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Θζμα 3:
Ραρακολοφθηςη και εφαρμογή των μζτρων για τη λειτουργία του Ο.Ρ.Α. κατά το
ακαδ. ζτοσ 2021-2022
………………..................................................................................................................................................
Το Πρυτανικό Συμβοφλιο του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, μετά από ςυηιτθςθ και
λαμβάνοντασ υπόψθ:
α. Τθν παρ.6 του άρκρου 14 τθσ ΚΥΑ 119847 «Λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) και μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ
2021-2022» *ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021]
β. Τθν από 24-9-2021 απόφαςθ Συγκλιτου του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Συνεδρίαςθ Χ)
με τίτλο «Δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία Προγραμμάτων Α’ και Βϋ κφκλου ςπουδϊν και άλλεσ
ρυκμίςεισ»
γ. Τισ διατάξεισ του Ν.4485/2019 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ
για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ τ.Α' 114/04-08-2017),
δ. Τθν ΚΥΑ Αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον
κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, για το
διάςτθμα από τθ Δευτζρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 ζωσ και τθ Δευτζρα, 4 Οκτωβρίου 2021». *ΦΕΚ τ.Β’
4441/25-09-2021],
ε. Τθν ΚΥΑ Αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570 Εφαρμογι του υποχρεωτικοφ μζτρου του διαγνωςτικοφ
ελζγχου νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19 ςε υπαλλιλουσ του Δθμοςίου που παρζχουν εργαςία
με φυςικι παρουςία ςτον τόπο εργαςίασ. *ΦΕΚ τ.Β’ 4207/12-09-2021],
ςτ. Τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων),
η. Τισ διατάξεισ του ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2016/680» *ΦΕΚ τ.Α' 137/29-08-2019],
θ. τθν 4829/07.09.2020 Πράξθ ςυγκρότθςθσ του Πρυτανικοφ Συμβουλίου του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, θ κθτεία του οποίου είναι τετραετισ, ιτοι ζωσ 31.08.2024 (ΑΔΑ:
ΨΑ4Ι469Β4Μ-86Γ),
κ. Τθν ανάγκθ ρφκμιςθσ τθσ διαδικαςίασ και των προχποκζςεων ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν/τριων,
των ςπουδαςτϊν, του τακτικοφ και ζκτακτου διδακτικοφ προςωπικοφ του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτθ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία του β’ κφκλου ςπουδϊν και των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.
Αποφαςίηει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Συμμετοχή των φοιτητών/τριων ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία του β’ κφκλου ςπουδών
Άρθρο 1
Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ φοιτητών ςτα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του β’ κφκλου ςπουδϊν, που
διενεργείται με φυςικι παρουςία, είναι επιτρεπτι υπό τον όρο ότι αυτοί/εσ πλθροφν μια από τισ
τζςςερισ προχποκζςεισ του άρκρου 3 παρ.1 τθσ ΚΥΑ 119847 και μόνο εφόςον επιδείξουν ζνα εκ των
τεςςάρων πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων, που προβλζπονται ςτθ διάταξθ.
Ειδικότερα, οι προχποκζςεισ αυτζσ είναι:
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α) ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερϊν τον εμβολιαςμό για κορωνοϊό
COVID-19, ι
β) ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερϊν τον εμβολιαςμό για κορωνοϊό
COVID-19 με μία (1) δόςθ εμβολίου λόγω νόςθςισ τουσ από κορωνοϊό COVID-19, ι
γ) ζχουν νοςιςει από κορωνοϊό COVID-19 και ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των
είκοςι (20) θμερϊν και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν από τθν θμερομθνία
διάγνωςισ τουσ ωσ κετικοφ κροφςματοσ κατόπιν διεξαγωγισ εργαςτθριακοφ ελζγχου, ι
δ) ζχουν διαγνωςκεί αρνθτικοί είτε ςε εργαςτθριακό ζλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τθ μζκοδο
PCR που ζχει διενεργθκεί με τθ λιψθ ςτοματοφαρυγγικοφ ι ρινοφαρυγγικοφ επιχρίςματοσ, είτε ςε
εξζταςθ ταχείασ ανίχνευςθσ αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid test). Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ
νόςθςθσ διενεργείται δφο (2) φορζσ εβδομαδιαίωσ ζωσ ςαράντα οχτϊ (48) ϊρεσ πριν από τθν Τρίτθ
και τθν Παραςκευι αντίςτοιχα.
