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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

COVID-19  
 

Σκοπός του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της 

σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση 

εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία του 

Πανεπιστημίου. 

Η ασφαλής λειτουργία του Πανεπιστημίου έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η 

διασπορά του ιού στους χώρους του Ιδρύματος. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης, στην περίπτωση που 

υπάρξουν κρούσματα σε μία Πανεπιστημιακή Μονάδα, να περιχαρακωθεί η διασπορά ώστε να μειώσει τον 

αριθμό δευτερογενών κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

1. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 

Τα πιο σημαντικά κλινικά συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 είναι: ο βήχας, ο πυρετός, η δύσπνοια, η 

αιφνίδια έναρξη ανοσμίας, αγευσίας, δυσγευσίας. 

Τα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν την κεφαλαλγία, μυαλγίες, ρίγος, κόπωση, εμετός και 

διάρροια. 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες). 

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

Οι ορισμοί που αναφέρονται στα κρούσματα έχουν ως εξής: 

 Ύποπτο κρούσμα: θεωρείται ο ασθενής που παρουσιάζει κάποιο από τα ανωτέρω συμπτώματα 

 Πιθανό κρούσμα: θεωρείται ο ασθενής που παρουσιάζει συμπτώματα και παράλληλα είχε στενή 

επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών από την εμφάνιση των 

συμπτωμάτων. 

 Επιβεβαιωμένο κρούσμα: θεωρείται ο ασθενής που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια. 

3. ΕΠΑΦΕΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

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 των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 

Ανάλογα με το επίπεδο έκθεσης οι επαφές του κρούσματος, κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

Στενές επαφές 

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19, εννοείται: 
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 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο  με ασθενή με COVID-19, σε απόσταση < 2 μέτρων και 

με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 λεπτών εντός 24 ωρών 

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

 άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων 

προφύλαξης 

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

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

 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 με πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19, εντός 2 μέτρων και για 

λιγότερο από 15 λεπτά 

 Άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με τον ασθενή με COVID-19 για λιγότερο από 15 λεπτά 

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

19, με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας.  

 

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Οι αρχές της δημόσιας υγείας 

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

παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με 

τον ασθενή με COVID-19. 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ COVID-19 

Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που εμφανίζει συμπτώματα ύποπτα για τη λοίμωξη COVID-19, 

επιβάλλεται να μην προσέρχεται στο χώρο του Πανεπιστημίου. Αντιθέτως συνιστάται η κατ’ οίκον 

παραμονή και η αποχή από την παρακολούθηση των μαθημάτων (για φοιτητές) ή την εργασία (για 

διδάσκοντες και προσωπικό), ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού ή νόσησης COVID-19. Η επιστροφή 

στις εκπαιδευτικές και εργασιακές υποχρεώσεις γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις του θεράποντος ιατρού 

και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται με φυσική παρουσία εντός του Πανεπιστημίου 

συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό  COVID-

19, ή 

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με 

μια (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης τους από κορωνοϊό COVID-19, ή 

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) 

ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού 

κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή 

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που 

έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας 
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ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). O εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται 

δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή 

αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό 

πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται με διαδικασίες που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 

119847/ΓΔ6/23.09.2021. και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 

 

Για την ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου απαιτείται η τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης: 

 Η καθολική και ορθή χρήση της προστατευτικής  μάσκας (υφασμάτινη ή απλή χειρουργική) σε 

όλους τους κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου καθώς και σε όσους ανοιχτούς χώρους 

παρατηρείται συνωστισμός. 

 Η συχνή και ορθή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/ και χρήση 

αντισηπτικού). 

 Η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 Η αποφυγή συναθροίσεων και συνωστισμού στους διαδρόμους των κτηρίων και τους προθάλαμους 

των αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων. 

 Η κατά το δυνατόν αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων, εφόσον δεν υφίσταται σοβαρός λόγος. 

 Κάθε αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς (τουλάχιστον 15 λεπτών) 

και να απολυμαίνονται οι επιφάνειες του (εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.   

 Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων. Σε περίπτωση 

εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, 

πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα), απαιτείται μη προσέλευση στην εργασία και στα 

μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παραμονή στο σπίτι και άμεση ενημέρωση 

του/της Υπεύθυνου/ης COVID-19 για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας 

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

Βάση του άρθρου 6 της ΚΥΑ 11984/ΓΔ6 (ΦΕΚ4406/Β/ 24.09.2021), με απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου ορίζονται ο Υπεύθυνος και Αναπληρωτής του για τη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου 

κρούσματος στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ανά Σχολή, τμήμα ή άλλη δομή. 

 

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιεραρχικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των κρουσμάτων – ύποπτων ή 

επιβεβαιωμένων – είναι οι ακόλουθοι: 

 Οι Πρυτανικές Αρχές είναι υπεύθυνες για τον εν γένει συντονισμό της διαχείρισης που σχετίζεται 

με α) τη συνεργασία με τον γιατρό του Πανεπιστημίου και β) την επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για την 

εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης και τυχόν εφαρμογής περαιτέρω ή εξειδικευμένων 

μέτρων. Επίσης τηρούν στοιχεία επιδημιολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν στον αριθμό των 

κρουσμάτων ανά Τμήμα ή Υπηρεσία. 

 Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης και Αναπληρωτές Διαχείρισης  Κρούσματος ανά Ακαδημαϊκή Μονάδα, 

είναι επιφορτισμένοι για την ορθή τήρηση του παρόντος πρωτοκόλλου και ενημερώνουν άμεσα: α) 

τις Πρυτανικές Αρχές β) τον Πρόεδρο του Τμήματος και γ) τον ιατρό του Πανεπιστημίου για 
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οποιοδήποτε κρούσμα εμφανιστεί στο Τμήμα τους είτε αφορά σε φοιτητή/ φοιτήτρια είτε σε 

προσωπικό. Παράλληλα επικοινωνούν όταν κριθεί αναγκαίο με τον ΕΟΔΥ, προκειμένου να λάβουν 

περαιτέρω οδηγίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου κρούσματος. Επίσης φροντίζουν να 

ενημερώσουν τους διδάσκοντες και τους φοιτητές που αποτελούν «επαφές» του ύποπτου ή 

επιβεβαιωμένου κρούσματος, σύμφωνα με όσα ορίζει η διαδικασία διαχείρισης στη συνέχεια του 

παρόντος. 

 Ο ιατρός του Πανεπιστημίου, παρέχει κάθε δυνατή ιατρική συμβουλή στη διαχείριση του 

κρούσματος, σε όποιο μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του απευθυνθεί και συνεργάζεται άμεσα 

με τις Πρυτανικές Αρχές και με τους Υπεύθυνους των Ακαδημαϊκών ή Διοικητικών Μονάδων, προς 

διευκόλυνση της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου.  

 Για τα μέλη του διοικητικού και λοιπού προσωπικού που δεν υπηρετούν σε κάποια Ακαδημαϊκή 

Μονάδα, ορίζεται Υπεύθυνος Διοίκησης και ο Αναπληρωτής του με υποχρεώσεις ανάλογες με 

εκείνες του Τμήματος.  

 Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (φοιτητές/ φοιτήτριες, μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ, μέλη 

ΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό με σύμβαση) που εμφανίζουν συμπτώματα συμβατά με 

εκείνα της λοίμωξης COVID-19, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Υπεύθυνο ή τον 

Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Τμήματος/ Διοίκησης, παρέχοντας πληροφορίες που αποβλέπουν στον 

περιορισμό πιθανής διασποράς του ιού. 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ  

6.1 Ύποπτο κρούσμα εντός του χώρου Πανεπιστημίου 

Εάν μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητής/ φοιτήτρια, διδάσκων/ διδάσκουσα, προσωπικό) 

εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με εκείνα της λοίμωξης COVID-19, εντός του χώρου του Πανεπιστημίου, 

τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Μέχρι την αναχώρησή του για το σπίτι του, το ύποπτο κρούσμα μεταφέρεται σε καλά αεριζόμενο 

χώρο, φορώντας πάντα την προστατευτική του μάσκα και αποφεύγοντας την επαφή με άλλα 

άτομα.  

