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Αριθμ. Πρωτ.:  68615    

  

  

ΘΕΜΑ: 

 
 
Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή 
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και 
ορισμός υπευθύνων διαχείρισης COVID-19 
για την εφαρμογή του στο Α.Π.Θ. κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
    
 

  

ΠΡΟΣ 
       (ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ  
          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)   
        Όλες τις Ακαδημαϊκές και                    

Υπηρεσιακές Μονάδες του 
Α.Π.Θ. 

        (με τη φροντίδα να ενημερωθούν όλα 

τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας) 

  
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 Κ.Υ.Α. 

«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-
04-2022)  

  
 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
       -Υπουργείο Παιδείας και    
        Θρησκευμάτων 
        -Γραφείο Υπουργού 
          Ε-mail: minister@minedu.gov.gr  
         -Γραφείο Υφυπουργού Ε. Συρίγου 
          Ε-mail: depminoffice@minedu.gov.gr 

        Α. Παπανδρέου 37,  
        15180 Μαρούσι ΑΘΗΝΑ 
 

-Υπουργείο Υγείας 
Εθνική Επιτροπή Προστασίας            
της Δημόσιας Υγείας 
Αριστοτέλους 17 
10433 ΑΘΗΝΑ 
E-mail: secretary.gen.dy@moh.gov.gr  
            eoc-covid@moh.gov.gr   

  
         -Σύγκλητο του Α.Π.Θ. 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

    
Σας γνωρίζουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

στη συνεδρίασή του με αριθμό 189/12-05-2022, έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν,  

2. τις διατάξεις της αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2022),   

3. τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια –Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν.  4727/2020 
(ΦΕΚ 184/τ.Α'/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,  
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4. την αριθμ. 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΦΕΚ 432/τ.ΥΟΔΔ/05-07-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 
809/τ.ΥΟΔΔ/03-10-2019) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2022, 

5. την αριθμ. 105174/Z1/12-08-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020) περί παράτασης της θητείας  του Πρύτανη και 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) 
ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31-08-2023, 

6. την αριθμ. 778/09-09-2019 Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. με θέμα «Καθορισμός του τομέα 
ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 975/11-09-2019 
απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση με αριθμ. 3001/09 και 10-09-2019 (ΦΕΚ 
3493/τ.Β΄/18-09-2019) και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3633/03-10-2019 Πράξη του 
Πρύτανη του Α.Π.Θ., ως προς τις επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 
3749/τ.Β΄/10-10-2019), 

7. την αριθμ.35/02-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ19746Ψ8ΧΒ-466) απόφαση του Πρύτανη με θέμα 
«Συγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», την αριθμ. 11328/02-12-2019 (ΑΔΑ:6Ω6546Ψ8ΧΒ-ΔΡΜ) πράξη 
ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 
την αριθμ. 32706/26-08-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ5Ζ46Ψ8ΧΒ-Π33) διαπιστωτική πράξη εκ νέου 
συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. έως τη λήξη της θητείας των 
υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, ήτοι έως 31-08-2023, 

8. την αριθμ. 44197/31-01-2022 πράξη ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου, κατόπιν  
ανάδειξης νέου εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τον αναπληρωτή του, που μετέχει σε αυτό (ΑΔΑ: 
6Λ1546Ψ8ΧΒ-Γ4Γ), 

9. την αριθμ. πρωτ. 3811/13-10-2020 απόφασή του (ΑΔΑ: 60ΧΔ46Ψ8ΧΒ-ΧΑ8) «Πρωτόκολλο 
διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο Α.Π.Θ. και 
ορισμός Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 Α.Π.Θ. υπεύθυνης για την εφαρμογή του», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 115744/Ζ1/04-09-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
3707/τ.Β’/04-09-2020) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και 
μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» και 
ειδικότερα του άρθρου δωδέκατου αυτής, 

10. την αριθμ. πρωτ.  18691/27-10-2021 απόφασή του (ΑΔΑ:  ΨΗΕ646Ψ8ΧΒ-Κ5Ξ) «Πρωτόκολλο 
διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και ορισμός 
Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 υπεύθυνης για την εφαρμογή του στο Α.Π.Θ.», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.119847/ΓΔ6/23-09-2021 Κ.Υ.Α. «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’/14-09-2021)   και 
ειδικότερα του άρθρου 6 αυτής, 

11. τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη 
νομοθεσία,  

12. την ανάγκη επικαιροποίησης του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή 
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο Α.Π.Θ.,  μετά από τροποποίηση των μέτρων που 
εφαρμόζονται στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, 

13. την εισήγηση του Πρύτανη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, 
 
αποφάσισε: 
 
Α)  την κατάρτιση πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-

19 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως εξής: 
 
