
 
Συγκρότημα Ευρίπου - Θέση Σκληρό Ψαχνά Εύβοιας 

 

 
Ψαχνά, 06/10/21 

            

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 

για την εξασφάλιση των ειδικών συνθηκών προστασίας της υγείας 

του τακτικού ή έκτακτου Διδακτικού και λοιπού προσωπικού και των φοιτητών/τριών 

του κτιρίου ακαδημαϊκών μονάδων στα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας 

 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

• Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.09.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
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» (Β΄4406), 

• Τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) σχετικά με τα μέτρα 
που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ύποπτο ή 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, 

• Την απόφαση της 6ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου της 1-10-21 με θέμα 
3ο  «Kατάρτιση πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος 
COVID-19», 

• Την υπ. αριθμό 124068/ΓΔ4/1.10.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (B΄ 4558) και την 
από 4.10.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

για την εξασφάλιση των ειδικών συνθηκών προστασίας της υγείας των φοιτητών/τριών και 
του προσωπικού και προκειμένου να υλοποιηθεί ο καθαρισμός και η απολύμανση των 
χώρων με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και διαχείρισης  
ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19, που αφορούν όλο το εμπλεκόμενο 
προσωπικό, όπως αποτυπώνονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ.  
 
Τέλος να σημειωθεί ότι οι οδηγίες που ακολουθούν απαιτούν την συμβολή όλων μας για την 
ορθή εφαρμογή τους, αφορούν την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των Θεωρητικών 
Μαθημάτων και των Εργαστηριακών Ασκήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα 
σπουδών του κάθε Τμήματος και δύναται να τροποποιηθούν και να αναθεωρηθούν ώστε να 
εναρμονίζονται με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμοδίων φορέων (ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας, 
ΕΚΠΑ). 
 

Ο Επόπτης του κτηριακού Συγκροτήματος Ευρίπου 
 

Αντώνιος Χατζηευφραμίδης 
Καθηγητής 
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Παράρτημα Α  
Οδηγίες προς τους Φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς/ες, μεταπτυχιακούς/ες, 

υποψήφιους/ες διδάκτορες) 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία  
 
Κάθε φοιτητής/τρια, που επιθυμεί να συμμετάσχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, οφείλει να υποβάλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/. 
Σημειώνεται ότι η υποβολή της δήλωσης στο edupass πραγματοποιείται μόνο μια φορά. 
 
Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, 
υποχρεούται να φέρουν σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό τους μιας εκ των ακόλουθων 
προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή 
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) : 
 

• έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό COVID-19, ή 

• 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 

• 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 

• 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. 

  
Οι φοιτητές/τριες 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. 
 
Εάν οποιοδήποτε φοιτητής/τρια επιθυμεί να προσέλθει σε χώρους του Ιδρύματος για 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εργασία ή άλλον σκοπό, συστήνεται να το 
αποφύγει εάν διαπιστώνει ότι δεν αισθάνεται καλά ή εκδηλώνει κάποιο σύμπτωμα 
σχετιζόμενο με τον covid -19 (π.χ. βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, 
αγευσίας ή δυσγευσίας). Εάν η αδιαθεσία ή τα συμπτώματα επιμένουν, εφόσον το ίδιο το 
πρόσωπο το επιθυμεί συστήνεται να υποβάλλεται σε προληπτικό εργαστηριακό (rapid test 
ή PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), ακόμη και εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία 
εμβολιασμού για COVID-19. 

https://edupass.gov.gr/
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Γενικά μέτρα προστασίας 
 
Προς αποφυγή συνωστισμού, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο 
διεξαγωγής των θεωρητικών διαλέξεων ή/και των εργαστηριακών ασκήσεων, σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από τον Διδάσκοντα 
του μαθήματος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του 
Διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη είσοδος στις 
αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια.  
 
Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές/τριες καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των 
θεωρητικών διαλέξεων ή/και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική, σε όλους 
τους εσωτερικούς χώρους του Ιδρύματος και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους 
καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός. Οι 
φοιτητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται με την προσωπική τους μη ιατρική μάσκα. Σε 
περίπτωση που δεν διαθέτουν, θα υπάρξει μέριμνα για χορήγησης της, στο χώρο των 
θεωρητικών διαλέξεων ή/και των εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Συστήνεται να αποφεύγεται η λήψη τροφής, καφέ και αναψυκτικών μέσα στις αίθουσες για 
να μην αφαιρείται η μάσκα. 
 
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συστήνεται να φέρουν 
μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους. 
 
Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα προς χρήση από τους φοιτητές/τριες θα είναι διαθέσιμο 
στις αίθουσες διδασκαλίας και στους εργαστηριακούς χώρους. Σημειώνεται όμως ότι γίνεται 
χρήση αντισηπτικού διαλύματος, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού με σαπούνι και 
νερό. 
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Παράρτημα Β  
Οδηγίες προς το Τακτικό ή Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό  

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία  
 
Το Διδακτικό προσωπικό, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του 
Ιδρύματος, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/ . 
 
Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός του 
Ιδρύματος, συμμετέχει Διδακτικό προσωπικό που πληροί υποχρεωτικά μια από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

• έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό COVID-19, ή 

• 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 

• 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 

• 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. 

 
Εάν οποιοδήποτε Διδακτικό προσωπικό επιθυμεί να προσέλθει σε χώρους του Ιδρύματος για 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εργασία ή άλλον σκοπό, συστήνεται να το 
αποφύγει εάν διαπιστώνει ότι δεν αισθάνεται καλά ή εκδηλώνει κάποιο σύμπτωμα 
σχετιζόμενο με τον covid -19 (π.χ. βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, 
αγευσίας ή δυσγευσίας). Εάν η αδιαθεσία ή τα συμπτώματα επιμένουν, εφόσον το ίδιο το 
πρόσωπο το επιθυμεί συστήνεται να υποβάλλεται σε προληπτικό εργαστηριακό (rapid test 
ή PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), ακόμη και εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία 
εμβολιασμού για COVID-19. 
 
