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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 24.09.2021
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…
Θέμα 7: Διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων α’ & β΄ κύκλου σπουδών και
άλλες ρυθμίσεις
………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4485/2019 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114),
2. την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069 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, 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021. (Β’
4337),
3. την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν
εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. (Β’ 4207),
4. τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων),
5. τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ τ.Α' 137/29-08-2019),
6. την 3883/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ε3Ο469Β4Μ-ΤΔΕ) πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01.09.2021,
7. την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας και των προϋποθέσεων συμμετοχής των
φοιτητών/τριων, των σπουδαστών, του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του α’ και β’
κύκλου σπουδών και των προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.
Αποφασίζει:
Α. Γενικοί όροι διεξαγωγής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Άρθρο 1
Διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα προγράμματα σπουδών α΄ και β΄ κύκλου και τα
επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
Σύμφωνα με την περίπτωση 8 της ΚΥΑ 57069, κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου πραγματοποιείται δια ζώσης, με την επιφύλαξη της
παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Η πρόβλεψη αυτή τυγχάνει εφαρμογής από την 11η Οκτωβρίου 2021 για τα προγράμματα
σπουδών α’ κύκλου και από την 4η Οκτωβρίου 2021 για τα προγράμματα σπουδών β’ κύκλου και
τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.
Ειδικά για τα προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου, η μέγιστη διάρκεια των διαλέξεων θα είναι 90
λεπτά.
Το Πανεπιστήμιο μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής, καθαριότητας
και απολύμανσης σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.
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Στο πλαίσιο λήψης εκτάκτων μέτρων των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, πέραν τον προβλεπομένων στις διατάξεις της παρούσης,
είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε συμμετέχοντα στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή φοιτητών/τριων, σπουδαστών και διδασκόντων στη δια
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με την περίπτωση 8 της ΚΥΑ 57069, η συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία είναι δυνατή μόνο εφόσον οι συμμετέχοντες επιδείξουν ένα εκ των τεσσάρων
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, που προβλέπονται στη διάταξη.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τη διάταξη, η συμμετοχή των φοιτητών/τριων, των σπουδαστών και
του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, με
την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, πραγματοποιείται εφόσον:
α) «Έχουν ολοκληρώσει προ δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο
ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10»,
β) «Έχουν ολοκληρώσει προ δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και
επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10»,
γ) «Έχουν διαγνωστεί 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)
δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο
PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη
σχετικής βεβαίωσης με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 10. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές
εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως, και έως και είκοσι τέσσερις
(24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το
φυσικό πρόσωπο»,
δ) «Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν,
με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10».
Β. Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των φοιτητών/τριων για τη συμμετοχή
στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του Α’ κύκλου σπουδών.
Άρθρο 3
Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νόμου.
Την ευθύνη και αρμοδιότητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προπτυχιακών
φοιτητών/τριων με τις απαιτήσεις συμμετοχής, που έχει εισαγάγει ο νομοθέτης, φέρει ο
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, στον οποίο και γνωστοποιούνται όλες
οι παράτυπες συμπεριφορές φοιτητών/τριων που διαπιστώνονται από αρμόδιους ελεγκτές και
διδάσκοντες.
Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου συγκροτείται ειδική ομάδα ελέγχου πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων, η οποία αποτελείται από μέλη του προσωπικού που απασχολείται στο Ίδρυμα
και θα έχει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια των επιτοπίων ελέγχων, σύμφωνα με τη
διαδικασία του επόμενου άρθρου. Ειδικώς ως προς την παρουσία των φοιτητών/τριων σε
εργαστήρια, ο έλεγχος αυτός διενεργείται από μέλη του οικείου εργαστηρίου, κατόπιν υπόδειξής
τους από τον Διευθυντή του εργαστηρίου.
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Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
Ο έλεγχος της κατοχής των νομίμων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, όπως αυτά προβλέπονται
από τις οικείες διατάξεις και αναφέρονται ως άνω, γίνεται από τα μέλη της ειδικής ομάδας του
άρθρου 3, πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος των
απαιτήσεων του νόμου.
Προς τον σκοπό της ομαλής και σύντομης διεκπεραίωσης της διαδικασίας των ελέγχων, οι
φοιτητές/τριες ενημερώνονται από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν για την υποχρέωση να φέρουν
το σχετικό έγγραφο, καθώς και έγγραφο ταυτοπροσωπίας, ανά πάσα στιγμή και σε κάθε
συμμετοχή τους σε εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος, προκειμένου να τα επιδείξουν
όταν αυτό τους ζητηθεί. Παράλληλα, ενημερώνονται ότι χωρίς την επίδειξη αυτή δεν είναι
δυνατή η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δύναται να επιδεικνύεται σε έγχαρτη ή ψηφιακή
μορφή.
Οι αρμοδίως εντεταλμένοι ελεγκτές υποχρεούνται όπως φέρουν έγγραφη εντολή του
Πρυτανικού Συμβουλίου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων ελέγχου και όπως την επιδεικνύουν στους
ελεγχόμενους φοιτητές/τριες, όποτε αυτό τους ζητηθεί.
Άρθρο 5
Συνέπειες της μη εμφάνισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.
Σύμφωνα με την περίπτωση 8 της ΚΥΑ 57069, η επίδειξη ενός εκ των τεσσάρων πιστοποιητικώνβεβαιώσεων του άρθρου 2 είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριων στη δια
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του α’ κύκλου σπουδών. Στην περίπτωση όπου προπτυχιακός
φοιτητής έχει αμελήσει να προσκομίσει ή αρνείται να επιδείξει το σχετικό έγγραφο,
ενημερώνεται για το ότι η επίδειξη αυτή αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του
στην οικεία εκπαιδευτική διαδικασία, η δε τυχόν παραμονή του στο χώρο αποτελεί παρεμπόδιση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιδρύματος, η οποία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα κατά το
άρθρο 23 παρ.2δ Ν.4777/2021.
Για κάθε παράτυπη συμπεριφορά που διαπιστώνεται κατά τα ως άνω, οι αρμοδίως εντεταλμένοι
ελεγκτές, καθώς και οι διδάσκοντες, στο βαθμό που αυτό υποπίπτει στην αντίληψή τους,
ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού.
Γ. Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των διδασκόντων και λοιπών
κατηγοριών προσωπικού που υποστηρίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του Α’
κύκλου σπουδών.
Άρθρο 6
Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νόμου.
Την ευθύνη και αρμοδιότητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των μελών του διδακτικού
προσωπικού, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, με τις απαιτήσεις συμμετοχής στην
εκπαιδευτική διαδικασία που έχει εισαγάγει ο νομοθέτης φέρει ο Πρόεδρος του Τμήματος. Ο
Πρόεδρος του Τμήματος αναθέτει σε υπάλληλο της Γραμματείας την άσκηση κάθε ενέργειας,
που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, όπως οι ενέργειες αυτές
εξειδικεύονται ακολούθως.
Άρθρο 7
Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης και πριν την έναρξη των διαλέξεων, τα μέλη του διδακτικού
προσωπικού καλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, προκειμένου
να επιδείξουν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που φέρουν. Το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση δύναται να επιδεικνύεται σε έγχαρτη ή ψηφιακή μορφή.
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Ο αρμόδιος εντεταλμένος προς τούτο υπάλληλος της Γραμματείας επιθεωρεί το επιδεικνυόμενο
έγγραφο και ελέγχει την ταυτοπροσωπία του κατόχου του.
Ο αρμόδιος εντεταλμένος προς τούτο υπάλληλος της Γραμματείας καταχωρεί τα στοιχεία του
διδάσκοντος και πληροφορίες εκ του εγγράφου στις ειδικές λίστες του επόμενου άρθρου.
Άρθρο 8
Τήρηση λιστών για τη διάκριση μεταξύ κατηγοριών εγγράφων.
Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των μελών του διδακτικού προσωπικού στις απαιτήσεις του
νόμου, ο αρμόδιος εντεταλμένος προς τούτο υπάλληλος της Γραμματείας καταρτίζει λίστα
διδασκόντων υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (Λίστα Α΄, περ. γ του άρθρου 2 της
παρούσης) και λίστα εξαιρουμένων της υποχρέωσης αυτής (Λίστα Β΄, περ. α-β-δ της παρούσης).
Σκοπός της τήρησης των λιστών αυτών είναι: α) η αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των
απαιτήσεων του νόμου, η οποία καθίσταται εμφανώς δυσχερέστερη στην περίπτωση της
διαρκούς αναζήτησης του συνόλου των υπόχρεων σε επίδειξη και όχλησης αυτών, β) η αποφυγή
της άσκοπης ταλαιπωρίας και έκθεσης των υπόχρεων της δεύτερης κατηγορίας, δια της συνεχούς
επίδειξης των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αυτοί έχουν εκδώσει άπαξ, β) η αποφυγή της
άσκοπης έκθεσης των υπόχρεων της πρώτης κατηγορίας, δια της δημόσιας επίδειξης των
βεβαιώσεων που αυτοί πρέπει να εκδίδουν εβδομαδιαίως.
