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Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων – ΔΙΠΑΕ 
 
 
 
Με βάση την ΚΥΑ 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ Β 4́406/24.9.2021), η διεξαγωγή κάθε 

μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται υποχρεωτικά 

δια ζώσης, σύμφωνα με τα ειδικά μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID 19, που αναφέρονται παρακάτω: 

 

1. Στις αίθουσες του Τμήματος επιτρέπεται να προσέρχονται μόνον: 

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον 

εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19,  

ή  

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον 

εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 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 εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού 

κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου,  

ή  

δ) έχουν διαγνωσθεί 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.  

 

2. 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. 

3. Για την αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούνται οι φοιτητές να 

προσέρχονται στην αίθουσα το αργότερο έως και 10 λεπτά πριν από την 

προγραμματισμένη έναρξη των μαθημάτων και όχι νωρίτερα. Οι φοιτητές δε 

θα πρέπει να κυκλοφορούν και να παραμένουν άσκοπα στους διαδρόμους 

του κτιρίου, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.  

4. Κατά την είσοδο στις αίθουσες, είναι απαραίτητη η τήρηση κατάλληλης  

απόστασης μεταξύ των φοιτητών με υποχρεωτική ορθή χρήση 

προστατευτικής μάσκας.  

5. Κατά την είσοδο στις αίθουσες, είναι απαραίτητη η απολύμανση των 

χεριών με χρήση ειδικού αντισηπτικού διαλύματος.  

6. Οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση 

εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, 

καθώς και του σχετικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή 

αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) πάνω στο έδρανό τους, σε εμφανές 

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

αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.  

7. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, δεν επιτρέπονται υπεράριθμοι φοιτητές 

στην αίθουσα. Όσοι φοιτητές δεν έχουν θέση σε έδρανο, θα πρέπει να 

αποχωρούν. 

8. Απαγορεύεται ο συνωστισμός στους κοινόχρηστους κλειστούς χώρους του 

κτιρίου. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, μεταξύ των μαθημάτων και μετά 

το τέλος των μαθημάτων, οι αίθουσες πρέπει να εκκενώνονται πλήρως και να 



αερίζονται. Ο κάθε διδάσκων είναι υπεύθυνος για τον επαρκή αερισμό της 

αίθουσας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του μαθήματος. 

9. Απαγορεύεται η κατανάλωση ποτών και τροφίμων μέσα στις αίθουσες. Η 

μάσκα προστασίας δεν πρέπει να αφαιρείται σε καμία περίπτωση. 

10. Οι θέσεις είναι αριθμημένες. Οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν 

τις ίδιες θέσεις κάθε φορά, και σε κάθε περίπτωση να καταγράφουν τον 

αριθμό της θέσης που χρησιμοποιούν για κάθε διάλεξη που παρακολουθούν. 

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για την ιχνηλάτηση πιθανού 

κρούσματος. 

11. Ας γίνει κατανοητό ότι κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο δεν είναι 

αποτελεσματικό χωρίς την οικειοθελή τήρηση των κανόνων και την ουσιαστική 

συνέργεια των μελών της κοινότητας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να 

εφαρμόσουν απαρέγκλιτα τους παραπάνω κανόνες και να αποφύγουν κάθε 

πράξη που πιθανώς συμβάλλει στην διασπορά του ιού. 