Η χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (απλισ χειρουργικισ ι υφαςμάτινθσ με κατάλλθλεσ
προδιαγραφζσ) είναι υποχρεωτικι, για όλουσ τουσ φοιτθτζσ/τριεσ: α) ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που
διεξάγεται δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία των Α.Ε.Ι., β) ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των
Α.Ε.Ι. και τουσ εςωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ φοιτθτικϊν εςτιϊν, και γ) ςε όλουσ εξωτερικοφσ
χϊρουσ των Α.Ε.Ι. που παρατθρείται ςυνωςτιςμόσ.
Από τθν υποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ, εξαιροφνται οι φοιτθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν
ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν είναι εφικτι θ διεξαγωγι τουσ με τθ χριςθ μθ ιατρικισ
μάςκασ κακϊσ και τα άτομα για τα οποία θ χριςθ μάςκασ δεν ενδείκνυται για ιατρικοφσ λόγουσ, οι
οποίοι αποδεικνφονται με τα κατάλλθλα ζγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευςτικϊν προβλθμάτων).
Άρθρο 2
Αρμόδιο όργανο για τον ζλεγχο των προχποθζςεων ςυμμετοχήσ φοιτητών/τριων ςτα
Ρρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Σφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Απόφαςθσ Συγκλιτου ΟΠΑ, τθν ευκφνθ για τον ζλεγχο τιρθςθσ των
προχποκζςεων ςυμμετοχισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν φζρει ο Διευκυντισ του ΠΜΣ. Ο Διευκυντισ
ανακζτει ςε υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ του Προγράμματοσ τθν άςκθςθ κάκε ενζργειασ, που είναι
αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ.
Άρθρο 3
Διαδικαςία ελζγχου πιςτοποιητικών και βεβαιώςεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων.
Πριν τθν ζναρξθ των διαλζξεων, οι φοιτθτζσ/τριεσ κάκε Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
καλοφνται όπωσ προςζλκουν ςτθ Γραμματεία του οικείου Προγράμματοσ, προκειμζνου να
επιδείξουν το πιςτοποιθτικό ι τθ βεβαίωςθ που φζρουν, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία
ανικουν. Το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ δφναται να επιδεικνφεται ςε ζγχαρτθ ι
ψθφιακι μορφι.
Ο αρμόδιοσ εντεταλμζνοσ προσ τοφτο υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ επικεωρεί το επιδεικνυόμενο
ζγγραφο και ελζγχει τθν ταυτοπροςωπία του κατόχου του. Μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ο
υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ του ΠΜΣ καταχωρεί τα ςτοιχεία του φοιτθτι/τριασ και πλθροφορίεσ εκ
του εγγράφου ςτισ ειδικζσ λίςτεσ του επόμενου άρκρου.
Άρθρο 4
Τήρηςη λιςτών για τη διευκόλυνςη διεξαγωγήσ τησ εκπαιδευτικήσ διαδικαςίασ.
Για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριων ςτισ απαιτιςεισ του νόμου, ο
αρμόδιοσ εντεταλμζνοσ προσ τοφτο υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ καταρτίηει λίςτα φοιτθτϊν/τριων
υπόχρεων ςε διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου (Λίστα Α΄, περ. δ του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ) και
λίςτα εξαιρουμζνων τθσ υποχρζωςθσ αυτισ (Λίστα Β΄, περ. α-β-γ του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ).
