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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 371 (1)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για δύο (2) οδη−

γούς που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επι−
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το Α’ εξάμηνο του 
2008. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμε−
νικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του 
ν. 3254 (ΦΕΚ 137/Α΄/22.7.2004) «Ρύθμιση θεμάτων των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων του 2004 
και άλλες διατάξεις», το άρθρο 2 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 
96/Α΄/20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσί−
ας προς την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις.», το άρθρο 11 του 
ν. 3453 (ΦΕΚ 74/Α/7.4.2006) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό 
καθεστώς των συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες δια−
τάξεις.» και το άρθρο 1 του ν. 3554 (ΦΕΚ 80/Α/16.4.2007) 

«Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/4.12.2002) 
«Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση 
του Σώματος Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Δι−
οίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης 
και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε.

3. Το π.δ. 77 (ΦΕΚ Α’ 118/27.5.2005) «Προϋποθέσεις και 
τρόπος διενέργειας ελέγχου − Οργάνωση και λειτουρ−
γία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης».

4. Την υπηρεσιακή ανάγκη, όπως το προσωπικό που 
υπηρετεί στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσι−
ας Διοίκησης να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέρα 
από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας.

5. Από την απόφαση αυτή θα προκύψουν δαπάνες οι 
οποίες θα ανέλθουν στο ποσό των 6.500 € περίπου, θα 
αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Φορέα 07−660, 
οικονομικού έτους 2008 και θα βαρύνουν τους αντίστοι−
χους κατά περίπτωση ΚΑΕ, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την όλως εξαιρετική άμεση υπη−
ρεσιακή ανάγκη για προσφορά εργασίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου από τους δύο (2) οδηγούς που υπη−
ρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης.

2. Εγκρίνουμε να εργάζονται οι δύο (2) οδηγοί που 
υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δη−
μόσιας Διοίκησης μέχρι 60 ώρες το μήνα.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από 
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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   Αριθμ. Φ2−3649 (2)

Έγκριση κυκλοφορίας ζυγών σειράς ECO. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1.− Το άρθρο 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−

βερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/26.7.1985).
2.− Το άρθρο 5 του π.δ. 228/1990 «Τροποποίηση και 

Συμπλήρωση του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/5.7.1990).

3.− Τα άρθρα 7, 8 του π.δ. 524/1978 «Περί Κωδικοποι−
ήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων 
των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του 
Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 112/
τ.Α΄/15.7.1978),

4.− Το άρθρο 1 και 2 του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/τ.A΄/1.2.1996) 
«Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης».

5.− Το π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της». (ΦΕΚ 51 /τA΄/18.3.1996).

6.− Τα άρθρα 26−29 της υπ’ αριθμ. Φ3/2587/1978 
υπουργικής απόφασης «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσε−
ων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.1979), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/15073/1986 
(ΦΕΚ846/Τ.Β/4.12.1986) υπουργικής απόφασης.

7− Την υπ’ αριθμ. Δ. 15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/
Β/9.10.2007).

8.−Την Β3−374/15.11.2007 (ΦΕΚ 2242τΒ/21.11.2007) από−
φαση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με 
εντολή Υφυπουργού».

9− Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

9.− Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ με αριθμό 
Τ 5810 rev. 6/1.09.2005 που χορήγησε ο κοινοποιημένος 
οργανισμός NMi Certin Β.V. Ολλανδίας.

10.− Την από 6.12.2007 αίτηση της εταιρείας ADMATE 
ΕΛΛΑΣ − ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. (Αιτωλικού 
126 & Ραιδεστού 85 − 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ), αποφασίζουμε:

1.− Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των ζυ−
γών σειράς ECO, οι οποίοι κατασκευάζονται από την 
εταιρεία GRUPO EPELSA S.L ή. ΕΧΑ (CTRA. STA. CRUZ 
DE CALAFELI, 36 km 9,400 − E−08830 SANT BOI DE 
LIOBREGAT − BARCELONA − SPAIN) και εισάγονται από 
την εταιρεία ADMATE ΕΛΛΑΣ − ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ 
& ΣΙΑ Ε.Π.Ε. (Αιτωλικού 126 & Ραιδεστού 85 − 185 44 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ) και φέρουν την σήμανση CE και Μ. Κάθε 
ζυγός, προτού χρησιμοποιηθεί στη χώρα θα πρέπει 
να υποβληθεί σε Αρχική Επαλήθευση από την Δ/νση 
Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από 
όπου και χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκτός 
και αν έχει ήδη υποστεί αρχική επαλήθευση από την 
κατασκευάστρια εταιρεία ή από άλλο εξουσιοδοτημένο 
φορέα. Επιπλέον, κάθε ζυγός πρέπει να συνοδεύεται με 

Δήλωση Συμμόρφωσης για την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του 
οίκου κατασκευής. Η ένκριση ισχύει μέχρι 10.11.2010.

2− Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζυγών σειράς ECO
Κατασκευαστής : GRUPO EPELSA S.L
Κατηγορία ακρίβειας III
Μεγίστη δυναμικότητα Max : 3 kg ≤ Max ≤ 30 kg
Υποδιαίρεση e : ≥ 1g
Μεγίστη Αριθμός υποδιαιρέσεων:  n = 6000 για ζυγούς 

μιας υποδιαίρεσης και 
πολλαπλών περιοχών 
ζύγισης

  n = 3000 ανά περιο−
χή ζύγισης για ζυγούς 
πολλαπλών περιοχών 
ζύγισης, το πολύ 2 πε−
ριοχές ζύγισης

3.− Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ζυγών 
αυτών, πρέπει να αναγράφονται επ’ αυτών κατά τρόπο 
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που 
να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις:

α) Το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή,
β) Ο τύπος του ζυγού,
γ) Κατηγορία ακριβείας
δ) Η μεγίστη δυναμικότητα,
ε) Η υποδιαίρεση,
στ) Η ελαχίστη δυναμικότητα
ζ) Το μέγιστο απόβαρο
η) Ο αριθμός σειράς
θ) Ο αριθμός εγκρίσεως τύπου ΕΕ που χορήγησε ο 

κοινοποιημένος οργανισμός NMi Certin B.V: Τ5810
ι) Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι: Φ2− 

3649/9.1.2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4.− Η νομιμοποίηση της λειτουργίας των ζυγών αυτών, 

γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των 
σημάτων του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.− Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφα−
ση μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προ−
ϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ2−376/1993 
υπουργικής απόφασης «Όργανα ζύγισης με μη αυτό−
ματη λειτουργία», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
90/384/ΕΟΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .  

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής

Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
F

Aριθμ. 260 (3)

      Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 «Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2909/2001 «Θέ−

ματα Λαϊκής Επιμόρφωσης».
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3. Το π.δ. 142 για την «Οργάνωση–Διοίκηση του Ιν−
στιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ΦΕΚ 118/
Α/31.5.2002.

4. Την υπ’ αριθμ. 2107 κοινή υπουργική απόφαση 
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου 
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)» ΦΕΚ 993/
Β/1.8.2002.

5. Τον ισχύοντα κανονισμό των Σ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1003/ 
22.7.2003)

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2.1, 6.1α, 6.2, 6.3 του 
ν.3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης 
και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση – Ευθύνη Λειτουργίας

1. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας 
είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Διά 
Βίου Μάθησης. 

2. Τα Σ.Δ.Ε. ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων και Οικονομίας και 
Οικονομικών μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ. 

3. Τμήματα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να λειτουργούν, μετά 
από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενη−
λίκων, εκτός της έδρας του σχολείου και εντός των 
ορίων του νομού ή όμορου νομού. 

4. Τα Σ.Δ.Ε. ως δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανήκουν 
στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) 
του Υπ.Ε.Π.Θ, η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας 
τους. Το εκπαιδευτικό έργο δύναται με απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων να ανατίθεται 
προς υλοποίηση στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.).

5. Οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. λαμβάνουν απολυτήριο τίτ−
λο ισότιμο με τον τίτλο του απολυτηρίου Γυμνασίου.

Άρθρο 2
Σκοπός – Στόχοι

1. Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι η συνολική ανάπτυξη των 
εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς 
και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο 
της εργασίας.

2. Στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι:
α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πο−

λιτών 18 ετών και άνω.
 β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συ−

στήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οι−
κονομική ένταξη και ανέλιξη. 

δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομέ−
νων.

ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της 
θέσης τους στον χώρο της εργασίας.

Άρθρο 3
Βασικές Αρχές – Βασικά Χαρακτηριστικά

1. Για την επίτευξη του σκοπού των Σ.Δ.Ε. έχουν υιο−
θετηθεί τρεις βασικές αρχές ως στοιχεία ταυτότητας 
του θεσμού: 

α. Τα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούνται για την 
επίτευξη του βασικού σκοπού είναι ευέλικτα, ώστε να 
υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο. 

β. Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων προσεγγίζονται εν 
όλω και όχι εν μέρει. Για να επιτύχουν στην προσπάθειά 
τους οι εκπαιδευόμενοι, πρέπει να υποστηριχθούν στην 
αντιμετώπιση δυσκολιών σε άλλους τομείς, όπως στην 
υγεία, την οικογένεια, τον εργασιακό χώρο, τον άμεσο 
κοινωνικό περίγυρο. 

γ. Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών ανα−
γκών, όπως ορίστηκαν, απαιτούν πολυεπιδέξιο εκπαι−
δευτικό και επιστημονικό δυναμικό, το οποίο να μπορεί 
να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων 
που θα του ανατεθεί.

Στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών, τα Σ.Δ.Ε.:
α. Επιδιώκουν να συνεργάζονται και συμπράττουν 

με όλους τους σχετικούς κοινωνικούς φορείς για την 
ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων στις οποίες 
απευθύνονται τα σχολεία.

β. Ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστι−
άζουν στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 
ικανότητες των εκπαιδευομένων.

γ. Δίνουν έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων, αλλά και νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 
(ξένες γλώσσες, νέες τεχνολογίες).

δ. Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν 
τους εκπαιδευομένους να διαμορφώνουν θετικές στά−
σεις ως ενεργοί πολίτες και μέλη της κοινωνίας σε 
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 ε. Διαμορφώνουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών 
ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι κοινωνικοί χώροι στους 
οποίους υπάρχει γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία 
(χώροι εργασίας, κοινωνικής συνάθροισης, καλλιτεχνι−
κής δημιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.).

στ. Μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να 
αναπτύσσουν κοινές δράσεις.

Άρθρο 4
Διάρκεια και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

1. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. είναι 
2 σχολικά έτη.

2. H έναρξη και η λήξη των διδακτικών περιόδων, οι 
σχολικές εορτές και αργίες, η άδεια συμμετοχής στις 
γενικές συνελεύσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών και 
οι διακοπές ορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση .

3. Στα Σ.Δ.Ε. υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματι−
σμών.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συ−
γκροτείται από: 

α. Το Γλωσσικό Γραμματισμό 
β. Τον Αριθμητικό Γραμματισμό 
γ. Τον Πληροφορικό Γραμματισμό 
δ. Τον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό 
ε. Τον Επιστημονικό Γραμματισμό 
στ. Τoν Κοινωνικό Γραμματισμό και 
ζ. Την Πολιτισμική−Αισθητική Αγωγή
Προβλέπονται, επίσης, δραστηριότητες που σχετίζο−

νται με την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευομένων 
μέσω των τεχνών και του αθλητισμού με απώτερο 
στόχο την ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου 
τους. 

4. Τα προγράμματα σπουδών είναι ανοικτά και ευέλι−
κτα. Αφετηρία τους είναι η διάγνωση των αναγκών σε 
γνώσεις αλλά και δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Η 
γνώση αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό.
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5. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην παροχή 
γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων 
σχετικών με:

α. Τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου στην 
επικοινωνία

β. Τη χρήση των αριθμών στην καθημερινή ζωή
γ. Τη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα τον ηλε−

κτρονικό υπολογιστή
δ. Τις φυσικές επιστήμες
ε. Τη χρήση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση 

της αγγλικής
στ. Τις κοινωνικές επιστήμες
ζ. Το φυσικό περιβάλλον
η. Τον πολιτισμό
θ. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευ−

ομένων ως ενεργών πολιτών
ι. Την επαγγελματική και εργασιακή ζωή
ια. Τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα (καλές 

τέχνες, μουσική, άθληση κ.ά.).
6. Το πρόγραμμα σπουδών συντάσσεται από την αρ−

μόδια υπηρεσία Μελετών και Εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
της Γ.Γ.Ε.Ε. και αποστέλλεται στα όργανα διοίκησης 
του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. το υποβάλλει στην Εθνική Επι−
τροπή Δια Βίου Μάθησης. Η Εθνική Επιτροπή Δια Βίου 
Μάθησης εκφράζει γνώμη προς τον Γενικό Γραμματέα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο οποίος αποφασίζει για την 
υλοποίηση του προγράμματος.

α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται 
την πρώτη εβδομάδα της εκπαιδευτικής περιόδου από 
το Διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό του Σ.Δ.Ε. σε 
συνεργασία με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εκπαίδευ−
σης. Υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε .

β. Το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 
ώρες (20 ώρες καλύπτονται από Γραμματισμούς, 2 ώρες 
από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 3 ώρες από εργα−
στήρια διαφόρων δραστηριοτήτων).

Άρθρο 5
Οργάνωση – Όργανα Διοίκησης Σ.Δ.Ε.

Α. Οργάνωση
1. Κάθε τμήμα του Σ.Δ.Ε. αριθμεί από δεκαπέντε (15) 

έως είκοσι δύο (22) εκπαιδευόμενους.
2. Το Σ.Δ.Ε. αποτελεί βιώσιμη σχολική μονάδα με δυο 

έτη λειτουργίας, όταν αριθμεί τουλάχιστον τριάντα (30) 
εκπαιδευόμενους και έχει δύο (2) τουλάχιστον τμήματα. 
Απόκλιση από τα ανωτέρω είναι δυνατή μόνο μετά από 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Β. Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε..
1. Το Σ.Δ.Ε. διοικείται από το Διευθυντή και το Σύλλογο 

Διδασκόντων.
Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε.: 
α. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευ−

τικής πολιτικής της Γ.Γ.Ε.Ε., για την εφαρμογή του προ−
γράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος 
του σχολείου.

β. Έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τις συνεργασίες 
με τους τοπικούς και άλλους φορείς για την προώθηση 
των στόχων του σχολείου.

γ. Είναι υπεύθυνος για ζητήματα διοίκησης προσω−
πικού του Σ.Δ.Ε.

δ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Δι−
δασκόντων. 

ε. Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου 
σε δημόσιες συναντήσεις.

στ. Αποστέλλει στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. όλα τα στοιχεία που αφο−
ρούν στην λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, 
δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις, 
στατιστικά στοιχεία κ.λ.π.).

ζ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευ−
θυντή, τον αναπληρώνει εκπαιδευτικός ο οποίος έχει 
οριστεί από το Διευθυντή του σχολείου με τη σύμφω−
νη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή του 
σχολικού έτους.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από τους δι−
δάσκοντες του σχολείου, τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας 
και τον Σύμβουλο Ψυχολόγο.

α. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει εκτός ωραρί−
ου διδασκαλίας, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή:

i. Τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα με συμμετοχή 
του Περιφερειακού Συμβούλου Εκπαίδευσης και αποφα−
σίζει ή εγκρίνει προτάσεις που αφορούν στο πρόγραμμα 
σπουδών, στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και 
δεσμεύουν όσους μειοψηφούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου–Διευθυντή.

ii. Εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, μετά από πρό−
σκληση του Διευθυντή ή μετά από αίτημα του ενός 
τρίτου των μελών του.

iii. Συνεδρίαση με καθαρά εκπαιδευτικό−συμβουλευτικό 
περιεχόμενο συγκαλεί και ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Εκπαίδευσης αφού ενημερώσει έγκαιρα (τουλάχιστον 5 
ημέρες νωρίτερα) τον Διευθυντή του Σ.Δ.Ε.. 

β. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων σε κα−
μία περίπτωση δεν μπορούν να αντιστρατεύονται τους 
σκοπούς και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και 
τις αρχές του προγράμματος των Σ.Δ.Ε..

γ. Ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να ρυθμίζει 
θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων ορ−
γάνων. 

Άρθρο 6
Προσωπικό

1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Σ.Δ.Ε. είναι ενερ−
γά συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο 
καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής 
διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευο−
μένων, διαμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκα−
λίας, και σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Σύμβουλο 
Εκπαίδευσης αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους 
επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό 
υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον. 

2. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στο Σ.Δ.Ε. κα−
θορίζονται ως εξής:

α. Για τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων με 
αριθμό εκπαιδευομένων μικρότερο των εξήντα (60), 
τέσσερις (4) ώρες. Οι Διευθυντές των σχολικών μο−
νάδων με εξήντα (60) τουλάχιστον εκπαιδευόμενους 
δύνανται, αν το επιθυμούν, να απαλλάσσονται εν μέρει 
ή και συνολικά.

β. Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε., πέραν των τακτικών απο−
δοχών του, λαμβάνει επιμίσθιο που αντιστοιχεί στο 
επιμίσθιο των Διευθυντών Γυμνασίων του τυπικού συ−
στήματος εκπαίδευσης. 
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γ. Για τους αποσπασμένους από τη Δευτεροβάθμια 
και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς, ισχύει το 
προβλεπόμενο για κάθε εκπαιδευτικό ωράριο μειωμένο 
κατά τρεις ώρες. 

δ. Για τους ωρομίσθιους καθηγητές, ισχύει πρόγραμμα 
διδασκαλίας με αριθμό ωρών που καθορίζει απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ε. Η παρουσία των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα 
καθορίζεται από το Διευθυντή ανάλογα με το υποχρε−
ωτικό ωράριο διδασκαλίας και είναι κατά ελάχιστο 18 
ώρες, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25 ώρες ανά 
εβδομάδα.

3. Στα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να καθορίζονται ώρες ενι−
σχυτικής διδασκαλίας για ορισμένους εκπαιδευόμενους 
σε γνωστικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητο, μετά 
από απόφαση του συλλόγου. Στην περίπτωση που οι 
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ε. έχουν καλύψει 
το ωράριό τους, οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ανα−
τίθενται από το Σύλλογο Διδασκόντων σε ωρομίσθιους 
εκπαιδευτικούς μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.
Ε. Η ενισχυτική διδασκαλία είναι δυνατόν να πραγμα−
τοποιείται κάθε μέρα, πριν την έναρξη των μαθημάτων 
ή με τη λήξη τους. 

4. Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας Σύμβουλος 
Ψυχολόγος και ένας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας.

