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Μαροφςι, 07.11.2020
Αρ. πρωτ. 380

ΠΡΟ: Πίνακα Αποδεκτών

Θζμα: Παροχή διευκρινίςεων για την εφαρμογή τησ υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020
Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (Β΄ 4899)
Με τθν υπ’ αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Βϋ 4899)
κεςπίςτθκαν τα ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω
διαςποράσ του κορωνοϊοφ SASRS –Cov-2, τα οποία κα ιςχφςουν ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το
χρονικό διάςτθμα από τισ 7 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και τισ 30 Νοεμβρίου 2020.
Ειδικότερα, ωσ προσ τθ λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
αποφαςίςτθκε θ λιψθ των ακόλουκων μζτρων:


Σθλε-εκπαίδευςθ



Αναςτολι κάκε είδουσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με φυςικι παρουςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν



Αναςτολι διενζργειασ εξετάςεων με φυςικι παρουςία



Αναςτολι λειτουργίασ βιβλιοκθκϊν, αικουςϊν κοινόχρθςτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
αναγνωςτθρίων και ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων των Α.Ε.Ι.



Απαγόρευςθ θμερίδων, ςυνεδρίων και πάςθσ φφςεωσ εκδθλϊςεων εντόσ των Α.Ε.Ι..
Ειδικότερα, διευκρινίηεται ότι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ςπουδϊν

κάκε κφκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικϊν προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διεξάγεται αποκλειςτικά με τθ
χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (τθλε-εκπαίδευςθ), ενϊ αναςτζλλεται κάκε μορφι
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που απαιτείται θ φυςικι παρουςία φοιτθτϊν. τθν αναςτολι τθσ δια ηϊςθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, ςυμπεριλαμβάνεται θ διεξαγωγι
εργαςτθρίων και κλινικϊν αςκιςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ςπουδϊν αϋ και βϋ κφκλου, κακϊσ και
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θ πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν ςε φορείσ υποδοχείσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό του κάκε
προγράμματοσ ςπουδϊν. Διευκρινίηεται ότι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία που αφορά ςτθ διεξαγωγι
εργαςτθρίων και κλινικϊν αςκιςεων, δεν δφναται να πραγματοποιθκεί με μεκόδουσ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ του ζκτακτου μζτρου αναςτολισ τθσ δια ηϊςθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, παρά μόνο αν αυτι αφορά ςε κεωρθτικό μζροσ ι αν τα εργαςτιρια
διεξάγονται και δια ηϊςθσ με τθ χριςθ Θ/Τ.
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ότι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία διεξάγεται αποκλειςτικά με μεκόδουσ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, δεν υφίςταται ανάγκθ μετακίνθςθσ των φοιτθτϊν των Α.Ε.Ι.,
ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και των υποψιφιων διδακτόρων για τισ ανάγκεσ
των ςπουδϊν τουσ. Για τον λόγο αυτό ςτο άρκρο 3 τθσ ωσ άνω απόφαςθσ δεν υφίςταται ςχετικι
πρόβλεψθ περί δυνατότθτασ μετακίνθςθσ φοιτθτϊν λόγω ςπουδϊν. Ωςτόςο, θ δυνατότθτα
μετακίνθςθσ λόγω εργαςίασ ιςχφει κανονικά για όςουσ φοιτθτζσ απαςχολοφνται δυνάμει ςφμβαςθσ ςε
ζργα/προγράμματα, τα οποία διαχειρίηονται οι Ειδικοί Λογαριαςμοί Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι.. Για τισ εν λόγω περιπτϊςεισ οι βεβαιϊςεισ κίνθςθσ χορθγοφνται από τισ Μονάδεσ Οικονομικισ
και Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ των Ε.Λ.Κ.Ε. μζςω τθσ εφαρμογισ του Μθτρϊου Ανκρωπίνου Δυναμικοφ
Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν ιςτοςελίδα apografi.gov.gr. Θ ίδια διαδικαςία χοριγθςθσ βεβαιϊςεων
κίνθςθσ ιςχφει για το πάςθσ φφςεωσ πρόςκετο προςωπικό που απαςχολείται ςε ζργα/προγράμματα
που διαχειρίηονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 64 του ν. 4485/2017,
ςυμπεριλαμβανομζνων των αφυπθρετθςάντων και Ομότιμων Κακθγθτϊν, που απαςχολοφνται ςε
αυτά.
Οι φοιτθτικζσ εςτίεσ ςυνεχίηουν να λειτουργοφν κανονικά, ενϊ τα φοιτθτικά εςτιατόρια
ςυνεχίηουν να παρζχουν φαγθτό ςε πακζτο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ των ωσ άνω ζκτακτων μζτρων
ςφμφωνα με το άρκρο ζκτο τθσ υπό ςτοιχεία 115744/Η1/4.9.2020 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’
3707).
Σζλοσ, θ διεξαγωγι κάκε είδουσ εξετάςεων με φυςικι παρουςία εντόσ των Α.Ε.Ι. αναςτζλλεται
κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων και θ διεξαγωγι αυτϊν κα
πραγματοποιθκεί μόνο μετά τθν παφςθ ιςχφοσ του εν λόγω μζτρου.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
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Πίνακασ Αποδεκτών
Πρυτάνεισ/Προζδρουσ Δ.Ε.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτήμιου Αθηνών
Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου
Οικονομικοφ Πανεπιςτήμιου Αθηνών
Γεωπονικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών
Αριςτοτελείου Πανεπιςτήμιου Θεςςαλονίκησ
Χαροκοπείου Πανεπιςτήμιου
Παντείου Πανεπιςτημίου
Πανεπιςτημίου Πειραιώσ
Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ
Πανεπιςτημίου Πατρών
Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων
Δημοκρίτειου Πανεπιςτημίου Θράκησ
Πανεπιςτημίου Κρήτησ
Πολυτεχνείου Κρήτησ
Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Ιόνιο Πανεπιςτημίου
Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ
Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου
Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Μακεδονίασ
Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου τησ Ελλάδοσ
Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ
Ελληνικοφ Μεςογειακοφ Πανεπιςτημίου
Ελληνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου
Ανώτατησ χολήσ Καλών Σεχνών
Ανώτατησ χολήσ Παιδαγωγικήσ και Σεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ

Εςωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων
2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ανώτατησ Εκπαίδευςησ
3. Γραφείο Γενικοφ Διευθυντή Ανώτατησ Εκπαίδευςησ