Η συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων στις δύο λίστες συνιστά επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων, για την οποία οι υπόχρεοι σε επίδειξη ενημερώνονται εγγράφως κατά τη στιγμή της
πρώτης επίδειξης των εγγράφων τους, μέσω της εγχείρισης ειδικώς συνταχθέντος ενημερωτικού
εντύπου. Το ενημερωτικό έντυπο συντάσσεται με τη συνδρομή της Υπεύθυνης Προστασίας
Δεδομένων του ΟΠΑ, εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων. Η επεξεργασία που διενεργείται περιλαμβάνει μόνο τις απολύτως αναγκαίες
πληροφορίες προς την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής
της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
Οι πληροφορίες αυτές, ανά κατηγορία λίστας, είναι:
α. Ως προς τη λίστα υποχρέων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (Λίστα Α΄): Ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, τύπος του διαγνωστικού ελέγχου που διενεργήθηκε και ημερομηνία διενέργειας
αυτού.
Β. Ως προς τη λίστα εξαιρουμένων από την υποχρέωση σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου
(Λίστα Β΄): Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, λόγος εξαίρεσης (ολοκλήρωση εμβολιασμού, νόσηση κατά
το τελευταίο εξάμηνο, νόσηση και μία δόση εμβολίου) και ημερομηνία λήξης ισχύος
πιστοποιητικού νόσησης.
Άρθρο 9
Έλεγχος της συμμόρφωσης μετά τη σύνταξη των λιστών.
Από τη στιγμή που συντάσσεται η λίστα εξαιρουμένων από την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου (Λίστα Β’) και καταχωρούνται οι σχετικές ως άνω πληροφορίες, οι
διδάσκοντες που έχουν καταχωρηθεί σε αυτή συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς
να απαιτείται να επιδείξουν εκ νέου το πιστοποιητικό τους. Για τους διδάσκοντες που έχουν
προσκομίσει πιστοποιητικό νόσησης, η εξαίρεση της υποχρέωσης επίδειξης ισχύει μέχρι τη
συμπλήρωση 180 ημερών από την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.
Οι διδάσκοντες που τυγχάνουν καταχωρηθέντες στη λίστα υποχρέων σε διενέργεια
διαγνωστικού ελέγχου (Λίστα Α΄) ενημερώνονται από τον αρμοδίως εντεταλμένο προς τούτο
υπάλληλο της Γραμματείας για την ημερομηνία κατά την οποία οφείλουν να προσκομίσουν προς
επίδειξη την επόμενη βεβαίωση. Η επίδειξη αυτή γίνεται αποκλειστικά στη Γραμματεία του
Τμήματος και μόνον στον αρμόδιο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι
διδάσκοντες της Λίστας Α’ οφείλουν να επιδεικνύουν τη βεβαίωσή τους πριν την έναρξη της
πρώτης διάλεξης μετά τη λήξη ισχύος της προτέρως επιδειχθείσας, ως προϋπόθεση για τη
συμμετοχή τους σε αυτή. Τα αρμόδια όργανα του Τμήματος λαμβάνουν κάθε μέριμνα, ώστε η
επίδειξη αυτή να γίνεται χωρίς την παρουσία τρίτων προσώπων, προς αποφυγή διακρίσεων ή
δημιουργίας δυσμενών εντυπώσεων σε βάρος των υπόχρεων.
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Άρθρο 10
Συνέπειες της μη εμφάνισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.
Σύμφωνα με την περίπτωση 8 της ΚΥΑ 57069, η επίδειξη ενός εκ των τεσσάρων πιστοποιητικώνβεβαιώσεων του άρθρου 2 είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών του διδακτικού
προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Στην περίπτωση όπου διδάσκων έχει
αμελήσει να προσκομίσει ή αρνείται να επιδείξει το σχετικό έγγραφο, ενημερώνεται εκ νέου από
τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος για την υποχρέωσή του αυτή.
Για κάθε παράτυπη συμπεριφορά που διαπιστώνεται κατά τα ως άνω, ο Πρόεδρος του Τμήματος
ενημερώνει τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ για τις νόμιμες
ενέργειες.
Δ. Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των φοιτητών/τριων και των
διδασκόντων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία του Β’ κύκλου σπουδών.