 Το έργο του Συμβούλου Σταδιοδρομίας ορίζεται ως 
εξής:

α. Διδάσκει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα.
β. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με 

στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευο−
μένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά 
εργασίας.

γ. Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει 
και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις 
ανάγκες−αιτήματα των εκπαιδευομένων.

δ. Επικοινωνεί με άλλους φορείς−υπηρεσίες εξειδικευ−
μένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαι−
δευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει 
τους εκπαιδευομένους στις κατάλληλες υπηρεσίες.

ε. Δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει 
σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

στ. Μεριμνά για την πρακτική άσκηση των ανέργων εκ−
παιδευομένων που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας. Λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το έργο του Συμβούλου Ψυχολόγου ορίζεται ως 
εξής:

ζ. Συμμετέχει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμή−
μα

η. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με 
στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευ−
ομένων.

θ. Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες 
που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο.

ι. Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκ−
παιδευτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
ανακύπτουν.

Άρθρο 7
Επιλογή Προσωπικού

1. Το προσωπικό των Σ.Δ.Ε. (Διευθυντές, Σύμβουλοι και 
Γραμματείς) επιλέγεται για ορισμένο χρόνο.

2. Η επιλογή γίνεται με κριτήρια και μοριοδοτήσεις 
που καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η βαρύτητα της συνέντευξης 
καθορίζεται στο 20% του συνόλου.

3. Για την κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών και των 
Εκπαιδευτικών από το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, η 
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων απευθύνει 
πρόσκληση ενδιαφέροντος στους μόνιμους εκπαιδευτι−
κούς που υπηρετούν σε σχολεία της χώρας. Το έγγραφο 
της πρόσκλησης αποστέλλεται μέσω των Περιφερεια−
κών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες, 
στα Σ.Δ.Ε. και σε άλλες υπηρεσίες που υπηρετούν εκ−
παιδευτικοί με απόσπαση.

4. α. Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή είναι δη−
μόσιοι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 
οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και βαθμό Α’.

β. Υποψήφιοι για τις θέσεις των εκπαιδευτικών είναι 
δημόσιοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ενώ για τα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής γλώσσας 
και της πολιτισμικής−αισθητικής αγωγής είναι δημόσι−
οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία 
Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Η επιλογή των Διευθυντών και των μονίμων εκπαι−
δευτικών γίνεται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες 
συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι επιτροπές απαρτίζονται από 
μονίμους υπαλλήλους του συστήματος Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων ή του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης. Εν−
δεχόμενες ενστάσεις, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται 
εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων, εξετάζονται από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκ−
παίδευσης Ενηλίκων.

6. Η επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων, των Συμ−
βούλων Σταδιοδρομίας, των ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
και των γραμματέων γίνεται από τριμελείς επιτροπές, 
οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Δι−
ευθυντή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει 
πίνακες κατά σειρά επιλεξιμότητας. Το πρακτικό της 
επιλογής υποβάλλεται από τον πρόεδρο της επιτροπής 
στο Γενικό Διευθυντή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., ο οποίος εισηγεί−
ται την έγκρισή του στο Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Ενδεχόμενες 
ενστάσεις, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων, εξετάζονται από την τριμελή επιτρο−
πή ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Ο πίνακας επιλογής, που καταρτίζεται 
μετά και από την εξέταση των ενστάσεων, κατατίθεται 
προς επικύρωση στον Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. Τυχόν ιεραρχικές προσφυγές απευθύνονται 
στον Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

7. Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού ολοκληρώνο−
νται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που 
θα δημιουργηθούν κενές θέσεις κατά την διάρκεια του 
σχολικού έτους, αυτές είναι δυνατόν να καλύπτονται 
άμεσα από τον πίνακα επιλαχόντων.

8. α. Οι αποσπάσεις ή προσλήψεις του εκπαιδευτικού 
προσωπικού έχουν ισχύ για ένα σχολικό έτος. 

β. Ο Διευθυντής του σχολείου και ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης συντάσσουν και αποστέλλουν 
μέσω της Ομάδας Έργου των Σ.Δ.Ε. και του Γενικού 
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Διευθυντή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. υπηρε−
σιακές εκθέσεις για κάθε εκπαιδευτικό, μέχρι το τέλος 
Απριλίου. 

γ. Η υπηρεσιακή έκθεση συντάσσεται με βάση τα εξής 
κριτήρια: συνέπεια ως προς τις υπηρεσιακές υποχρεώ−
σεις και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεργα−
σία, πρωτοβουλία, σχέσεις με εκπαιδευόμενους.

δ. Το Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. εισηγείται στον Γενικό Γραμ−
ματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων την ανανέωση της από−
σπασης των μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν 
θετική αξιολόγηση.

