ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμός απόφασης: ΣΤ1/ΠΣ70/10-05-2022
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόσπασμα Πρακτικών από την έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 70/10-05-2022
Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10-03-2022 στις 12:30 μέσω τηλεδιάσκεψης
μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 5473/09-03-2022, η οποία
επιδόθηκε στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 4 μελών και την απουσία 2 μελών.
Παρόντες
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Θεοδουλίδης Θ.
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Μαρόπουλος Στ.

Αντιπρύτανης

Σαριαννίδης Ν.
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Ιορδανίδης Γ.

Αντιπρύτανης

Σπύρτου Α.

Αντιπρύτανης

Λιάνα Μαρία

Εκπρόσωπος διοικητικού
προσωπικού

Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν ακόμη οριστεί.
Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΣΤ. Θέματα διοίκησης
1. Επικαιροποίηση υγειονομικού πρωτοκόλλου για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22
Ο κύριος Σ. Σιδέρης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας,
εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την
επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22.
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Πρυτανικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),

2.

Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και
ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»),

3.

Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν.
4610/2019 (Α’ 70/07-05-2019 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»),

4.

Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019 - «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),

5.

Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017 - «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»),

6.

Τις διατάξεις των ΦΕΚ Β΄4770/24-12-2019 («Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο
Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας») και Β΄1357/14-04-2020
(«Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
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7.

Το ΦΕΚ 2131, τ. Β’, 30-04-2022,

8.

Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας,

9.

Την εισήγηση της Υγειονομικής Επιτροπής,

10. Τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ιδρύματος,
αποφασίζει ομόφωνα την επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για το εαρινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2021-22, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης.
Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:
Επικυρώνεται το πρακτικό
Κοζάνη, 10-05-2022
Ο Πρύτανης

Η γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης

Δ. Βαβλιάρα
signed by
DESPOINA Digitally
DESPOINA VAVLIARA
Date: 2022.05.10
VAVLIARA 14:46:13 +03'00'
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

i. Τσανακτσίδης Κ. – Πρόεδρος (Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας)
ii. Ιντζιου Α. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής)
iii. Παπουτσής Δ. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής)
iv. Τζητηρίδου Μ. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής)
v. Βεντούλης Ι. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)
vi. Κατσιάνα Κ. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)
vii. Ανδρεοπούλου Α. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)
viii. Κυριακίδου Μ. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)
ix. Μανομενίδης Γ. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)
x. Εσκιτζής Π. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής)

Κοζάνη, ΜΑΙΟΣ 2022
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1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανού ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) από την Υγειονομική Επιτροπή, αφού ελήφθησαν
υπόψη οι επίκαιρες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας, και το σχετικό ΦΕΚ τ.Β' 2131/3004-2022, παρατίθενται τα ακόλουθα:
Ύποπτο κρούσμα που βρίσκεται στο χώρο του Πανεπιστημίου θεωρείται το άτομο φοιτητής α’, β’,
γ’ κύκλου, τακτικό διδακτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ), έκτακτο διδακτικό
προσωπικό (διδάσκοντες του Π.Δ.407/1980, ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικοί
συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό
έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.), καθώς και προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο και
διοικητικός υπάλληλος, που εμφανίζει τα παρακάτω συμπτώματα τα οποία θεωρούνται συμβατά
με COVID-19:
• Πυρετός
• Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
• Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
• Κρυάδες
• Ρίγος (τρέμουλο)
• Μυαλγίες
• Κεφαλαλγία
• Πονόλαιμος
• Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης, ή διαταραχή γεύσης
• Καταβολή
• Έμετος
• Διάρροια
Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια
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Ταξινόμηση κρουσμάτων

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και είχε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων
Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια
Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται το άτομο που είχε ιστορικό επαφής με
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν
την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.
Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:
Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)
Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

• άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5
μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
• άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων
προφύλαξης.
• άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων
προφύλαξης.
• άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με
ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
• άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των
ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.
Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)
Ως επαφή (έκθεση χαμηλού κινδύνου) επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:
• άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5
μέτρου και για < 15 λεπτά.
• άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά.
• άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων
μέτρων ατομικής προστασίας.
Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι
αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο
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διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλαμβάνει και άτομα που
είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19.

