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Θέμα: «Διευκρινίσεις επί της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στο πάσης φύσεως Διδακτικό/Εκπαιδευτικό και
Εργαστηριακό προσωπικό»
Σχετ.:

α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β’ 4207) «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία στον τόπο εργασίας»
β. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13.9.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
(60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου – Παρακολούθηση
συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού»
γ. Οι διατάξεις της αριθ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 4406) «Λειτουργία των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»
δ. Οι διατάξεις της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.61910/7.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4674) «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00»
ε. Οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30.9.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
(62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου»

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσής σας σχετικά με τη συμμετοχή στην
εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, σας υπενθυμίζουμε ότι στις ως άνω (γ) σχετικές
διατάξεις ορίζεται:
«Άρθρο 3
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.
1. 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».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού
ελέγχου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ισχύουν τα ακόλουθα:
-

-

Για την υποχρέωση της Τρίτης: ο εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Τρίτη και συγκεκριμένα την
Κυριακή ή τη Δευτέρα έως τις 11.59 μ.μ.
Για την υποχρέωση της Παρασκευής: ο εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να
πραγματοποιηθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Παρασκευή και
συγκεκριμένα την Τετάρτη ή την Πέμπτη έως τις 11.59 μ.μ.

Επιπλέον, θέτουμε υπόψη σας τις διατάξεις του άρθρου 6 της ως άνω (α) σχετικής Κ.Υ.Α.
περί των συνεπειών της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 από τα υπόχρεα πρόσωπα.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παρόντος και την άμεση ενημέρωση του πάσης
φύσεως Διδακτικού/Εκπαιδευτικού ή Εργαστηριακού Προσωπικού του Τμήματός σας.
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