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Σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στη 2η Συνεδρίαση της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που διεξήχθη στις 24 
Σεπτεμβρίου 2021 οι συνθήκες διεξαγωγής της δια ζώσης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας καθορίζονται στα ακόλουθα άρθρα. 
  

Άρθρο 2  

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή φοιτητών/τριων, σπουδαστών και διδασκόντων στη δια 
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σύμφωνα με την περίπτωση 8 της ΚΥΑ 57069, η συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι δυνατή μόνο εφόσον οι συμμετέχοντες επιδείξουν ένα εκ των τεσσάρων 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, που προβλέπονται στη διάταξη.  

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη διάταξη, η συμμετοχή των φοιτητών/τριων, των σπουδαστών 
και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, πραγματοποιείται εφόσον:  

α) «Έχουν ολοκληρώσει προ δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10»,  

β) «Έχουν ολοκληρώσει προ δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 
και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο 
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10»,  

γ) «Έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 
μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 
επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο 
PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη 
σχετικής βεβαίωσης με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 10. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές 
εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως, και έως και είκοσι τέσσερις 
(24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το 
φυσικό πρόσωπο»,  

δ) «Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον 
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, 
με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10». 

Άρθρο 3  

Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νόμου.  

Την ευθύνη και αρμοδιότητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προπτυχιακών 
φοιτητών/τριων με τις απαιτήσεις συμμετοχής, που έχει εισαγάγει ο νομοθέτης, φέρει ο 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, στον οποίο και γνωστοποιούνται 
όλες οι παράτυπες συμπεριφορές φοιτητών/τριων που διαπιστώνονται από αρμόδιους ελεγκτές 
και διδάσκοντες.  

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου συγκροτείται ειδική ομάδα ελέγχου πιστοποιητικών 
και βεβαιώσεων, η οποία αποτελείται από μέλη του προσωπικού που απασχολείται στο Ίδρυμα 
και θα έχει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια των επιτοπίων ελέγχων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του επόμενου άρθρου. Ειδικώς ως προς την παρουσία των φοιτητών/τριων σε 
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εργαστήρια, ο έλεγχος αυτός διενεργείται από μέλη του οικείου εργαστηρίου, κατόπιν 
υπόδειξής τους από τον Διευθυντή του εργαστηρίου. 

Άρθρο 4  

Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.  

Ο έλεγχος της κατοχής των νομίμων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, όπως αυτά 
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και αναφέρονται ως άνω, γίνεται από τα μέλη της 
ειδικής ομάδας του άρθρου 3, πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος των απαιτήσεων του νόμου.  

Προς τον σκοπό της ομαλής και σύντομης διεκπεραίωσης της διαδικασίας των ελέγχων, οι 
φοιτητές/τριες ενημερώνονται από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν για την υποχρέωση να φέρουν 
το σχετικό έγγραφο, καθώς και έγγραφο ταυτοπροσωπίας, ανά πάσα στιγμή και σε κάθε 
συμμετοχή τους σε εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος, προκειμένου να τα επιδείξουν 
όταν αυτό τους ζητηθεί. Παράλληλα, ενημερώνονται ότι χωρίς την επίδειξη αυτή δεν είναι 
δυνατή η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.  

Το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δύναται να επιδεικνύεται σε έγχαρτη ή ψηφιακή 
μορφή.  

Οι αρμοδίως εντεταλμένοι ελεγκτές υποχρεούνται όπως φέρουν έγγραφη εντολή του 
Πρυτανικού Συμβουλίου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων ελέγχου και όπως την επιδεικνύουν 
στους ελεγχόμενους φοιτητές/τριες, όποτε αυτό τους ζητηθεί.  

Άρθρο 5  

Συνέπειες της μη εμφάνισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.  

Σύμφωνα με την περίπτωση 8 της ΚΥΑ 57069, η επίδειξη ενός εκ των τεσσάρων 
πιστοποιητικών-βεβαιώσεων του άρθρου 2 είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των 
φοιτητών/τριων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του α’ κύκλου σπουδών. Στην 
περίπτωση όπου προπτυχιακός φοιτητής έχει αμελήσει να προσκομίσει ή αρνείται να επιδείξει 
το σχετικό έγγραφο, ενημερώνεται για το ότι η επίδειξη αυτή αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή του στην οικεία εκπαιδευτική διαδικασία, η δε τυχόν παραμονή του στο χώρο 
αποτελεί παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιδρύματος, η οποία αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα κατά το άρθρο 23 παρ.2δ Ν.4777/2021.  

Για κάθε παράτυπη συμπεριφορά που διαπιστώνεται κατά τα ως άνω, οι αρμοδίως 
εντεταλμένοι ελεγκτές, καθώς και οι διδάσκοντες, στο βαθμό που αυτό υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Προσωπικού. 

 

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική:  

- κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
- σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, και 
- σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός. 

 