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19
1) Aν η κατάστασή του/της το επιτρέπει, αποχωρεί από τον χώρο του Ιδρύματος, και τίθεται
σε κατ’ οίκον περιορισμό, αποφεύγοντας αυστηρά στη διαδρομή κάθε επαφή και
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που επιβάλλονται, ενημερώνοντας πρώτα την
Υπηρεσία του ή τον Υπεύθυνο COVID-19. Η αποχώρηση γίνεται με δικό του/της μέσο ή με
συγγενικό / φιλικό πρόσωπο, το οποίο φοράει μάσκα, και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται
με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
• Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες με χρήση
εξοπλισμού ατομικής προστασίας
• Ιατρική Αξιολόγηση στο πλησιέστερο Νοσοκομείο και διενέργεια μοριακού διαγνωστικό
τεστ σύμφωνα με την κρίση των γιατρών του Νοσοκομείου
• Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο φοιτητής/ φοιτήτρια/ εργαζόμενος παραμένει σε
απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, ενώ το Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του. Το
περιβάλλον των ύποπτων κρουσμάτων απομονώνεται και οι στενές επαφές τους τίθενται
σε απομόνωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων
του μοριακού τεστ ανίχνευσης του Covid-19.
2) Εάν η κατάστασή του/της δεν επιτρέπει την αποχώρησή του:
1.

Ενημέρωση του υπεύθυνου της Επιτροπής.

2.

Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους υπόλοιπους
φοιτητές/εργαζομένους.

3.

Κλήση του ΕΚΑΒ στο χώρο που φιλοξενείται προσωρινά το μέλος της πανεπιστημιακής
κοινότητας.

4.

Το περιβάλλον των ύποπτων κρουσμάτων απομονώνεται και οι στενές επαφές τους
τίθενται σε απομόνωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, μέχρι την έκδοση των
αποτελεσμάτων του μοριακού τεστ ανίχνευσης του Covid-19.

• Υγιεινή χεριών και αναπνευστική υγιεινή.
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ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ:

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που διαχειρίζεται το κρούσμα (χειρουργική

μάσκα, γάντια, αντισηπτικό, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα
προσώπου).
• Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων όπου διέμεινε το ύποπτο κρούσμα με χρήση
εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Ο χώρος αερίζεται τουλάχιστον για 2 ώρες.
Αν το τεστ βγει αρνητικό, το άτομο μπορεί να επιστρέψει στα μαθήματα ή στην εργασία του μετά
την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη
αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του καθώς και την εκτίμηση του θεράποντος
ιατρού, ενώ οι στενές επαφές επιστρέφουν άμεσα.
Αν το τεστ βγει θετικό, τότε οι ενέργειες σε περίπτωση Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID - 19
είναι οι παρακάτω:

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19
1. Ενημερώνεται άμεσα από τον ασθενή ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του
Πανεπιστημίου αναφέροντας επίσης τις πιθανές επαφές (συνάδελφοι στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε
αμφιθέατρο ή εργαστήριο, διάβασμα στη βιβλιοθήκη, κ.λπ.).
2. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του ΕΟΔΥ για να γίνει ιχνηλάτηση των
πιθανών επαφών του κρούσματος (εκπαιδευτικοί/συμφοιτητές στο ίδιο έτος, συμφοιτητές και
εργαζόμενοι σε εργαστήριο, διάβασμα στη βιβλιοθήκη κ.λπ.). Η υπηρεσιακή ιχνηλάτηση
κατοχυρώνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του
Πανεπιστημίου με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
3. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID μεριμνά διά των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ενδελεχή καθαρισμό και
απολύμανση στις επιφάνειες και στους χώρους που κινήθηκε το κρούσμα.
4. Ο φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να
επιστρέψει μετά την την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων του και με αρνητικό rapid test.
Οι στενές επαφές του κρούσματος θα απομονωθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό με οδηγίες για στενή
παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα
επιστρέψουν σύμφωνα με τις επίκαιρες οδηγίες του ΕΟΔΥ. Επιπρόσθετα, η απομόνωση φοιτητών ή
προσωπικού της ίδιας ή άλλης Σχολής, Τμήματος, Εργαστηρίου, γραφείου κλπ. θα εξετάζεται κατά
περίπτωση, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των
επαφών. Oι οδηγίες του ΕΟΔΥ αναθεωρούνται/ επικαιροποιούνται διαρκώς ανάλογα με τα
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διαθέσιμα δεδομένα και τις σχετικές κατευθύνσεις των διεθνών οργανισμών.

