
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 40824/Ζ1 

   Προσωρινή στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλ-

λοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται 

στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προ-

γραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζο-

νται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε 

κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύμα-

τος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορω-
νοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περιπτώσεων στ’ και ζ’ της 
παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού.

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

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

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

5. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3009).

6. Την αριθμ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 του ν. 4115/2013 
(Α’ 24) και ιδίως της περίπτ. γ’ της παρ. 1 και της περίπτ. 
ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως η 
τελευταία περίπτωση αναριθμήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 29 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

8. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 20 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την πε-
ρίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

9. Την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων 
γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευ-
τικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδι-
ωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής 
απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και 
εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακι-
νήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών 
και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρο-
νικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956).

10. Την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 υπουρ-
γική απόφαση με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμά-
των συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, 
για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά 
περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β’ 987).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους τρια-
κοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ 
(312.124,00€), σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/145/40774/
B1/26.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋ-
πολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

26 Μαρτίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1041

10687



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10688 Τεύχος B’ 1041/26.03.2020

ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Αναθέτουμε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μά-
θησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τη μέριμνα για την προσωρινή 
στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επι-
σκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω 
ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, 
οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν δύνανται να 
διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, για όσο χρονικό 
διάστημα απαγορεύεται η προσωρινή λειτουργία των 

φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς 
και των ξενοδοχειακών μονάδων που τυχόν μίσθωνε το 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη στέγαση αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών  Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   
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