
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία 

Α. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. 

συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό, 

 β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό με μία (1) 

δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID‐19, ή  

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID‐19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διάγνωσής τους. 

 δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε 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. Η δαπάνη για τη διενέργεια του 

εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Β. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν μαζί τους τυπωμένο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 

αποδεικνύει ένα από τα παραπάνω, καθώς και ταυτότητα (φοιτητική ή αστυνομική) ή διαβατήριο. 

Επίσης να τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ώστε να μπορεί να τα ελέγξει ο διδάσκων. 

Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να 

υποβάλουν δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/. 

Επισημαίνεται πως τα μαθήματα δύνανται να παρακολουθούν δια ζώσης μόνο οι εγγεγραμμένοι 

φοιτητές του τμήματος, και ειδικότερα μόνο τα μαθήματα που έχουν δηλώσει κατά το τρέχον 

εξάμηνο. 

Γ. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες 

προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική: 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. και γ) σε όλους εξωτερικούς 

χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός. 

Δ. Φοιτητές που δεν θα πληρούν και δεν θα τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα μπορούν 

να βρίσκονται στους χώρους του πανεπιστημίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται 

πειθαρχικές κυρώσεις (πχ αποκλεισμός από την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου), σύμφωνα 

με το ν. 4777/21 & τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΑΔΑ. 

https://edupass.gov.gr/


Για την ασφαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές οφείλουν: 
 Να προσέρχονται έγκαιρα στις αίθουσες, πριν την έναρξη του μαθήματος. Μετά την έναρξη 

του μαθήματος δεν θα γίνεται κανείς δεκτός στην αίθουσα. 

 Να τηρούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων και όπου υπάρχουν 2 τμήματα για ένα 

μάθημα, να προσέρχονται στο τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί το επίθετο τους.  

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται υπέρβαση της χωρητικότητας των αιθουσών (όχι όρθιοι 

και υπεράριθμοι φοιτητές). 

 Να αποχωρούν έγκαιρα από τις αίθουσες, μετά τη λήξη του μαθήματος, με τρόπο που θα 

τους υποδεικνύουν οι διδάσκοντες.  

Τα μαθήματα θα διεξάγονται χωρίς ενδιάμεσα διαλείμματα, ώστε να λήγουν νωρίτερα και να 

υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνεται αερισμός και απολύμανση του χώρου. 

 Να αποφεύγουν το συνωστισμό στους διαδρόμους και να παραμένουν, όταν έχουν κενό 

χρόνο, κατά προτίμηση σε ανοικτούς χώρους, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

 Να εγγραφούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (Moodle, E-class) για τα  μαθήματα 

που θα δηλώσουν, ώστε να ενημερώνονται άμεσα για ανακοινώσεις, δραστηριότητες και 

εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων αυτών. 

 

Ο κάθε διδάσκων, ως υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων (βλ. σχετικά 

και  https://www.uniwa.gr/covid-19/ ), σε περίπτωση που κρίνει, ότι το μάθημα δεν διεξάγεται σε 

συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας δικαιούται και υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαία κατά την 

κρίση του απόφαση για την τήρηση των μέτρων. 

 

https://www.uniwa.gr/covid-19/

