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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλ.:2710-230009, fax: 2710-230005 

Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, mchristo@uop.gr 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Απόφαση 4/12.10.2020 Συνεδρίαση 56η
 

Θέμα Έγκριση πρωτοκόλλου COVID-19 
 

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 

12/Α΄/1-2-2000) όπως ισχύει,  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 

συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες 

Διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α’) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 

Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 

114/Α΄/04-08-2017) περί αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

6. Την με αριθ.:210838/Z1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της 

Διαπιστωτικής Πράξης. 

7. Την με αριθ.: 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 Τ.Β΄) Απόφαση Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4485/2017 (Α΄ 

114). 

8. Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 783/10-03-2020, τ. Β΄) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του 
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Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του Μέτρου 

της Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και 

Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Φροντιστηρίων και 

Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, Δημοσίων και 

Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας για το Χρονικό Διάστημα από 

11-03-2020 Έως και 24-03-2020».  

9. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τ. Α΄) : 

«Κατεπείγοντα Μέτρα Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της 

Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID19 και της Ανάγκης Περιορισμού της 

Διάδοσής του». 

10. Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 956/21-03-2020, τ. Β΄) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του 

Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του Μέτρου 

της Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και 

Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Φροντιστηρίων και 

Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, Δημοσίων και 

Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας, Προσωρινής Απαγόρευσης 

των Εκπαιδευτικών Εκδρομών Εντός και Εκτός της Χώρας και Προσωρινής 

Απαγόρευσης Μετακινήσεων και Επισκέψεων Μαθητών, Φοιτητών, 

Σπουδαστών και Εκπαιδευτικών, Καθώς και Προσωρινής Απαγόρευσης 

Λειτουργίας Ελληνόγλωσσων Σχολικών Μονάδων και Πάσης Φύσεως 

Εκπαιδευτικών Δομών του Εξωτερικού για το Χρονικό Διάστημα από 21-03-

2020 Έως και 10-04-2020».  

11. Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-04-2020 (Φ.Ε.Κ. 1293/10-04-2020, τ. Β΄) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του 

Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2103-2020 (Β΄ 956) έως και τις 10-05-2020».  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010, τ. Α΄) : «Ενίσχυση της 

Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των 

Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις».  

13. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/15-07-2010, τ. Α΄) : «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και Συναφείς Διατάξεις, Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις», όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 11β του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) 

«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων 

Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 
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(ΦΕΚ 88 Α΄) «Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 

και στην Αγορά Εργασίας». 

14.  Τις διατάξεις με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) 

Κοινής Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών, Σχετικά με τη «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Μέτρα για την Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού 

COVID-19 κατά τη Λειτουργία τους».  

15. Την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τις απαιτήσεις κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

16. Τη διευκόλυνση των φοιτητών, των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την πραγματοποίηση του Χειμερινού 

Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021.  

17. Τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στα Προγράμματα του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στην παρακολούθηση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης – 

Εξειδίκευσης του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021.  

18. Την επιτακτική ανάγκη των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή 

των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του 

Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021. 

19.  Την επιτακτική ανάγκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να εξασφαλίσει 

ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο τρόπο διεξαγωγής των παραδόσεων, τόσο των 

θεωρητικών, όσο και των κλινικών – εργαστηριακών μαθημάτων των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών για το Χειμερινό Εξάμηνο του 

Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021. 

20. Την εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

21. Τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο 

πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19.  

22. Το βασικό μέλημα των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  για προστασία της υγείας και ασφάλειας των φοιτητών, τόσο 

των Προπτυχιακών όσο και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, 

των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος.  

23. Την επιτακτική ανάγκη των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων των μελών της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος.  

24. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-

09-2020, τ. Β΄) ΚΥΑ θα πρέπει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να καταρτίσει 

γραπτό «Σχέδιο / Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή 

Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19»  

25. Την επιτακτική ανάγκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να καταρτίσει 

συγκεκριμένα Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου 
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Κρούσματος COVID-19 Σύμφωνα με τη με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 

3707/4-09-2020, τ. Β΄) ΚΥΑ.  

26. Την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

27. Το υποβληθέν «Σχέδιο / Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή 

Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 

115744/Ζ1 ΦΕΚ τευχ β 3707 04/09/2020».  

28. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

29.  Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 56η συνεδρίαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου (12-10-2020), 

 

Αποφασίζει 

Την έγκριση του υποβληθέντος «Σχέδιο / Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή 

Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 115744/Ζ1 ΦΕΚ 

τευχ β 3707 04/09/2020» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το οποίο επισυνάπτεται ως 

Παράρτημα της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

 

Ο Πρύτανης 

 

 Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
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Παράρτημα Απόφασης 4/12-10-2020, 56η Συνεδρίαση 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID-19  

Οκτώβριος 2020 
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1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ COVID 

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας  

1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό 

προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Α.Ε.Ι. στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια και κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε 

είδους εκπαιδευτικό έργο,  

β) στα αναγνωστήρια, στις αίθουσες χρήσης πολυμέσων και στις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι.,  

γ) στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι., 

 δ) στους κοινόχρηστους χώρους των φοιτητικών εστιών, εστιατορίων και κυλικείων των Α.Ε.Ι.,  

ε) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού 

αριθμού ατόμων.  

στ) στους εργασιακούς χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι που υπάρχει συναλλαγή με 

κοινό (π.χ. Γραμματείες, Πρωτόκολλο κ.α.),  γραφεία εργαζομένων  καθώς και στα γραφεία των 

ερευνητών, μεταπτυχιακών φοιτητών κλπ  

ζ) κατά την καθαριότητα των χώρων από το προσωπικό καθαριότητας 

Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το διδακτικό 

προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπου δεν είναι εφικτή η 

διεξαγωγή τους 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.  

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση 

απόστασης τριών (3) μέτρων των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του διδακτικού 

προσωπικού.    

Οι φοιτητές που παραβιάζουν την υποχρέωση  της υποχρεωτικής χρήσης  μη ιατρικής μάσκας δεν 

επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενεργούνται με 

φυσική παρουσία, των εργαστηρίων και των κλινικών ασκήσεων και υπόκεινται στις ανάλογες 

πειθαρχικές κυρώσεις./ 

Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους 

λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά με αποφάσεις, 

εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών. 
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2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΠΕΛ) 

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, 

υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών και με φυσική παρουσία των φοιτητών, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του 

προγράμματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως τον αριθμό πενήντα (50) ανά τμήμα. Κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων φοιτητών και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού για την αποφυγή 

συγχρωτισμού(1,5 m). Είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ίδιου 

μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου σε πολλαπλά τμήματα με τον ίδιο ως άνω μέγιστο αριθμό 

εγγεγραμμένων φοιτητών ανά τμήμα. Έως τον καθορισμό του αριθμού των εγγεγραμμένων 

φοιτητών ανά μάθημα, όπως αυτός θα προκύψει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως τις 26 

Οκτωβρίου 2020, λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα 

κατά την προηγούμενη τριετία.  

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα 

(μάθημα ή σεμινάριο) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50), η εκπαιδευτική διαδικασία των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, των οποίων η διδασκαλία 

οργανώνεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 30 

του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), δεν επηρεάζονται από το περιεχόμενο του παρόντος.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των 

οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των Επιστημών Υγείας και η 

εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει κλινική άσκηση σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, 

εφαρμόζονται τα εξής: α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε Α.Ε.Ι, πριν την έναρξη 

της συμμετοχής των φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ενημερώσεις 

από το διδακτικό προσωπικό προς τους φοιτητές προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση 

για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης. β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., κατά τη 

διενέργεια των κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής 

προστασίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο απασχολείται 

σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι φοιτητές πριν την έναρξη της συμμετοχής τους στις 

κλινικές ασκήσεις υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό 

COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται δωρεάν σε μία από τις δημόσιες δομές υγείας της 

ημεδαπής, κατά προτίμηση αυτής όπου θα πραγματοποιηθεί το διδακτικό έργο των φοιτητών, και 

τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται με επιμέλεια του κάθε φοιτητή στο διδακτικό 

προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή του διδακτικού έργου των κλινικών 

ασκήσεων. γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών δύναται να ανέλθει κατ’ ανώτατο 
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όριο σε τριάντα (30) ανά ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν 

λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται περισσότερες ομάδες, με δυνατότητα μείωσης του χρόνου 

διεξαγωγής της κλινικής άσκησης των φοιτητών, όπου αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο. δ) Δεν 

επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των Α.Ε.Ι. σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση 

και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από COVID-19, καθώς και στη διαχείριση εργαστηριακών 

δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID-19.  