Σκοπόσ τθσ τιρθςθσ των λιςτϊν αυτϊν είναι: α) θ αποτελεςματικότερθ εκπλιρωςθ των απαιτιςεων
του νόμου, θ οποία κακίςταται εμφανϊσ δυςχερζςτερθ ςτθν περίπτωςθ τθσ διαρκοφσ αναηιτθςθσ
του ςυνόλου των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριων ςε επίδειξθ και όχλθςθσ αυτϊν, β) θ αποφυγι τθσ
άςκοπθσ ταλαιπωρίασ και ζκκεςθσ των φοιτθτϊν/τριων τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ, δια τθσ ςυνεχοφσ
επίδειξθσ των πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων που αυτοί ζχουν εκδϊςει άπαξ, β) θ αποφυγι τθσ
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άςκοπθσ ζκκεςθσ των φοιτθτϊν/τριων τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ, δια τθσ δθμόςιασ επίδειξθσ των
βεβαιϊςεων που αυτοί πρζπει να εκδίδουν εβδομαδιαίωσ.
Η ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων ςτισ δφο λίςτεσ ςυνιςτά επεξεργαςία προςωπικϊν
δεδομζνων, για τθν οποία οι υπόχρεοι ςε επίδειξθ ενθμερϊνονται εγγράφωσ κατά τθ ςτιγμι τθσ
πρϊτθσ επίδειξθσ των εγγράφων τουσ, μζςω τθσ εγχείριςθσ ειδικϊσ ςυνταχκζντοσ ενθμερωτικοφ
εντφπου. Το ενθμερωτικό ζντυπο ςυντάςςεται με τθ ςυνδρομι τθσ Υπεφκυνθσ Προςταςίασ
Δεδομζνων του ΟΠΑ, εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβοφλιο και περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ
πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων. Η
επεξεργαςία που διενεργείται περιλαμβάνει μόνο τισ απολφτωσ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ προσ τθν
εκπλιρωςθ των ωσ άνω ςκοπϊν, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ αρχισ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ των
δεδομζνων.
Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, ανά κατθγορία λίςτασ, είναι:
α. Ωσ προσ τθ λίςτα υπόχρεων ςε διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου (Λίςτα Αϋ): Ονοματεπϊνυμο,
αρικμόσ μθτρϊου, τφποσ του διαγνωςτικοφ ελζγχου που διενεργικθκε και θμερομθνία διενζργειασ
αυτοφ.
Β. Ωσ προσ τθ λίςτα εξαιρουμζνων από τθν υποχρζωςθ ςε διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου (Λίςτα
Βϋ): Ονοματεπϊνυμο, αρικμόσ μθτρϊου, λόγοσ εξαίρεςθσ (ολοκλιρωςθ εμβολιαςμοφ, νόςθςθ κατά
το τελευταίο εξάμθνο, νόςθςθ και μία δόςθ εμβολίου) και θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ πιςτοποιθτικοφ
νόςθςθσ.
Άρθρο 5
Ζλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ μετά τη ςφνταξη των λιςτών.
Από τθ ςτιγμι που ςυντάςςεται θ λίςτα εξαιρουμζνων από τθν υποχρζωςθ διενζργειασ
διαγνωςτικοφ ελζγχου (Λίςτα Β’) και καταχωροφνται οι ςχετικζσ ωσ άνω πλθροφορίεσ, οι
φοιτθτζσ/τριεσ, που ζχουν καταχωρθκεί ςτθ λίςτα αυτι, ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία χωρίσ να απαιτείται να επιδείξουν εκ νζου το πιςτοποιθτικό τουσ. Για τουσ
προςκομίςαντεσ πιςτοποιθτικό νόςθςθσ, θ εξαίρεςθ τθσ υποχρζωςθσ επίδειξθσ ιςχφει μζχρι τθ
ςυμπλιρωςθ 180 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ εγγράφου.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ που τυγχάνουν καταχωρθκζντεσ/είςεσ ςτθ λίςτα υπόχρεων ςε διενζργεια
διαγνωςτικοφ ελζγχου (Λίςτα Αϋ) ενθμερϊνονται από τον αρμόδιο εντεταλμζνο προσ τοφτο
υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ για τθν θμερομθνία κατά τθν οποία οφείλουν να προςκομίςουν προσ
επίδειξθ τθν επόμενθ βεβαίωςθ. Η επίδειξθ αυτι γίνεται αποκλειςτικά ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ και
μόνον ςτον αρμόδιο για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα πρόςωπα που ζχουν
καταχωρθκεί ςτθ Λίςτα Α’ οφείλουν να επιδεικνφουν τθ βεβαίωςι τουσ πριν τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ
διάλεξθσ μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ προτζρωσ επιδειχκείςασ, ωσ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ
ςε αυτι. Τα αρμόδια όργανα του ΠΜΣ λαμβάνουν κάκε μζριμνα, ϊςτε θ επίδειξθ αυτι να γίνεται
χωρίσ τθν παρουςία τρίτων προςϊπων, προσ αποφυγι διακρίςεων ι δθμιουργίασ δυςμενϊν
εντυπϊςεων ςε βάροσ των υπόχρεων.
