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Σύμφωνα με την ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23-9-2021 όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως η 
διδασκαλία μαθημάτων  (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), τα 
σεμινάρια, τα εργαστήρια, οι πρακτικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά  με 
φυσική παρουσία. 

Για τη συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες εντός των 
χώρων του πανεπιστημίου, θα τηρηθούν αυστηρότατα οι παρακάτω όροι: 

• ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΤΕΣΤ)  

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει:  

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19, ή 

β) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή 

γ) 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 

δ) να έχουν διαγνωσθεί 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). 
Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια 
του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική 
παρουσία, υποχρεούνται να φέρουν σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή το απαιτούμενο ανά 
περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την τήρηση μιας εκ των 
παραπάνω  προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική 
ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  

Ο έλεγχος του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης, γίνεται δια επιδείξεως στα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (4η 
συνεδρίαση/05.10.2021). Κατά τον έλεγχο του σχετικού εγγράφου, εκτός από την 
ταυτοπροσωπία του κατόχου του, ελέγχεται και η εγκυρότητα-γνησιότητα αυτού, δια της 
χρήσης της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 (Covid Free app).  
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Την επίδειξη πιστοποιητικών/βεβαιώσεων δύναται να ζητά και ο διδάσκων, ελέγχοντας 
παράλληλα την ταυτοπροσωπία του κατόχου. 

• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ  

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες 
προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους 
όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, β) σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους του πανεπιστημίου και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, 
και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου όπου παρατηρείται συνωστισμός. 

• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19  

Εάν κάποια φοιτήτρια /κάποιος  φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα COVID-19,  υποχρεούται να 
απέχει της παρουσίας του στο Ίδρυμα και να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα φοίτησής της/του, 
μέχρι τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) και την 
διάγνωση αρνητικού αποτελέσματος. 

Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ο 
φοιτητής/φοιτήτρια ενημερώνει εκ νέου το Τμήμα φοίτησής της/του και απέχει των 
εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τα οικεία 
υγειονομικά πρωτόκολλα.  

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Η διάρκεια των διαλέξεων θα είναι 90 λεπτά, χωρίς διακοπή. 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής. 