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας   

παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο 

έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των κλινικών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε 

πρόγραμμα σπουδών. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του ΠΑΠΕΛ  των 

οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις εκτός χώρων παροχής 

υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής: α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των 

εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς, με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) 

εγγεγραμμένους φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο 

διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση αποστάσεων 

μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού (1,5 m) προς 

αποφυγή συγχρωτισμού, για τον λόγο αυτό συστήνεται η δημιουργία περισσοτέρων ομάδων 

φοιτητών. β) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), καθώς και οι χώροι 

που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά την 

ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης  

γ) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, 

οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου 

να υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την 

επόμενη ομάδα.  

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 

παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., στο οποίο 

έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το 

εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ/ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   

 Οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εντός Ε.Ε. 

συμμετέχουν κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 

τηρηθεί τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν κατά την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής και του Υπουργείου Υγείας.    

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
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1. Οι βιβλιοθήκες   βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους λειτουργίας 

τους τόσο για τη μελέτη των φοιτητών εντός των χώρων αυτών, όσο και για τον δανεισμό βιβλίων, 

εφόσον αυτός επιτρέπεται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα μέτρα και οι οδηγίες που ισχύουν για τη 

λειτουργία των βιβλιοθηκών.  

2. Σε χώρους αναγνωστηρίων και βιβλιοθηκών όπου παρέχεται η δυνατότητα μελέτης απαιτείται η 

τήρηση ελάχιστης απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων φοιτητών, 

ενώ συστήνεται ο ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των 

χώρων μελέτης των φοιτητών.  

 

3. ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ  

1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού 

δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη περί περιορισμού 

της συνάθροισης φυσικών προσώπων έως έναν μέγιστο αριθμό σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους 

στην έδρα του Πανεπιστημίου ή στο σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα οι τελετές αποφοίτησης δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.  

2.  Δύνανται να διεξάγονται 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. Σε κάθε περίπτωση όμως συστήνεται η διεξαγωγή 

αυτών εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  

Λειτουργία οργάνων διοίκησης: Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης, καθώς και 

των λοιπών συλλογικών οργάνων του ΠΑΠΕΛ και   Ε.Λ.Κ.Ε.   διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις συνεδριάσεις των συλλογικών διοικητικών οργάνων του 

Δημοσίου Τομέα. 

Ευπαθείς ομάδες: Σε περίπτωση κατά την οποία ο διδάσκων, στον οποίον έχει ανατεθεί διδακτικό 

έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει αποδεδειγμένα σε 

ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται 

να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα. 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Α.Ε.I.  

1. Τα φοιτητικά εστιατόρια  λειτουργούν κανονικά για τη σίτιση των φοιτητών, η οποία 

πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο και τήρηση διευρυμένου 

ωραρίου λειτουργίας από αυτό που είθισται να ισχύει, με στόχο την αποφυγή συγχρωτισμού των 

φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής. 2. Τα κυλικεία   λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν 

τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων 

και ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο 

από το κατάστημα (take away). Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, 

καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώρους των κυλικείων μετά την ολοκλήρωση της 

αγοράς τους προς αποφυγή συγχρωτισμού. 3. Κατά τη διάρκεια αναμονής των φοιτητών, 

διδακτικού και λοιπού προσωπικού στα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία   για την εξυπηρέτησή 

τους συστήνεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης μεταξύ αυτών ενός και μισού (1,5) μέτρου, όπου 

αυτό είναι δυνατό  .    
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1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γευμάτων και ποτών εντός των Α.Ε.Ι 

(φοιτητικά εστιατόρια και κυλικεία) υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους να εφαρμόζουν τα 

ακόλουθα μέτρα:  

α) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του είναι 

υποχρεωτική, κατά την προετοιμασία των γευμάτων, τροφίμων και ροφημάτων, τη διανομή των 

προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών (φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού).  

