
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 132695/Ζ1 
Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπου-

δών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερι-

νό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 της από 

01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

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

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

6. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β’ 3297).

7. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέ-
τρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).

8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/501/132597/B1/2.10.2020 
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων 
σπουδών δευτέρου κύκλου κατά το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1. Η διδασκαλία μαθημάτων των προγραμμάτων 
σπουδών δεύτερου κύκλου δύναται να πραγματοποι-
είται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτά 
φοιτητών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά παρέκκλιση 
της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), του 
άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερι-
κών (Β’ 3707) και του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών.

2. Για την οργάνωση της διδασκαλίας μαθημάτων με 
τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμ-
φωνα με την παρ. 1, απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου 
του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Γενικής Συνέλευσης ή Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
ή Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής), η οποία αναρτάται 
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3. Από τις διατάξεις της παρ. 1 εξαιρούνται τα μαθήμα-
τα εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων τα οποία τυχόν 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών δεύτερου 
κύκλου, τα οποία διενεργούνται αποκλειστικά δια ζώσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 115744/
Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πο-
λίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών (Β’ 3707).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043830510200002*
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