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                  26 Αυγούστου 2020 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
  

Θέμα: Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 2020 - 2021 
 
 
Με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, αναφορικά με πιο πάνω θέμα και ενόψει της έναρξης 
της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021 σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:   
 

1. Όλοι οι μαθητές/τριες θα επιστρέψουν κανονικά στο σχολείο τους στις 4 

Σεπτεμβρίου 2020 και η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται με φυσική 

παρουσία, στη βάση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.  

2. Ο χώρος εντός των αιθουσών διδασκαλίας, θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τρόπο 

που να μεγιστοποιείται η απόσταση ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες,  με την 

ελάχιστη απόσταση το ένα(1) μέτρο.  

3.  Θα τοποθετηθούν ειδικές κατασκευές καλύμματα που θα ενώνουν δύο (2) 

θρανία ούτως ώστε να μπορούν να κάθονται σε αυτά τρεις (3) μαθητές/τριες 

(επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα 1). Οι Σχολικές Εφορείες Λευκωσίας, Λεμεσού, 

Λάρνακας, Παραλιμνίου και Πάφου, έχουν αναλάβει την κατασκευή και την 

προμήθεια των εφορειών της επαρχίας τους με τα υλικά που αφορούν τις 

συγκεκριμένες κατασκευές.  Ακολούθως, η κάθε Σχολική Εφορεία σε 

συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου θα τοποθετήσουν αυτές τις 

κατασκευές στα θρανία που υπάρχουν στις αίθουσες διδασκαλίας και στις 

ειδικές αίθουσες - εργαστήρια. Επισυνάπτεται ενδεικτικό διάγραμμα 

διαρρύθμισης αίθουσας (σχεδιάγραμμα 2).  Νοείται ότι, μπορεί να γίνει 

διαφορετική διαρρύθμιση θρανίων στην αίθουσα νοουμένου ότι θα τηρείται η 

προβλεπόμενη απόσταση του ενός μέτρου μεταξύ των μαθητών/τριών. 

4. Πληροφορείστε επίσης ότι το ΥΠΠΑΝ θα προχωρήσει με παραγγελία ατομικών 

θρανίων. Με την παραλαβή των ατομικών θρανίων, θα γίνει απομάκρυνση των 

εν λόγω ειδικών κατασκευών. 



 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας (μέγεθος 

αιθουσών, αριθμός παιδιών ανά τμήμα), οι Διευθύνσεις των σχολείων 

παρακαλούνται όπως προχωρήσουν στις εξής ενέργειες: 

1. Στον έλεγχο της δυνατότητας υλοποίησης και εφαρμογής των πιο πάνω 

μέτρων, ανάλογα με το μέγεθος των αιθουσών κάθε σχολείου ξεχωριστά και τον 

αριθμό μαθητών/τριών ανά τμήμα. 

2. Στην αξιοποίηση μεγαλύτερων αιθουσών που πιθανόν να υπάρχουν στα 

σχολεία (εργαστήρια), στις περιόδους που αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τις 

ειδικότητες. 

3. Στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων θρανίων (παλαιού και νέου τύπου) των 

σχολικών μονάδων  - σχολικών εφορειών (εργαστήρια, αποθήκες κλπ.). 

Μεταφορά θρανίων από εργαστήρια και ειδικές αίθουσες στις αίθουσες 

διδασκαλίας για κάλυψη αναγκών. 

4. Στην καταγραφή περισσευμάτων ή ελλείψεων θρανίων (διπλών) που θα 

προκύψουν μετά τις νέες ρυθμίσεις και αποστολή σχετικής αναφοράς μέχρι την 

1η Σεπτεμβρίου 2020 στα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

Στην αναφορά τους να συμπεριλάβουν και τον αριθμό των ατομικών θρανίων 

που θα χρειάζονται. 

5. Οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων καλούνται να συνεργαστούν με τις 

τοπικές Σχολικές Εφορείες και σε συνεννόηση με τον Επαρχιακό ΠΛΕ, για 

επίλυση τυχόν  προβλημάτων.  

 
 

 
 

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 
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ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΞΗΣ(ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1) 

 7,20m 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

4Χ120(ΘΡΑΝΙΑ Μ)+2Χ60(ΚΑΛΥΜΜΑ)+1Χ120 (ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ)=720 CM 

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

4Χ55 (ΘΡΑΝΙΑ)+5Χ100=720 CM 

7,20

m 



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΡΑΝΙΩΝ 
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