5. Η Υγειονομική Επιτροπή και το Πρυτανικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνουν
εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζουν τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, ανά
περίπτωση, που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
•

Κλείσιμο αιθουσών ή κτιρίων ή Σχολών

•

Απολύμανση χώρων από ειδικά συνεργεία

•

Μοριακό τεστ σε όλες τις επαφές του κρούσματος

•

Περιορισμός στο σπίτι (καραντίνα) όλων των επαφών



Εάν φοιτητής/φοιτήτρια του ΠΔΜ ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας

εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, ενώ βρίσκεται εκτός χώρων του
Πανεπιστημίου (σπίτι κλπ.), οφείλει να:
1.

Παραμείνει στο σπίτι του, εφόσον η κατάσταση του το επιτρέπει, και να υποβληθεί σε

έλεγχο για COVID-19 στο νοσοκομείο της περιοχής του.
2.

Να ενημερώσει τον Υπεύθυνο της Υγειονομικής επιτροπής εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό

και να παρέχει πληροφορίες που αφορούν τις επαφές του.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 2, 3, 4 ΚΑΙ 5 ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19.
α. Αντιμετώπιση δύο επιβεβαιωμένων περιπτώσεων ασθενών που διαγνώστηκαν με COVID-19
σε διάστημα 14 ημερών σε Πανεπιστημιακή μονάδα του ΠΔΜ
Εφαρμόζονται οι οδηγίες, όπως στην αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική
διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας Τμήματος ή Τμημάτων.
Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση:
Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συστηματική εφαρμογή των μέτρων
προστασίας.
Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή
σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός της μονάδας του Ιδρύματος):
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• Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας από τους Τοπικούς
Υπευθύνους ή Αναπληρωτές Υπευθύνους COVID19 των Τμημάτων για εγρήγορση και έγκαιρη
αναγνώριση ύποπτων περιπτώσεων
• Ενίσχυση μέτρων στο περιβάλλον της πανεπιστημιακής μονάδας:
o τήρηση αποστάσεων
o υγιεινή χεριών
o αναπνευστική υγιεινή
o καθαριότητα περιβάλλοντος
• Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στο
νοσοκομείο της περιοχής
• Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου,
θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής
λειτουργίας Τμήματος ή Τμημάτων του ΠΔΜ
β. Συρροή κρουσμάτων σε μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα κρούσματα σε διάστημα μιας εβδομάδας, ενημερώνεται
ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως
φορέας ιχνηλάτησης επαφών.
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2.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48760/Z1/29.04.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 2131/τ. Β’/30.04.2022)

Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α’, β’
και γ’ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής
επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων
εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η
πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά 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. 2. Η
οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με μεθόδους εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς
και η οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, εφόσον η σχετική δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει προβλεφθεί στην
απόφαση ίδρυσης και τον ισχύοντα Κανονισμό κάθε προγράμματος σπουδών. 3. Η πρακτική
άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α’ ή β’ κύκλου και τον
ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Κατά τη
διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που
απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση. 4. Τα επιμορφωτικά
προγράμματα που παρέχονται από τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
των Α.Ε.Ι. και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα που διενεργούνται από τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους
ακαδημαϊκές μονάδες τους (π.χ. Διδασκαλεία) οργανώνονται είτε διά ζώσης, είτε εξ αποστάσεως,
σύμφωνα με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο διοργάνωσής τους. 5. Κάθε είδους εκπαιδευτική,
ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους μονάδων τους
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(Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και διοικητικές υπηρεσίες) διεξάγεται κανονικά

σύμφωνα με στην κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό

Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι ή της επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται στην παρούσα απόφαση.
Ποιοι είναι οι υπόχρεοι τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων;
Υπόχρεοι είναι:

