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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

  
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ          
 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για έκτατα 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 
και ώρα 06.00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 06:00.  

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4337/18-9-2021, άρθρο 1 διευκρινίζεται ότι: 

 

«….Η συμμετοχή των φοιτητών, των σπουδαστών, του τακτικού και έκτακτου 

διδακτικού προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων 

σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων 

Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων 

διατάξεων, πραγματοποιείται εφόσον:  

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) 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 ή  

αβ) 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 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης - 

ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή  

αγ) 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) 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 ώρες (24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου 
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στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του 

εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο ή  

αδ) 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».  

 

  Από την Γραμματεία Τμήματος 