ε. Σε περίπτωση που προτείνεται η διακοπή ή η μη 
ανανέωση της απόσπασης ή της σύμβασης του εκπαι−
δευτικού, απαιτείται έκθεση που τεκμηριώνει την πρό−
ταση.

στ. Ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
προς το τέλος κάθε σχολικού έτους, εισηγείται στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την ανα−
νέωση της θητείας των Διευθυντών για το επόμενο 
σχολικό έτος, αφού αξιολογήσει το έργο τους λαμβά−
νοντας υπόψη: i) εισήγηση του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., η οποία 
διαμορφώνεται βάσει σχετικών εισηγητικών εκθέσεων 
του Γενικού Διευθυντή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., του Περιφερεια−
κού Συμβούλου Εκπαίδευσης και της Ομάδας Έργου 
των Σ.Δ.Ε., ii) εισήγηση του Περιφερειακού Αξιολογητή 
Ποιότητας. 

9. Η απασχόληση εκπαιδευτικών, αποσπασμένων ή 
ωρομισθίων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λογί−
ζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε αντίστοιχα δημόσια 
σχολεία.

Άρθρο 8
Εκπαιδευόμενοι

1. Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι συμπλη−
ρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31 Δεκεμβρί−
ου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση.

2. Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται σε 
διαδικασία συνέντευξης ενώπιον επιτροπής που συστή−
νεται με απόφαση του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. Η επιτροπή 
μπορεί να αποτελείται μόνο από εκπαιδευτικούς και 
Συμβούλους του κάθε Σ.Δ.Ε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

3. Οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων εκπαιδευομέ−
νων για κάθε σχολικό έτος ολοκληρώνονται μέχρι 10 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν υπάρχουν κενές θέσεις 
εκπαίδευσης, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι 
του Α’ έτους, οι οποίοι επελέγησαν, αδυνατούν τελικά 
να φοιτήσουν, μπορούν να αντικατασταθούν με επιλα−
χόντες ως τις 15 Οκτωβρίου.

4. Ο εκπαιδευόμενος του Σ.Δ.Ε. μπορεί να μετεγγραφεί 
σε άλλο Σ.Δ.Ε., αφού ολοκληρώσει το πρώτο έτος εκπαί−
δευσης με επιτυχία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί 
να γίνεται μετεγγραφή και κατά τη διάρκεια του Α΄ 
έτους, μετά από εισήγηση αμφοτέρων των Διευθυντών 
των Σ.Δ.Ε. και με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. 

5. Τα έτη εκπαίδευσης δεν αντιστοιχούν στα έτη εκ−
παίδευσης του τυπικού Γυμνασίου. Μόνο όταν ο εκπαι−
δευόμενος ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή του, 
ο απολυτήριος τίτλος είναι ισότιμος με τον απολυτήριο 
τίτλο του τυπικού Γυμνασίου.

Φοίτηση εκπαιδευομένων
1. Το όριο απουσιών του εκπαιδευομένου ανά εκπαι−

δευτικό έτος είναι εκατόν είκοσι (120) ώρες. 
Όταν οι απουσίες υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) 

ώρες και φθάνουν έως τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες, 
ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να κρίνει τη φοίτηση 
του εκπαιδευομένου ως επαρκή λαμβάνοντας υπόψη 
αφενός το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή του στις 
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και αφετέρου 
την αποδεδειγμένη σοβαρότητα των λόγων της απου−
σίας του. 

Εάν οι απουσίες υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα 
(180) ώρες και φθάνουν έως τις διακόσιες είκοσι (220), 
ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να κρίνει τη φοίτηση 
ως επαρκή, μόνο στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμε−
νος απουσίασε αποδεδειγμένα για σοβαρούς λόγους, 
διατήρησε την επαφή με το σχολείο κατά την περίο−
δο της απουσίας του, εκπόνησε με επιτυχία συνθετι−
κές εργασίες που του ανατέθηκαν και ακολούθησε το 
πρόγραμμα αναπλήρωσης που του προτάθηκε από το 
Σύλλογο Διδασκόντων.

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, λόγω του καινο−

τομικού χαρακτήρα του προγράμματος και της ενήλικης 
ζωής τους, επικεντρώνεται στη συμμετοχή των ίδιων 
των εκπαιδευομένων. 

Ως απαραίτητες ορίζονται εναλλακτικές μέθοδοι αξι−
ολόγησης μέσω: 

α. Φακέλων υλικού
β. Σχεδίων δράσης
γ. Συνθετικών εργασιών και
δ. Αυτοαξιολογήσεων
Οι παραδοσιακές μέθοδοι των γραπτών εξετάσεων, 

χωρίς να αποκλείονται, δεν είναι κυρίαρχες.
2. α. Η αξιολόγηση είναι περιγραφική. Αφενός απο−

τυπώνει τις γνώσεις, το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες 
του εκπαιδευομένου τόσο σε κάθε Γραμματισμό όσο 
και στις δραστηριότητες του σχολείου (σχέδια δράσης, 
εργαστήρια κ.ά.) και αφετέρου επισημαίνει τους τομείς 
στους οποίους ο εκπαιδευόμενος κρίνεται σκόπιμο να 
βελτιωθεί.

β. Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στις εκθέσεις προό−
δου των εκπαιδευόμενων, οι οποίες συντάσσονται δύο 
φορές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου: η 
πρώτη μέχρι 10 Φεβρουαρίου και η δεύτερη στο τέλος 
της εκπαιδευτικής περιόδου. Η τελευταία έκθεση προ−
όδου συνοδεύει τον απολυτήριο τίτλο.

γ. Στον απολυτήριο τίτλο (τίτλος σπουδών) αποτυ−
πώνεται i) το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου (πρωτο−
βουλία, ενεργητική συμμετοχή, συνεργατικότητα) και ii) 
η ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του προγράμματος 
σπουδών (επίδοση). Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποι−
ούνται είναι: i) ως προς το ενδιαφέρον (πολύ μεγάλο, 
μεγάλο, ικανοποιητικό, μέτριο, ελάχιστο) και ii) ως προς 
την ανταπόκριση (άριστα, πολύ καλά, καλά, επαρκώς 
και ανεπαρκώς).

3. α. Η αριθμητική αντιστοίχιση στους χαρακτηρισμούς 
του τίτλου σπουδών (ενδιαφέρον – ανταπόκριση) γίνεται 
ως εξής:
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Ενδιαφέρον Ανταπόκριση Αριθμητικά

πολύ μεγάλο άριστα 19−20

μεγάλο πολύ καλά 16−17−18

ικανοποιητικό καλά 13−14−15

μέτριο επαρκώς 10−11−12

ελάχιστο ανεπαρκώς
9.5 (βάση 
προαγωγής)

β. Αφού γίνει αριθμητική αντιστοίχιση, χωριστά για 
τους τομείς του ενδιαφέροντος και της ανταπόκρισης, 
εξάγεται ο μέσος όρος, ο οποίος αποτελεί την αριθ−
μητική αντιστοίχιση του Γραμματισμού. Η μισή μονάδα 
στρογγυλοποιείται υπέρ του εκπαιδευόμενου.

γ. Η αριθμητική αντιστοίχιση του κάθε Γραμματισμού 
και ο γενικός μέσος όρος όλων των Γραμματισμών ανα−
γράφονται στο μητρώο και την καρτέλα του μαθητή 
στο Β΄ έτος και χορηγούνται στον απόφοιτο κατόπιν 
αιτήσεως του, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

4. α. Όσοι εκπαιδευόμενοι δεν ανταποκρίθηκαν επαρ−
κώς στις απαιτήσεις του προγράμματος, μπορούν, με 
απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, να φοιτήσουν 
ένα εξάμηνο επιπλέον ώστε να βελτιωθούν στα σημεία 
όπου κρίθηκαν ανεπαρκείς.

β. Μετά το πέρας του εξαμήνου ή κρίνονται άξιοι 
τίτλου σπουδών ισότιμου του απολυτηρίου γυμνασί−
ου ή τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του 
προγράμματος των Σ.Δ.Ε. 

Άρθρο 9
Συνεργασία των Σ.Δ.Ε. με Φορείς της Αυτοδιοίκησης, 
της Οικονομίας, της Κοινωνίας και του Πολιτισμού.

Η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων για τη στήριξη 
της λειτουργίας των σχολείων είναι απαραίτητη για να 
επιτευχθεί ο σκοπός των Σ.Δ.Ε., που είναι η κοινωνική, 
οικονομική ένταξη και ανέλιξη των εκπαιδευομένων. 

Άρθρο 10
Γραμματειακή εξυπηρέτηση των Σ.Δ.Ε.

1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. με περισσότερους από 40 εκπαιδευ−
όμενους, γραμματειακή υποστήριξη προσφέρει ένας 
διοικητικός υπάλληλος, συμβασιούχος ή αποσπασμένος 
από άλλη υπηρεσία.

2. Οι Διευθυντές των Σ.Δ.Ε. αναθέτουν στο διαθέσιμο 
μόνιμο διοικητικό προσωπικό τις βασικότερες γραφεια−
κής φύσεως εργασίες, τόσες όσες μπορούν να καλύψουν 
στην κανονική ημερήσια εργασία τους.

3. Εργασίες που δεν μπορούν να καλυφθούν από το 
μόνιμο διοικητικό προσωπικό ανατίθενται σε μέλη του 
διδακτικού προσωπικού, μέσα στα πλαίσια της κατανο−
μής και ανάθεσης εξωδιδακτικού έργου.