Άρθρο 11
Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νόμου.
Την ευθύνη και αρμοδιότητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριων και των διδασκόντων σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις
απαιτήσεις συμμετοχής, που έχει εισαγάγει ο νομοθέτης, φέρει ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Ο
Διευθυντής αναθέτει σε υπάλληλο της Γραμματείας του Προγράμματος την άσκηση κάθε
ενέργειας, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, όπως οι ενέργειες
αυτές εξειδικεύονται ακολούθως.
Άρθρο 12
Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης και πριν την έναρξη των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες,
καθώς και οι διδάσκοντες, κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καλούνται όπως
προσέλθουν στη Γραμματεία του οικείου Προγράμματος, προκειμένου να επιδείξουν το
πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που φέρουν, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Το
απαιτούμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δύναται να επιδεικνύεται σε έγχαρτη ή ψηφιακή
μορφή.
Ο αρμόδιος εντεταλμένος προς τούτο υπάλληλος της Γραμματείας επιθεωρεί το επιδεικνυόμενο
έγγραφο και ελέγχει την ταυτοπροσωπία του κατόχου του.
Ο αρμόδιος για τον έλεγχο συμμόρφωσης υπάλληλος της Γραμματείας του ΠΜΣ καταχωρεί τα
στοιχεία του υποχρέου και πληροφορίες εκ του εγγράφου στις ειδικές λίστες, που καταρτίζονται
και τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.
Ειδικώς ως προς τους φοιτητές/τριες, οι πληροφορίες αυτές, ανά κατηγορία λίστας, είναι:
α. Ως προς τη λίστα υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (Λίστα Α΄): Ονοματεπώνυμο,
αριθμός μητρώου, τύπος του διαγνωστικού ελέγχου που διενεργήθηκε και ημερομηνία
διενέργειας αυτού.
Β. Ως προς τη λίστα εξαιρουμένων από την υποχρέωση σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου
(Λίστα Β΄): Ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, λόγος εξαίρεσης (ολοκλήρωση εμβολιασμού,
νόσηση κατά το τελευταίο εξάμηνο, νόσηση και μία δόση εμβολίου) και ημερομηνία λήξης
ισχύος πιστοποιητικού νόσησης.
Άρθρο 13
Έλεγχος της συμμόρφωσης μετά τη σύνταξη των λιστών.
Από τη στιγμή που συντάσσεται η λίστα εξαιρουμένων από την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου (Λίστα Β’) και καταχωρούνται οι σχετικές ως άνω πληροφορίες, οι
φοιτητές/τριες και διδάσκοντες, που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα αυτή, συμμετέχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να απαιτείται να επιδείξουν εκ νέου το πιστοποιητικό τους. Για
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τους προσκομίσαντες πιστοποιητικό νόσησης, η εξαίρεση της υποχρέωσης επίδειξης ισχύει μέχρι
τη συμπλήρωση 180 ημερών από την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.
Οι φοιτητές/τριες και διδάσκοντες που τυγχάνουν καταχωρηθέντες/είσες στη λίστα υπόχρεων
σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (Λίστα Α΄) ενημερώνονται από τον αρμόδιο εντεταλμένο
προς τούτο υπάλληλο της Γραμματείας για την ημερομηνία κατά την οποία οφείλουν να
προσκομίσουν προς επίδειξη την επόμενη βεβαίωση. Η επίδειξη αυτή γίνεται αποκλειστικά στη
Γραμματεία του ΠΜΣ και μόνον στον αρμόδιο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης. Σε κάθε
περίπτωση, τα πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στη Λίστα Α’ οφείλουν να επιδεικνύουν τη
βεβαίωσή τους πριν την έναρξη της πρώτης διάλεξης μετά τη λήξη ισχύος της προτέρως
επιδειχθείσας, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Τα αρμόδια όργανα του ΠΜΣ
λαμβάνουν κάθε μέριμνα, ώστε η επίδειξη αυτή να γίνεται χωρίς την παρουσία τρίτων
προσώπων, προς αποφυγή διακρίσεων ή δημιουργίας δυσμενών εντυπώσεων σε βάρος των
υπόχρεων.
Άρθρο 14
Συνέπειες της μη εμφάνισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.
Σύμφωνα με την περίπτωση 8 της ΚΥΑ 55732, η επίδειξη ενός εκ των τεσσάρων πιστοποιητικώνβεβαιώσεων του άρθρου 2 είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή φοιτητών/τριων και
διδασκόντων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των ΠΜΣ.
