σε διάφορα θέματα), άσχετα αν έχουν ή δεν έχουν μάθημα την 1η περίοδο. 

Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολικό χώρο πρέπει να γίνει από διαφορετικά 

σημεία. Στο σχολείο μας θα είναι ανοικτές μόνο η καγκελόπορτα απέναντι από την Τεχνική 

και η κύρια είσοδος του σχολείου. Η ενδιάμεση καγκελόπορτα που συνδέει το Λύκειο με το 

Γυμνάσιο θα είναι κλειστή. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν την αίθουσα διδασκαλίας τους 

για να πάνε κατευθείαν σ΄ αυτή ώστε να αποφύγουμε το συνωστισμό στις πινακίδες. Οι 

αίθουσες κάθε ομάδας (Βλέπε Παράρτημα Ι) είναι οι ακόλουθες: 

 

Ομάδα 1 Ομάδα 2 

Γ1 202 Γ2-2 114 

Γ2-1 224 Γ3-2 224 

Γ3-1 223 Γ5-2 215 

Γ4 318 Γ6-2 313 

Γ5-1 204   

Γ6-1 215   

Γ7 102   

 

2. Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου θα παρακολουθήσουν μαθήματα από τις 11 Μαΐου 

μέχρι και τις 5 Ιουνίου 2020, σε δύο ομάδες μαθητών, την ομάδα Α και την ομάδα Β.  

Συγκεκριμένα: 

Η ομάδα 1 θα παρουσιαστεί και θα παρακολουθήσει μαθήματα στις 11, 12, 13, 21, 22, 25, 

26, 27 Μαΐου και στις 4 και 5 Ιουνίου 2020. 

Η Ομάδα 2 θα παρουσιαστεί και θα παρακολουθήσει μαθήματα στις 14, 15, 18, 19, 20, 28, 

29 Μαΐου και  στις 1, 2 και 3 Ιουνίου 2020. 

Η κάθε σχολική μονάδα, όπως και το Λύκειο Παλουριώτισσας θα καταρτίσει ωρολόγιο 

πρόγραμμα από τις 7:30 - 11:30 π.μ., μόνο για τα εξεταζόμενα μαθήματα. 

 

Οι μαθητές κάθε ομάδας φαίνονται στο παράρτημα I και χωρίστηκαν έτσι, για να μπορούν 

να δουλέψουν οι συνδιδασκαλίες. 

 

3. Στις 11 Μαΐου για την ομάδα 1 και στις 14 Μαΐου για τη ομάδα 2, η πρώτη περίοδος θα 

λειτουργήσει ως εμβόλιμη περίοδος, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες για τα  θέματα ασφάλειας και υγείας βάσει του σχετικού Πρωτοκόλλου, 

να δοθεί το ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη λειτουργία του σχολείου και να καθοριστούν οι 

μαθησιακοί στόχοι. 

 

4. Λόγω του περιορισμού των περιόδων διδασκαλίας που θα γίνονται καθημερινά και λόγω του 

διαχωρισμού των μαθητών σε δύο ομάδες, το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει διαρρυθμιστεί ώστε 

οι μαθητές των τμημάτων, όπου ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από 12 να χωριστούν σε 

δύο ομάδες τόσο στα μαθήματα που το τμήμα είναι όλοι μαζί όσο και στις συνδιδασκαλίες, 

εκτός και αν η αίθουσα το επιτρέπει. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που θα παρευρίσκονται 

στο Λύκειο Παλουριώτισσας σε μία μέρα για μάθημα θα είναι 53 στην ομάδα 1. Τα μαθήματα 

των συνδιδασκαλιών όπου το μάθημα είναι 4ωρο θα διδαχθούν για 2 περιόδους εβδομαδιαία, 

ενώ τα μαθήματα με περισσότερες από 4 ώρες, όπως για παράδειγμα τα Νέα Ελληνικά θα 

διδάσκονται με 3 ή 4 περιόδους εβδομαδιαία.   

 

5. Κατά την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις των 

2m ανά μαθητή και για το σκοπό αυτό θα επιτηρούν δύο φύλακες (security) και καθηγητές. 

Το ίδιο ισχύει και για τα διαλείμματα τόσο στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου όσο και 

στις τουαλέτες και τα κλιμακοστάσια.  

 



6. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων τα κυλικεία θα είναι κλειστά. Τα παιδιά πρέπει 

να φέρνουν μαζί τους το φαγητό τους και νερό ή χυμό.  

 

7. Σε περίπτωση που οι μαθητές έχουν κενή θα επιτηρούνται στην αυλή από καθηγητές και θα 

τηρούνται οι αποστάσεις. 

 

8. Καθημερινά θα γίνονται 5 διδακτικές 40λεπτες περίοδοι και δύο διαλείμματα των 20 λεπτών. 

Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις 7:30 και η πέμπτη περίοδος τελειώνει στις 11:30. Μαθητές 

που δεν έχουν μάθημα την πρώτη περίοδο μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο τη δεύτερη 

περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για την τελευταία περίοδο. Αν δεν έχουν μάθημα θα σχολάσουν. 

 

9. 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. Δηλαδή θα λαμβάνονται 

παρουσίες, θα καταχωρούνται απουσίες, θα δίνονται άδειες εισόδου και εξόδου, θα 

επιβάλλονται παιδαγωγικά μέτρα κλπ. Οι μαθητές πρέπει να έρχονται στο σχολείο με την 

καθημερινή στολή τους χωρίς γένια για τα αγόρια και χωρίς βαμμένα και μεγάλα νύχια για 

τα κορίτσια. Γενικά ισχύουν οι κανονισμοί εμφάνισης Στην περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί 

τους κανόνες υγιεινής θα αποπέμπεται από το σχολείο και θα ειδοποιούνται οι γονείς του. 

