ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Είναι απαραίτητη η συνδρομή όλων μας για να τηρηθούν όπως πρέπει όλα τα απαραίτητα μέτρα
που θα συμβάλουν στην ομαλή και ασφαλή δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η 1η εβδομάδα,
ήταν ένα διάστημα προσαρμογής στην νέα πραγματικότητα, στην εφαρμογή των μέτρων που
ορίζει το πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ΔΦ2.1/16959_11/10/2021), αλλά και στην τήρηση όλων
των νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής στην δια ζώσης διαδικασία (σύμφωνα με το άρθρο 6,
της με αριθμ. 119847/ΓΔ6/23‐09‐2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022» 4406 Β΄).
Ενημερώνουμε ότι κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν οι έλεγχοι εντός και εκτός
των αιθουσών διδασκαλίας σε όλα τα κτίρια που πραγματοποιούνται διαλέξεις και εργαστήρια,
από τους αρμόδιους διδάσκοντες, αλλά και από τους υπευθύνους COVID και EDUPASS. Πιο
συγκεκριμένα
1. Η χρήση μάσκας καθόλη την διάρκεια της παραμονής μας στο εσωτερικό των κτιρίων
είναι υποχρεωτική. Όχι μόνο στις αίθουσες διδασκαλίας αλλά και στους διαδρόμους,
καθώς εκεί πολλές φορές παρατηρείται μεγαλύτερος συνωστισμός και ,το
σημαντικότερο, γίνεται συχνά συζήτηση μεταξύ μας που πολλαπλασιάζει την
πιθανότητα μετάδοσης μέσω σταγονιδίων. Εννοείται ότι η χρήση μάσκας είναι
υποχρεωτική και σε εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συνωστισμός και δεν μπορούν
να τηρηθούν ασφαλείς αποστάσεις. Το μέτρο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την
αποφυγή της μετάδοσης της επιδημίας και δεν υπάρχει καμμιά δικαιολογία για την μη
αυστηρή και απόλυτα σχολαστική εφαρμογή του. Πρέπει όλοι να το εφαρμόσουμε.

2. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να καταγράφουν την θέση που χρησιμοποιούν σε όλες
τις αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστηρίων, σε οποιοδήποτε μάθημα συμμετέχουν. Έτσι
θα είναι εφικτή η εκτίμηση του κινδύνου με την απόσταση μας από κάποιο κρούσμα. Η
καταγραφή αυτών των πληροφοριών δεν είναι εύκολη για τους διδάσκοντες, ειδικά σε
μεγάλα ακροατήρια, είναι όμως πολύ εύκολο για τους φοιτητές να σημειώνουν στοιχεία

(ημέρα, ώρα, θέση στην αίθουσα) για όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν. Η θέση
στην αίθουσα μπορεί να είναι αριθμημένη (αν ο διδάσκων τους δώσει αυτή την
πληροφορία, π.χ. σε μικρούς εργαστηριακούς χώρους) ή μπορεί να είναι περιγραφική
(π.χ. 2η σειρά καθισμάτων, αριστερή πτέρυγα όπως βλέπει κανείς την αίθουσα από τον
πίνακα).

3. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλευση στο Ίδρυμα είναι
Α) η κατοχή και επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας (ή άλλου αντίστοιχου
μέσου αναγνώρισης, π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
Β) η κατοχή και επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή εναλλακτικά
αν πρόκειται για ανεμβολίαστους, 2 αρνητικά rapid test (ή PCR) την εβδομάδα
το αργότερο 48 ώρες πριν την Τρίτη και την Παρασκευή.
Γ) Η εφάπαξ υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα EDUPASS.

Ειδικά για την τελευταία προϋπόθεση αναφέρουμε ενημερωτικά τα εξής:
Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα πρέπει να
υποβάλουν ΑΠΑΞ αίτηση/δήλωση στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr», σύμφωνα
με την υπ. αρ. 124068/ΓΔ4/01‐10‐2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4558/Β/01‐10‐2021) με θέμα “Τήρηση
θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr‐ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη
συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε
εκπαιδευτική δομή” μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://edupass.gov.gr/ και την αρ.
πρωτ. 124862/Ζ1/04‐10‐2021 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ενημερώνουμε ότι οι βασικές προϋποθέσεις προσέλευσης ελέγχονται από την πλατφόρμα
EDUPASS, ενημερώνονται συνεχώς σε καθημερινή βάση με όλα τα test που δηλώνονται και οι
διδάσκοντες είναι σε θέση να γνωρίζουν κάθε μέρα για κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή αν

δικαιούται να συμμετάσχει με φυσική παρουσία. Φοιτητές που δεν πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις δεν πρέπει να προσέρχονται. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος φοιτητών με ληγμένα
rapid test ή με πιστοποιητικά εμβολιασμού συγγενικών τους προσώπων με το ίδιο όνομα, και
να τα επιδεικνύουν ελπίζοντας να εκμεταλλευτούν τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες γίνονται
οι έλεγχοι. Να σημειωθεί ότι προσπάθειες εξαπάτησης δεν θα μένουν ατιμώρητες, αλλά θα
παραπέμπονται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος και στην Κοσμητεία για επιβολή των
προβλεπόμενων ποινών.
Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε είναι απαραίτητη η συνδρομή και η υπεύθυνη στάση
όλων μας για να τηρηθούν όπως πρέπει όλα τα μέτρα που θα συμβάλουν στην ομαλή και
ασφαλή δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, για όλους εμάς, τους συμφοιτητές μας, τους
συνεργάτες μας και τα μέλη της οικογένειας μας.

Θεσσαλονίκη 25/10/2021

Ο υπεύθυνος COVID του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Χρήστος Υφούλης, Αν. καθηγητής

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος COVID του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημήτριος Μπεχτσής, Επ. καθηγητής

Ο υπεύθυνος ΕDUPASS του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημήτριος Τζιουρτζιούμης, Επ. καθηγητής

