
   
 

 

 

Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές, 

 

Καλώς ήρθατε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)! Βρισκόμαστε 

στην έναρξη μιας δύσκολης ακαδημαϊκής χρονιάς, λόγω της πανδημίας COVID-19 και 

των μέτρων που είναι αναγκαίο να ληφθούν. 

 

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ σε στενή συνεργασία με τον Ε.Ο.Δ.Υ και τα Υπουργεία 

Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, αδιάλειπτα εφαρμόζουν όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των φοιτητών και των 

πολιτών, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις κατευθύνσεις της Πολιτείας και 

προβαίνουν σε συχνές σχετικές ανακοινώσεις. 

 

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με 

απόφαση της Συγκλήτου, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα  11 Οκτωβρίου 2021. 

 

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κυριότερα μέτρα που ισχύουν σήμερα για 

τη λειτουργία των ΑΕΙ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 4406B/24-9-2021), η οποία καθιστά υποχρεωτική τη δια ζώσης (με φυσική 

παρουσία) διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο 

προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις διά ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες 

Για τη συμμετοχή σας σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία εντός του ΑΠΘ, όπως η 

διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης 

επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων 

εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές 

ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση, θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας ένα έγγραφο 

ταυτοπροσωπίας  (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), 

καθώς επίσης και ένα από τα ακόλουθα σε έντυπη μορφή: 

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19, που έχει ολοκληρωθεί 

προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, καθώς και  

σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας  

2. Βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού, εφόσον έχετε 

ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό με μία δόση 

εμβολίου λόγω νόσησής σας από COVID-19 

3. Βεβαίωση νόσησης, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

είκοσι 20 ημερών και μικρότερο των 180 ημερών από την ημερομηνία 

διάγνωσής σας 



4. Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ο 

οποίος πραγματοποιείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα, ως 

σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Ο 

έλεγχος πραγματοποιείται με δική σας επιβάρυνση, σε ιδιωτικά διαγνωστικά 

εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς. Το 

αποτέλεσμα δηλώνεται στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το 

Εργαστήριο που διενήργησε  το test και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

εκδώσουν τη σχετική Βεβαίωση μέσω www.gov.gr (Υγεία & Πρόνοια / 

Κορωνοϊός COVID-19)  

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 124068/ΓΔ4/1.10.21 (ΦΕΚ 4558Β/1.10.21), θα 

πρέπει: 

α) να επισκεφτείτε την πλατφόρμα «edupass.gov.gr»,  

β) να αυθεντικοποιηθείτε με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet, και  

γ) να αιτηθείτε την καταχώριση της κατάστασής σας κατά τα παραπάνω ισχύοντα (1-

4), στη θυρίδα του ΑΠΘ 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρήσετε είναι i) Ίδρυμα/Τμήμα, ii) Αριθμός 

Πανεπιστημιακού Μητρώου, iii) Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας (εφόσον υπάρχει), iv) 

Κύκλος Σπουδών, v) ΑΜΚΑ. 

 

Επιπλέον: 

 Η χρήση απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης (με κατάλληλες προδιαγραφές) 

μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, τα μέλη και τους 

επισκέπτες του ΑΠΘ σε όλους τους κλειστούς χώρους, όπως μεταξύ άλλων 

αίθουσες και αμφιθέατρα, αναγνωστήρια, αίθουσες χρήσης πολυμέσων, 

κυλικεία, κοινόχρηστους χώρους κ.ο.κ., στους κοινόχρηστους χώρους των 

φοιτητικών εστιών, εστιατορίων και κυλικείων, καθώς επίσης και στους 

εξωτερικούς χώρους, με ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων. 

 Συνιστάται να πλένουμε σχολαστικά τα χέρια με σαπούνι και νερό και να τα 

απολυμαίνουμε συχνά με αλκοολούχο διάλυμα. Σε πολλά σημεία των κτιρίων 

του ΑΠΘ, έχουν τοποθετηθεί διαλύματα με αντισηπτική δράση, προκειμένου 

να χρησιμοποιούνται τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδό σας. 

 Χρησιμοποιούμε τους κοινόχρηστους χώρους (τουαλέτες/ασανσέρ) τηρώντας 

τις αποστάσεις ασφαλείας και εισερχόμενοι ένας-ένας, με βάση την 

προτεραιότητα. 

 Χρησιμοποιούμε τους ανελκυστήρες σύμφωνα με τις οδηγίες, φορώντας 

μάσκα, με προτεραιότητα πάντα στα άτομα που το έχουν ανάγκη. 

 

Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία στο ΑΠΘ και σε 

κάθε Τμήμα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή/και κάθε 

Τμήματος ή/και αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

πανεπιστημιακή σας διεύθυνση  



 

Λειτουργία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, της Βιβλιοθήκης και άλλων 

μονάδων 

Ο τρόπος παροχής υπηρεσιών σε μονάδες του Πανεπιστημίου - Πανεπιστημιακή 

Φοιτητική Λέσχη (ΠΦΛ), Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Βιβλιοθήκες και 

Αναγνωστήρια - έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ιδιαίτερα στην ΠΦΛ, 

παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής γευμάτων σε πακέτο.  

 

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τους διδάσκοντες 

των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχατε, και τον υπεύθυνο  

διαχείρισης COVID-19 του Τμήματός σας, προκειμένου να αξιολογηθεί το  

περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης  

κρούσματος.  

 

Εμβολιασμός στο ΑΠΘ 

Με βάση τον σχεδιασμό της επιστροφής στις πανεπιστημιακές αίθουσες με τη 

μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, εξασφαλίσαμε την άμεση και 

χωρίς ραντεβού διαδικασία εμβολιασμού για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας 

του ΑΠΘ. 

Εφόσον επιθυμείτε να εμβολιαστείτε κατά του Covid-19, μπορείτε, χωρίς ραντεβού, 

να πηγαίνετε στο *Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο στο Περίπτερο 5 της ΔΕΘ* («Διεθνής 

Έκθεση Θεσσαλονίκης») καθημερινά τις ώρες 8:00 έως 21:00, με α) αστυνομικό δελτίο 

ταυτότητας και β) ακαδημαϊκή ταυτότητα ή όποιο άλλο πιστοποιητικό/βεβαίωση 

αποδεικνύει ότι είστε μέλος του ΑΠΘ.  

 

 

Παρακαλείστε να επιδείξετε τη δέουσα κοινωνική ευθύνη και να τηρήσετε όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα, σε αυτή την δύσκολη και πρωτόγνωρη  κατάσταση, που όλοι μας 

βιώνουμε.  

 

 

Ευχόμαστε σε όλους καλή πρόοδο και υγεία!  

Οι Πρυτανικές Αρχές 


