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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 119847/ΓΔ6/2021 (ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021) 

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

του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» 4406 τ Β’/24.9.2021 όλα τα μέλη 

του Τμήματος που με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική ή διοικητική 

διαδικασία εντός των εγκαταστάσεων του, είναι υποχρεωμένοι να έχουν: 

1. ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για SARS-CoV-2, 

ή 

2. ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για SARS-CoV-2, 

με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό SARS-CoV-2, 

ή 

3. νοσήσει από κορωνοϊό SARS-CoV-2, 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 

4. διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2, με τη μέθοδο PCR σε 

δείγμα στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, ή με εξέταση ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου SARS-CoV-2, (rapid test). 

 

5. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα 

οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. 

6. Άτομα που δεν πληρούν καμία προϋπόθεση εισόδου, θα πρέπει να αποχωρήσουν και να 

επανέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μελλοντικό χρόνο, έχοντας μαζί τους τα κατάλληλα 

αποδεικτικά έγγραφα. Η άρνηση ή η αδυναμία γνωστοποίησης ενός από τα παραπάνω 

στοιχεία δεν θα επιτρέψει την είσοδο των μελών αυτών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και 

παρακαλούνται αυτά τα μέλη να μην προσέλθουν στο Τμήμα. 

7. Όλοι οι εισερχόμενοι στα κτίρια του Τμήματος ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους και 

ανεξαρτήτως δραστηριότητας θα πρέπει να μπορούν να επιδεικνύουν τα αναγκαία έγγραφα 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή [πιστοποιητικά-βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας (ακαδημαϊκή 

ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) στον υπεύθυνο ελέγχου. Τονίζεται ότι η 

παραπάνω διαδικασία ελέγχου διεξάγεται αποκλειστικά για λόγους υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο διάστημα καθορίζεται από 

την ΚΥΑ. Σε κανένα στάδιο δεν καταγράφονται προσωπικά στοιχεία των ατόμων που 

ελέγχονται, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. 