 Τα άτομα που θα έρθουν σε επαφή με το κρούσμα πρέπει να τηρούν τα μέτρα υγιεινής των χεριών 

και να φορούν υποχρεωτικά μάσκα. 

 Το ύποπτο κρούσμα ενημερώνει τον Υπεύθυνο ή τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Τμήματός του ή 

της Διοίκησης και στη συνέχεια αποχωρεί από τον χώρο του Πανεπιστημίου, με δικό του μέσο ή με 

φιλικό/ συγγενικό του πρόσωπο και σε καμία περίπτωση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 Σε περίπτωση που η κατάσταση του ύποπτου κρούσματος δεν επιτρέπει  την άμεση αποχώρησή 

του, τότε παραμένει σε καλά αεριζόμενο χώρο, όπου ο κλιματισμός είναι κλειστός και καλείται το 

ΕΚΑΒ από τον Υπεύθυνο (ή τον Αναπληρωτή) του Τμήματος/ Διοίκησης για την περαιτέρω φροντίδα 

του ασθενούς. 

 Το μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας-ύποπτο κρούσμα επικοινωνεί με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ. 210 

5212054 ή 1135) και λαμβάνει οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση, το μέλος της κοινότητας-ύποπτο 

κρούσμα υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα δοθούν από τον Ε.Ο.Δ.Υ.  
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6.1.1 Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τους χώρους του Πανεπιστημίου: 

 Το ύποπτο κρούσμα οφείλει να υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο (μοριακό ή rapid) για COVID-19, 

ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού ή νόσησης COVID-19, ενημερώνει τον Υπεύθυνο ή τον 

Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Τμήματός του για το αποτέλεσμα και στην περίπτωση που το 

διαγνωστικό τεστ είναι θετικό, παρέχει πληροφορίες που αφορούν στις επαφές του. 

 Εν αναμονή του αποτελέσματος: α) το ύποπτο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον 

νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο και το Τμήμα ή Υπηρεσία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία 

του, β) το Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του και γ) οι στενές επαφές προσέρχονται κανονικά με 

οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους. 

 Πραγματοποιείται επιμελής καθαρισμός του χώρου με παράλληλη εφαρμογή απολυμαντικού σε 

επιφάνειες και σε χώρους που χρησιμοποίησε το κρούσμα, με χρήση εξοπλισμού ατομικής 

προστασίας από το προσωπικό καθαριότητας. 

 

6.2 Ύποπτο κρούσμα, μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, εκτός του Πανεπιστημίου 

Εάν μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητής/ φοιτήτρια, διδάσκων/ διδάσκουσα, προσωπικό) 

εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με εκείνα της λοίμωξης COVID-19, εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου, 

τότε: 

 Παραμένει στο σπίτι του και απέχει από όλες τις δραστηριότητες εντός του Πανεπιστημίου, 

επικοινωνώντας με τον Ε.Ο.Δ.Υ. ή / και με τον προσωπικό γιατρό του και ακολουθώντας τις οδηγίες 

τους. 

 Ενημερώνει  παράλληλα τον Υπεύθυνο Διαχείρισης COVID-19 του Τμήματός του/ Διοίκησης, ενώ το 

Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του και οι στενές επαφές προσέρχονται κανονικά με οδηγία για 

στενή παρακολούθηση της υγείας τους. 

 Υποβάλλεται με μέριμνά του σε διαγνωστικό έλεγχο (μοριακό ή rapid) και ενημερώνει τον 

Υπεύθυνο του Τμήματος για το αποτέλεσμα και στην περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ είναι 

θετικό, παρέχει πληροφορίες που αφορούν στις επαφές του.  

 

 

6.3 Αποτελέσματα μοριακού διαγνωστικού ελέγχου 

 

6.3.1 Αρνητικός διαγνωστικός έλεγχος του ύποπτου κρούσματος 

Σε περίπτωση που το τεστ για τον COVID-19 είναι αρνητικό, ο φοιτητής/τρια ή το διδακτικό ή διοικητικό 

προσωπικό μπορεί να επιστρέψει στο Ίδρυμα μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών 24ώρων από την 

πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων 

του. Σε κάθε περίπτωση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού. 

