
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 

 
Αγαπητοί Φοιτητές/τριες 

 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο 

προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί 

υποχρεωτικά δια ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), του ν. 
4485/2017 (Α΄114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου 

Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον υφίστανται. 

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.  

 
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. 
 

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε κλινικά μαθήματα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

που  πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων 

 

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, από την 30η Σεπτεμβρίου 2021, απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε κλινικά μαθήματα 

που  πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, 
καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών 

ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των 

Α.Ε.Ι. είναι η λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό 
COVID-19 έως την ως άνω ημερομηνία και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού 

κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130), με την επιφύλαξη των 

εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  
Έως την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φοιτητών σύμφωνα με τη 

διαδικασία της παρούσας παραγράφου και εντός της προθεσμίας που τίθεται σε αυτή, για τη 

συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί 
αρνητικοί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
 



Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του 
εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν 
να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, 

υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ 

των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και σχετικό 

έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή 
διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη 

βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω 
στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των 

αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος 

δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης 
ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού 

προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις 
κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων 

του άρθρου 3, που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας 
του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

 
 

Αγαπητοί/ες φοιτητές-τριες  

 
μετά από σχεδόν 2 χρόνια περίπου αποχής από δια ζώσης εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες έφτασε η ώρα να βρεθούμε από κοντά και να εκπαιδευθούμε δια 
ζώσης όπως η κλινική επιστημονική εξειδίκευση μας απαιτεί. Με την συνεργασία 

όλων θα τα καταφέρουμε. 

 
Οδηγίες εγγραφής στα εργαστήρια του κάθε μαθήματος για τον χωρισμό των 

εργαστηριακών τμημάτων του Προγράμματος σπουδών θα δοθούν από τους 
διδάσκοντες του κάθε μαθήματος.  

 
Μετά τιμής 

Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης 

Αν. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας 
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

 


