
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05-10-2021 
……………….................................................................................................................................................. 
Θέμα 2: Παρακολούθηση και εφαρμογή των μέτρων για τη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία 

α’ κύκλου σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2021-2022 
……………….................................................................................................................................................. 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και 
λαμβάνοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 119847 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και 

μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022», ειδικώς τα άρθρα 14 παρ.6 και 16 παρ.1.  (Β’ 4406/24.09.2021),  

β. την 4829/07.09.2020 Πράξη συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, η θητεία του οποίου είναι τετραετής, ήτοι έως 31.08.2024 (ΑΔΑ: 
ΨΑ4Ι469Β4Μ-86Γ), 

γ. την απόφαση της 2ης/24.09.2021/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία Προγραμμάτων Α’ και Β΄ κύκλου σπουδών 
και άλλες ρυθμίσεις», 

δ. τις διατάξεις του ν.4485/2019 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114/04.08.2017), 

ε. την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/01.10.2021 «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, 4 Οκτωβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021» 
(Β’ 4577/03.10.2021), 

στ. 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), 

ζ. 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» (Α' 137/29.08.2019), 

η. την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας και των προϋποθέσεων συμμετοχής των φοιτητών/τριων 
στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του α’ κύκλου σπουδών, 

 
αποφασίζει: 

 
Άρθρο 1 

Διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας του α’ κύκλου σπουδών. 

1. Η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών/τριων στην εκπαιδευτική διαδικασία του α΄ κύκλου 
σπουδών είναι δυνατή, εφόσον αυτοί/ες πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ 
119847. 
2. Προς το σκοπό του ελέγχου της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών, οι προπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες υποχρεούνται όπως φέρουν, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, το πιστοποιητικό ή τη 
βεβαίωση, που αντιστοιχεί σε μια εκ των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο 
ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ο έλεγχος του 
πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης αυτής γίνεται δια επιδείξεως στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσης. Κατά τον έλεγχο του σχετικού εγγράφου, εκτός από την 
ταυτοπροσωπία του κατόχου του, ελέγχεται και η εγκυρότητα-γνησιότητα αυτού, δια της χρήσης της 
ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 (Covid Free app). Την επίδειξη 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων δύναται να ζητά και ο διδάσκων, ελέγχοντας παράλληλα την 
ταυτοπροσωπία του κατόχου. 
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3. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης αφενός της αποστολής του Ιδρύματος για παροχή πρόσβασης στην 
εκπαίδευση σε όλα τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας, αφετέρου δε της υποχρέωσης για την 
προστασία της ασφάλειας και υγείας αυτών είναι δυνατή η αξιοποίηση τεχνολογικών μεθόδων και 
εργαλείων για την παράλληλη μετάδοση των διαλέξεων που πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δια 
ζώσης και με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα. Η δυνατότητα αυτή δύναται να εφαρμόζεται ειδικά στην 
περίπτωση ακροατηρίων με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.  
4. Η διάρκεια των διαλέξεων ορίζεται στα 90 λεπτά, χωρίς διακοπή. 
 

Άρθρο 2 
Ανάθεση καθηκόντων ελέγχου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για τη συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία του α’ κύκλου σπουδών. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 24-9-2021 Απόφασης Συγκλήτου ΟΠΑ και το άρθρο 16 παρ.1 της 
ΚΥΑ 119847 η διενέργεια ελέγχων μπορεί να ανατίθεται σε μέλη του διοικητικού, τεχνικού ή λοιπού 
προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και σε πρόσωπα που απασχολούνται μέσω σύμβασης ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών.  
Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πραγματοποιούν ελέγχους στις αίθουσες, τα αμφιθέατρα και τα 
εργαστήρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος αυτός γίνεται δια της επίδειξης του σχετικού 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και του ελέγχου αφενός της ταυτοπροσωπίας του κατόχου, αφετέρου 
της εγκυρότητας του εγγράφου, μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 1 της παρούσης. 
2. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων τα πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η ως άνω αρμοδιότητα, 
υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν, εφόσον αυτό τους ζητηθεί, σχετικό έγγραφο ανάθεσης 
καθηκόντων. 
3. Ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία σε αίθουσες και αμφιθέατρα, ως μέλη της ομάδας ελέγχου 
ορίζονται: 
α. Το προσωπικό που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από την εταιρεία με την οποία θα υπογραφεί 
σχετική σύβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’/18.09.2021). 
β. Το προσωπικό που διατίθεται στο Ο.Π.Α. στα πλαίσια των εν ισχύ συμβάσεων με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Ο.Π.Α. 
γ. Το προσωπικό του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας (μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.). 
Η ανάθεση των ως άνω καθηκόντων σε συγκεκριμένα άτομα θα πραγματοποιηθεί με αποφάσεις του 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 
4. Ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία σε εργαστήρια, ως μέλη της ομάδας ελέγχου ορίζονται: 
α. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 
3, για τον έλεγχο των εργαστηρίων Η/Υ1, Η/Υ2 και Η/Υ3 του Κέντρου Υπολογιστών. Η ανάθεση των ως 
άνω καθηκόντων σε συγκεκριμένα άτομα θα πραγματοποιηθεί με αποφάσεις του Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 
β. Για τα υπόλοιπα εργαστήρια, τα μέλη του οικείου εργαστηρίου, κατόπιν υπόδειξής τους από τον 
Διευθυντή του εργαστηρίου. 
5. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης ισχύουν και για τη συμμετοχή φοιτητών στα 
εκπαιδευτικά εργαστήρια  του α’ κύκλου σπουδών του Ιδρύματος. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών 
γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της της προηγούμενης παραγράφου, ενώ ο διδάσκων 
οφείλει, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 119847, να παρακολουθεί υποχρεωτικά την 
τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. 
 

Άρθρο 3 
Αποχή φοιτητών ή διδασκόντων από κάθε μορφής εκπαιδευτική διαδικασία λόγω εκδήλωσης 

συμπτωμάτων ή νόσησης. 

Εάν φοιτητής, σπουδαστής ή διδάσκων εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε 
άτομο με λοίμωξη COVID-19, απέχει της παρουσίας του στο Ίδρυμα και ενημερώνει άμεσα το Τμήμα, 
ΠΜΣ ή ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, κατά περίπτωση, μέχρι τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test ή PCR test) και την διάγνωση αρνητικού αποτελέσματος. 
Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ο φοιτητής, 
σπουδαστής ή διδάσκων ενημερώνει εκ νέου την αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα (Τμήμα, ΠΜΣ, 



  

ΚΕΔΙΒΙΜ) και απέχει των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων για το χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται από τα οικεία υγειονομικά πρωτόκολλα.  
Σε περίπτωση που διδάσκων τεθεί σε καραντίνα, είτε ως κρούσμα είτε ως στενή επαφή, διακόπτεται 
η εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι την επιστροφή του, εκτός αν η οικεία εκπαιδευτική μονάδα δύναται 
να ορίσει αντικαταστάτη. Οι μη πραγματοποιηθείσες διαλέξεις, αναπληρώνονται αρμοδίως. 
……………….................................................................................................................................................. 

Ακριβές Απόσπασμα 
Αθήνα, 05-10-2021 

Ο Πρύτανης 
 
 
 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης 


