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Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη την υπ' 
αριθμ. 119847/ΓΔ6/24.09.2021 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 
4406/τ.Β΄/24.09.2021) με την οποία ορίζονται τα μέτρα που θα ισχύσουν κατά τη 
λειτουργία των Α.Ε.Ι. το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 καθώς και τη σχετική εισήγηση 
της Επιτροπής για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (αρ. 8455/21/ΓΠ_ 20/05/21 αποφ. Συγκλήτου), καθόρισε τα παρακάτω: 
 
Ενέκρινε το «Υγειονομικό Πρωτόκολλο για της επανέναρξη της διά ζώσης 
εκπαίδευσης» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως ακολούθως: 
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 
Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός 
του Π.Θ. 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  
 
(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 
  
(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 
 
(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). 
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Με ποια συχνότητα διενεργείται ο εργαστηριακός έλεγχος;  
 
Ο εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη 
διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο 
που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων; 

Ως υπόχρεοι τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής ορίζονται όλα τα φυσικά 
πρόσωπα που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που 
διεξάγεται δια ζώσης με την επιμέλεια του Π.Θ. 
 
Ειδικότερα, υπόχρεοι είναι: 
 
(α) οι φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου  
(β) το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,Ε.Ε.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π.) 
(γ) το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί 
υπότροφοι, επισκέπτες καθηγητές, νέοι επιστήμονες για απόκτηση ακαδημαϊκής 
διδακτικής εμπειρίας, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και 
μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο) καθώς και το 
προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο  
(δ) οι εισηγητές και σπουδαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων που 
διοργανώνονται δια ζώσης από τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. 
Διδασκαλεία), καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική 
παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των 
χώρων του Π.Θ. 
 

Ειδικές οδηγίες για τους φοιτητές που εκπαιδεύονται με φυσική 
παρουσία σε Μονάδες Υγείας  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου των Σχολών Επιστημών 
Υγείας και άλλων Σχολών, η οποία  πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., 
πανεπιστημιακών νοσοκομείων και άλλων δομών υγείας καθώς και σε κάθε είδους 
εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων του Π.Θ. είναι 
η λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 
έως την έναρξη των μαθημάτων και στη συνέχεια η ολοκλήρωση του 
εμβολιαστικού κύκλου.  
 
Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια 
του εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού (παρ. 4 του 
άρθρου 206 του ν. 4820/2021) για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο 
σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 

Διενέργεια ελέγχων 
 
Για κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στα κτιριακά συγκροτήματα του ιδρύματος 
ή στο campus θα πραγματοποιείται, κατά την είσοδό του, έλεγχος του (α) 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή (β) πιστοποιητικού νόσησης ή (γ) βεβαίωσης 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες πριν και ταυτόχρονος έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος θα 
διενεργείται από ειδικό προσωπικό αρμόδιο για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, 
τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο Π.Θ.  
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική 
παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη  ή  ηλεκτρονική μορφή το απαιτούμενο 
ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο 
πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω, καθώς και 
σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή 
διαβατήριο).  
 
Ειδικότερα, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση 
εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω 
στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός 
των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
 
Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε 
μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης 
εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε 
παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία.  
 
Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά 
την τήρηση των  παραπάνω προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των φοιτητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας 

Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής 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 Π.Θ. 
β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Π.Θ. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους 
χώρους φοιτητικών εστιών  
γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους του Π.Θ. που παρατηρείται συνωστισμός. 
 
Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας  



4 
 

 
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). 
 

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 
 
Ο αερισμός και καθαρισμός των χώρων μεταξύ των μαθημάτων πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον μισή ώρα, με επιθυμητή διάρκεια τη μία ώρα εφόσον το επιτρέπει το 
ωρολόγιο πρόγραμμα 
Σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχει σύστημα εισαγωγής νωπού αέρα ή παράθυρα 
θα εγκατασταθούν συσκευές καθαρισμού αέρα με ειδικές προδιαγραφές 
ανακύκλωσης (υψηλά CADR Rates σε Σκόνη/Αλλεργιογόνα, πιστοποιημένες από τον 
παγκόσμιο φορέα ΑΗΑΜ)  
 

Διεξαγωγή εξετάσεων 
 
 Η συμμετοχή προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου του Π.Θ. ή άλλων εξετάσεων που 
διεξάγονται εντός των χώρων του ιδρύματος ανεξαρτήτως αν το Π.Θ. έχει την 
επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με: 
 
(α) επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή (β)  πιστοποιητικού νόσησης ή (γ) 
βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί 
έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και 
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. 
Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. 
 

