
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-

σης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδι-

κών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων 

ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύ-

σεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυ-

μάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και 

βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης 

των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της 

χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινή-

σεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπου-

δαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρι-

νής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων 

σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευ-

τικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διά-

στημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

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,

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 Εργασί-
ας, 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β΄ 3009).

4. Την υπ’ αριθμ. 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 από 20.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 19961 /20.3.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο 
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προλη-

πτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστη-
μα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμε-
να στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19: 

1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, 
πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών. 

2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και 
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λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων 
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και 
βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή: α) των 
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες 
πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της πρακτι-
κής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, γ) της 
λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρη-
στων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, 
των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνά-
θροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και δ) των τελετών, 
ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων 
και δραστηριοτήτων. 

3. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρού-
νται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς 
και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες 
και γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας. 

4. Ως προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που 
κατά τη δημοσίευση της παρούσας διαμένουν σε εστίες 
της περ. γ΄ της παρ. 2 του παρόντος, η προσωρινή απα-
γόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 25.3.2020 και 
διαρκεί έως και τις 10.4.2020. 

Άρθρο Δεύτερο
Την προσωρινή απαγόρευση όλων των οργανωμένων 

εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός Ελλάδος από 
τις 21.3.2020 έως και τις 10.4.2020, για προληπτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο Τρίτο 
Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα 

από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλων των μετακινήσε-
ων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευ-
τικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
καθώς και σπουδαστών και φοιτητών, εκπαιδευτικού και 
λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και 
των επισκέψεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμέ-
νων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών, φοιτητών και εκ-
παιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών 
προγραμμάτων ή συνεργασιών, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασί-
ας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. H 
απαγόρευση μετακινήσεων του παρόντος άρθρου δεν 
καταλαμβάνει όσους εκ των ανωτέρω ανήκουν σε πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικές δομές της ημεδαπής, οι οποίοι 
βρίσκονται εκτός Ελλάδος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή 
διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών και επιθυμούν 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επιστροφή των τελευ-
ταίων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθ-
μίσεις και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας.

Άρθρο Τέταρτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προ-

ληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό δι-
άστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, των ελληνό-
γλωσσων σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών μορφών 
οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερι-
κού εποπτείας του ελληνικού Δημοσίου (ήτοι σχολικές 
μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ελληνό-
γλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του ελληνικού 
Δημοσίου ή με δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία 
του ελληνικού Δημοσίου), με ανάλογη εφαρμογή των 
προβλεπομένων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο άρθρο 
της παρούσας. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές 
Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για 
την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το ίδιο ως 
άνω χρονικό διάστημα, των υπολοίπων εκπαιδευτικών 
μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του 
εξωτερικού. Παράλληλα, απαγορεύονται για το χρονικό 
διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλες οι με-
τακινήσεις των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του 
εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 
κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19. Οι απουσίες των μαθητών 
σχολικών μονάδων εξωτερικού λόγω του κορωνοϊού 
COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται, 
εφόσον προσκομίζεται στη Διεύθυνση του Σχολείου 
σχετική γνωμάτευση ιατρού ή νοσοκομείου του τόπου 
όπου ευρίσκονται.

Το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών του εξω-
τερικού λογίζεται, για τη συνέχιση της καταβολής στους 
αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, 
ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας σύμφωνα με 
την ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία, υπό την προϋπόθε-
ση της παραμονής τους στην περιοχή τοποθέτησής τους 
και στη διάθεση του οικείου Συντονιστικού Γραφείου.

Άρθρο Πέμπτο
Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύουν να ισχύ-

ουν:
α) η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/6.3.2020 κοινή από-

φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων 
εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 724),

β) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15956/8.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων 
εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 
έως και 22.3.2020» (Β΄ 727),

γ) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15958/8.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστη-
μα από 9.3.2020 έως και 23.3.2020» (Β΄ 728),

δ) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16398/9.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
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Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστη-
μα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 731),

ε) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 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 για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 
24.3.2020» (Β΄ 783),

στ) η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150/2020/13.3.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμά-
των και Υγείας «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και 
επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία 
απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών 
μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 
εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως 
και 27.3.2020» (Β΄ 855).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Προστασίας του Πολίτη Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

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

Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού  Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ




