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 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 κανονικό-
τητα» (Α’ 90),

β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 
1.5.2020 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),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

στ. 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),

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

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

η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

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

ι. 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),

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

ιβ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ιγ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Tης υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

3. 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).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 
29.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

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

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/29.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προ-
στασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3611).

7. Την από 20.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 (107η συνεδρίαση) αναφορικά με τα υγειο-
νομικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη 
λειτουργία των Α.Ε.Ι.

8. 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.

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/405/ 113212 /B1/ 1.9.2020 
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 πρώτο
Λειτουργία των Α.Ε.Ι.

Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τίθενται 
σε πλήρη λειτουργία, μετά την προσωρινή απαγόρευση 
λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέ-
τρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID -19 έως την ολοκλήρωση 
του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, και εφαρμόζουν τα 
μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο δεύτερο
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για 
τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς 
και για τους επισκέπτες εντός των Α.Ε.Ι. στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια και κάθε 
είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε είδους 
εκπαιδευτικό έργο,

β) στα αναγνωστήρια, στις αίθουσες χρήσης πολυμέ-
σων και στις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι.,

γ) στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους χώ-
ρους των Α.Ε.Ι.,

δ) στους κοινόχρηστους χώρους των φοιτητικών εστι-
ών, εστιατορίων και κυλικείων των Α.Ε.Ι.,

ε) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου 
παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού 
ατόμων.

2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, 
εξαιρούνται οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό 
που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση 
μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών 
μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η 
χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι 
οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. 
λόγω αναπνευστικών προβλημάτων). Στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που δεν διεξάγονται με τη χρήση μά-
σκας, απαιτείται η τήρηση απόστασης τριών (3) μέτρων 
των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του 
διδακτικού προσωπικού.

3. Οι φοιτητές που παραβιάζουν την υποχρέωση του 
άρθρου δεύτερου ως προς την υποχρεωτική χρήση μη 
ιατρικής μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενερ-
γούνται με φυσική παρουσία, των εργαστηρίων και των 
κλινικών ασκήσεων, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώ-
ρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση 
πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

4. Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. 
εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους λοιπούς 
φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται 
κάθε φορά με αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες των 
Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

Άρθρο τρίτο
Εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διδα-
σκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επι-
λογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο πλαί-
σιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 
κύκλου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών και 
με φυσική παρουσία των φοιτητών, υπό την προϋπό-
θεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε 
κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος 
ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως τον αριθμό πενήντα 
(50) ανά τμήμα. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων με-
ταξύ των συμμετεχόντων φοιτητών και μεταξύ αυτών 
και του διδακτικού προσωπικού για την αποφυγή συγ-
χρωτισμού. Είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτι-
κής δραστηριότητας του ίδιου μαθήματος, σεμιναρίου 
ή εργαστηρίου σε πολλαπλά τμήματα με τον ίδιο ως άνω 
μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ανά τμήμα. 
Έως τον καθορισμό του αριθμού των εγγεγραμμένων 
φοιτητών ανά μάθημα, όπως αυτός θα προκύψει από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής δήλωσης 
μαθημάτων, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί το αρ-
γότερο έως τις 26 Οκτωβρίου 2020, λαμβάνεται υπόψη 
ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μά-
θημα κατά την προηγούμενη τριετία. Σε περίπτωση που 
για ένα ή περισσότερα μαθήματα, ο αριθμός αυτός δεν 
μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια μέχρι την ανωτέρω 
προθεσμία, τα εν λόγω μαθήματα προσφέρονται με τη 
χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.
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2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα 
ή σεμινάριο) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50), 
η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπου-
δών πρώτου και δεύτερου κύκλου πραγματοποιείται 
με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, των οποίων η 
διδασκαλία οργανώνεται με τη χρήση μεθόδων εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 
30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), δεν επηρεάζονται από το 
περιεχόμενο του παρόντος.

3.  Για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως κατά τα οριζό-
μενα στην παρ. 2, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση 
της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου 
οργάνου σε περίπτωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών (Συνέλευση Τμήματος ή Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή ή Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή), στην οποία 
αναφέρεται ρητώς το σύνολο των μαθημάτων που θα 
παρασχεθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά 
πρόγραμμα σπουδών. Η απόφαση κοινοποιείται στον 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για μαθήματα των 
προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου όπου η εκπαι-
δευτική διαδικασία θα προσφέρεται με τη χρήση μεθό-
δων εξ αποστάσεως, συστήνεται η σύσταση ολιγομελών 
ομάδων με μέγιστο αριθμό τριάντα (30) φοιτητών για 
τη διενέργεια δια ζώσης φροντιστηριακών μαθημάτων 
με τη συμμετοχή επικουρικού διδακτικού προσωπικού, 
υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών 
για την υποστήριξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής δια-
δικασίας.