Νοείται ότι για τις περιόδους αποπομπής θα καταχωρείται απουσία. Οι απουσίες των μαθητών 

δεν θα καταχωρούνται στην ηλεκτρονική διοίκηση παρά μόνο στο Αβάκιο, γι αυτό θα πρέπει 

να προσμετρούνται από εσάς ή να λαμβάνουν γνώση τα παιδιά σας από τη Γραμματεία σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης δεν θα αποστέλλονται μηνύματα για την απουσία του 

παιδιού σας από το σχολείο ούτε και μηνύματα για τις καθυστερήσεις.   

 

10. Νοείται ότι η απουσία μαθητών/τριών που συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες σε σχέση 

με τον κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτές ορίζονται στον πιο κάτω κατάλογο που έχει 

καταρτισθεί από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Υγείας δεν θα προσμετράται ως 

απουσία. Για τον σκοπό αυτό οι μαθητές πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το σχολείο. 
 

Α/Α Νόσος 

1 
Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. βρογχικό άσθμα σοβαρής βαρύτητας, ασθενής σε 
χρόνια οξυγονοθεραπεία ή σε μη-επεμβατικό αερισμό [CPAP ή BiPaP] κατ' οίκον, σοβαρή πνευμονική 
υπέρταση (ΝΥΗΑ Ill και IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση, πνευμονεκτομή/λοβεκτομή). 

2 Σοβαρή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης<15ml/min και αιμοκαθαρώμενοι). 

3 
Καρδιακή αρρυθμίας με μόνιμο απινιδιστή ή καρδιοπάθεια με μόνιμο απινιδιστή και αμφικοιλιακό 

βηματοδότη. 

4 
Καρδιακή Ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας (Ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας) σταδίου κατά 

ΝΥΗΑ III ή IV. 

5 

Καρδιαγγειακή νόσος 

i. Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμβαση επαναγγείωσης: αγγειοπλαστική ή εμφύτευση 

stent τους τελευταίους 12 μήνες, 

ii. Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες, 

iii. Πρόσφατο ΑΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες ή με εγκατεστημένη νευρολογική 

σημειολογία. 

6 
Μυοκαρδιοπάθειες (Ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδος, υπερτροφική, διατατική, 

διηθητική (αμυλοείδωση)).  

7 
Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση µε σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή μη-

διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη. 

8 
Ενεργός χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF αναστολείς, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή άλλων 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. 

9 Ενεργός χρόνια λήψη κορτικοειδών (≥20mg πρενδιζόνης ή ισοδύναμο της για 2 ≥ 1 μήνες. 

10 Ασθενείς µε ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 

11 
Ασθενείς µε κακοήθεια συμπαγούς οργάνου ή αιματολογική, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή 

ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία. 

12 Ασθενείς με HIV ή ασθενείς με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων < 200/mm3. 

13 Κληρονομικές ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες. 

 

 



Γ. Επάνοδος μαθητών της Α και Β Λυκείου 

 

Δεν έχουν ακόμα δοθεί οδηγίες ή λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, όταν 

επιστρέψουν και οι μαθητές της Α και Β Λυκείου. Μόλις γνωστοποιηθούν θα σας ενημερώσουμε. 

 

 

Δ. Εξετάσεις «ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ» για αλλαγή μαθημάτων κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 

 

• Παρατείνεται μέχρι τις 17/05/2020 η περίοδος υποβολής αίτησης, εκ μέρους των 

μαθητών προς τον Διευθυντή του Σχολείου τους, για να παρακαθίσουν στις εν λόγω 

εξετάσεις. 

• Η περίοδος των εξετάσεων «Μετάταξης» είναι από τις 22/05/2020 μέχρι τις 12/06/2020. 

Όταν βγει το πρόγραμμα, θα ειδοποιηθείτε. 

 

Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες που σκοπεύουν να παρακαθίσουν σε εξετάσεις 

«Μετάταξης» να επικοινωνήσουν άμεσα με το σχολείο, γιατί ενδέχεται οι εξετάσεις αυτές να 

γίνουν κεντρικά. 

 

Ε. Άλλες υποχρεώσεις μαθητών/τριών 

 

• Οι μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων πρέπει να φέρουν στο διάστημα που 

λειτουργεί το σχολείο τις υπολογιστικές μηχανές τους για να σφραγιστούν για τις 

εξετάσεις. 

 

• Παρακαλούνται όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης έχουν δανειστεί από το σχολείο το 

λογοτεχνικό βιβλίο να το επιστρέψουν στις διδάσκουσες καθηγήτριές τους των νέων 

ελληνικών από τη δεύτερη μέρα προσέλευσής τους στο σχολείο (12 Μαΐου) μέχρι και 

την Παρασκευή 22 Μαΐου. Τα βιβλία έχουν χρεωθεί στον κάθε μαθητή και σε περίπτωση 

που δεν το επιστρέψει είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει. 

 

• Το λογοτεχνικό βιβλίο, επίσης, που το σχολείο έχει δανείσει στους μαθητές των τάξεων 

Α΄ και Β΄ θα πρέπει να επιστραφεί στους διδάσκοντες καθηγητές των νέων ελληνικών 

από τη δεύτερη μέρα προσέλευσής τους στο σχολείο (22 Μαΐου) μέχρι την Παρασκευή 

29 Μαΐου. Τα βιβλία έχουν χρεωθεί στον κάθε μαθητή και σε περίπτωση που δεν το 

επιστρέψει ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει. 

 

 

Από τη Διεύθυνση 

 