Άρθρο 6
Συνζπειεσ τησ μη εμφάνιςησ πιςτοποιητικοφ ή βεβαίωςησ.
Στθν περίπτωςθ όπου μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ/τρια ζχει αμελιςει να προςκομίςει ι αρνείται να
επιδείξει το ςχετικό ζγγραφο, ενθμερϊνεται εκ νζου από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματοσ για
τθν υποχρζωςι του αυτι. Στθν περίπτωςθ όπου ο υπόχρεοσ ςε επίδειξθ εμμζνει ςτθν παρουςία του
ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, χωρίσ τθν κατά τα ωσ άνω τιρθςθ των απαιτιςεων του νόμου,
ενθμερϊνεται για το ότι θ τυχόν παραμονι του ςτο χϊρο αποτελεί παρεμπόδιςθ τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ του Ιδρφματοσ, θ οποία αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα κατά το άρκρο 23 παρ.2δ
Ν.4777/2021. Παράλλθλα, θ παρουςία αυτι λογίηεται ωσ απουςία από τθν εκπαιδευτικι
δραςτθριότθτα.
Για κάκε παράτυπθ ςυμπεριφορά που διαπιςτϊνεται κατά τα ωσ άνω, ο Διευκυντισ του ΠΜΣ
ενθμερϊνει τον Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και Προςωπικοφ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Συμμετοχή των διδαςκόντων ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία του α’ και β’ κφκλου ςπουδών και
ςτα προγράμματα κατάρτιςησ του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΡΑ.
Άρθρο 7
Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ διδαςκόντων ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτηριότητεσ του ΟΡΑ.
Η ςυμμετοχι των διδαςκόντων ςε πάςθσ φφςεωσ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα του ΟΠΑ, που
διενεργείται με φυςικι παρουςία, είναι επιτρεπτι υπό τον όρο ότι αυτοί/εσ πλθροφν μια από τισ
τζςςερισ προχποκζςεισ του άρκρου 3 παρ.1 τθσ ΚΥΑ 119847 (άρκρο 1 τθσ παροφςθσ) και μόνο
εφόςον επιδείξουν ζνα εκ των τεςςάρων πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων, που προβλζπονται ςτθ
διάταξθ.
Η χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (απλισ χειρουργικισ ι υφαςμάτινθσ με κατάλλθλεσ
προδιαγραφζσ) είναι υποχρεωτικι, για όλουσ τουσ διδάςκοντεσ: α) ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που
διεξάγεται δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία των Α.Ε.Ι., β) ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των
Α.Ε.Ι. και τουσ εςωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ φοιτθτικϊν εςτιϊν, και γ) ςε όλουσ εξωτερικοφσ
χϊρουσ των Α.Ε.Ι. που παρατθρείται ςυνωςτιςμόσ.
Από τθν υποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ, εξαιροφνται οι διδάςκοντεσ που ςυμμετζχουν ςε
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν είναι εφικτι θ διεξαγωγι τουσ με τθ χριςθ μθ ιατρικισ
μάςκασ κακϊσ και τα άτομα για τα οποία θ χριςθ μάςκασ δεν ενδείκνυται για ιατρικοφσ λόγουσ, οι
οποίοι αποδεικνφονται με τα κατάλλθλα ζγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευςτικϊν προβλθμάτων).
Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςθσ και ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 119847, ωσ
διδάςκοντεσ νοοφνται: α) το τακτικό διδακτικό προςωπικό των Α.Ε.Ι. (Μζλθ Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π.), β) το ζκτακτο διδακτικό προςωπικό (διδάςκοντεσ π.δ. 407/1980, ακαδθμαϊκοί υπότροφοι
τθσ παρ. 6 του άρκρου 29 του ν. 4009/2011, επιςκζπτεσ κακθγθτζσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 16 του ν.
4009/2011, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κάτοχοι διδακτορικοφ ι μθ και μεταδιδάκτορεσ ςτουσ
οποίουσ ζχει ανατεκεί διδακτικό ζργο ςτο πλαίςιο Π.Μ.Σ.), κακϊσ και το προςωπικό που αςκεί
επικουρικό διδακτικό ζργο, και γ) οι ειςθγθτζσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που διοργανϊνονται
δια ηϊςθσ από τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ι άλλεσ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ (π.χ. Διδαςκαλεία).
Άρθρο 8
Αρμόδιο όργανο για τον ζλεγχο των προχποθζςεων ςυμμετοχήσ διδαςκόντων ςτην εκπαιδευτική
διαδικαςία του ΟΡΑ.
Ο ζλεγχοσ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ των διδαςκόντων γίνεται αποκεντρωμζνα και με βάςθ το
ακαδθμαϊκό πεδίο ςτο οποίο αςκείται θ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, ςε επίπεδο Τμιματοσ,
Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν και Κζντρου Δια Βίου Μάκθςθσ.
Για τουσ διδάςκοντεσ, που εμπλζκονται ςτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ του α’ κφκλου ςπουδϊν,
υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο πλιρωςθσ των προχποκζςεων είναι ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ. Ο
Πρόεδροσ ανακζτει ςε υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ τθν άςκθςθ κάκε ενζργειασ, που είναι αναγκαία
για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ.
Για τουσ διδάςκοντεσ, που εμπλζκονται ςτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ του β’ κφκλου ςπουδϊν,
υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο πλιρωςθσ των προχποκζςεων είναι ο Διευκυντισ κάκε Προγράμματοσ
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. Ο Διευκυντισ ανακζτει ςε υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ του
Προγράμματοσ τθν άςκθςθ κάκε ενζργειασ, που είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ
αυτισ.
Για τουσ διδάςκοντεσ, που εμπλζκονται ςτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ,
υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο πλιρωςθσ των προχποκζςεων είναι ο Διευκυντισ του Κζντρου. Ο
Διευκυντισ ανακζτει ςε υπαλλιλουσ του Κζντρου τθν άςκθςθ κάκε ενζργειασ, που είναι αναγκαία
για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ.
Άρθρο 9
Διαδικαςία ελζγχου πιςτοποιητικών και βεβαιώςεων.
Πριν τθν ζναρξθ των διαλζξεων/ςεμιναρίων, οι διδάςκοντεσ καλοφνται όπωσ προςζλκουν ςτθ
Γραμματεία του Τμιματοσ ι ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ ι ςτθ Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ,
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προκειμζνου να επιδείξουν το πιςτοποιθτικό ι τθ βεβαίωςθ που φζρουν. Το απαιτοφμενο
πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ δφναται να επιδεικνφεται ςε ζγχαρτθ ι ψθφιακι μορφι.
Ο αρμόδιοσ εντεταλμζνοσ προσ τοφτο υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ επικεωρεί το επιδεικνυόμενο
ζγγραφο και ελζγχει τθν ταυτοπροςωπία του κατόχου του, ενϊ καταχωρεί τα ςτοιχεία του
διδάςκοντοσ και πλθροφορίεσ εκ του εγγράφου ςτισ ειδικζσ λίςτεσ του άρκρου 4 τθσ παροφςθσ.
Ειδικϊσ ωσ προσ τουσ διδάςκοντεσ, οι πλθροφορίεσ αυτζσ, ανά κατθγορία λίςτασ, είναι:
α. Ωσ προσ τθ λίςτα υποχρζων ςε διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου (Λίςτα Αϋ): Ονοματεπϊνυμο,
όνομα πατρόσ, ιδιότθτα (πχ. μζλοσ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ), τφποσ του διαγνωςτικοφ ελζγχου που
διενεργικθκε και θμερομθνία διενζργειασ αυτοφ.