1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι.
συμμετέχει διδακτικό προσωπικό που πληροί 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
Τεύχος B’ 2131/30.04.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21081 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 για κορωνοϊό COVID-19
διενεργείται μία (1) φορά εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη ή εντός
σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν τη φυσική παρουσία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του
εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα του μηνός Μαΐου 2022 ο εργαστηριακός
έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται μία (1) φορά εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ
(48) ώρες πριν από την Τετάρτη ή εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν τη φυσική παρουσία.
2. Ως υπόχρεοι τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 1 ορίζονται όλο το διδακτικό
προσωπικό που συμμετέχει σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται διά ζώσης με
την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως αν αυτή πραγματοποιείται σε χώρους του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα,
ως υπόχρεοι είναι α) το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π.), β) το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί υπότροφοι
της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.
4009/2011, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους
οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.), καθώς και το προσωπικό που ασκεί
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επικουρικό διδακτικό έργο, και γ) οι εισηγητές επιμορφωτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται

διά ζώσης από τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. Διδασκαλεία), καθώς και το εν
γένει εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική
διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι..
Ειδικές οδηγίες για τους φοιτητές που εκπαιδεύονται με φυσική παρουσία σε μονάδες υγειάς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

προγραμμάτων σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική,
Οδοντιατρική,

Μαιευτική)

που

πραγματοποιείται

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 30η Σεπτεμβρίου 2021 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 ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά
δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες προ Τρίτης και Παρασκευής
αντίστοιχα ή εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν τη φυσική παρουσία. Η δαπάνη για τη διενέργεια
του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα του μηνός Μαΐου 2022 ο
εργαστηριακός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως
σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τετάρτη και έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την
Παρασκευή ή εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν τη φυσική παρουσία. 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 σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Οι υπόχρεοι που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία,
υποχρεούνται να φέρουν σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή
βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό τους μιας εκ των προϋποθέσεων που
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ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική

ταυτότητα ή διαβατήριο). Πέραν των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην παρούσα, η

παρακολούθηση τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 από κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο

που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία πραγματοποιείται
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr» σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4830/2021
(Α’ 169).
Υποχρεωτική χρήση μάσκας.
1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες
προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που
διεξάγεται διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους
των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους τους
εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός. 2. Από την υποχρεωτική χρήση μη
ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό που
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους 21082
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2131/30.04.2022 με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ.
αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας
δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ.
λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).
Υποχρεωτική χρήση γαντιών μιας χρήσης
Η χρήση γαντιών μιας χρήσης για τη συμμετοχή των φοιτητών στα εργαστηριακά μαθήματα είναι
υποχρεωτική.
Πληρότητα αιθουσών, αμφιθεάτρων και εργαστηρίων
Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους οποίους διεξάγεται
εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.
Αερισμός των χώρων .
1. Οι φοιτητές, το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, καθώς και το λοιπό προσωπικό
των Α.Ε.Ι. οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους
αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους. 2. Το Α.Ε.Ι. μεριμνά για την τήρηση
όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων των Α.Ε.Ι.
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όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.), όπως και τη

διασφάλιση επαρκούς αερισμού και τον συχνό καθαρισμό τους με την εφαρμογή απολυμαντικών
σε επιφάνειες, όπως έδρανα, πάγκους εργασίας και εργαστηριακό εξοπλισμό. 3. Οι φοιτητές, το

διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνοι για την πιστή και ορθή εφαρμογή των
μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική
τους ευθύνη. 4. Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων
ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής
τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, πραγματοποιείται κεντρικά από το
Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι.. 5. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την
ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα κατά το μέρος που
αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

Διεξαγωγή εξετάσεων.
Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης
για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.
Ορκωμοσίες
1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.
2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημερίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα
υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας.

Β. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
1. Οι φοιτητικές εστίες των Α.Ε.Ι. και του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους και τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2. Με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρούνται τα
αναγκαία μέτρα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
των φοιτητικών εστιών. 3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ορίζεται ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του για κάθε φοιτητική εστία που
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς τους και καθορίζεται το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων
εντός της εστίας, το οποίο αποστέλλεται προς όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην εστία
και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων ή άλλο εμφανές σημείο της φοιτητικής εστίας. 4. Εάν
ένας φοιτητής, αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός διδάσκων, που διαμένει σε φοιτητική εστία
εμφανίσει συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19
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της φοιτητικής εστίας, προκειμένου να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο

διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που

διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα, τίθεται σε απομόνωση σύμφωνα με τις εκάστοτε

ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο δωμάτιό του, άλλως σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει
ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΜ
(φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία)
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία κ.λπ.) που
βρίσκονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους
ειδικότερους όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης, όπως αυτά εκάστοτε
διαμορφώνονται κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και τυχόν ειδικότερα μέτρα που τίθενται στο παρόν άρθρο. Το προσωπικό
που απασχολείται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εδρεύουν εντός των Α.Ε.Ι.
υποχρεούται, όπως τηρεί όλα τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν για την εστίαση. Ως υπεύθυνος
τήρησης των έκτακτων μέτρων σε χώρους των Α.Ε.Ι., που διατίθενται για τη λειτουργία
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ορίζεται ο ιδιοκτήτης κάθε επιχείρησης. 2. Η
παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις των περιπτώσεων του άρθρου
2της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών ΟικονομικώνΑνάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’ 1882),
όπως εκάστοτε ισχύει.

Δ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, καθώς
και σε κάθε είδους Τεύχος B’ 2131/30.04.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21083 αθλητικές
εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των Α.Ε.Ι., εφόσον η χρήση και λειτουργία τους δεν
πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι.,
εφαρμόζονται τα υγειονομικά μέτρα και το πρωτόκολλο λειτουργίας των γυμναστηρίων και
αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή
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προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, την Υγειονομική Επιστημονική

Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις εγκύκλιες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας
και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ε. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ
Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά αναγνωστήρια, τα σπουδαστήρια, οι χώροι
μελέτης φοιτητών, οι βιβλιοθήκες και τα Μουσεία λειτουργούν σύμφωνα με το ειδικότερο
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
Ειδικότερα:
1. Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά αναγνωστήρια, τα σπουδαστήρια, οι χώροι
μελέτης φοιτητών, οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και τα Μουσεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με το
ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Ειδικά κατά τη λειτουργία των Μουσείων των
Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου

Πολιτισμού

και

Αθλητισμού

(www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/

announcements.aspx).

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ
Ισχύει το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και
ορισμού υπευθύνων διαχείρισης κρουσμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ
.19227/20/ΓΠ/02.10.2020, απόφαση Πρυτ. Συμβουλίου και επακόλουθες τροποποιήσεις).
Συμπληρωματικές προβλέψεις έχουν ως εξής:
α. Αερισμός των χώρων και απολύμανση
Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του ΠΔΜ ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό)
εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 (βλ. Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά
Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19), θα πρέπει να γίνεται απολύμανση και
αερισμός των χώρων (και στους παρακείμενους χώρους όπου πιθανά κινήθηκε το ύποπτο
κρούσμα).
β. Πότε γίνεται αναστολή λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού χώρου (αίθουσα, αμφιθέατρο,
εργαστήριο κ.λ.π)
Εκτίμηση κινδύνου για ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας ενός συγκεκριμένου έτους σε
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εκπαιδευτική μονάδα θα γίνει εφόσον υπάρξουν περισσότερα από τρία (3) εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά) τα οποία δεν συνδέονται

επιδημιολογικά με κρούσματα της κοινότητας. Ο υπεύθυνος του Τμήματος θα ενημερώσει την
Υγειονομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου η οποία θα κάνει την εκτίμηση κινδύνου.
γ. Πότε θα επιστρέψει στο ΠΔΜ φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που
έχει εμβολιαστεί αλλά εμφανίζει θετικό μοριακό τεστ ή rapid test
Ο φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που είναι εμβολιασμένος αλλά