4. Η δυνατότητα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως της παρούσας δεν 
ισχύει για τα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, για τη 
διεξαγωγή των οποίων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα 
άρθρα τέταρτο και πέμπτο.

5. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο προ-
γραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου δι-
εξάγεται κανονικά σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες 
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου 
Υγείας, που εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου 
ή ιδιωτικού τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.

Άρθρο τέταρτο
Διδακτικό έργο σε Σχολές Επιστημών Υγείας

1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών 
πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περι-
οχή των Επιστημών Υγείας και η εκπαιδευτική διαδικα-
σία περιλαμβάνει κλινική άσκηση σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε 
Α.Ε.Ι, πριν την έναρξη της συμμετοχής των φοιτητών 
σε κλινικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά 
ενημερώσεις από το διδακτικό προσωπικό προς τους 
φοιτητές προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης πληρο-
φόρηση για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης.

β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., 
κατά τη διενέργεια των κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν 
υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστα-
σίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης φύσεως 
προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε χώρους παρο-
χής υπηρεσιών υγείας. Οι φοιτητές πριν την έναρξη της 
συμμετοχής τους στις κλινικές ασκήσεις υποβάλλονται 
σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για 
κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργεί-
ται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 
επιχρίσματος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται δωρεάν σε 
μία από τις δημόσιες δομές υγείας της ημεδαπής, κατά 
προτίμηση αυτής όπου θα πραγματοποιηθεί το διδακτι-
κό έργο των φοιτητών, και τα αποτελέσματα του ελέγ-
χου γνωστοποιούνται με επιμέλεια του κάθε φοιτητή 
στο διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη 
για τη διεξαγωγή του διδακτικού έργου των κλινικών 
ασκήσεων.

γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών 
δύναται να ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά 
ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων. Σε περίπτωση 
υπέρβασης του εν λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται 
περισσότερες ομάδες, με δυνατότητα μείωσης του χρό-
νου διεξαγωγής της κλινικής άσκησης των φοιτητών, 
όπου αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

δ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των 
Α.Ε.Ι. σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέτα-
ση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από 
COVID-19, καθώς και στη διαχείριση εργαστηριακών 
δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID-19.

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων 
μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολου-
θείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό 
προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περί-
πτωση το διδακτικό έργο των κλινικών ασκήσεων σύμ-
φωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο πέμπτο
Διδακτικό έργο σε εργαστήρια

1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών 
πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων 
η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηρια-
κές ασκήσεις εκτός χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, 
εφαρμόζονται τα εξής:

α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των ερ-
γαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς, 
με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) εγγεγραμμένους 
φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών 
ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση απο-
στάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτη-
τών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή 
συγχρωτισμού, για τον λόγο αυτό συστήνεται η δημιουρ-
γία περισσοτέρων ομάδων φοιτητών.

β) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, ερ-
γαλεία κ.λπ.), καθώς και οι χώροι που χρησιμοποιούνται 
ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά 
μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε 
ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης.
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γ) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε 
ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι 
θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα 
τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξει ο απα-
ραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη 
χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων 
μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολου-
θείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό 
προσωπικό του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περί-
πτωση το διδακτικό έργο των εργαστηριακών ασκήσεων 
σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο έκτο
Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος εντός των Α.Ε.Ι.

1. Τα φοιτητικά εστιατόρια των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κα-
νονικά για τη σίτιση των φοιτητών, η οποία πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο 
και τήρηση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας από αυτό 
που είθισται να ισχύει, με στόχο την αποφυγή συγχρω-
τισμού των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής.

2. Τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά και εξυ-
πηρετούν τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσω-
πικό των Α.Ε.Ι. αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και 
ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) 
είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατά-
στημα (take away). Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπε-
ζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή 
ατόμων στους χώρους των κυλικείων μετά την ολοκλή-
ρωση της αγοράς τους προς αποφυγή συγχρωτισμού.

3. Κατά τη διάρκεια αναμονής των φοιτητών, διδακτι-
κού και λοιπού προσωπικού στα φοιτητικά εστιατόρια 
και τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτησή τους συ-
στήνεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης μεταξύ αυτών 
ενός και μισού (1,5) μέτρου, όπου αυτό είναι δυνατό

4. Για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων και 
των κυλικείων εντός των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα ειδικό-
τερα μέτρα που καθορίζονται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας.

