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Αγαπητοί φοιτητές του α’ έτους 
 

Σας ενημερώνουμε ότι: 
 

1.  Για την ομαλότερη διεξαγωγή των μαθημάτων, παρακαλείσθε να προσέρχεστε αρκετά 
νωρίτερα στον χώρο του ΑΠΘ, για ν' αποφύγετε τις ουρές. 
 

2. Οι ώρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο Πρόγραμμα είναι ώρες έναρξης μαθήματος (δεν 
υπάρχει το "ακαδημαϊκό 15") 
 

3. η προσέλευσή σας στους εσωτερικούς χώρους του ΑΠΘ γίνεται αποκλειστικά με μάσκα και 
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.  
 

4. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4406/τ.Β'/24-9-2021, υποχρεούστε να φέρετε σε 
έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την 
πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και σχετικό έγγραφο 
ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).  
Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο 
φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή  
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με 
μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή  
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών 
και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος 
κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή δ) έχουν διαγνωσθεί 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). Ο εργαστηριακός 
έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και 
την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό 
πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κατ' εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, θα πρέπει να έχετε μαζί σας το 
rapid test τη Δευτέρα 11-10-2021 (αντί για την Τρίτη 12-10).  
 

5. Υποχρεούστε να προβείτε στη διαδικασία υποβολής αίτησης - καταχώρισης των 
απαιτούμενων στοιχείων στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr 
 
6. Από Δευτέρα 11-10 έως την Πέμπτη 14-10 θα πραγματοποιηθεί η υποχρεωτική 
«Εκπαίδευση στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαστηρίων» και συνεπώς τα μαθήματα που 
αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 15-10 και ώρα 
10.00πμ. 
 
7. Την Παρασκευή 15-10 και ώρα 9.00πμ θα πραγματοποιηθεί η Υποδοχή σας από την 
Πρόεδρο του Τμήματος, καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου και τα μέλη του Τμήματος, στην 
αίθουσα 305. 
 
 

Ευχόμαστε καλή αρχή! 
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