παρουσιάζει θετικό μοριακό τεστ ή rapid test μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση 10ημέρου
από την ημέρα του διαγνωστικού ελέγχου και εφόσον έχουν παρέλθει 24 ώρες από την πλήρη
υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση τυχόν
συμπτωμάτων.
δ. Τι γίνεται σε περίπτωση που εμβολιασμένος φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας αποτελεί στενή επαφή με επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα
α) Ο φοιτητής ή ο διδάσκων ή άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας που είναι στενή επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα και είναι εμβολιασμένος θα πρέπει να κάνει 2 self-tests, την 2η ημέρα
και την 7η ημέρα, από την ημέρα έκθεσης στο κρούσμα και δεν απομονώνεται. Οι στενές επαφές
εφόσον παρουσιάσουν συμπτώματα θα πρέπει να ελεγχθούν εργαστηριακά.
β) Σε περίπτωση που η στενή επαφή παρουσιάσει θετικό μοριακό τεστ ή rapid test απομονώνεται
επί δέκα (10) ημέρες, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Τι γίνεται σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος σε φοιτητική εστία
Εάν ένας φοιτητής, αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός διδάσκων, που διαμένει σε φοιτητική
εστία εμφανίσει συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης
COVID-19 της φοιτητικής εστίας, προκειμένου να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα σύμφωνα με το
πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του ΠΔΜ.
Σε περίπτωση που διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα, τίθεται σε απομόνωση σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο δωμάτιό του, άλλως σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν
διαμένει ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου.
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3. Παράρτημα

Ορισμός Υπευθύνου διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και του αναπληρωτή του ανά ακαδημαϊκό Τμήμα και ανά Φοιτητική Εστία

ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Υπεύθυνος διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ο αναπληρωτής στις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αναπληρωτής/
Τηλέφωνο
ΤΜΗΜΑΤΑ
Υπεύθυνος/ η
e-mail
ώτρια
e-mail
Εργασίας
Υπεύθυνος/η
Τμήμα Μηχανολόγων
sgerardis@uowm.gr
Λουκάς
Στέφανος Γεράρδης
24610-56600
lkaragiannakis@uowm.gr
Μηχανικών
Καραγιαννάκης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Ιωάννης
ikapageridis@uowm.gr
24610-68077 Αργυρώ Ασβεστά
aasvesta@uowm.gr
Πόρων
Καπαγερίδης
Τμήμα Μηχανικών
Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Σχεδίασης Προϊόντων και
24610-68293
kkakoulis@uowm.gr
pkyratsis@uowm.gr
Κακούλης
Κυράτσης
Συστημάτων
Μπουχουράς
Άγγελος
(για το κτίριο στα
Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Κοίλα)
abouchouras@uowm.gr
24610-56538
Δεν έχουν ορίσει αναπληρωτές
Μηχανικών και Μηχανικών
Πλόσκας Νικόλαος
nploskas@uowm.gr
24610-56528
Υπολογιστών
(για το κτίριο στην
οδό Καραμανλή &
Λυγερής)
Κωνσταντίνος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ευθύμιος Τάγαρης
etagaris@uowm.gr
24610-56620
ktsanaktsidis@uowm.gr
Τσανακτσίδης

Τηλέφωνο
Εργασίας
24610-42140
24610-68078
24610-68294

24610-68034

Τμήμα Περιφερειακής και
Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Ιωάννης Μπακούρος

ylb@uowm.gr

24610-56660

Ελένη Τσακιρίδου

etsakir@uowm.gr

24610-68137

Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ευάγγελος Σαπρίκης

esaprikis@uowm.gr

-

Κωνσταντίνος
Σπινθηρόπουλος

kspinthiropoulos@uowm.gr

-

Χάϊδω Δριτσάκη

cdritsaki@uowm.gr

24610-68184

Αικατερίνη
Μπλάντα

eblanta@uowm.gr

24610-68065

mkiki@uowm.gr

24610-68110

Νικόλαος
Κουκουλέτας

nkoukouletas@uowm.gr

24610-68110

Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών

Κική Μάγδα

Γεώργιος Κοντέος

gkonteos@uowm.gr

24620-61624

Τμήμα Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩ
Ν ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Νικολάου
Δημήτριος

Δεν έχει οριστεί

Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών

Ασπασία Βλάχβεη

avlahvei@uowm.gr

24674-40037

Τμήμα Ψυχολογίας

Αικατερίνη Φλωρά

kflora@uowm.gr

-

Παιδαγωγικό Τμήμα
Νηπιαγωγών
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επικοινωνίας και
Ψηφιακών Μέσων