Β. Ωσ προσ τθ λίςτα εξαιρουμζνων από τθν υποχρζωςθ ςε διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου (Λίςτα
Βϋ): Ονοματεπϊνυμο, όνομα πατρόσ, ιδιότθτα (πχ. μζλοσ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ), λόγοσ εξαίρεςθσ
(ολοκλιρωςθ εμβολιαςμοφ, νόςθςθ κατά το τελευταίο εξάμθνο, νόςθςθ και μία δόςθ εμβολίου) και
θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ πιςτοποιθτικοφ νόςθςθσ.
Άρθρο 10
Ζλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ μετά τη ςφνταξη των λιςτών.
Από τθ ςτιγμι που ςυντάςςεται θ λίςτα εξαιρουμζνων από τθν υποχρζωςθ διενζργειασ
διαγνωςτικοφ ελζγχου (Λίςτα Β’) και καταχωροφνται οι ςχετικζσ ωσ άνω πλθροφορίεσ, οι
διδάςκοντεσ που ζχουν καταχωρθκεί ςε αυτι ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία χωρίσ να
απαιτείται να επιδείξουν εκ νζου το πιςτοποιθτικό τουσ. Για τουσ διδάςκοντεσ που ζχουν
προςκομίςει πιςτοποιθτικό νόςθςθσ, θ εξαίρεςθ τθσ υποχρζωςθσ επίδειξθσ ιςχφει μζχρι τθ
ςυμπλιρωςθ 180 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ εγγράφου.
Οι διδάςκοντεσ που τυγχάνουν καταχωρθκζντεσ ςτθ λίςτα υποχρζων ςε διενζργεια διαγνωςτικοφ
ελζγχου (Λίςτα Αϋ) ενθμερϊνονται από τον αρμοδίωσ εντεταλμζνο προσ τοφτο υπάλλθλο τθσ
Γραμματείασ για τθν θμερομθνία κατά τθν οποία οφείλουν να προςκομίςουν προσ επίδειξθ τθν
επόμενθ βεβαίωςθ. Η επίδειξθ αυτι γίνεται αποκλειςτικά ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ/ΠΜΣ/ΚΕΔΙΒΙΜ και μόνον ςτον αρμόδιο για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ. Σε κάκε
περίπτωςθ, οι διδάςκοντεσ τθσ Λίςτασ Α’ οφείλουν να επιδεικνφουν τθ βεβαίωςι τουσ πριν τθν
ζναρξθ τθσ πρϊτθσ διάλεξθσ/ςεμιναρίου μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ προτζρωσ επιδειχκείςασ, ωσ
προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτι. Τα αρμόδια όργανα του Τμιματοσ λαμβάνουν κάκε
μζριμνα, ϊςτε θ επίδειξθ αυτι να γίνεται χωρίσ τθν παρουςία τρίτων προςϊπων, προσ αποφυγι
διακρίςεων ι δθμιουργίασ δυςμενϊν εντυπϊςεων ςε βάροσ των υπόχρεων.
Άρθρο 11
Συνζπειεσ τησ μη εμφάνιςησ πιςτοποιητικοφ ή βεβαίωςησ.
Σφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, θ επίδειξθ ενόσ εκ των τεςςάρων πιςτοποιθτικϊν-βεβαιϊςεων
του άρκρου 1 είναι προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των μελϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ ςτθ δια
ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία. Στθν περίπτωςθ όπου διδάςκων ζχει αμελιςει να προςκομίςει ι
αρνείται να επιδείξει το ςχετικό ζγγραφο, ενθμερϊνεται εκ νζου από τα αρμόδια όργανα για τθν
υποχρζωςι του αυτι.
Για κάκε παράτυπθ ςυμπεριφορά που διαπιςτϊνεται κατά τα ωσ άνω, ο Πρόεδροσ του
Τμιματοσ/Διευκυντισ ΠΜΣ/Διευκυντισ ΚΕΔΙΒΙΜ ενθμερϊνει τον Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν
Υποκζςεων και Προςωπικοφ του ΟΠΑ για τισ νόμιμεσ ενζργειεσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Συμμετοχή των ςπουδαςτών ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΡΑ.