Ορκωμοσίες  
 
Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των 
συμμετεχόντων. Η είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης 
πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης (α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή (β) 
πιστοποιητικού νόσησης ή (γ) βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη 
ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας. 
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Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη 
διάρκεια της τελετής για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. 
 
Β. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ  
 
Οι φοιτητικές εστίες λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας τους.  
 
Ειδικότερα: 
 
Οι φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Π.Θ. θα πρέπει να έχουν (α) 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή (β) πιστοποιητικού νόσησης ή (γ) βεβαίωσης 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες  (βλ.παραπάνω: Συχνότητα εργαστηριακού ελέγχου) 
 
(β) Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα αποφυγής διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών στις φοιτητικές εστίες. 
 
(γ) Με επιμέλεια του Π.Θ.  τηρούνται τα αναγκαία μέτρα Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των φοιτητικών εστιών. 
 
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Π.Θ 

(φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία) 

 
Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των χώρων του 
Π.Θ. λειτουργούν σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικότερους όρους 
λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης. Ως υπεύθυνος τήρησης των 
έκτακτων μέτρων σε χώρους του Π.Θ., που διατίθενται για τη λειτουργία 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ορίζεται ο ιδιοκτήτης κάθε 
επιχείρησης. 
 
Ειδικότερα: 
 

Φοιτητικά εστιατόρια 
 
Τα φοιτητικά εστιατόρια λειτουργούν και αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, με 
πληρότητα 85%,  των οποίων η χρήση επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους φοιτητές 
επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης. 
Παραμένει η διατήρηση της απόστασης του ενός μέτρου μεταξύ των τραπεζιών και ο 
συνολικός αριθμός καθήμενων σε κάθε τραπέζι δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6). 
 
Για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης αλλά και για κάθε 
φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η χορήγηση φαγητού σε πακέτο (take away), υπό τις 
προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του 
φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού και χρήσης 
προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους.  
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Κυλικεία 
 
Τα κυλικεία λειτουργούν είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή 
των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), υπό την προϋπόθεση 
χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους.  
Είναι δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους 
του κυλικείου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα για τη λειτουργία 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους 
αντίστοιχα. 
 
Δ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

 
Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, 
καθώς και σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός του 
ιδρύματος 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 
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. 
 
Κατά την είσοδο στους παραπάνω χώρους απαιτείται: 
 
(α) η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του εισερχόμενου φυσικού προσώπου.  
(β) χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής 
στους χώρους αυτούς. 
 
ΣΤ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Π.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Για τις μετακινήσεις φοιτητών με οχήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τις μεταφορές  

ως ακολούθως: 

(α) το όχημα θα έχει πληρότητα 85% 

(β) οι επιβαίνοντες φοιτητές ή άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας θα πρέπει 
να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση 
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αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες πριν την επιβίβαση. 
 

Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 
 
Ισχύει το «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου 
Κρούσματος COVID-19»  και ορισμού υπευθύνων διαχείρισης κρουσμάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. πρωτ .19227/20/ΓΠ _02/10/2021, απόφαση πρυτ. 
συμβουλίου και επακόλουθες τροποποιήσεις). Συμπληρωματικές προβλέψεις έχουν 
ως εξής: 
 

Αερισμός των χώρων και απολύμανση 

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του ΠΘ 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). 

Πότε γίνεται αναστολή λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού χώρου 

(αίθουσα, αμφιθέατρο, εργαστήριο κ.λ.π) 

Εκτίμηση κινδύνου για ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας ενός συγκεκριμένου έτους 
σε 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. 

Πότε θα επιστρέψει στο ΠΘ 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. 

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-test  την 2η ημέρα και την 7η ημέρα από την ημέρα έκθεσης στο 
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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 το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου 
περιστατικού COVID-19 του Π.Θ. 
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. 
 

Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 251/26-4-2021 τακτικής συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 4ο, 27) με το οποίο ορίστηκε και 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη: 
 
Γουργουλιάνη Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Μπιλλίνη Χαράλαμπο, Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης  

Νταλέκο Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Πετεινάκη Ευθυμία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Συρογιαννόπουλο Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Χατζηχριστοδούλου Χρήστο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Μπάγκο Παντελεήμονα, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη 
Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και  

Πολίτη Παναγιώτη, Αν. Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης και 
Γραμματέας η Μαρία Αναστασίου του Αποστόλου, μόνιμη υπάλληλος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού. 
 

 


