ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Αρ. Φακ.: 21.11.06.6/6
Αρ. Τηλ. : 22800651/652
Αρ. Φαξ : 22428273
E-mail : circularthech@schools.ac.cy
11 Μαΐου 2021

Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Λυκείων και ΤΕΣΕΚ

Θέμα: Οδηγίες στους/στις τελειόφοιτους/ες και στους γονείς/κηδεμόνες τους ενόψει
των Παγκύπριων Εξετάσεων
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα ενόψει των Παγκύπριων Εξετάσεων,
και μετά από σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, να απευθύνω έκκληση προς
τους/τις τελειόφοιτους/ες μαθητές/μαθήτριες για την ανάγκη και τη σημασία μείωσης των
επαφών τους για το επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Από τις
Παγκύπριες Εξετάσεις εξαρτάται η εισδοχή των τελειόφοιτων μαθητών/ριών στα ΑΕΙ. Ως
εκ τούτου, τόσο οι μαθητές/μαθήτριες όσο και οι γονείς/κηδεμόνες τους προτρέπονται
όπως λάβουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα ώστε να μειωθεί, κατά το δυνατό, η
πιθανότητα να νοσήσουν ή να ιχνηλατηθούν ως στενές επαφές κρούσματος:
- Οι γονείς/κηδεμόνες να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, που είναι υποψήφιοι/ες, να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικά τόσο την περίοδο πριν τις εξετάσεις όσο και κατά τη διάρκειά τους
ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να βρεθούν στενές επαφές ή κρούσματα κατά την
εξεταστική περίοδο. Οι εξεταζόμενοι/ες μαθητές/μαθήτριες συστήνεται όπως τηρούν με
σχολαστικότητα όλα τα μέτρα προστασίας (μάσκα, απόσταση, υγιεινή χεριών).
- Τονίζεται ότι πρέπει να γίνεται διαγνωστικός έλεγχος ταχείας διάγνωσης (rapid test) σε
όλους/ες όσοι/ες θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 72 ώρες πριν από την
προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αποσταλούν
από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ.
2. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες διευθετήσεις ώστε όλοι/ες οι εξεταζόμενοι/ες να παρακαθίσουν στις
εξετάσεις, ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες και νομότυπες διαδικασίες, σε συνθήκες
υγειονομικής ασφάλειας.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν τη φετινή σχολική
χρονιά, πρέπει ο/η κάθε ένας/μία από εμάς να συμβάλει, με τον δικό του τρόπο, ώστε
όλοι/ες οι τελειόφοιτοι/ες μαθητές/μαθήτριες που το επιθυμούν, να μπορέσουν να
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παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν. : Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων
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