β) Το προσωπικό εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων 

και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή 

αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, την προετοιμασία 

ροφημάτων, συχνή και σχολαστική απολύμανση επιφανειών κ.λπ.).  

γ) Το προσωπικό εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-

CoV- 2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση 

εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας 

εκτός του ωραρίου εργασίας τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε εσωτερικούς χώρους και 

σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός κ.λπ.). 

 δ) Τα γεύματα και τρόφιμα που διαθέτουν είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί κατάλληλα με 

όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που 

προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.  

ε) Οι φοιτητές, οι επισκέπτες, το διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό πρέπει να τηρούν 

αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου κατά την αναμονή για την εξυπηρέτησή τους, όπου αυτό είναι 

δυνατό, για τον λόγο αυτό προτείνεται να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στο έδαφος με τις 

προβλεπόμενες αποστάσεις.  

στ) Εάν ο χώρος που εδρεύουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι κλειστός ή είναι ανοικτός και δεν είναι 

εφικτό να τηρηθεί η απόσταση της προηγούμενης περίπτωσης, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική 

από όλους τους παρευρισκόμενους στον χώρο.  

ζ) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή 

ατόμων στους χώρους των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων μετά την εξυπηρέτηση των 

πελατών προς αποφυγή συγχρωτισμού.  Οι φοιτητές, οι επισκέπτες, το διδακτικό προσωπικό και 

λοιπό προσωπικό συνίσταται να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους ή να χρησιμοποιούν αλκοολούχο 

αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή τους για την αγορά γευμάτων, τροφίμων και 

ποτών.   

 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

1. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής 

και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.  

2. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους 

διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο εφαρμογής του 

πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού κρούσματος προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο του προηγούμενου άρθρου. Αντίστοιχα, εάν κάποιος 

φοιτητής, αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός διδάσκων, που διαμένει σε φοιτητική εστία 

εμφανίσει συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο εφαρμογής του 
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πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού κρούσματος της φοιτητικής εστίας, τα στοιχεία του οποίου θα 

πρέπει να αναρτώνται σε εμφανές σημείο σε κοινόχρηστο χώρο της εστίας, προκειμένου να 

ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα σύμφωνα το σχέδιο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου 

περιστατικού COVID-19 του Α.Ε.Ι.  

 3. Το αρμόδιο όργανο του οικείου Α.Ε.Ι. μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους σε όλους τους χώρους όπου 

διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία και τους λοιπούς χώρους του Α.Ε.Ι.  

4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις 

ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συστήνεται η χρήση χώρων με φυσικό 

αερισμό, και όπου δεν είναι αυτό εφικτό επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων σύμφωνα τις 

εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας  

5 Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν 

συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρηστους χώρους του ΠΑΠΕΛ με σκοπό 

την προστασία της δημόσιας υγείας.    

 

Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων  

1. 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, και ιδίως η χρήση μη ιατρικής μάσκας. 

 2. Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας 

κατά την εκπαιδευτική λειτουργία, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, όπως αυτά 

καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, πραγματοποιείται κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο  

(από την ομάδα COVID-19).  

3. 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.  

6. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΚΑΙ «ΕΠΑΦΩΝ» ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 

 

Ορισμοί κρούσματος COVID -19 και «επαφών» κρούσματος COVID -19 

Κλινικά κριτήρια 

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα   

 βήχας 

 πυρετός 

 δύσπνοια 

 αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας 

 επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, 

καταβολή, έμετο και διάρροια.  
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Απεικονιστικά διαγνωστικά κριτήρια 

Ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με COVID-19 

Εργαστηριακά κριτήρια 

Ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος SARS-CoV-2 σε κλινικό δείγμα 

Επιδημιολογικά κριτήρια 

Τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω επιδημιολογικά κριτήρια: 

 στενή επαφή   με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη 

συμπτωμάτων 

 φιλοξενούμενοι ή προσωπικό δομών στις οποίες φιλοξενούνται ευάλωτα άτομα και έχει 

