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Πάτρα, 5/10/2021 

Οδθγίεσ για τθν δια ηώςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία 

Ενόψει τθσ ζναρξθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τθ φυςικι παρουςία διδαςκόντων 

και διδαςκομζνων, επιςθμαίνουμε τουσ γενικοφσ κανόνεσ αςφαλοφσ υγειονομικισ 

λειτουργίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. 

1.- Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε δια ηώςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία των Α.Ε.Ι. 

1.1.- Σε κάκε είδουσ εκπαιδευτικι διαδικαςία που διενεργείται με φυςικι παρουςία εντόσ 

των Α.Ε.Ι. ςυμμετζχουν μόνο φυςικά πρόςωπα που πλθροφν υποχρεωτικά μια από τισ 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερϊν τον εμβολιαςμό για 

κορωνοϊό COVID-19, ι β) ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερϊν 

τον εμβολιαςμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόςθ εμβολίου λόγω νόςθςισ τουσ από 

κορωνοϊό COVID-19, ι γ) ζχουν νοςιςει από κορονοϊόσ COVID-19 και ζχει παρζλκει χρονικό 

διάςτθμα μεγαλφτερο των είκοςι (20) θμερϊν και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία διάγνωςισ τουσ ωσ κετικοφ κροφςματοσ κατόπιν διεξαγωγισ 

εργαςτθριακοφ ελζγχου, ι δ) ζχουν διαγνωςκεί αρνθτικοί είτε ςε εργαςτθριακό ζλεγχο για 

κορωνοϊό COVID-19 με τθ μζκοδο PCR που ζχει διενεργθκεί με τθ λιψθ 

ςτοματοφαρυγγικοφ ι ρινοφαρυγγικοφ επιχρίςματοσ, είτε ςε εξζταςθ ταχείασ ανίχνευςθσ 

αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid test). Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ νόςθςθσ 

διενεργείται δφο (2) φορζσ εβδομαδιαίωσ ζωσ ςαράντα οχτϊ (48) ϊρεσ πριν από τθν Τρίτθ 

και τθν Παραςκευι αντίςτοιχα. Η δαπάνθ για τθ διενζργεια του εργαςτθριακοφ ελζγχου 

βαρφνει αποκλειςτικά το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

1.2.- Ωσ υπόχρεοι τιρθςθσ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ τθσ παρ. 1.1 ορίηονται όλα τα 

φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςε κάκε είδουσ εκπαιδευτικι διαδικαςία που 

διεξάγεται δια ηϊςθσ με τθν επιμζλεια του Α.Ε.Ι..   

2.- Διαδικαςία ελζγχου πλιρωςθσ προχποκζςεων για τθ ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία 

1. Κάκε φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικι διαδικαςία με φυςικι 

παρουςία, υποχρεοφται να φζρει ςε ζντυπθ μορφι το απαιτοφμενο ανά περίπτωςθ 

πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ που αποδεικνφει τθν πλιρωςθ ςτο πρόςωπό του μιασ εκ των 
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προχποκζςεων που ορίηονται, κακϊσ και ςχετικό ζγγραφο ταυτοπροςωπίασ (φοιτθτικι 

ταυτότθτα ι αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο). 

2. Κατά τθν ζναρξθ ι τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ο διδάςκων κάκε 

μακιματοσ δφναται να ηθτιςει τθν επίδειξθ του πιςτοποιθτικοφ ι τθσ βεβαίωςθσ 

εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ ι αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου. Η επίδειξθ 

πραγματοποιείται με ταυτόχρονο ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ του φυςικοφ προςϊπου 

(φοιτθτικι ταυτότθτα ι αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο). 

3.- Τποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ 

3.1.- Η χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (απλισ χειρουργικισ ι υφαςμάτινθσ με κατάλλθλεσ 

προδιαγραφζσ) είναι υποχρεωτικι, για όλα τα φυςικά πρόςωπα: α) ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

που διεξάγεται δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία των Α.Ε.Ι., β) ςε όλουσ τουσ 

εςωτερικοφσ χϊρουσ των Α.Ε.Ι. και τουσ εςωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ φοιτθτικϊν 

εςτιϊν, και γ) ςε όλουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των Α.Ε.Ι. που παρατθρείται ςυνωςτιςμόσ. 

3.2.- Από τθν υποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ, εξαιροφνται τα άτομα για τα οποία θ 

χριςθ μάςκασ δεν ενδείκνυται για ιατρικοφσ λόγουσ, οι οποίοι αποδεικνφονται με τα 

κατάλλθλα ζγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευςτικϊν προβλθμάτων). 

ε περίπτωςθ κροφςματοσ, εφαρμόηεται το πρωτόκολλο διαχείριςθσ πικανοφ ι 

επιβεβαιωμζνου περιςτατικοφ COVID-19.  

 

Εκ του Μεταπτυχιακοφ 

Η Αν. Διευκφντρια 

Νίκθ Γεωργιάδου  

 