Άρθρο 11
Βιβλιοθήκη

Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δημιουργείται βιβλιοθήκη, η οποία εφο−
διάζεται με κατάλληλα διδακτικά και επιστημονικά βι−
βλία που αφορούν τους Γραμματισμούς, το εκπαιδευτικό 
έργο και την τοπική κοινωνία. Ο κατάλογος των βιβλίων 
συντάσσεται και εμπλουτίζεται από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό των Σ.Δ.Ε. και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Άρθρο 12
Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα των Σ.Δ.Ε.

Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα των Σ.Δ.Ε. ορίζονται 
με ειδικά υποδείγματα της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και είναι τα ακόλουθα:

A. ΒΙΒΛΙΑ
1. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου εκπαιδευομένων 

(Β.Μ.Π.). Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου εγγράφονται 
οι προσερχόμενοι για πρώτη φορά εκπαιδευόμενοι. Η 
εγγραφή γίνεται με αλφαβητική σειρά μια μόνο φορά 
κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο σχολείο.

2. Αλφαβητικό Ευρετήριο Εκπαιδευομένων. Στο βι−
βλίο αυτό καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά οι 
εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 
σχολείο.

3. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.
4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (κοινό).
5. Βιβλίο Βιβλιοθήκης.
6. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (Β.Ε.Μ.Δ.) και 

Παγίων Στοιχείων.
7. Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων και βιβλίο 

πράξεων Διευθυντή.
B. ΕΝΤΥΠΑ
1. Τίτλος Σπουδών.
2. Αποδεικτικό Απολύσεως.
3. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας.
4. Ατομικό Δελτίο Εκπαιδευομένου.
5. Φύλλο Αξιολόγησης Εκπαιδευομένου. 
6. Βεβαίωση Φοίτησης Εκπαιδευομένου.
Γ. ΘΕΩΡΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται 

από το Διευθυντή του σχολείου.
2. α. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνονται τα πρωτόκολλα 

αλληλογραφίας με πράξη του Διευθυντή του σχολείου. 
Λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, η πράξη κλει−
σίματος μπορεί να γίνει με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου.

 β. Δεν κλείνονται το βιβλίο Βιβλιοθήκης και το Βιβλίο 
Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, εκτός αν δοθεί σχετική 
εντολή των προϊστάμενων αρχών.

γ. Στις 31 Αυγούστου (λήξη σχολικού έτους) κλείνονται 
με απόφαση του Διευθυντή, το Ημερολόγιο Σχολικής 
Ζωής και το Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων 

Λόγω των θερινών διακοπών, η πράξη κλεισίματος 
των βιβλίων που αναφέρονται στο παραπάνω γ εδάφιο 
μπορεί να γίνει με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 13
Ειδικές Διατάξεις

1. Τα Σ.Δ.Ε. εφαρμόζουν το Εθνικό Σύστημα Διασφάλι−
σης Ποιότητας και Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης των 
Ενηλίκων. 

2. Το προσωπικό των Σ.Δ.Ε. επιμορφώνεται στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων «ΠΛΑΤΩΝ».

3. Τα Σ.Δ.Ε. αντλούν επιστημονικές υπηρεσίες από τις 
επιστημονικές ομάδες του Κέντρου Μελετών Δια Βίου 
Μάθησης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».

4. Ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. 
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H απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2008

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 4014 (4)

    Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων Δεύτε−
ρης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε). 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 άρθρο 5 ( Α 188 ) «Ενι−

αίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις», 

2. Τις διατάξεις του ν. 1320/1983 άρθρο 18 (Α΄ 6) «Πρό−
σληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 2327/1995 άρθρο 4 (Α 156) «Εθνι−
κό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παι−
δείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 άρθρο 3 (Α 90) «Ρυθμί−
σεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση 
της Δια Βίου Μάθησης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(π.δ. 63/2005 (Α’ 98)).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλύπτεται κατά 
75% με κοινοτική χρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ − Μέτρο 1,1 
«Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό 
σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών – ενέργεια 1.1.2. 
«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας − Εκπαίδευση Ενηλίκων» 
κατηγορία πράξεων Α επέκταση και αναβάθμιση του 
θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και ΕΤΠΑ), 
και κατά 25% από τα ήδη εγκεκριμένα εθνικά κονδύλια, 
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κοινές αποφάσεις του 
υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την ίδρυση 
και λειτουργία των Σ.Δ.Ε, και προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες εκπαίδευσης − επιμόρφωσης ομάδων πολι−
τών που διαμένουν εκτός της έδρας λειτουργίας των 
Σ.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Στα πλαίσια της Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) είναι δυνατόν να λειτουργούν τμήματα 
εκτός της έδρας τους και σε όλη την έκταση του νομού, 
ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευ−
σης Ενηλίκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  
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