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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 160442/Ζ1
Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 260),
β) του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Α’ 195),
γ) του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού
Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 260), όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν.
4186/2013 (Α’ 193).
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
3. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη»
(Β’ 3297).
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6. Την υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας» (Β’ 3185).
7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως
και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).
8. Το γεγονός ότι απαιτείται η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων
για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς αυτή πραγματοποιούνταν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
9. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/592/159513/Β1/20-11-2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για
την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/
B3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β’ 3185). Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου
μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική
παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.
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2. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα
πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας
υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την
Πολιτεία.
3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη
Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι.
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης
του πρώτου μαθήματος.
4. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως
ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.

Τεύχος B’ 5200/24.11.2020

Άρθρο δεύτερο
Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η
υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
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