
Επείγουσα ενημέρωση για νέα μέτρα που αφορούν τον COVID‐19  
και ισχύουν για τα ΑΕΙ από τη Δευτέρα 13/9 (06:00) έως και  

τη Δευτέρα 20/9 (06:00) 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές, 

    δημοσιεύθηκε σήμερα (ημέρα Κυριακή, 12/9, λίγες ώρες πριν την ισχύ της!) η ΚΥΑ 
Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  55400,  η  οποία  αφορά  τα  έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID‐19 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 
και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00. Σύμφωνα 
με αυτά: 

α)  Οι  φοιτητές  εξακολουθούν  να  προσέρχονται  στην  εξεταστική  του  Σεπτεμβρίου 
σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  94102/29.7.2021,  δηλαδή  ΚΑΙ  με  τη  χρήση  self‐test.  Κατά 
συνέπεια, και αν δεν αλλάξει κάτι στις 20/9, εκτιμώ ότι η δυνατότητα self‐test θα 
διατηρηθεί για όλη τη διάρκεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 

β) Φοιτητές  (προπτυχιακοί,  μεταπτυχιακοί  και  υπ.  διδάκτορες)  και  το  σύνολο  του 
διδακτικού  προσωπικού  (ΔΕΠ,  ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ,  ΠΔ407,  ΕΔΒΜ,  κλπ.)  προσέρχονται σε 
κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα, εργαστήριο, άσκηση πεδίου, κλπ.) με 
τη χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού (14 ημερών) ή πιστοποιητικού νόσησης. 

Αν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό, πρέπει να κάνουν τεστ PCR ή rapid  (όχι self‐test) 
με δική τους δαπάνη. Το τεστ πρέπει να γίνεται 2 φορές την εβδομάδα, ΠΡΙΝ από 
την  Τρίτη  και  Παρασκευή  και  το  πολύ  24  ώρες  πριν  τη  συμμετοχή  τους  στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η εφαρμογή της διάταξης είναι ιδιαίτερα απαιτητική (για τους μη εμβολιασμένους) 
αφού π.χ. αν έχει μάθημα Δευτέρα πρωί θα πρέπει να βρει  ιατρικό κέντρο για να 
κάνει  τεστ  την  Κυριακή.  Σε  κάθε  περίπτωση πρακτικά  θα  πρέπει  να  γίνονται  τεστ 
κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. 

Πρακτικά  η  πρώτη  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  του  Τμήματος  είναι  η  πρώτη 
άσκηση πεδίου  2ου  και  3ου  έτους  (Παρασκευή  24/9). Όσοι  θα  συμμετάσχετε,  θα 
πρέπει  να  κάνετε  τεστ  την  Πέμπτη  23/9.  Αναλυτικές  διευκρινήσεις  για  το  πότε 
πρέπει να γίνονται τα τεστ θα σας δοθούν με επόμενο εμαιλ. 

Υπενθυμίζω  ότι  η  εκπόνηση  μεταπτυχιακής  ή  διδακτορικής  διατριβής  αποτελεί 
τμήμα της εκπαίδευσης 2ου και 3ου κύκλου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Κατά 
συνέπεια, η διάταξη αυτή αφορά και  το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υπ.  διδακτόρων,  κάθε  φορά  που  προσέρχονται  στο  ΑΠΘ,  είτε  παρακολουθούν 
κάποιο  μάθημα,  είτε  υλοποιούν  τμήμα  της  διατριβής  τους.  Άρα  όλοι  οι 
μεταπτυχιακοί  φοιτητές  και  υπ.  διδάκτορες  που  προσέρχονται  στο  ΑΠΘ  (για 
οποιοδήποτε λόγο) θα πρέπει να κάνουν και αυτοί 2  test  την εβδομάδα, εκτός αν 
διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. 



