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Σε συνέχεια της αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.09.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4406/Β/2021) σας ενημερώνουμε 

ότι: 

Η διεξαγωγή́ κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας (η διδασκαλία μαθημάτων, οι 

εργαστηριακές ασκήσεις και η πρακτική́ άσκηση) θα πραγματοποιηθεί  δια ζώσης και σε 

πλήρη χρήση της χωρητικότητας των χώρων διδασκαλίας. 

 

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία τονίζουμε ότι 

τόσο οι φοιτητές όσο και οι διδάσκοντες θα πρέπει: 

1. να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημέρων τον εμβολιασμό́ για 

κορωνοϊό COVID-19,  

ή 

2 να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημέρων τον εμβολιασμό́ για 

κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-

19,  

ή 

3. να έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 

ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού 

ελέγχου,  

ή 

4. να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με 

τη μέθοδο PCR ή με rapid test. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές 

εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή 

αντίστοιχα.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά μαζί με έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ή αστυνομική 

ταυτότητα ή διαβατήριο) θα τοποθετούνται για έλεγχο εμφανώς στα έδρανα.  
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Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (διδάσκοντες και διδασκόμενοι) θα 

πρέπει να εισέρχονται στην αίθουσα φορώντας μάσκα. Η χρήση της μάσκας είναι 

υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και τους εξωτερικούς όπου παρατηρείται 

συνωστισμός. Από την χρήση της μάσκας εξαιρούνται άτομα που δεν ενδείκνυνται να φορούν 

μάσκα λόγω ιατρικών λόγων (πχ. αναπνευστικά προβλήματα, αναγκαία η απόδειξη με 

κατάλληλα έγγραφα). 

Ο Διδάσκων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4406/24.09.2021 και για λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας δύναται να  ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή 

νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού 

προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι υποχρεώσεις των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία περιγράφονται στην αρμόδια ΚΥΑ (ΦΕΚ 

4406, Άρθρο 4, παρ. 2 και άρθρο 17).  

Για την τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ως υπεύθυνος ο Πρόεδρος του κάθε Τμήματος με 

αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος.   

Το Πανεπιστήμιο έχει δρομολογήσει διαδικασίες εξασφάλισης, το ταχύτερο δυνατόν, 

υγειονομικού προσωπικού για τη διενέργεια των προαναφερθέντων ελέγχων.  

Τα φοιτητικά εστιατόρια θα λειτουργήσουν για κατανάλωση επί τόπου για άτομα που έχουν 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. Θα γίνεται χορήγηση πακέτου σε κάθε 

φυσικό πρόσωπο με την προϋπόθεση μη παραμονής στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του 

φοιτητικού εστιατορίου για επιτόπια κατανάλωση και με χρήση μάσκας κατά τον χρόνο 

αναμονής τους.  

Τα κυλικεία λειτουργούν με την χρήση μάσκας σύμφωνα με αυτά που ορίζει το ΦΕΚ 

4406/24.9.2021. 

Αναμένεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

της πλατφόρμας edupass.gov.gr που θα διευκολύνει τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων 

προστασίας από τον COVID-19.  Για το θέμα αυτό θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.   

   

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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