
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξε-
ταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊ-
κού έτους 2019-2020.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΤΑΕΥ/Τ ΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/
16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολί-
τη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 
περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 
του ν. 4479/2017 (Α’ 94).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 107981/Ζ1 (1)
Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξε-
ταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊ-
κού έτους 2019-2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της 

από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Πε-
ραιτέρω 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),

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

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

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

3. Την υπό στοιχεία 98540/Ζ1/23.7.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξε-
ταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020» (Β΄ 3073).

4. Την από 18.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 (92η συνεδρίαση) αναφορικά με τα υγειονο-
μικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά την 
επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του ακαδημα-
ϊκού έτους 2019-2020.

5. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν ειδικότερα 
μέτρα και κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται 
ανά περίπτωση για την προστασία της δημόσιας υγείας 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά την επανα-
ληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

6. Την υπό στοιχεία 107149/Β1/19.8.2020 βεβαίωση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
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Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής 

περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019- 
2020, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), εφαρ-
μόζονται τα εξής:

α) Τα μέτρα της παρ. 1 του τέταρτου άρθρου της 
υπό στοιχεία 60720/Ζ1/21.5.2020 απόφασης (Β΄1971), 
ως ίσχυσαν κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού 
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλην των 
υποπερ. αα΄, αε΄ και αστ΄ της περ. α΄ και των υποπερ. βα΄ 
και βγ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

β) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική 
τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό 
προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για 
όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και 
προφορικές). Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρε-
ωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους 
χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των 
φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των 
εστιών.

γ) Κατά τη διενέργεια των διά ζώσης γραπτών και 
προφορικών εξετάσεων συστήνεται η χρήση αιθουσών, 
αμφιθεάτρων ή γραφείων με φυσικό αερισμό. Σε περί-
πτωση που δεν υφίσταται επαρκής διαθεσιμότητα χώ-
ρων με φυσικό αερισμό, συστήνεται η χρήση αιθουσών, 
αμφιθεάτρων και γραφείων που έχουν εξαερισμό ή/και 
κλιματιστικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία Δ1/ΓΠ οικ.49524 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υγείας (ΑΔΑ ΨΥ5Ε465ΦΥΟ-ΦΤΟ).

δ) Συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να λαμβάνουν ειδική μέριμνα 
για τους φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου 
κινδύνου (ευπαθείς ομάδες) προκειμένου να αποφεύ-
γεται ο συγχρωτισμός τους με άλλους φοιτητές κατά τη 
διάρκεια των δια ζώσης εξετάσεων. Αντίστοιχα, η Συνέ-
λευση κάθε Τμήματος συστήνεται να λαμβάνει ειδική 
μέριμνα για το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. που ανή-
κουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες).

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμε-
νων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 κατά τη 
διενέργεια των εξετάσεων, παρακολουθείται από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσω-
πικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση 
το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το 
εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ 
ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/
16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολί-
τη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 
περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 
του ν. 4479/2017 (Α’ 94). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός 

και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 121).

β) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ-
ματειών» της περ. iv της παρ. 2ε,  «Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού» (Α’ 137).

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

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

στ) Της υπό στοιχεία Υ2/9-7-19 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ζ) Της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 3299).

η) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-7-2019 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/
21902/2725/603/4-10-2017 (Β΄3568) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και 
Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής 
του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 
(Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑ-
ΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 
(Β’ 3727), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/
3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/
ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358) 
τροποποιήσεις αυτής.

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤ-
ΠΠΔΕΕΜ/381099/29381/23607/ 3899/2376/20-7-2020 
εισήγηση της Γ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/
16-11-2018 (Β΄ 5207) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:

«Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της πα-
ρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις, η ισχύς των αδειών 
λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν 
έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς 
ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών παρατείνεται έως 
31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι 
προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί 
για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/

16-11-2018 (Β΄ 5207) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Προστασίας
Υπουργός Οικονομικών του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   


