


Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο
προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως:

• η διδασκαλία μαθημάτων,
• η διενέργεια σεμιναρίων,
• οι εργαστηριακές ασκήσεις,
• οι κλινικές ασκήσεις και
• η πρακτική εξάσκηση φοιτητών

πραγματοποιείται υποχρεωτικά δια ζώσης

(Κοινή Υπουργική Απόφαση) ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23.9.2021
Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022



Προϋποθέσεις συμμετοχής 
σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

Σε εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός
των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που…..

πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. έχουν ολοκληρώσει, προ τουλάχιστον 14 ημερών,
τον εμβολιασμό

2. έχουν ολοκληρώσει, προ τουλάχιστον 14 ημερών,
τον εμβολιασμό με 1 δόση εμβολίου λόγω νόσησής
τους



3. έχουν νοσήσει και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα,
μεγαλύτερο των 20 ημερών και μικρότερο των 6 μηνών, από
την ημερομηνία διάγνωσής τους

4. έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί, είτε σε εργαστηριακό
έλεγχο με τη μέθοδο PCR, είτε σε rapid test

Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές
τη βδομάδα 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.



Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία,

υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση

πιστοποιητικό ή βεβαίωση, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική

ταυτότητα, ή αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο).

Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό, ή τη βεβαίωση εμβολιασμού,

ή νόσησης, ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές

σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου

πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία

2. Κατά την έναρξη, ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος

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



Η παρακολούθηση τήρησης των προϋποθέσεων, που προαναφέρθηκαν,
από κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική
διαδικασία των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία, θα πραγματοποιείται και
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

«edupass.gov.gr» 

Έλεγχος πιστοποιητικών, προσωπικών στοιχείων και 
βεβαιώσεων

Ο έλεγχος θα γίνεται από 124 υγειονομικούς ελεγκτές, σε 62 σημεία
εισόδου στα κτίρια του Α.Π.Θ

Στη σχολή μας θα γίνεται στη δυτική είσοδο του Πύργου και στην
είσοδο των αιθουσών του Λυόμενου (ανατολικά του Πύργου, Αίθουσες
Μπλε 1 & 2)



Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής, ή

υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για

όλα τα φυσικά πρόσωπα:

α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης

εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.,

β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι.

γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται
συνωστισμός



Ανακεφαλαιώνοντας:

Η φυσική μας παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου προϋποθέτει
την κατοχή και επίδειξη (όπου μας ζητηθεί) από μέρους μας, ενός εκ των
παρακάτω:

• Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

• Πιστοποιητικό νόσησης σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

• Αρνητικό Rapid, ή PCR Test των τελευταίων 48 ωρών (συνεπώς 2
την εβδομάδα) σε έντυπη μορφή

Μαζί, φυσικά, με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ή αστυνομική
ταυτότητα, ή διαβατήριο)



Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα*,
υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των
μαθημάτων στα οποία συμμετείχε, καθώς και τον υπεύθυνο
διαχείρισης COVID-19 (Μιχάλης Γιάννης, imichal@nured.auth.gr)
προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το
πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος

Σε γενικό πλαίσιο, αν υποπτευτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά,
αποφεύγουμε να έρθουμε σε επαφή με άλλα άτομα και μένουμε
σπίτι μας….. Όλο το υλικό των μαθημάτων θα αναρτάται στην
ασύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-learning) και μπορούμε να
έχουμε πρόσβαση από το σπίτι μας….

* Εμπύρετη κατάσταση, αγευσία, ανοσμία, συνεχής βήχας….

mailto:imichal@nured.auth.gr


Στο Τμήμα μας το 90% του Προσωπικού 
(Διδακτικό και  Διοικητικό) 

έχει εμβολιαστεί και το 5% έχει νοσήσει 
(και ήταν ανεμβολίαστοι!)

Κι επειδή μας αρέσουν οι αριθμοί και τους εμπιστευόμαστε…….



Μόλις επικαιροποιηθούν τα πρωτόκολλα (αντίστοιχα
από τη Σύγκλητο, την Κοσμητεία και το Τμήμα) θα
αναρτηθούν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα
του Τμήματος, αλλά και σε σχετικές ανακοινώσεις
στους χώρους της σχολής

Μέχρι τότε σας παρακαλούμε θερμά να τηρείτε τις
υπάρχουσες σχετικές οδηγίες και ……

να εμβολιαστείτε!  
(όσοι/ες δεν το έχετε ήδη κάνει)



Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας https://eody.gov.gr/

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων https://www.ecdc.europa.eu/en

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων https://www.ema.europa.eu/en

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας https://www.who.int/

Υπηρεσία Τροφίμων και φαρμάκων, ΗΠΑ https://www.fda.gov/

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ https://www.cdc.gov/

https://eody.gov.gr/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.who.int/
https://www.fda.gov/
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