Άρθρο έβδομο
Συμμετοχή αλλογενών/αλλοδαπών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

Οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εκτός Ε.Ε. και οι 
αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εντός Ε.Ε. συμμετέχουν 
κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα μέτρα που εκά-
στοτε ισχύουν κατά την είσοδό τους στη χώρα, σύμφω-
να με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδιας 
Επιτροπής και του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο όγδοο
Λειτουργία πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών - 
αναγνωστηρίων - φοιτητικών γυμναστηρίων - 
αθλητικές εγκαταστάσεις

1. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. βρίσκονται σε πλήρη λει-
τουργία σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους λειτουργίας 
τους τόσο για τη μελέτη των φοιτητών εντός των χώρων 

αυτών, όσο και για τον δανεισμό βιβλίων, εφόσον αυτός 
επιτρέπεται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα μέτρα και οι 
οδηγίες που ισχύουν για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, 
με την επιφύλαξη της παρ. 2. του παρόντος.

2. Σε χώρους αναγνωστηρίων και βιβλιοθηκών όπου 
παρέχεται η δυνατότητα μελέτης απαιτείται η τήρηση 
ελάχιστης απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ 
των παρευρισκομένων φοιτητών, ενώ συστήνεται ο εν-
δελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντι-
κού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης των φοιτητών.

3. Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους άθλησης, καθώς και σε κάθε είδους 
αθλητικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι ειδικότεροι 
όροι και τα υγειονομικά μέτρα που καθορίζονται από την 
Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας ένα-
ντι του κορωνοϊού COVID-19, την Υγειονομική Επιστη-
μονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
και τα Υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο ένατο
Ορκωμοσίες - Συνέδρια - Ημερίδες

1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική 
παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού δεν 
επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται νομο-
θετική πρόβλεψη περί περιορισμού της συνάθροισης 
φυσικών προσώπων έως έναν μέγιστο αριθμό σε δη-
μόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στην έδρα του ΑΕΙ ή στο 
σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι τελετές αποφοίτησης δύνανται να διενερ-
γούνται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημε-
ρίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση 
όμως συστήνεται η διεξαγωγή αυτών εξ αποστάσεως με 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο δέκατο
Λειτουργία οργάνων διοίκησης

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης 
των Α.Ε.Ι., καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων 
των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. διενεργούνται μέσω 
τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 
τις συνεδριάσεις των συλλογικών διοικητικών οργάνων 
του Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο ενδέκατο
Ευπαθείς ομάδες

Σε περίπτωση κατά την οποία ο διδάσκων, στον οποί-
ον έχει ανατεθεί διδακτικό έργο σχετικά με τη διεξαγω-
γή κλινικών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει 
αποδεδειγμένα σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή 
ομάδα), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύ-
ναται να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε άλλον 
διδάσκοντα.
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Άρθρο δωδέκατο
Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή 
επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. 
καταρτίζεται γραπτό σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πι-
θανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, 
κατά προτίμηση ειδικότητας που ανήκει στις επιστήμες 
υγείας, ανά Σχολή ή Τμήμα του Α.Ε.Ι. ή φοιτητική εστία 
του Α.Ε.Ι., ως υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμο-
γή του σχεδίου του παρόντος, με τα στοιχεία επαφής και 
επικοινωνίας τους. Με επιμέλεια του Πρύτανη, η απόφα-
ση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι, γνωστοποιείται 
με κάθε δυνατό μέσο προς όλους τους φοιτητές, το δι-
δακτικό και λοιπό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και 
στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος 
ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται 
υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/
πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου 
κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες 
ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνο-
ντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, 
και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περι-
στατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου 
για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύ-
ονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, 
ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος 
πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και 
του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε 
επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα 
μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσμα-
τος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες 
του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα 
η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Γενικά μέτρα προστασίας

1. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφεί-
λουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συστή-
νεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την 
απολύμανση των χεριών τους.

2. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υπο-
χρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των 
μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού 
κρούσματος προκειμένου να αξιολογείται το περιστα-
τικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο του προη-
γούμενου άρθρου. Αντίστοιχα, εάν κάποιος φοιτητής, 
αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός διδάσκων, που δι-
αμένει σε φοιτητική εστία εμφανίσει συμπτώματα, υπο-
χρεούται να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο εφαρμο-

γής του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού κρούσματος 
της φοιτητικής εστίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει 
να αναρτώνται σε εμφανές σημείο σε κοινόχρηστο χώρο 
της εστίας, προκειμένου να ληφθούν τα αντίστοιχα μέ-
τρα σύμφωνα το σχέδιο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαι-
ωμένου περιστατικού COVID-19 του Α.Ε.Ι.

