
Εκπαιδευτική λειτουργία του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-
2022. 
 
Τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης, κατόπιν ανταλλαγής απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη: 
α) το πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 που 
καταρτίστηκε στην 6η έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 1ης-10-2021, θέμα 
3ο (Αρ. πρωτ. 73898/1-10-2021, ΑΔΑ: ΩΥΠΗ46ΨΖ2Ν-Ι9Χ),  
β) Τα μέτρα και τις οδηγίες προς φοιτητές και προσωπικό του ιδρύματος που εστάλησαν από 
τον επόπτη του Συγκροτήματος Ευρίπου κ. Α. Χατζηευφραιμίδη στις 6-10-2021, 
 
ομόφωνα αποφασίζουν την εκπαιδευτική λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών του 
πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 
 

1. Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
σπουδών, (διδασκαλία μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτική άσκηση, κλπ), 
θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά δια ζώσης. 

2. Στην εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα (προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, έκτακτο 
διδακτικό προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες κλπ) που πληρούν υποχρεωτικά μια 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχουν ολοκληρώσει πριν από τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό COVID-19, ή 

β) έχουν ολοκληρώσει πριν από τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό COVID-19 με μία δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό 
COVID-19, ή 

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από είκοσι (20) ημέρες και μικρότερο από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής 
εργαστηριακού ελέγχου, ή 

δ) 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). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται 
δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την 
Παρασκευή αντίστοιχα. 

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική 
παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας από 
τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και σχετικό έγγραφο 
ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Τα πιστοποιητικά 
αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, σε έντυπη (αποκλειστικά) μορφή. 
Οι φοιτητές οφείλουν επίσης να 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. Οι 
βεβαιώσεις εκτυπώνονται από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά τη συμπλήρωση 
των απαιτούμενων στοιχείων από τον φορέα που διενέργησε το PCR ή το Rapid Test. Η 
υποχρέωση των φυσικών προσώπων να φέρουν τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις σε 



έντυπη μορφή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και εάν έχουν κάνει σχετική δήλωση στο 
edupass. 

4. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ιχνηλάτησης επαφών πιθανού ή επιβεβαιωμένου 
κρούσματος που περιγράφεται στο σχετικό πρωτόκολλο του Πρυτανικού Συμβουλίου 
συνιστάται στους φοιτητές να καταγράφουν τις επισκέψεις τους στις αίθουσες 
διδασκαλίας και τις στενές τους επαφές. 

5. Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται στους φοιτητές να προσέρχονται στο 
μάθημα τουλάχιστον 15’ πριν την έναρξη του μαθήματος. 

6. Συνιστάται στους διδάσκοντες τα μαθήματα 2 ωρών να διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά 
(χωρίς διάλειμμα) και τα μαθήματα των 3 ωρών να διαρκούν 2 ώρες (χωρίς διάλειμμα). 

7. Συνιστάται οι πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας να παραμένουν 
ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και κατά το διάλειμμα. 

8. Κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας κάθε μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να 
αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα παράθυρα και οι πόρτες των 
αιθουσών να παραμένουν ανοικτά/ές ώστε να αερίζονται επαρκώς. 

9. Πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους κλειστούς χώρους 
του Τμήματος. 

10. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες 
προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλους, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του 
Τμήματος και στους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός. 

11. Για τη διαχείριση πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 θα πρέπει 
να εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ.  

 
Οι παραπάνω οδηγίες, το πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος 
του ΕΚΠΑ και οι οδηγίες του επόπτη του Συγκροτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ θα αναρτηθούν 
στο δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Ένταξης και των προγραμμάτων σπουδών. 
 
 
 

https://www.di.uoa.gr/announcements/1365

