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Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διά ζώσης διδασκαλία 

Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες συμμετέχουν στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του 

Τμήματος μόνο όταν πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις: 

 επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού έχοντας ολοκληρώσει προ 14 τουλάχιστον 

ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή 

 επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου (έχουν νοσήσει από 

κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών 

και μικρότερο των 180 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού 

κρούσματος, κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, με επίδειξη 

πιστοποιητικού), ή 

 επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή 

PCR) για κορωνοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την 

προσέλευσή τους στο Τμήμα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ή 

 έχουν ολοκληρώσει προ 14 τουλάχιστον ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-

19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19. 

 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες 

προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική: 

α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία 

β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Τμήματος και 

γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του Τμήματος όπου παρατηρείται συνωστισμός. 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούνται 

να φέρουν σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση 

που αποδεικνύει την πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων που αναφέρονται παραπάνω, 

καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική 

ταυτότητα ή διαβατήριο). 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 φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί 

τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους. 

Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται στους φοιτητές να προσέρχονται στο Τμήμα 

τουλάχιστον 15’ πριν την προγραμματισμένη έναρξη του μαθήματος. 

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν αμέσως από τις αίθουσες 

διδασκαλίας. Οι αίθουσες θα παραμένουν άδειες για μισή ώρα μεταξύ των μαθημάτων. 

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

Πανεπιστημίου ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΑ. 

*** 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Covid 19 που όρισε το Πρυτανικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος (πατήστε εδώ) σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση διαχείρισης κρουσμάτων ισχύουν τα 

ορισθέντα στην παράγραφο 8 του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Covid 19 Οκτωβρίου 2020. 

 

edupass.gov.gr 

Αναμένεται η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών θυρίδων του Τμήματος στην 

πλατφόρμα edupass.gov.gr (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση). Με την ενεργοποίηση των 

ηλεκτρονικών θυρίδων οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία 

στην εκπαιδευτική διαδικασία θα εισέρχονται στο «edupass.gov.gr» και θα ακολουθούν τα δύο 

βήματα που τους υποδεικνύει η πλατφόρμα: αρχικά θα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής 

παρουσίας τους στους χώρους του ΑΕΙ και κατόπιν θα αιτούνται την καταχώρισή τους στην 

ηλεκτρονική θυρίδα του ΑΕΙ, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους 

(εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ 

(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο σύστημα edupass.gov.gr. 

Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα 

πρωτόκολλα) γίνεται άπαξ. Όσοι, σύμφωνα και με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά 

μέτρα, απαιτείται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test, το δηλώνουν στην 

πλατφόρμα σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε κάθε περίπτωση, για να 

μπορούν να εισέλθουν στις Σχολές τους, οι φοιτητές, πέραν της εκτύπωσης της δήλωσης 

στο edupass.gov.gr, οφείλουν να έχουν μαζί τους και το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό/δήλωση, βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων. 

 

Από τη Γραμματεία 

        Κόρινθος, 8 Οκτωβρίου 2021 

http://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/2021-2022/Protokolo-covid19_ap.3-6.10.2021.pdf

