
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 
1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαι-
δευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) 
και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76),

β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), 

δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).

3. Την υπ’ αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β΄ 3009).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονη-
πιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών 
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων 
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκ-
παιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων 
και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προ-

σωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών 
εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευ-
σης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, 
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών 
μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως 
και 10.4.2020» (Β΄ 956), όπως παρατάθηκε με την υπ’ 
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 όμοια απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ σεων, Υγείας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό  Δ1α/
ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956), έως και τις 10.5.2020» 
(Β΄ 1293) και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω-
τερικών, έως και τις 31.5.2020 (Β΄ 1699). 

5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 
την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη 
του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19.

6. Τις από 25.5.2020 και 29.5.2020 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19. 

7. Την υπ’ αρ. Β2,Β3/οικ.33456/29.5.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Όσον αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι.), από 1.6.2020 έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Την απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική 
παρουσία με εξαίρεση: 

α) τη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκή-
σεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων 
πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, 

β) τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται 
αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών. 

2. Την απαγόρευση της λειτουργίας των αναγνωστη-
ρίων, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, 
εξαιρουμένων αυτών που είναι απαραίτητες για τη δι-
εξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων 
και των εξετάσεων.

3. Την απαγόρευση των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων 
και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 

4. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου 
και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν πρα-
κτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα 
σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξά-
γεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απα-
γόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγεί-
ας, οι οποίοι ισχύουν για τους εργαζομένους κάθε φορέα. 

Άρθρο δεύτερο
Όσον αφορά στα Κολλέγια της παρ. Θ.3 του 

ν. 4093/2012 (Α΄ 222), από 1.6.2020 έως και τη λήξη του 
εκπαιδευτικού έτους 2019-2020:

Την απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
λειτουργιών που πραγματοποιούνται με φυσική παρου-
σία με εξαίρεση: 

α) τη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκή-
σεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης,

β) τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται ανα-
γκαία η φυσική παρουσία των σπουδαστών.

Άρθρο τρίτο
1. Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το 

χρονικό διάστημα από 1.6.2020 και μέχρι τη λήξη του 
φετινού σχολικού έτους, των ελληνόγλωσσων σχολι-
κών μονάδων και εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού εποπτείας 
του ελληνικού Δημοσίου, ως εξής: α) των πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιού-
νται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλι-
οθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και 
κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει 
κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές 
και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης 
φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την ως 
άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές 
λειτουργίες και υπηρεσίες.

2. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης 
Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για τη διακοπή 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και για την 
επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων 
και κάθε μορφής οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαί-
δευσης του εξωτερικού όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), ανάλογα με τις επικρατού-
σες συνθήκες σε κάθε χώρα και λαμβανομένων υπόψη 
των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και τις συνέπειες λήψης αυτών. 

Άρθρο τέταρτο
Την απαγόρευση όλων των οργανωμένων εκπαιδευτι-

κών εκδρομών εντός και εκτός Ελλάδος έως και τη λήξη 
του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020.

Άρθρο πέμπτο
1. Την απαγόρευση, έως και τη λήξη του σχολικού, εκ-

παιδευτικού, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όλων των 
μετακινήσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμέ-
νων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και 
των επισκέψεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονω-
μένων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, 
καθώς και σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικού 
και λοιπού προσωπικού της Γ/βάθμιας εκπαίδευσης του 
εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή 
συνεργασιών. H απαγόρευση μετακινήσεων του παρό-
ντος δεν καταλαμβάνει όσους εκ των ανωτέρω ανήκουν 
σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές της ημεδαπής, 
οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδος στο πλαίσιο ευρω-
παϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών και 
επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επιστροφή 
των τελευταίων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες ρυθμίσεις και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

2. Οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την επαναλειτουρ-
γία των εκπαιδευτικών και λοιπών δομών για τις οποίες 
έχει λήξει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, κα-
θώς και τα ειδικότερα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή 
λειτουργία τους στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας 
υγείας έχουν εξειδικευθεί ή εξειδικεύονται με σχετικές 
αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 
τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Mαΐου 2020

Οι Υπουργοί 

 Υφυπουργός
Παιδείας Παιδείας
και Θρησκευμάτων  και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Υφυπουργός
Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Υγείας
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