Άρθρο 12
Αρμόδιο όργανο για τον ζλεγχο τησ ςυμμόρφωςησ με τισ απαιτήςεισ του νόμου.
Τθν ευκφνθ και αρμοδιότθτα για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των ςπουδαςτϊν, ςυμμετεχόντων
ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ του Κζντρου Δια Βίου Μάκθςθσ με τισ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ που
ζχει ειςαγάγει ο νομοκζτθσ φζρει ο Διευκυντισ του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ. Ο Διευκυντισ ανακζτει ςε
υπαλλιλουσ του Κζντρου Δια Βίου Μάκθςθσ τθν άςκθςθ κάκε ενζργειασ, που είναι αναγκαία για
τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ.
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Άρθρο 13
Διαδικαςία ελζγχου πιςτοποιητικών και βεβαιώςεων και ςυνζπειεσ τησ μη επίδειξησ αυτών.
Ωσ προσ τθ διαδικαςία του ελζγχου των απαιτοφμενων εκ του νόμου πιςτοποιθτικϊν και
βεβαιϊςεων, κακϊσ και ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ επίδειξθσ αυτϊν ιςχφουν και εφαρμόηονται
αναλογικά οι προβλζψεισ τθσ παροφςθσ για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (άρκρα 3 ζωσ 6),
εφαρμοηόμενεσ αναλογικϊσ από τον Διευκυντι του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και τθ Γραμματεία του Κζντρου
Δια Βίου Μάκθςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Συμμετοχή φοιτητών/τριων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγήσ φοιτητών (Erasmus)
Άρθρο 14
Οι προχποκζςεισ για τθ ςυμμετοχι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτθ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι
διαδικαςία, όπωσ αυτζσ ρυκμίηονται ςτο Κεφάλαιο Α’ τθσ παροφςθσ εφαρμόηονται και ςτουσ
φοιτθτζσ/τριεσ που ανικουν ςε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγισ φοιτθτϊν.
Υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των φοιτθτϊν/τριων με τισ προχποκζςεισ αυτζσ είναι
ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του Προγράμματοσ Erasmus του ΟΠΑ, ο οποίοσ ανακζτει ςε υπάλλθλο
του Προγράμματοσ τθν άςκθςθ κάκε ενζργειασ, που είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ τθσ
υποχρζωςθσ αυτισ. Τα πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ επιδεικνφονται ςτον αρμοδίωσ εντεταλμζνο
υπάλλθλο, ενϊ για τθν αποφυγι άςκοπθσ ταλαιπωρίασ δια τθσ επαναλαμβανόμενθσ επίδειξθσ
πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, καταρτίηονται και τθροφνται λίςτεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 4 τθσ παροφςθσ.
ΡΑΑΤΗΜΑ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΙΣΤΑΣ Α’ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑΣ Β’ *ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΣΡΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΕΔΙΒΙΜ –
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (ERASMUS)+
ΛΙΣΤΑ Α' - ΥΡΟΧΕΟΙ ΣΕ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A

ΕΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α. ΜΗΤΩΟΥ

ΤΥΡΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΙΣΤΑ Β' - ΕΞΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΡΠ ΤΗΝ ΥΡΟΧΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A

ΕΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α. ΜΗΤΩΟΥ

ΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΙΕΣΗΣ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΗΣΗΣ

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΙΣΤΑΣ Α’ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑΣ Β’ *ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ+
ΛΙΣΤΑ Α' -ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ - ΥΡΟΧΕΟΙ ΣΕ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A

ΕΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΡΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΥΡΟΣ
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΛΙΣΤΑ Β' - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ - ΕΞΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΡΠ ΤΗΝ ΥΡΟΧΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A

ΕΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΡΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΙΕΣΗΣ

ΗΜΕΟΜΗΝΙ
Α ΛΗΞΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚ
ΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ

………………..................................................................................................................................................
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ακινα, 29-09-2021
Ο Πρφτανθσ
*

Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ

*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα.

