
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 
   Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 

21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παρατα-

θεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 

(Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 

και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών δομών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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 των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 192),

γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),

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

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

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

ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),

η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 141),

θ. 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 Θρησκευ-
μάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).

4. Την υπ' αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

5. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφο-
νηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχο-
λικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, 
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της 
χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών 
εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής 
απαγόρευσης 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).

6. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 
20021/21.3.2020 (Β΄ 956), έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1293).
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7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος, που καθιστά αναγκαία την 
παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας επιμέρους εκπαιδευτικών δομών, 
φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, και εκ-
παιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας, προς 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
αλλά και την ανάγκη σταδιακής επαναλειτουργίας συ-
γκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών κατά την περίοδο 
επανόδου στην κοινωνική κανονικότητα.

8. Την από 4.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.28057/4.5.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της με 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής από-
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παρατα-
θεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) 
όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στα άρθρα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο.

Άρθρο δεύτερο
1. Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώ-

του της παρούσας εξαιρείται η λειτουργία των κατωτέρω 
εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων ή ιδιωτικών, ως εξής:

α) Για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 και εξής, η 
λειτουργία της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Λυκείων, των Επαγ-
γελματικών Λυκείων, των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, 
των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, 
για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου και τους ενήλικες.

Β) Για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής, 
η λειτουργία των Γυμνασίων και των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείου των Γενικών Λυκείων, των Επαγγελματικών Λυ-
κείων, των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, των κέντρων 
ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους μαθη-
τές του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου, των 
τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας, 
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των ΙΕΚ, των Κέντρων 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 και των 
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων.

2. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης 
Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν την παράταση 
απαγόρευσης λειτουργίας ή την επαναλειτουργία ελ-
ληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως 
λοιπών εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, ανάλογα 
με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα.

Άρθρο τρίτο
1. Όσον αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι.), από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου 

πρώτου της παρούσας, για το χρονικό διάστημα από 
25.5.2020 και εξής, εξαιρούνται:

α) η 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) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται ανα-
γκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών,

γ) η λειτουργία αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι 
απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και 
κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων κατά τα ανωτέρω,

δ) η λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές των οποί-
ων οι υποχρεώσεις εμπίπτουν στα οριζόμενα στις περι-
πτώσεις α' και β' για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα 
διεξαγωγής αυτών.

2. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου 
και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύ-
νανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι 
φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση 
δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί 
σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Άρθρο τέταρτο
Όσον αφορά στα Κολλέγια της παρ. Θ.3 του ν. 4093/ 

2012 (Α΄ 222), από την προσωρινή απαγόρευση του άρ-
θρου πρώτου της παρούσας, για το χρονικό διάστημα 
από 25.5.2020 και εξής, εξαιρούνται:

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

 Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Υφυπουργός Υφυπουργός Εργασίας
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

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