γ) Οι εργαζόμενοι σε Γραμματείες (π.χ. Γραμματεία Τμήματος, Γραμματείες Τομέων, 
Τεχνικό  προσωπικό)  που  δεν  έχουν  πιστοποιητικό  εμβολιασμού  (14  ημερών)  ή 
νόσησης, έχουν υποχρέωση διενέργειας ενός (1) τεστ PCR ή rapid κάθε εβδομάδα. 
Δεν  έχει  οριστεί  το  ποιά  μέρα  θα  γίνεται  το  τεστ  αυτό,  θα  ενημερωθείτε  όταν 
έχουμε ενημέρωση από τη Διοίκηση του ΑΠΘ 

δ)  Άσχετα  με  τη  συμμετοχή  τους  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  όλοι  οι 
εκπαιδευτικοί  και  πανεπιστημιακοί  που προσέρχονται  στο ΑΠΘ  (ΔΕΠ,  ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ, 
ΠΔ407, διδάσκοντες μέσω ΕΔΒΜ, Ομότιμοι Καθηγητές, Συνταξιούχοι, κλπ.) που δεν 
έχουν  πιστοποιητικό  εμβολιασμού  (14  ημερών)  ή  νόσησης,  έχουν  υποχρέωση 
διενέργειας δύο (2) τεστ PCR ή rapid κάθε εβδομάδα. Δεν έχει οριστεί το ποιά μέρα 
θα γίνεται το τεστ αυτό, θα ενημερωθείτε μετά από επικοινωνία με τη Διοίκηση του 
ΑΠΘ, όμως είναι λογικό να είναι οι  ίδιες ημέρες με αυτές που απαιτούνται για  το 
εκπαιδευτικό έργο. 

ε)  Το  πιο  σημαντικό:  Καθορίζεται  ότι  κάθε  εκπαιδευτική  διαδικασία  1ου 
(προπτυχιακού) και 2ου (μεταπτυχιακού) κύκλου γίνεται μόνο δια ζώσης, με την 
επιφύλαξη της πρόβλεψης ότι για τα ΠΜΣ μέχρι 35% των μαθημάτων μπορεί να 
γίνει από απόσταση. 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα τουλάχιστον με την ΚΥΑ, τα μαθήματα (προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά) θα ξεκινήσουν το Χειμερινό Εξάμηνο μόνο με φυσική παρουσία. 

Σε συνέχεια των παραπάνω: 

1) Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου συνεχίζεται κανονικά με τον τρόπο 
που  ίσχυε  μέχρι  τώρα  (δηλαδή  χρήση  και  self‐test),  αποκλειστικά  όμως από  τους 
προπτυχιακούς φοιτητές. Όλοι οι υπόλοιποι (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, υπ. διδάκτορες, κλπ.) δεν μπορούν να κάνουν χρήση του self‐test, αφού 
υπάρχουν  (σε  άλλα  σημεία  της  ΚΥΑ)  ρητές  αναφορές  που  δεν  περιλαμβάνουν  τα 
self‐test. 

2) Όλο το προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΠΔ407, διδάσκοντες μέσω ΕΔΒΜ, Ομότιμοι 
Καθηγητές,  κλπ.),  καθώς  και  το  σύνολο  των  μεταπτυχιακών  και  προπτυχιακών 
φοιτητών προσέρχονται στο ΑΠΘ μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή 
με 2 test (rapid ή PCR). Ειδικά για τα μαθήματα, θα πρέπει το τεστ να έχει γίνει το 
πολύ 24 ώρες πριν την πρώτη εκπαιδευτική διαδικασία. 

3)  Όλο  το  διοικητικό  και  τεχνικό  προσωπικό  προσέρχεται  στο  ΑΠΘ  μόνο  με 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή με 1 test (rapid ή PCR). 

4) Θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού 
και  νόσησης  μόλις  έχουμε  τη  σχετική  πληροφορία,  σε  συνεννόηση  με  την  Data 
Protection Officer και τη Διοίκηση του ΑΠΘ. 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 