επιβεβαιωθεί συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19 

Ταξινόμηση κρουσμάτων 

 Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια  

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο  

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια 

  

«ΕΠΑΦΗ» ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19  

Ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που 

κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 14 ημέρες μετά την 

έναρξη των συμπτωμάτων. Αν το κρούσμα COVID-19 δεν είχε συμπτώματα κατά τη διάγνωσή του, 

ως «επαφή» κρούσματος ορίζεται άτομο που είχε επαφή με το κρούσμα εντός χρονικού 

διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν να ληφθεί το δείγμα το οποίο οδήγησε στην 

επιβεβαίωση του κρούσματος έως και 14 ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος. Ο σχετιζόμενος με 

την έκθεση κίνδυνος λοίμωξης εξαρτάται από το επίπεδο έκθεσης, ο οποίος, με τη σειρά του, 

καθορίζει και την περαιτέρω διαχείριση των «επαφών» του κρούσματος. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΦΩΝ 

1. ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (ΕΚΘΕΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ) 

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται: 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 

μέτρων και για ≥ 15 λεπτά 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 

 άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο 

αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά 

 συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών θέσεων 

(προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19 , άτομα που ταξίδευαν μαζί 
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ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο 

τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών συμπτωμάτων ή 

μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται 

περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του 

αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές 

επαφές) 

 επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 ή 

εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19, χωρίς 

λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

 

2. ΕΠΑΦΕΣ (ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ) 

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 ορίζεται: 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 2 μέτρων για < 

15 λεπτά 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με τον ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά 

 άτομο που ταξίδεψε μαζί με τον ασθενή με COVID-19 σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 

(εξαιρουμένης της περίπτωσης ταξιδιού με αεροσκάφος που περιγράφεται παραπάνω για 

τις στενές επαφές-έκθεση υψηλού κινδύνου) 

 επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 ή 

εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19, με λήψη 

των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Το όριο των 15 λεπτών 

έχει επιλεγεί αυθαίρετα για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Οι αρχές δημόσιας υγείας μπορεί, με 

βάση την εκτίμηση κινδύνου κατά περίπτωση, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και 

παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη 

διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19. 

Ειδικά για τους επαγγελματίες υγείας  και τους φοιτητές στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας 

επισημαίνεται ότι η μερική λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας μπορεί να 

αυξήσει την έκθεση   και συνεπώς την αύξηση του κινδύνου. 
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8. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19  

Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 για τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων η οποία 

απαρτίζεται από τον Πρύτανη (ως Πρόεδρο) και μέλη τους Αντιπρυτάνεις Διοικητικών Υποθέσεων, 

Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων και τα μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής. Η επικοινωνία με 

τον ΕΟΔΥ γίνεται αποκλειστικά μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής.  

Υπεύθυνοι σε κάθε Σχολή για την τήρηση του πρωτοκόλλου είναι η/ο Κοσμήτορας1 στους οποίους 

αναφέρονται οι Πρόεδροι των Τμημάτων της κάθε Σχολής οι οποίοι με τη σειρά τους επιβλέπουν τις 

διαδικασίες στο κάθε Τμήμα. Για τα κτίρια των φοιτητικών εστιών ορίζονται ως υπεύθυνοι οι εξής: 

Α) Ο πρόεδρος της αρμόδιας Εφορείας για τη Φοιτητική Εστία στην Καλαμάτα 

Β) Ο υπεύθυνος του Παραρτήματος της Φοιτητικής Μέριμνας στην Πάτρα. 

 

Οι υπεύθυνοι των φοιτητικών εστιών επιβλέπουν την τήρηση των διαδικασιών του πρωτοκόλλου 

στις Εστίες και αναφέρουν τα διάφορα προβλήματα στους Κοσμήτορες και Προέδρους.  

Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος Διδακτικού Προσωπικού, μέλος του διοικητικού προσωπικού) 

ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτόκολλου διαχείρισης 

πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος της Σχολής (Κοσμήτορας – Πρόεδρος), ο οποίος 

ενημερώνει τη Συντονιστική Επιτροπή COVID-19. Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή προβαίνει 

στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως 

αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας.  

Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές 

επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., 

υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση 

επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του 

εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα 

ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική 

διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.  

                                                           
1 Σε όλο το κείμενο όπου αναφέρεται το αρσενικό (Πρύτανης, καθηγητής, ερευνητής, εργαζόμενος, φοιτητής, 
κλπ.) θα εννοείται και η αντίστοιχη χρήση του θηλυκού (πχ. Πρύτανις, καθηγήτρια, ερευνήτρια, εργαζόμενη, 
φοιτήτρια, κλπ.), καθώς και το αντίστρο-φο, εκτός και αν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση. 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ  

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε φοιτητή/εκπαιδευτικό προσωπικό 

Εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 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: 

 Εφόσον βρίσκεται σε χώρους του ΠΑΠΕΛ, φοράει μάσκα (αν δεν την φορά ήδη) και 

αποχωρεί, αφού πρώτα ενημερώσει την υπηρεσία του/το Τμήμα του. 

 Εάν η κατάσταση του/της δεν επιτρέπει την αποχώρησή του, 

o Ενημέρωση του Τοπικού Υπεύθυνου COVID-19 και ενημέρωση της Συντονιστικής 

Επιτροπής COVID-19 ΠΑΠΕΛ 

o Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους 

υπόλοιπους φοιτητές/εργαζόμενους 

o Εφαρμογή μάσκας 

o Κλήση του ΕΚΑΒ. 

Διαχείριση υπόπτου κρούσματος στο Διοικητικό Προσωπικό 

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός 

του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ορισμένο συντονιστή 

COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.  

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID19 εντός της οργανικής 

μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:  

 Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, 

αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για 

τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό. 

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19  ΠΑΠΕΛ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου 

και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως: 

 -Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για 

ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και 

απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων 

προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά 

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-

koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies)  

-Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, διαδρόμους 

κλπ) Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι 

περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι πολλαπλές 

επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού. 

 

Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών.  

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
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Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος και ο συντονιστής 

διαχείρισης COVID-19 του οργανισμού επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην 

επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την 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 ή 

όλου του Οργανισμού. 

Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση: Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών 

δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας. 

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή 

στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Οργανισμού):  

 Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 για 

εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών  

 Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον: o τήρηση αποστάσεων o υγιεινή χεριών o 

αναπνευστική υγιεινή o καθαριότητα περιβάλλοντος  

 Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στον Οργανισμό.  

 Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα 

αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής 

λειτουργίας του Οργανισμού.  

Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα  

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή 

ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε 

εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα 

ιχνηλάτησης επαφών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της οργανικής μονάδας, 

εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοσίου 

μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης 

Κρούσματος.  

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΕΛ 

Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση 

του φοιτητή-τριας/εργαζομένου με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

Ιατρική αξιολόγηση (κατά προτίμηση σε εφημερεύον Νοσοκομείο) και σύμφωνα με την κρίση της 

Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 ή του θεράποντος Ιατρού θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα 

μοριακό διαγνωστικό τεστ 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια/εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση και 

κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του.  

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/ 
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ΑΝ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ ΒΓΕΙ ΘΕΤΙΚΟ: 

Ο φοιτητής, -τρια/εργαζόμενος ενημερώνει αμελλητί τον Τοπικό Υπεύθυνο COVID-19 στη 

Σχολή/Τμήμα/Κτήριο όπου φοιτά/ εργάζεται, αναφέροντας και τις πιθανές επαφές (συνάδελφοι 

στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε αμφιθέατρο ή εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, 

κ.λπ.). 

Ενημερώνεται η επιτροπή COVID-19 ΠΑΠΕΛ για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και 

ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

φοιτητών κλπ.), σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ 

Απομονώνονται οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν από το άτομο που επιβεβαιώθηκε ως θετικό με 

COVID -19. Οι πόρτες και τα παράθυρα των χώρων αυτών παραμένουν ανοιχτά για επαρκή αερισμό 

ή ο τεχνικός εξαερισμός παραμένει σε συνεχή λειτουργία και στη μέγιστη ένταση.  

