
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. K1/55547 
   Τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων 

μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του 

ν. 4186/2013 (Α΄ 193), των Σχολείων Δεύτερης Ευ-

καιρίας και των τμημάτων του «Μεταλυκειακού 

έτους-τάξη μαθητείας» μετά τη λήξη της προσω-

ρινής απαγόρευσης λειτουργίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού 

έκτου και τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού ενάτου 
της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α΄90).

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

9. Την υπ΄ αριθμ. 5954/23.6.2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λει-
τουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄ 1807).

10. Την υπ΄ αριθμ. 5953/23.6.2014 του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Οργάνωσης 
και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» 
(Β΄ 1861).

11. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020 κοινή 
απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της 
υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφα-
σης των υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί 
με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) 
όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη 
λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» 
(Β΄ 1699).

12. Την υπ΄ αριθμ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφα-
ση των υπουργών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας 
και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών 
μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).

13. Την από 4.5.2020 εισήγηση της 40ης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δη-
μόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά 
με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για 
την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και τον τρόπο 
επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά την άρση της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.

14. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των εκπαιδευ-
τικών δομών και της αντιμετώπισης των άμεσων κινδύ-
νων από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την 
επαναλειτουργία των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης 
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(ν. 4186/2013), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των 
τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας».

15. Τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνι-
κής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

16. Tην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/198/54561/Β1/12.5.2020 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύ-
θυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα Γ΄ 
Κατάρτισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την 
οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Ο τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη 

τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, μετά από 
τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους 
λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι από τις 18.5.2020 
βάσει του άρθρου δεύτερου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
28237/5.5.2020 κοινής απόφασης των υπουργών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄ 
1699) και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά την τρέ-
χουσα εκπαιδευτική περίοδο, σύμφωνα με τις από 2.5.2020 
και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγεί-
ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ως εξής:

1. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται 
απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των εκ-
παιδευτών/εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων/
καταρτιζόμενων, καθώς και μεταξύ των εκπαιδευόμε-
νων/καταρτιζόμενων. Σε περίπτωση που η τήρηση των 
παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν 
περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το τμή-
μα χωρίζεται σε υποτμήματα κατά τα κατωτέρω.

2. Ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευόμενων/καταρτιζό-
μενων ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε 
(15). Εφόσον υπάρχουν λιγότεροι από δεκαπέντε (15) 
εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι σε ένα τμήμα ή αίθου-
σα, το τμήμα αυτό λειτουργεί κανονικά, εκτός και αν οι 
διαστάσεις της αίθουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση των 
ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ εκπαιδευόμενων/
καταρτιζόμενων, οπότε χωρίζεται σε υποτμήματα, με 
μέριμνα του Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής.

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευό-
μενους/καταρτιζόμενους και εκπαιδευτικό προσωπικό 
εντός των εκπαιδευτικών δομών είναι προαιρετική.

Άρθρο δεύτερο
1. Η ασφαλής λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών 

γίνεται σύμφωνα με τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώ-
μες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύ-
ονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Διευθυντής 
εκπαιδευτικής δομής και ο Σύλλογος Διδασκόντων όπου 
υπάρχει, φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλ-
ληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης εκπαιδευόμενων/
καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, ιδίως σε σχέση με τον 
φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την απο-
φυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής 
υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

2. Ειδικά τα μαθήματα στα «Εργαστήρια Πληροφορι-
κής» πραγματοποιούνται με κάλυψη των πληκτρολογίων 
με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με 
την εναλλαγή κάθε χρήστη.

3. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε εκπαιδευτικής δο-
μής προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

4. Τα κυλικεία παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη της 
τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου.

5. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 δεν πραγματο-
ποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, κάθε είδους εκδη-
λώσεις, προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευόμενων/κα-
ταρτιζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS 
και δεν λειτουργούν οι βιβλιοθήκες.

Άρθρο τρίτο
Για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθη-

τείας» εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα μέτρα υγειονομι-
κής προστασίας του άρθρου πρώτου και του δεύτερου.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Παιδείας και
Θρησκευμάτων Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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