Στην περίπτωση όπου μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει αμελήσει να προσκομίσει ή αρνείται να
επιδείξει το σχετικό έγγραφο, ενημερώνεται εκ νέου από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος
για την υποχρέωσή του αυτή. Στην περίπτωση όπου ο υπόχρεος σε επίδειξη εμμένει στην
παρουσία του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, χωρίς την κατά τα ως άνω τήρηση των
απαιτήσεων του νόμου, ενημερώνεται για το ότι η τυχόν παραμονή του στο χώρο αποτελεί
παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιδρύματος, η οποία αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα κατά το άρθρο 23 παρ.2δ Ν.4777/2021. Παράλληλα, η παρουσία αυτή λογίζεται ως
απουσία από την εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Για κάθε παράτυπη συμπεριφορά που διαπιστώνεται κατά τα ως άνω, ο Διευθυντής του ΠΜΣ
ενημερώνει τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.
Στην περίπτωση όπου διδάσκων έχει αμελήσει να προσκομίσει ή αρνείται να επιδείξει το σχετικό
έγγραφο, ενημερώνεται εκ νέου από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος για την υποχρέωσή
του αυτή.
Για κάθε παράτυπη συμπεριφορά που διαπιστώνεται κατά τα ως άνω, ο Πρόεδρος του Τμήματος
ενημερώνει τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού για τις νόμιμες
ενέργειες.
Ε. Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων φοιτητών/τριων και διδασκόντων για
τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.
Άρθρο 15
Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νόμου.
Την ευθύνη και αρμοδιότητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των φοιτητών/τριων,
σπουδαστών, συμμετεχόντων και διδασκόντων στα προγράμματα κατάρτισης του Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης με τις απαιτήσεις συμμετοχής που έχει εισαγάγει ο νομοθέτης φέρει ο
Διευθυντής του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ. Ο Διευθυντής αναθέτει σε υπαλλήλους του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης την άσκηση κάθε ενέργειας, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
αυτής.
Άρθρο 16
Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και συνέπειες της μη επίδειξης αυτών.
Ως προς τη διαδικασία του ελέγχου των απαιτούμενων εκ του νόμου πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων, καθώς και ως προς τις συνέπειες της μη επίδειξης αυτών ισχύουν και
εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις των άρθρων 12-13-14 του Μέρους Δ’ της παρούσης,
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εφαρμοζόμενες από τον Διευθυντή του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και τη Γραμματεία του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης.
ΣΤ. Διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επισκεπτών διδασκόντων για τη
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία του α’ και β’ κύκλου σπουδών και του
ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.
Άρθρο 17
Αρμόδια όργανα και διαδικασία για τον έλεγχο της συμμόρφωσης.
Διδάσκοντες, επισκέπτες Καθηγητές και πάσης φύσεως εξωτερικοί συνεργάτες και
προσκεκλημένοι, οι οποίοι προσκαλούνται ως εισηγητές σε πάσης φύσεως εκπαιδευτική
δραστηριότητα, χωρίς να συνδέονται συμβατικώς με το Ίδρυμα, μπορούν να συμμετέχουν σε
αυτή κατόπιν επίδειξης του απαιτούμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης το οποίο έχουν εκδώσει
και φέρουν νομίμως.
Προς το σκοπό αυτό, τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής ενημερώνονται εγκαίρως από τα
αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης όργανα (Πρόεδροι Τμήματος, Διευθυντές ΠΜΣ,
Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, καθώς και οικείες Γραμματείες), για την ανάγκη προσκόμισης των ως
άνω απαιτούμενων εγγράφων και επίδειξης αυτών πριν την είσοδό τους σε χώρο διεξαγωγής
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η επίδειξη των εγγράφων αποτελεί προϋπόθεση για τη
συμμετοχή τους στη δραστηριότητα αυτή.
Ζ. Έναρξη και λήξη ισχύος.
Οι ρυθμίσεις της παρούσης τίθενται σε ισχύ από την 11η Οκτωβρίου 2021 για τα προγράμματα
σπουδών α’ κύκλου και από την 4η Οκτωβρίου 2021 για τα προγράμματα σπουδών β’ κύκλου και
τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.
Οι ρυθμίσεις της παρούσης διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους
2021-2022, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων από το νομοθέτη, στο βαθμό που
αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.
…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………
Ακριβές Απόσπασμα
Αθήνα, 28-09-2021
Ο Πρύτανης
*
Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.
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