 

Η επιτροπή COVID-19 ΠΑΠΕΛ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και 

αποφασίζει 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) των όλων των επαφών. 
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ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟ ΠΑΠΕΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Η ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ COVID-19 Η ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 

Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ (ισχύει 

για φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) 

Ο φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να 

επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 14ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την 

πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και πλήρη 

ύφεση των συμπτωμάτων του. 

Οι πιθανές επαφές του κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο που κινήθηκε το κρούσμα, με 

οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο 

σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες. 

Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή 

επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:  

 Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την 

ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).  

 Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.  

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για 

αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-

epafon-sto-spiti 

Επιπρόσθετα, η απομάκρυνση 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. 

 Αν, το επιβεβαιωμένο κρούσμα ή/και οι στενές επαφές είναι φοιτητές, γίνονται 

διευθετήσεις από τα οικεία Τμήματα, ώστε να συνεχίσουν τη φοίτησή τους εξ αποστάσεως 

για όσο χρειαστεί. Στην περίπτωση που χρειαστούν νοσηλεία και αδυνατούν να συνεχίσουν 

με εξ αποστάσεως φοίτηση, να απευθύνονται στους διδάσκοντες των μαθημάτων τους. 

 

 Αν, το επιβεβαιωμένο κρούσμα ή/και οι στενές επαφές είναι μέλος του διδακτικού 

προσωπικού, γίνονται διευθετήσεις από τα οικεία Τμήματα ώστε να συνεχίσουν τη 

διδασκαλία εξ αποστάσεως για όσο χρειαστεί. Στην περίπτωση που χρειαστούν νοσηλεία και 

αδυνατούν να συνεχίσουν με εξ αποστάσεως διδασκαλία, το οικείο Τμήμα μεριμνά για 

εξεύρεση αντικαταστάτη/ τριας διδάσκοντα/ ουσας με στόχο να ολοκληρωθεί ομαλά το 

μάθημα. 

 

 Αν το επιβεβαιωμένο κρούσμα ή/και οι στενές επαφές είναι μέλος του διοικητικού 

προσωπικού, γίνονται κατ’ αναλογία των πιο πάνω διευθετήσεις με οδηγίες της Διεύθυνσης 

Διοικητικού. 
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

Ο φοιτητής ή το μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορεί να επιστρέψει στο Ίδρυμα μετά την 

πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη 

αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του. 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 

 Ενημέρωση υπευθύνων επιτροπής COVID ΠΑΠΕΛ 

o ενημέρωση ΕΟΔΥ 

o ιχνηλάτηση κρούσματος 

 Ενημέρωση υπευθύνου εστίας 

o Ενημέρωση ενοίκων κτιρίου 

 Απόφαση για κλείσιμο προς απολύμανση των χώρων στους οποίους κινήθηκε το κρούσμα 

o Χρονικό διάστημα κλεισίματος 

o Χώροι που θα απολυμανθούν 

 Απομόνωση κρούσματος για παρακολούθηση των συμπτωμάτων  

 Απομόνωση στενών επαφών κρούσματος για παρακολούθηση των συμπτωμάτων  

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών 

που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, 

βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής 

χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 9 μέρη νερό) ή αλκοολούχο 

αντισηπτικό.  

 Για τον καθαρισμό ευαίσθητων οργάνων, οι υπεύθυνοι των τμημάτων θα πρέπει να 

ανατρέχουν στις οδηγίες των κατασκευαστών για ακριβείς οδηγίες καθαρισμού και 

απολύμανσης.  

 Οι εργασίες καθαρισμού να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας και τα γάντια, 

μετά τη χρήση τους, να απορρίπτονται.  

 Η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών. 

