
Σταδιακή Επαναλειτουργία Δομών 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

29 Απριλίου 2020



Σταδιακά βήματα επαναλειτουργίας των δομών ΥΠΑΙΘ
στη βάση των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας

της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού

Ομόφωνη απόφαση της Εθνικής Επιτροπής για το εν λόγω σχέδιο

Κάθε βήμα θα αξιολογείται
και θα επανεξετάζεται αν χρειαστεί

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
και Ειδική Αγωγή



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ 

11 ΜΑΪΟΥ
Γ’ Λυκείου

Επέκταση διδακτικού έτους: 
12 Ιουνίου (αντί για τέλη Μαΐου)

18 ΜΑΪΟΥ 
Γυμνάσια, 
Λύκεια (Α’, Β’)

Έναρξη νέας 
διδακτικής 
χρονιάς: 
πιθανότατα 1η

Σεπτεμβρίου

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Διδακτική 
Χρονιά για Όλους



Δημοτικά
και 
Νηπιαγωγεία 

• Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας

• Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος την 
1η Ιουνίου, μόνο αν είμαστε απολύτως 
βέβαιοι ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει 
καθοδικά

• Αν επαναλειτουργήσουν φέτος, παράταση 
διδακτικού έτους έως τις 30 Ιουνίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ 



Δύο ζώνες 
λειτουργίας 
σχολείου

• Διαίρεση τμημάτων 
σε 2 υπο-τμήματα  
(1,5 μ. απόσταση και έως 
15 μαθητές ανά τμήμα)

• Εκ περιτροπής 
διδασκαλία στα 2 υπο-
τμήματα (Δευτέρα-
Τετάρτη-Παρασκευή / 
Τρίτη-Πέμπτη και 
αντίστροφα)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ 

• Πρόγραμμα για μελέτη 
στο σπίτι για τις ημέρες 
που οι μαθητές δεν θα 
είναι σχολείο



Μέτρα 
πρόληψης και 
προφύλαξης

• Αντισηπτικά στο σχολείο, 
φυσικός εξαερισμός και 
καθαρισμός 2 φορές την 
ημέρα

• Διαφορετικά διαλείμματα 
και απαγόρευση 
λειτουργίας κυλικείων

• Προαιρετική χρήση μάσκας 
στην τάξη και στα μέσα 
μεταφοράς μαθητών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ 

• Οδηγίες ΕΟΔΥ και ΥΠΑΙΘ 
προς Διευθυντές 
σχολείων, εκπ/κούς, 
μαθητές, γονείς σχετικά 
με αναγκαία μέτρα 
προστασίας και λοιπές 
κατευθυντήριες γραμμές



Μέτρα 
πρόληψης και 
προφύλαξης

• Ιδιαίτερη μέριμνα (άδεια) για 
εκπαιδευτικούς που 
εμπίπτουν στην κατηγορία 
ειδικών αδειών απουσίας, 
όπως έχουν οριστεί από το 
ΥΠΕΣ

• Δυνατότητα μη 
προσμετρώμενης απουσίας 
για μαθητές που έχουν ειδικό 
λόγο (βάσει δήλωσης 
γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης 
ατόμου ευπαθούς ομάδας στο 
σπίτι όπως έχει οριστεί από 
την Επιτροπή, ή ατόμου που 
νοσεί)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ 

• Ζωντανή παρακολούθηση 
μαθήματος εξ αποστάσεως 
για όσους μαθητές έχουν 
ειδικό λόγο απουσίας από 
το σχολείο

• Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη 
διαχείριση τυχόν 
συμπτωμάτων που 
εμφανίζονται σε μέλος της 
εκπαιδευτικής κοινότητας –
Διαδικασία ιχνηλάτησης



Προαγωγικές 
και 
Απολυτήριες 
Εξετάσεις

• Μη διενέργεια προαγωγικών και απολυτήριων 
εξετάσεων

• Έμφαση στην κάλυψη της ύλης (οδηγίες Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

• Αξιολόγηση βάσει βαθμών τετραμήνων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ 



Επαναλειτουργία 
των τμημάτων 
που αντιστοιχούν 
σε κάθε βαθμίδα

Μέτρα πρόληψης 
και προφύλαξης

• 11 Μαΐου: μαθήματα Γ΄ Λυκείου 

• 18 Μαΐου: μαθήματα Α΄, Β΄ Λυκείου, Γυμνασίου και 
ξένων γλωσσών

• Ισχυρή σύσταση για τηλεκπαίδευση

• 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ μαθητών

• Όριο 15 μαθητών ανά τμήμα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛ. ΕΚΠΑΙΔ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• Ειδικά σχολεία: παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας

• Δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού: επαναλειτουργία βάσει 
απόφασης του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες 
συνθήκες κάθε χώρας



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

15 Ιουνίου

για τα Γενικά 
Λύκεια

16 Ιουνίου

για τα 
Επαγγελματικά 

Λύκεια

Έναρξη Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Αναμένονται οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για 
επιμέρους πτυχές του τρόπου διεξαγωγής



Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση
και Δια Βίου Μάθηση



18 Μαΐου: 
Επανέναρξη 
λειτουργίας 
ΙΕΚ

• Διεξαγωγή θεωρητικών μαθημάτων με αύξηση ωρολογίου 
προγράμματος κατά 2 ώρες την ημέρα

• Περιορισμός 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5 μέτρο απόσταση

• Δυνατότητα για εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων

• Λήξη έτους κατάρτισης: 30 Ιουνίου ή 30 Σεπτεμβρίου, 
ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής 
εργαστηριακών μαθημάτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 



18 Μαΐου: 
Επανέναρξη 
λειτουργίας 
Μαθητείας και 
Σχολείων 
Δεύτερης 
Ευκαιρίας 

Μαθητεία
• Αύξηση ωρών εργαστηριακού μαθήματος κατά 2 ώρες την 

εβδομάδα 
• Αύξηση χρόνου εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας από 4 σε 5 

ημέρες την εβδομάδα
• Λήξη έτους: σταδιακά έως 15 Νοεμβρίου (αντί για 15 

Σεπτεμβρίου)

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
• Διεξαγωγή μαθημάτων μόνο για μαθητές Β’ κύκλου που 

αποφοιτούν φέτος 
• Περιορισμός 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5 μέτρο απόσταση
• Λοιποί μαθητές: προαγωγή βάσει της περιγραφικής αξιολόγησης 

που είχαν λάβει προ αναστολής λειτουργίας
• Λήξη σχολικού έτους: 30 Ιουνίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 



Ανώτατη Εκπαίδευση



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Συνέχιση της εξ 
αποστάσεως 
διδασκαλίας έως 
το τέλος του 
ακαδημαϊκού 
εξαμήνου

25 Μαΐου: 
Επανεκκίνηση 
αποκλειστικά 
κλινικών και 
εργαστηριακών 
ασκήσεων / 
Επαναλειτουργία 
εστιών για 
φοιτητές 
κλινικών/εργαστηρ
ιακών

Εξετάσεις θα 
πραγματοποιηθούν 
Αναμένεται έκδοση 
οδηγιών της Εθνικής 
Επιτροπής 
Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας για 
τον τρόπο 
διεξαγωγής τους

Το ακαδημαϊκό 
εξάμηνο θα 
ολοκληρωθεί 
κανονικά



Βιβλιοθήκες



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ

Βιβλιοθήκες: Δεν προβλέπεται για την ώρα 
η επαναλειτουργία τους 



Χώροι Λατρείας



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Από 4 Μαΐου 
Οι χώροι λατρείας ανοιχτοί 
για ατομική προσευχή

Από 17 Μαΐου 
Οι λειτουργίες θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται με τη 
συμμετοχή πιστών

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις με αυστηρή τήρηση όρων ατομικής 
προστασίας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας που θα αποσαφηνιστούν 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας 



Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΙΕΚ Πανεπιστήμιο

Συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
- όσο δεν έχουν επαναλειτουργήσει οι 

εκπαιδευτικές μονάδες
- για μέλη της εκπαιδ. κοινότητας που για 

ειδικούς λόγους δεν μπορούν να έχουν 
φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές 
δομές

mathainoumestospiti.gov.gr

μαθαίνουμε
στο σπίτι



Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, T: +302103443505 F: +302103442887 minister@minedu.gov.gr


