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                   EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ              
   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
                 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

                                                                                  Αθήνα,  13-5-2020
                                                                Αρ. Πρωτ: Κ1/55595
Διεύθυνση:  Α. Παπανδρέου 37               
Τ.Κ. – Πόλη:  151  80  Μαρούσι 
Πληροφορίες: A. Λύτσιου  213-131-1659
                             Π. Λευθεριώτου 213-131-1525            Προς: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Θέμα: «Επαναλειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις και τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού, σας ενημερώνει 

ότι η επαναλειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ορίστηκε για τις 18 Μαΐου 2020, 

σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ 28237 ΚΥΑ (Β΄ 1699). Με βάση την με αρ. πρωτ: Κ1/54904/13-

5-2020 Υ.Α. με θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων της Υ.A. 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/8-7-2014) 

«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) », που εκδόθηκε 

λόγω των εκτάκτων συνθηκών, ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την επαναλειτουργία των 

Σ.Δ.Ε.:

1. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των εκπαιδευομένων, 

εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι 

κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 

2. Οι γραμματισμοί (μαθήματα) θα πραγματοποιηθούν μόνον για το δεύτερο έτος σπουδών 

από τις 18 Μαΐου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020. Οι εκπαιδευόμενοι του πρώτου έτους 

σπουδών θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο δεύτερο έτος την επόμενη σχολική χρονιά, με 

βάση την περιγραφική αξιολόγηση του Φεβρουαρίου 2020. Εξαιρούνται το Σ.Δ.Ε. 

Γουμένισσας, το εκτός έδρας τμήμα Αριδαίας του ΣΔΕ Γιαννιτσών και το εκτός έδρας τμήμα 

Αγ. Βασιλείου του Σ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι γραμματισμοί του 

πρώτου έτους, καθώς δεν έχουν δεύτερο έτος σπουδών.

3. Για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 

αναστολής της λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., αυξάνεται κατά 2 διδακτικές ώρες την ημέρα το 
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ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του δεύτερου έτους σπουδών. Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν 

για τη διδασκαλία των γραμματισμών και οι 3 ώρες των σχεδίων δράσης (projects), τα 

οποία δεν θα υλοποιούνται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια της 

διδακτικής ώρας ορίζεται σε 30΄ λεπτά.

4. Προκειμένου να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Ε.Ο.Δ.Υ., μειώνεται ο αριθμός των εκπαιδευομένων ανά τμήμα. Για τον σκοπό αυτό, θα 

αξιοποιηθούν όλες οι αίθουσες διδασκαλίας (Α’ και Β’ έτους σπουδών), έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων με ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα, καθώς και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιβάλλεται 

περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευόμενων ανά αίθουσα, για αποφυγή συγχρωτισμού 

στις περιπτώσεις τμημάτων άνω των 15 εκπαιδευομένων, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση 

απόσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

5. Οι απόφοιτοι θα παραλαμβάνουν τον απολυτήριο τίτλο σπουδών τους από 1 έως 3 Ιουλίου 

2020 τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σ.Δ.Ε.

6. Οι προβλεπόμενες τελετές αποφοίτησης δεν θα πραγματοποιηθούν.

7. Στα διαλείμματα, τα οποία δύνανται να είναι και σε διαφορετικό χρόνο ανά τμήμα, καθώς 

και κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να 

τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

8. Στους χώρους των Σ.Δ.Ε. θα υπάρχουν αντισηπτικά και πρέπει να γίνεται φυσικός αερισμός 

των χώρων.

9. Επισυνάπτονται οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε 

εκπαιδευτική μονάδα.                                                                                                    

           

Ο Γενικός Γραμματέας
                                                                                           Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
                                                                                                                     και Διά Βίου Μάθησης

                                                                                                                      Γεώργιος Βούτσινος
Συνημμένα: 3 φ. 
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ
3. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης Τμήματα Β΄ και ΣΤ΄
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