
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Αριθμ. 48918/Ζ1 
Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπι-

στημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 260) και ιδίως της 
παρ. 6 του άρθρου 15, όπως προστέθηκε με το άρθρου 
57 του ν. 4186/2013 (Α’ 193),

β. του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195),

γ. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

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

3. Το 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).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

6. Την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13.12.2013 από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δια-
δικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας» (Β’ 3185).

7. Την υπό στοιχεία 160442/Ζ1/23-11-2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διεξα-
γωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2020- 2021» (Β’ 5200).

8. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων σχετικά με τη διε-
ξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγω-
γή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κατά τη διάρκεια ισχύος 

των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς 
αυτές πραγματοποιούνταν κατά το χρονικό διάστημα 
από 1 έως 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-4-2021 κοι-
νή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Επικρατείας και του Υφυ-
πουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απρι-
λίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 1682).

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/253/48758/Β1/28-4-2021 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες 

λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορι-
σμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα 
ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση 
κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι 
υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουρ-
γική απόφαση.

3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα 
πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέ-
τρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό 
στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να 
διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και 
να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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5. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφα-
σης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ 
εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτή-
ριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής 
του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση 
περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον 
τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή 
Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, 
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/

της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου 
εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς 
τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε 
σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του 
Α.Ε.Ι. Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά 
μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

 Μαρούσι, 28 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   
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