
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς όλους τους φοιτητές/τριες του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας 

και Συστημάτων Πληροφόρησης. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε τα μαθήματα  του 

χειμερινού εξαμήνου 2021-22, ξεκινούν τη Δευτέρα 18/10/2021 με φυσική 

παρουσία. 

Για την ασφαλή προσέλευση και διεξαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία οι 

φοιτητές/τριες θα προσέρχονται μόνον και εφόσον πληρούν μια από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις της εφαρμοστέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (119847/ΓΔ6/ΦΕΚ 

4406/24-09-2021 άρθρα 3 και 4) για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19. 

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. 

 ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

Η προσέλευση στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙ.ΠΑ.Ε θα 

πραγματοποιείται από δύο εισόδους: 1) είσοδος για αυτοκίνητα 2) είσοδος για 

πεζούς. Στα ανωτέρω σημεία θα πραγματοποιείται έλεγχος των πιστοποιητικών 

εμβολιασμού, αρνητικού rapid test ή πιστοποιητικών νόσησης (τυπωμένα ή σε 

εφαρμογή κινητού). Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τον 

έλεγχο, την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.  



 ΕΦΑΡΜΟΓΗ www.edupass.gov.gr  

Η κατοχή πιστοποιητικών χωρίς την πιστοποίηση στο www.edupass.gov.gr δεν θα 

επιτρέπει την πρόσβαση των φοιτητών/τριων στη σχολή. Η καταχώρηση στην 

πλατφόρμα edupass πραγματοποιείται με τη χρήση του αριθμού μητρώου του 

φοιτητή/τριας και θα ισχύει για επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης. 

ΠΡΟΣΟΧΉ!  Οι  πρωτοετείς φοιτητές/τριες που δεν έχουν λάβει ακόμα τον αριθμό 

μητρώου και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, μπορούν να εγγράφονται στην 

πλατφόρμα edupass.gov.gr επιλέγοντας την κατηγορία ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ. 

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας 10 λεπτά 

πριν την προκαθορισμένη ώρα του μαθήματος. 

Οι φοιτητές/τριες κατά την είσοδο τους στο κτίριο του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, 

Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στην αίθουσα διδασκαλίας και καθ΄ 

όλη τη διάρκεια παραμονής τους στους εσωτερικούς χώρους θα πρέπει απαραίτητα 

να φορούν μάσκα, να χρησιμοποιούν το διαθέσιμο αντισηπτικό που θα βρίσκεται 

στην είσοδο της αίθουσας και να τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση 

εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω 

στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο.  

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

α) Αποτελεί υποχρέωση η χρήση μάσκας σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο του 

Ιδρύματος. 

β) Απαγορεύεται η παραμονή και συνάθροιση στους διαδρόμους των αιθουσών. 

γ) Μετά από κάθε διάλεξη θα πρέπει να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από την 

αίθουσα διδασκαλίας και τους διαδρόμους του κτιρίου. 

δ) Η πρόσβαση στη Γραμματεία θα γίνεται αποκλειστικά από τη θυρίδα 

εξυπηρέτησης, στις προκαθορισμένες ώρες που έχουν ανακοινωθεί. 

ε) Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος ή συμπτωμάτων θα πρέπει να γίνεται 

άμεσα η ενημέρωση στους υπευθύνους των μαθημάτων και κατόπιν στους 

υπευθύνους Διαχείρισης Πιθανών Ύποπτων ή Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων covid-

19, όπως έχει ορίσει η Κοσμητεία της Σχολής. Υπεύθυνη για το τμήμα είναι η κα. 

Δέσποινα Τσοκτουρίδου (despinat@ihu.gr , despoinatsokt@gmail.com ).      

http://www.edupass.gov.gr/
http://www.edupass.gov.gr/
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Σημείωση: Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν την αντιμετώπιση 

υπόπτου κρούσματος θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

  

  