 

6.3.2 Θετικός διαγνωστικός έλεγχος του ύποπτου κρούσματος 

Σε περίπτωση που φοιτητής ή ένα μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού έχει επιβεβαιωθεί ότι 

έχει μολυνθεί με τον κορωνοϊό SARS-CoV-/ COVID-19, στη βάση του εκάστοτε πρωτοκόλλου που καθορίζει 

το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: 

 Το επιβεβαιωμένο κρούσμα ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο του Τμήματός του ή της Διοίκησης 

ανάλογα, και αναφέρει τις επαφές του και τους χώρους στους οποίους κινήθηκε (π.χ.  αίθουσα,  

αμφιθέατρο,  διοικητικές υπηρεσίες), τον  ακριβή  χρόνο  φυσικής  παρουσίας  του  στον/ους  εν  
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λόγω  χώρο/ους (ημερομηνία  και  ώρα), ειδικότερες  λεπτομέρειες  σχετικά  με  την  παρουσία  του  

(πχ. συμμετοχή  στο  μάθημα), τυχόν  στενές  επαφές  που  θα  πρέπει  να  ειδοποιηθούν  με  την 

επιμέλεια του Ιδρύματος, εάν τα στοιχεία αυτών είναι γνωστά, και τα στοιχεία επικοινωνίας του  

(Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα  και  τηλέφωνο  επικοινωνίας). 

 Ο Υπεύθυνος του Τμήματος ή της Διοίκησης  ενημερώνει άμεσα τις Πρυτανικές Αρχές, προκειμένου 

να γίνει η επιδημιολογική διεύρυνση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος 

(μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών κλπ), σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.  

 Από την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύψει από την ανωτέρα συνεργασία οι Πρυτανικές Αρχές 

δύνανται να προβαίνουν σε περαιτέρω μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας υπό την  

συμβουλευτική καθοδήγηση του ΕΟΔΥ, όπως: 

o Κλείσιμο αιθουσών 

o Απολύμανση χώρων από εταιρεία 

o Υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο όλων των επαφών 

o Κατ’ οίκον περιορισμός όλων των επαφών. 

 

Τα επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα θα μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, μετά την 

παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων,  την πάροδο 24 ωρών από την 

πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των άλλων 

συμπτωμάτων του και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του θεράποντος ιατρού του. 

 

7. ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

Προκειμένου να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων θα πρέπει με ευθύνη του διδάσκοντα/ της 

διδάσκουσας να τηρείται Έντυπο – Παρουσιολόγιο, που θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που συμμετέχουν στο μάθημα, εργαστηριακές ασκήσεις, κλπ 

 Τα ονοματεπώνυμα των διδασκόντων 

 Ο Υπεύθυνος ή ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης κρούσματος COVID-19 κάθε Τμήματος 

διατηρεί αρχείο με τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα περιστατικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις του 

νόμου προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

 

 

Οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία του προσωπικού και των φοιτητών τυγχάνουν 

προσεκτικού χειρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων. 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο/Η Πρόεδρος κάθε Τμήματος ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους/τις φοιτητές/τριες για το 

περιεχόμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου.  
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Κατά τις ως άνω ενημερώσεις επισημαίνεται προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό του 

Ιδρύματος ότι είναι ατομικά υπεύθυνοι/ες για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που 

περιγράφονται στο παρόν και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη. 

 

9. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 

1. Στρατηγική λήξης καραντίνας και απομόνωσης στενών επαφών και κρουσμάτων COVID-19: 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf 

2. Ορισμοί κρούσματος COVID-19 και «επαφών» κρούσματος COVID-19: 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon-

kroysmatos-covid-19-202102.pdf 

3. Υγιεινή των χεριών – Πληροφορίες για το κοινό: 

https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-

ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/ 

4. Διαχείριση των επαφών ασθενών με λοίμωξη COVID-19: 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf 

 

 

  

 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon-kroysmatos-covid-19-202102.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon-kroysmatos-covid-19-202102.pdf
https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/
https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf

