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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επαναλειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας και ΙΕΚ ΟΑΕΔ 
 
Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε τη σταδιακή 
επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού ως εξής: 
 

 Η εκπαιδευτική λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) θα επανέλθει στις 18 Μαΐου. 

 Το διδακτικό έτος των ΕΠΑΣ Μαθητείας επεκτείνεται μέχρι τις 12 Ιουνίου. Το έτος 
κατάρτισης των ΙΕΚ ΟΑΕΔ θα επεκταθεί ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα 
διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων. 

 Ισχύει ο περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με τουλάχιστον 1,5 μέτρο 
ενδιάμεση απόσταση. 

 Τα ολιγομελή τμήματα (έως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά. Τα 
τμήματα άνω των 15 και άνω των 30 ατόμων θα λειτουργούν σε υπο-τμήματα. 
Περισσότερες οδηγίες για τη λειτουργία αυτών των τμημάτων θα ανακοινωθούν την 
ερχόμενη εβδομάδα. 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα συνεχιστεί και θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα 
διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και των ειδικοτήτων. 

 Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τις ΕΠΑΣ 
Μαθητείας. Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των εξαμήνων. 

 Η διεξαγωγή των θεωρητικών μαθημάτων στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ θα γίνεται με αύξηση του 
ωρολογίου προγράμματος κατά 2 ώρες την ημέρα. 

 Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των φορέων που συμμετέχουν στη Μαθητεία. 

 
Σε κάθε ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ: 
 

 Προβλέπεται να υπάρχουν αντισηπτικά και να γίνεται φυσικός εξαερισμός. 
 Προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα. 
 Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα για τους μαθητές και σπουδαστές. 
 Απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων. 
 Είναι προαιρετική η χρήση μάσκας στην τάξη. 
 Θα δοθεί έμφαση στην κάλυψη της ύλης, κατόπιν οδηγιών του ΟΑΕΔ. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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Γενικές Οδηγίες 
 

 Προ της επανέναρξης, θα σταλούν στους Διευθυντές οδηγίες του ΕΟΔΥ και του 
ΟΑΕΔ που θα γνωστοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και σπουδαστές, σχετικά 
με τα αναγκαία μέτρα προστασίας. 

 Θα υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα (πρόβλεψη άδειας) για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν 
στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το ΥΠΕΣ. 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρούμενης απουσίας για μαθητές που έχουν 
ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι, 
όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί). 

 Θα υπάρχει πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που 
εμφανίζονται σε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας –  Διαδικασία ιχνηλάτησης με 
διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό. 

 
Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των Σχολών ΑμεΑ παρατείνεται και η 
τηλεκπαίδευση θα συνεχιστεί κανονικά.  
 