3. Η ασφαλής λειτουργία των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές εξειδικεύονται και 
κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το αρμόδιο όργανο του οικείου Α.Ε.Ι. μεριμνά για 
την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους 
σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία και τους λοιπούς χώρους του Α.Ε.Ι.

5. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αί-
θουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συ-
στήνεται η χρήση χώρων με φυσικό αερισμό, και όπου 
δεν είναι αυτό εφικτό επιτρέπεται η χρήση κλιματιστι-
κών μονάδων σύμφωνα τις εγκυκλίους του Υπουργείου 
Υγείας.

6. Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι. 
οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστι-
σμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρη-
στους χώρους των Α.Ε.Ι. με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Εφαρμογή και παρακολούθηση
τήρησης των μέτρων

1. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των 
Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνοι για την πιστή και ορθή εφαρμογή 
των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και η 
τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους 
ευθύνη, και ιδίως η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

2. Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων 
προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαι-
δευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολού-
θηση εφαρμογής τους, όπως αυτά καθορίζονται στην 
παρούσα απόφαση, πραγματοποιείται κεντρικά από το 
Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την 
ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφο-
νται στην παρούσα κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

4. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του κάθε 
Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τους τρόπους 
παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων ανά ακα-
δημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας εντός των 
Α.Ε.Ι. - Κυρώσεις

1. Η παράβαση των μέτρων του άρθρου έκτου και των 
οδηγιών του Παραρτήματος Α΄ του παρόντος, επισύρει 
τις ακόλουθες κυρώσεις:
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Ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΚΑΔ) Παράβαση ανά περίπτωση Κυρώσεις

Υπηρεσίες που παρέχονται από 
φοιτητικά εστιατόρια
(ΚΑΔ 56.29.20.05)

Μη τήρηση αποστάσεων, 
κανόνων υγιεινής και μη χρήσης 
μάσκας από τους εργαζομένους 
της επιχείρησης

1η Παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η Παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 
και ποτών από κυλικείο Α.Ε.Ι. 
(ΚΑΔ 56.10.19.07)

Μη τήρηση αποστάσεων και 
κανόνων υγιεινής και μη χρήσης 
μάσκας από τους εργαζομένους 
της επιχείρησης

1η Παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η Παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

Άρθρο δέκατο έκτο
Επιβολή κυρώσεων - Αρμόδια όργανα

Τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφο-
ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 3611) εφαρμόζονται αναλογικά για την εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου δέκατου πέμπτου ως προς τις Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων και 
πιστοποίησης παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη προστίμων και την γνωστοποίηση των κυρώσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Οδηγίες για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων και των κυλικείων εντός των Α.Ε.Ι.

1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γευμάτων και ποτών εντός των Α.Ε.Ι (φοιτητικά εστιατόρια 
και κυλικεία) υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα:

α) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του είναι υποχρεωτική, 
κατά την προετοιμασία των γευμάτων, τροφίμων και ροφημάτων, τη διανομή των προϊόντων και την εξυπηρέτηση 
των πελατών (φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού).

β) Το προσωπικό εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής 
υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν 
και μετά τον χειρισμό τροφίμων, την προετοιμασία ροφημάτων, συχνή και σχολαστική απολύμανση επιφανειών κ.λπ.).

γ) Το προσωπικό εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV- 2, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων 
συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας εκτός του ωραρίου εργασίας τους σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός κ.λπ.).

δ) Τα γεύματα και τρόφιμα που διαθέτουν είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.

ε) Οι φοιτητές, οι επισκέπτες, το διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό πρέπει να τηρούν αποστάσεις του-
λάχιστον 1,5 μέτρου κατά την αναμονή για την εξυπηρέτησή τους, όπου αυτό είναι δυνατό, για τον λόγο αυτό 
προτείνεται να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

στ) Εάν ο χώρος που εδρεύουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι κλειστός ή είναι ανοικτός και δεν είναι εφικτό να 
τηρηθεί η απόσταση της προηγούμενης περίπτωσης, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους τους παρευ-
ρισκόμενους στον χώρο.

ζ) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώ-
ρους των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων μετά την εξυπηρέτηση των πελατών προς αποφυγή συγχρωτισμού.
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2. Οι φοιτητές, οι επισκέπτες, το διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό συνίσταται να πλένουν σχολαστικά 
τα χέρια τους ή να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή τους για την αγορά 
γευμάτων, τροφίμων και ποτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας Εργασίας και
και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Εσωτερικών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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*02037070409200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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