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Θέμα : Εφαρµογή των διατάξεων της με αριθμ. 119847|ΓΔ6|23-09-2021 ( ΦΕΚ 4406|Β΄|24-09-

2021) KYA

Σχετ: Η με αριθµ. 119847|ΓΔ6|23-09-2021 ( ΦΕΚ 4406|Β'|24-09-2021) KYA µε θέμα «Λειτουργία

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.E.I.) και µέτρα για την αποφυγή διάδοσης του

κορωνο'ίού COVlD-19 κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022».

Στο άρθρο 3, «Προυποθέσεις συµµετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των

Α.Ε.Ι.», της ανωτέρω ΚΥΑ, ορίζεται ότι:

«I. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται µε φυσική παρουσία εντός τωνΑ.Ε.!.

συμµετέχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά µια από τις ακόλουθες

προυποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ηµερών τον εμδολιασμό για κορωνοί'ό

πόνων-19, ή

6) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εµδολιασμό για κορωνοίό

(τον…-19 µε µία (1) δόση εµβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοί'ό COVID-JQ, ή γ) έχουν

νοσήσει από κορωνσίό COVlD-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20)

ηµερών και µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την ηµεροµηνία διάγνωσης τους ως

θετικού κρούσµατα; κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακσύ ελέγχου, ή 6) έχουν διαγνωσθεί

αρνητικσί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κσρωνσί'ό COVID-IQ µε τη µέθοδο PCR που έχει

διενεργηθεί µε τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματσς, είτε σε εξέταση

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κσρωνοί'οό COVID-19 (rapid test)»..

Καθώς, η Διοικούσα Επιτροπή, στην με αριθµ. 38/08-10-2021 (Θέµα 10) συνεδρίαση της,

αποφάσισε τη δια ζώσης έναρξη των μαθημάτων του χειµερινού εξαµήνου από τις 18 Οκτωβρίου

2021, παρακαλείστε για την άµεση ενηµέρωση των μελών της Σχολής σας (μέλη ΔΕΠ,

ΕΔ|Π|ΕΤΕΠ|ΕΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) σχετικά µε τις προδποΘέσεις συμµετοχής

στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, της

119847|ΓΔ6|23-09-2021 ΚΥΑ.

Επισηµαίνεται ότι για την τήρηση των προδποΘέσεων συ µμετοχής µε Φυσική παρουσία

στους χώρους του πανεπιστη µίου, δεν αρκεί η υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρµα



«edupass.gov.gr», αλλά θα πρέπει οι μετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία να

φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις παραπάνω προύποθέσεις του άρθρου 3, της ΚΥΑ.
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