Επισημαίνεται ότι οι παρούσες οδηγίες έχουν συνταχθεί με βάση τα διαθέσιμα 

επιδημιολογικά δεδομένα και ενδέχεται να τροποποιηθούν, καθώς εξελίσσεται η επιδημία.  
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9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COVID-19   

α/ μέσω γραπτής αλληλογραφίας στη διεύθυνση της Πρυτανείας: Ερυθρού Σταυρού 28 & 

Καρυωτάκη, 22131, Τρίπολη 

β/ τηλεφωνικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες: 2710-230000  

γ/ μέσω email: rectorate@uop.gr - katsis@uop.gr - tsironi@uop.gr  

 

Το παρόν πρωτόκολλο μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων και άλλες σχετικές οδηγίες 

θα αναρτηθούν στο site του Πανεπιστημίου και θα διανεμηθεί σε όλη την πανεπιστημιακή 

κοινότητα. 

mailto:rectorate@uop.gr
mailto:katsis@uop.gr
mailto:tsironi@uop.gr
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10. Οδηγίες για ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

 Αποφυγή συνωστισμού/τήρηση ενδεδειγμένων αποστάσεων ασφαλείας σε 

κοινόχρηστους χώρους 

 Είναι απαραίτητη η ύπαρξη απόστασης τουλάχιστον 1.5 μέτρου μεταξύ των φυσικών 

προσώπων.  

 

 Εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος 

 πριν την είσοδο στην αίθουσα/εργαστήριο 

 πριν και μετά τη χρήση εξοπλισμού, όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή, εργαλείων, 

προστατευτικού εξοπλισμού, ΜΑΠ, εργαστηριακών οργάνων σε περίπτωση που αυτά είναι 

κοινόχρηστα 

 πριν και μετά την εφαρμογή της μάσκας 

 

Σωστή χρήση μάσκας  

 Η μάσκα προσώπου πρέπει να καλύπτει πλήρως το πρόσωπο από τη μύτη μέχρι το πηγούνι.  

 Αποφεύγετε να αγγίζετε τη μάσκα κατά τη χρήση της. Αν το κάνετε, καθαρίστε τα χέρια σας 

με αλκοολούχο διάλυμα ή σαπούνι και νερό. 

 Όταν βγάζετε τη μάσκα προσώπου, αφαιρέστε την από πίσω, αποφεύγοντας να αγγίξετε την 

μπροστινή της πλευρά. 

 Απορρίψτε τη μάσκα προσώπου με ασφάλεια εάν είναι μίας χρήσης.  

 Η μη ιατρική μάσκα πολλαπλών χρήσεων πρέπει να πλένεται το συντομότερο δυνατό μετά 

κάθε χρήση, χρησιμοποιώντας κοινό απορρυπαντικό στους 60 ° C (τουλάχιστον) και να 

σιδερώνεται. 
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11. Οδηγίες για ανάρτηση σε αίθουσες / εργαστήρια 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ COVID-19  ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

- Απαραίτητη χρήση μάσκας όλων των παρευρισκομένων πριν, κατά και μετά το 

μάθημα/εργαστήριο 

- Απαραίτητη χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο, ειδικά σε εργαστήρια με  χρήση εξοπλισμού 

- Αυστηρή τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1.5 μέτρου καθόλη την διάρκεια 

μαθήματος/εργαστηρίου αλλά και κατά την προσέλευση/αποχώρηση 

- Όπου είναι δυνατόν αποφυγή των εσωτερικών χώρων συνάθροισης/αναμονής και χρήση των 

εξωτερικών θυρών των αιθουσών/εργαστηρίων για είσοδο/έξοδο των φοιτητών 

- Όπου το παραπάνω δεν είναι δυνατόν σχεδιασμός του προγράμματος μαθημάτων/εργαστηρίων 

έτσι ώστε να μην συμπίπτουν πολλά τμήματα σε ένα κοινόχρηστο χώρο/αίθουσα αναμονής 

- Χρήση χώρων με φυσικό εξαερισμό (ανοικτά παράθυρα και πόρτες) 

- Χρήση κλιματισμού μόνο αν χρειάζεται. Σε περίπτωση χρήσης κλιματισμού αυτή να γίνεται 

οπωσδήποτε με ανοικτά τα παράθυρα και τις πόρτες 

- Αποφυγή παραμονής των φοιτητών μέσα στις αίθουσες πριν/μετά το μάθημα/εργαστήριο. Η 

αίθουσα θα πρέπει να αδειάζει και να αερίζεται 

- Μεσολάβηση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 15 λεπτών μεταξύ των μαθημάτων/εργαστηρίων 

για αερισμό της αίθουσας 

- Είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα 5 λεπτά πριν το μάθημα και άμεση έξοδος μετά το μάθημα 
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