Πηνελόπη
Παπαδοπούλου

ppapadopoulou@uowm.g
r

23850-55146

Ιωάννης Θωίδης

ithoidis@uowm.gr

23850-55033

akleftodimos@uowm.gr

24674-40039

Δόμνα Μιχαήλ

Τμήμα Γεωπονίας

Αικατερίνη Μέλφου

kmelfou@uowm.gr

23850-54655

Θεανώ
Λαζαρίδου

mstampoultzis@uowm.gr

24674-40049

Χριστίνα Σαμαρά

gvasiliadis@uowm.gr

-

mtzitiridou@uowm.gr

-

mgoula@uowm.gr

24610-56355

fkalamaras@uowm.gr

-

Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Μαθηματικών

dnikolaou@uowm.gr

Αλέξανδρος
Κλεφτοδήμος
Μιχαήλ
Σταμπουλτζής
Βασιλειάδης
Γεώργιος

Τμήμα Μαιευτικής

Τζητηρίδου Μαρία

Τμήμα Εργοθεραπείας

Μαρία Γούλα

Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών

Φίλιππος Καλαμαράς

Σταυρούλα
Λασπίτα
Γεωργία
Στεφάνου
Ευαγγελία
Καλεράντε
Κωνσταντίνος
Κασβίκης

Μπίσμπας
Αντώνιος
Δημήτριος
Παπουτσής
Ιωάννης
Βεντούλης
Σωτήριος
Λιούκρας
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Τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων

24620-61604

slaspita@uowm.gr

-

gstephanou@uowm.gr

23850-55107

ekalerante@uowm.gr

2385055120

kkasvikis@uowm.gr

23850-55026

dmihail@uowm.gr

2467440047

tlazaridou@uowm.gr

23850-54623

csamara@uowm.gr

24674-40030

abisbas@uowm.gr

24610-68201

dpapoutsis@uowm.gr

-

iventoulis@uowm.gr

-

slioukras@uowm.gr

23850-25886
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Υπεύθυνος διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ο αναπληρωτής στις Φοιτητικές Εστίες
Φοιτητικές Εστίες

Υπεύθυνος/ η

e-mail

Τηλέφωνο
Εργασίας

merimna@uowm.gr,
mkamarianidou@uowm.gr

24610-68271

merimna@uowm.gr,
ggalanis@uowm.gr

Αναπληρωτής/ ώτρια
Υπεύθυνος/η

e-mail

Τηλέφωνο
Εργασίας

Τσακριλή Κωνσταντίνα

ktsakrili@uowm.gr

24610-68276

24610-68275

Ευαγγέλου Ελευθερία

eevaggelou@uowm.gr

24610-68278

echalvatzi@uowm.gr

2385024640

Κοίλα Κοζάνης

Καμαριανίδου Μαρία

Κοζάνη (Ηλέκτρα)

Γαλάνης Γεώργιος

Εύξεινος Λέσχη
Φλώρινα

Ακριβοπούλου Ευγενία

merimna-flo@uowm.gr,
eakrivopoulou@uowm.gr

2385024640

Χαλβατζή Ευγενία

Γωπονική Σχολή
Φλώρινα

Χαλβατζή Ευγενία

merimna-flo@uowm.gr,
echalvatzi@uowm.gr

2385024640

Ακριβοπούλου Ευγενία

eakrivopoulou@uowm.gr

2385024640

Γρεβενά

Καραγιάννης Αθανάσιος

merimna-gre@uowm.gr,
akaragiannis@uowm.gr

2462061614

Κωδωνάς Αλέξανδρος

aff00200@uowm.gr

2462061614

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών/φοιτητριών ή άλλου μέλους
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι το
δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η
πανδημία του COVID-19. Η νομική βάση για την επεξεργασία των απλών δεδομένων είναι το άρθρο
6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ (συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση) και ε΄ (εκπλήρωση καθήκοντος που
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία
Δεδομένων (εφεξής : ΓΚΠΔ), των δε ειδικής κατηγορίας δεδομένων υγείας το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ.
θ΄ (δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας) του ΓΚΠΔ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εν λόγω
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη
πρόσβαση / κοινολόγηση. Οι φοιτητές/φοιτήτριες και τα λοιπά μέλη της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο,
δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, δικαίωμα
διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων και υπό προϋποθέσεις δικαίωμα
διαγραφής τους, περιορισμού (προσωρινής αναστολής) της επεξεργασίας ή εναντίωσης σε αυτήν.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στον
οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων που προβλέπονται
στον ΓΚΠΔ (άρθρα 15-18) και για κάθε ζήτημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε ότι το ζήτημά
που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