 
Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή φοιτητών/τριων στην 
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. 

https://edupass.gov.gr/
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Οι φοιτητές/τριες 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. Η επίδειξη 
πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φοιτητή/τριας (φοιτητική 
ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 
 
Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των ανωτέρων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των 
φοιτητών/τριων στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, ο διδάσκων κάθε 
μαθήματος υποχρεούται να αποκλείει τον φοιτητή/τρια από την είσοδό του στον χώρο όπου 
διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
 
Γενικά μέτρα προστασίας 
 
Προς αποφυγή συνωστισμού, το Διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος οφείλει να συστήνει 
να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών/τριών στους 
κοινόχρηστους χώρους του Ιδρύματος με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.  
 
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 δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, β) σε όλους τους 
εσωτερικούς χώρους του Ιδρύματος και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους 
φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος που παρατηρείται 
συνωστισμός. 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 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). 
 
Συνιστάται οι πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων να 
παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και κατά το διάλειμμα. Επίσης 
κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας κάθε μαθήματος, οι φοιτητές/τριες πρέπει να 
αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας, για να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό 
καθαριότητας να απολυμάνει και να αερίσει τους χώρους.  
 
Η χρήση κλιματισμού πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται, αν χρειάζεται, οπωσδήποτε με 
ανοικτά τα παράθυρα και τις πόρτες. 
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Παράρτημα Γ 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 

Εάν φυσικό πρόσωπο (τακτικό ή έκτακτο διδακτικό και λοιπό προσωπικό, φοιτητές κλπ) 
διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα κατόπιν υποβολής σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid 
test ή PCR), οφείλει να ενημερώσει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το Ίδρυμα, εφόσον είχε παραβρεθεί σε 
χώρους του Ιδρύματος εντός των τελευταίων επτά (7) ημερών από την ημέρα που 
διαγνώστηκε ως θετικό κρούσμα, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 
 

• Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
covid@uoa.gr, καθώς και υπεύθυνο εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης 
πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος του Συγκροτήματος Ευρίπου κ. Αντώνιο 
Χατζηευφραιμίδη (ahatzie@uoa.gr), που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

o α) τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλέφωνο 
επικοινωνίας),  

o β) τους χώρους του Ιδρύματος στους οποίους παρέστη (αίθουσα διδασκαλίας 
ή/και εργαστήριο),  

o γ) τον ακριβή χρόνο φυσικής παρουσίας του στον/ους εν λόγω χώρο/ους 
(ημερομηνία και ώρα),  

o δ) ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία του (πχ. συμμετοχή στο 
μάθημα),  

o ε) τυχόν στενές επαφές που θα πρέπει να ειδοποιηθούν με την επιμέλεια του 
Ιδρύματος, εάν τα στοιχεία αυτών είναι γνωστά  

• Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα οφείλει όπως 
ενημερώσει τυχόν στενές επαφές με τις οποίες ήρθε σε επαφή, το αμέσως 
προηγούμενο χρονικό διάστημα από αυτό που διεγνώσθη ως θετικό κρούσμα, 
εφόσον γνωρίζει τα στοιχεία αυτών. 

• Για πρόσθετες πληροφορίες, διατίθεται η τηλεφωνική γραμμή 210-3689677, η οποία 
θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 έως 16:00. 

• Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 
οφείλει να απομονώνεται και να τηρεί τα μέτρα που ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., όπως 
αυτά εκάστοτε ισχύουν. 

 
Εάν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ή ερευνητικής λειτουργίας του Ιδρύματος 
παρουσιαστεί κάποιο φυσικό πρόσωπο (τακτικό ή έκτακτο διδακτικό και λοιπό προσωπικό, 
φοιτητές κλπ) που αισθανθεί αδιαθεσία ή εκδηλώσει κάποιο από τα συμπτώματα που 
σχετίζονται με COVID-19 (π.χ. βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, 
αγευσίας ή δυσγευσίας), ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία: 
 

• Μεταφέρεται σε ειδικό χώρο (Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας Συγκροτήματος 
Ευρίπου – Ισόγειο κτηρίου) όπου υπάρχει επαρκής αερισμός, μακριά από την επαφή 
με άλλα πρόσωπα, προκειμένου να αξιολογηθεί ως ύποπτο κρούσμα για covid-19 

• Δύναται να υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) ως πρώτο μέτρο 
ελέγχου 

• Εάν η κατάσταση του/της δεν επιτρέπει την αποχώρησή του, καλείται το ΕΚΑΒ 
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Συγκρότημα Ευρίπου - Θέση Σκληρό Ψαχνά Εύβοιας 

 

• Εάν η κατάσταση του/της επιτρέπει την αποχώρησή του, αποχωρεί 

• Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τις εγκαταστάσεις του 
Ιδρύματος συστήνεται ιατρική αξιολόγηση του από Νοσοκομείο ή από θεράπων 
ιατρό   

• Συστήνεται η μη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του 
Ιδρύματος, εφόσον συνεχίζουν τα συμπτώματα, ιδίως εάν δεν είναι εμβολιασμένος 
ή προσφάτως νοσήσας (από 20 έως 180 ημέρες από τη στιγμή που διεγνώσθη ως 
θετικό κρούσμα). 

 
Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνοι διαχείρισης κρούσματος και το προσωπικό του Ιδρύματος 
κατά τη διαδικασία ενημέρωσης των στενών ή εν γένει επαφών του επιβεβαιωμένου 
κρούσματος, δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του φυσικού 
προσώπου που διαγνώστηκε ως επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

  


