
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 

«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για 

την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022» 

 

 Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο 

προγραμμάτων α ́, β  ́και γ  ́κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., πραγματοποιείται 

υποχρεωτικά δια ζώσης 

 Στο κάθε ΠΜΣ εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με τον 

Κανονισμό λειτουργίας του. 

 Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με 

φυσική παρουσία  

 Τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται από τα Κέντρα 

Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. και λοιπά 

εκπαιδευτικά προγράμματα που διενεργούνται από τα Α.Ε.Ι. και τις 

επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους (π.χ. Διδασκαλεία) οργανώνονται είτε 

δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο 

διοργάνωσής τους.  

 Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία 

των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους μονάδων τους (Σχολές, Τμήματα, 

Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και διοικητικές υπηρεσίες) διεξάγεται 

κανονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική 

παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. ή με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως αν αυτή 

πραγματοποιείται σε χώρους του 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 για κορωνοι ̈ό COVID-19, ή 

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

εμβολιασμό για κορωνοι ̈ό 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 κορωνοι ̈ό 

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 
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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. 

 Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με 

φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο 

ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο 

πρόσωπό του μιας εκ των άνω προϋποθέσεων καθώς και σχετικό έγγραφο 

ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

 Ειδικώς, οι φοιτητές/τριες οφείλουν όπως 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. 

 Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο/η 

διδάσκων/ουσα κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του 

πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού 

εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού 

προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο/η διδάσκων/ουσα παρακολουθεί 

υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των 

φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται 

με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική 

ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

 Πέραν των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην ΚΥΑ, η παρακολούθηση 

τήρησης των άνω προϋποθέσεων από κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που 

συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία 

πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr» 

σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4830/2021 (Α ́ 169).  

 Έως τη λειτουργία της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» για τα Α.Ε.Ι. , η 

παρακολούθηση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής 

πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με 

κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: 

 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 τους εσωτερικούς 

κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και  

γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός. 
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 Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι.: 

1. καταρτίζεται γραπτό σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά 

ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19  

2. ορίζεται ο/η υπεύθυνος/η διαχείρισης COVID-19 και ο/η 

αναπληρωτής/τρια του/της, ανά κάθε Σχολή ή Τμήμα ή άλλης δομής 

του Α.Ε.Ι. (π.χ. Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως υπεύθυνος/η για την ορθή και ενιαία 

εφαρμογή του σχεδίου του παρόντος.  

 Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (φοιτητικά εστιατόρια, 

κυλικεία κλπ) που βρίσκονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. λειτουργούν 

σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικότερους όρους λειτουργίας που 

ισχύουν στον τομέα της εστίασης, με υπεύθυνο/η τήρησης των έκτακτων 

τον/την ιδιοκτήτη/τρια κάθε επιχείρησης. 

 Τα φοιτητικά εστιατόρια των Α.Ε.Ι. αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, των 

οποίων η χρήση επιτρέπεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που 

επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης. 

Είναι δυνατή η χορήγηση φαγητού σε πακέτο (take away) προς κάθε φυσικό 

πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό ή εξωτερικό 

χώρο του φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού και 

χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους. 

 Τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με τα μέτρα για την αγορά 

τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των προι ̈όντων (delivery) είτε με 

παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), υπό την 

προϋπόθεση χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο 

αναμονής τους. Είναι δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς 

ή εξωτερικούς χώρους του κυλικείου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα 

για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς 

ή εξωτερικούς χώρους αντίστοιχα. 

 Η παράβαση των μέτρων επισύρει  κυρώσεις.  

 Οι φοιτητικές εστίες των Α.Ε.Ι. και του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου 

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας τους και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για όσο 

χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα αποφυγής διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών/τριών στις 

φοιτητικές εστίες. 

 Με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρούνται τα αναγκαία μέτρα 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους 

χώρους των φοιτητικών εστιών. 

 Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται ο/η 

υπεύθυνος/η διαχείρισης COVID-19 και ο/η αναπληρωτής/τρια του/της για 

κάθε φοιτητική εστία που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς τους και 

καθορίζεται το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων εντός της εστίας. 
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 Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

άθλησης, καθώς και σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν 

εντός των Α.Ε.Ι., εφόσον η χρήση και λειτουργία τους δεν πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι., 

εφαρμόζονται τα υγειονομικά μέτρα και το πρωτόκολλο λειτουργίας των 

γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων 

 Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά αναγνωστήρια, τα 

σπουδαστήρια, οι χώροι μελέτης φοιτητών/τριών, οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. 

και τα Μουσεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με το ειδικότερο κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας τους. Κατά την είσοδο στους άνω χώρους απαιτείται η 

επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης 

αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, με ταυτόχρονο έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας του εισερχόμενου φυσικού προσώπου. Η χρήση μη ιατρικής 

μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους 

αυτούς. 

 Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των 

Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., 

ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, 

πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 

πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 

ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την 

προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι 

υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες 

σε αυτή. 

 Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία 

των συμμετεχόντων. Η είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή 

αποφοίτησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού 

εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ 

(48) ώρες πριν την προ βλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης 

διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας. 

 Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημερίδες σύμφωνα με τα 

εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 

και του Υπουργείου Υγείας. 

 Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την ανταλλαγή ή 

μετακίνηση φοιτητών/τριών προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής, ερευνητών/τριών, καθώς και διδακτικού και λοιπού προσωπικού 

των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής προς το εξωτερικό, καθώς και προγράμματα που 

αφορούν στην ανταλλαγή ή την υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών/τριών, 

ερευνητών/τριών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού και επισκεπτών 

καθηγητών/τριών από Ιδρύματα της αλλοδαπής προς Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις χερσαίες 
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και θαλάσσιες μεταφορές καθώς και για τις αεροπορικές μετακινήσεις, 

εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις 

προϋποθέσεις επιβίβασης του συνόλου των επιβατών ημεδαπών και 

αλλοδαπών καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

 Οι φοιτητές/τριες, το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, καθώς 

και το λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής 

υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την 

απολύμανση των χεριών τους. 

 Το Α.Ε.Ι. μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής 

και καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων των Α.Ε.Ι. όπου διεξάγεται 

εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), όπως και τη 

διασφάλιση επαρκούς αερισμού και τον συχνό καθαρισμό τους με την 

εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες, όπως έδρανα, πάγκους εργασίας και 

εργαστηριακό εξοπλισμό. 

 Οι φοιτητές/τριες, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι 

υπεύθυνοι για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που 

περιγράφονται στην ΚΥΑ και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά 

σε δική τους ευθύνη. 

 Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των 

κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η 

παρακολούθηση εφαρμογής τους, πραγματοποιείται κεντρικά από το 

Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι.. 

 Ο/Η Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία 

εφαρμογή των μέτρων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος. 

 Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να 

λαμβάνεται απόφαση για τους τρόπους παρακολούθησης και εφαρμογής των 

μέτρων ανά ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος. 

 Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους 

οποίους διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη 

δυνατή πληρότητα. 

 Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα 

μέτρα που εκάστοτε ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, 

όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών, 

εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών. 

 Στο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. με σχέση δημοσίου δικαίου και 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), καθώς και στο έκτακτο 

επιστημονικό, ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που 

απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε ερευνητικά έργα/προγράμματα μέσω 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα 

μέτρα που ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα  
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 Το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π.), το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες/ουσες π.δ. 407/1980, 

ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες 

καθηγητές/τριες της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικοί 

συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει 

ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.), καθώς και το προσωπικό που 

ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο και οι εισηγητές/τριες επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ή άλλων ακαδημαϊκών δομών, που δεν πληρούται στο πρόσωπό τους μια 

από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, υποχρεούται σε εργαστηριακό 

διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, έναντι 

αντιτίμου, με επιβάρυνση του ίδιου του υπόχρεου. Ο εργαστηριακός έλεγχος 

πραγματοποιείται με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 

διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές 

κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς και διενεργείται υποχρεωτικά δύο 

(2) φορές εβδομαδιαίως έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες προ Τρίτης και 

Παρασκευής αντίστοιχα, και ισχύει έως την ημέρα που καθίσταται 

υποχρεωτική η διενέργεια νέου εργαστηριακού ελέγχου, οπότε και 

επαναλαμβάνεται περιοδικώς. Η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της 

συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19, καθώς και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση 

παραβάσεων πραγματοποιείται με την επιμέλεια είτε της αρμόδιας 

διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., είτε της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας 

του Ε.Λ.Κ.Ε., αναλόγως τον φορέα απασχόλησης του υπόχρεου. 

 Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. δύναται να ανατεθεί σε 

διοικητικό, τεχνικό ή λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος καθήκοντα σχετικά με τη 

παρακολούθηση της διαδικασίας τήρησης των μέτρων προστασίας της 

δημόσιας υγείας, και ιδίως των μέτρων που αφορούν στις πρου ̈ποθέσεις 

εισόδου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, 

αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), βιβλιοθήκες, αίθουσες πολυμέσων, φοιτητικά 

γυμναστήρια και λοιποί χώροι του Ιδρύματος. 

 Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να 

συνάπτεται δημόσια σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4830/2021 μέσω 

της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών που αφορούν στη διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής των 

μέτρων που αφορούν στην τήρηση των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των 

φοιτητών/τριών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου 

διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των απαιτούμενων προϋποθέσεων για 

τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, ο/η 

διδάσκων/ουσα κάθε μαθήματος ή προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η 

εν λόγω αρμοδιότητα υποχρεούται να αποκλείει τον/την φοιτητή/τρια από 

την είσοδό του στον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. 



 7 

 Οι φοιτητές/τριες που διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία παραβιάζοντας μεμονωμένα ή αθροιστικά τις υποχρεώσεις για 

τη φυσική παρουσία, απομακρύνονται από τον χώρο όπου διεξάγεται η 

εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους 

παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Γ  ́του ν. 4777/2021 (Α ́25) και του Εσωτερικού 

Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.. 

 Η παράλειψη υποβολής αίτησης - δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«edupass.gr», σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι το υπόχρεο φυσικό 

πρόσωπο που παρίσταται με φυσική παρουσία πληροί μιας εκ των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων , επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού 

ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, δεν 

συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και δεν επέρχεται η επιβολή 

οποιασδήποτε κύρωσης. 

 

 

 