1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός του 
Ιδρύματος συμμετέχει  διδακτικό προσωπικό που πληροί υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

http://www.auth.gr/
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α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό 
COVID- 19, ή 
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό 
COVID- 19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή 
 γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι 
(20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως 
θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή 
δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR 
που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). 
Ο εργαστηριακός έλεγχος για κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται μία (1) φορά εβδομαδιαίως έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη ή εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν τη φυσική παρουσία. Η 
δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το υπόχρεο φυσικό 
πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.   
2. Ως υπόχρεοι τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής σε κάθε είδους εκπαιδευτική 
διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός του Ιδρύματος ορίζονται όλο το διδακτικό 
προσωπικό που συμμετέχει σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται διά ζώσης με την 
επιμέλεια του Α.Π.Θ., ανεξαρτήτως αν αυτή πραγματοποιείται σε χώρους του Α.Π.Θ. Ειδικότερα, 
υπόχρεοι είναι: α) το τακτικό διδακτικό προσωπικό του Α.Π.Θ. (Μέλη Δ.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π.), β) το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί υπότροφοι της 
παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 
4009/2011, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει 
ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.), καθώς και το προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό 
έργο, και γ) οι εισηγητές επιμορφωτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται διά ζώσης από το 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-Α.Π.Θ. ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. Διδασκαλεία), καθώς και το εν γένει 
εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία 
που διενεργείται εντός των χώρων του Α.Π.Θ.   
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ειδικά των φοιτητών 
προγραμμάτων σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου των Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. που πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 

πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη 
διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των 
χώρων του Α.Π.Θ. είναι η λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-
19 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του 
ν. 4820/2021 (Α’ 130), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. 
Έως την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φοιτητών σύμφωνα με την ανωτέρω 
διαδικασία και εντός της προθεσμίας που τίθεται σε αυτή, για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους 
εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο ο 
οποίος διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες προ 
Τρίτης και Παρασκευής αντίστοιχα ή εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν τη φυσική παρουσία. Η 
δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το υπόχρεο φυσικό 
πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους 
υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
παράγραφο. 
4. Οι υπόχρεοι των παρ. 2 και 3 που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, 
υποχρεούνται να φέρουν σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό τους μιας εκ των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική 
ταυτότητα ή διαβατήριο). Πέραν των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, η 
παρακολούθηση τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων από κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που 
συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Α.Π.Θ. με φυσική παρουσία πραγματοποιείται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr» σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4830/2021 (Α’ 169).    
5. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες 
προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που 
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διεξάγεται διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία του Α.Π.Θ. β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του 
Α.Π.Θ. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους τους 
εξωτερικούς χώρους του Α.Π.Θ. 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, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα 
(π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων). Κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων η χρήση προστατευτικής μη 
ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε 
αυτή.  
Οι φοιτητές, το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, καθώς και το λοιπό προσωπικό του Α.Π.Θ. 
οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και συνιστάται 
να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.  
6. Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Π.Θ. εφαρμόζονται τα μέτρα που εκάστοτε 

ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά με 
αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών, εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.  
Στο διοικητικό προσωπικό του Α.Π.Θ. με σχέση δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), καθώς και στο έκτακτο επιστημονικό, ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό 
προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε ερευνητικά έργα/προγράμματα μέσω του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους 
λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα και η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12-09-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
4207/τ.Β’/12-09-2021), όπως εκάστοτε ισχύει.  
7. Οι φοιτητικές εστίες του Α.Π.Θ. λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
τους και τις διατάξεις του άρθρου 8 της αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2022),    
8.  Στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, καθόσον η χρήση και λειτουργία του δεν πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών του Α.Π.Θ. 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.  
9. Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά αναγνωστήρια, τα σπουδαστήρια, οι χώροι 
μελέτης φοιτητών, οι βιβλιοθήκες και τα Μουσεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με το ειδικότερο 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους και με τις διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2022),   
10.  Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.  
11. Εάν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να προσέλθει σε χώρους του Ιδρύματος για συμμετοχή 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, εργασία ή άλλον σκοπό, καλό θα ήταν να το αποφύγει εάν δεν 

αισθάνεται καλά ή εκδηλώνει κάποιο σύμπτωμα σχετιζόμενο με τον COVID-19 (π.χ. πυρετό, βήχα, 

λαχάνιασμα  ή δυσκολία στην αναπνοή, κρυάδες, ρίγος, μυαλγίες, κεφαλαλγία, πονόλαιμο, ξαφνική 

απώλεια γεύσης ή όσφρησης ή δυσγευσία).  Εάν η αδιαθεσία ή τα συμπτώματα επιμένουν, συστήνεται η 

υποβολή σε προληπτικό εργαστηριακό (rapid test ή PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), ακόμη 

και εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εμβολιασμού για COVID-19.    

12. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος 

παρουσιαστεί κάποιο φυσικό πρόσωπο που αισθανθεί αδιαθεσία ή εκδηλώσει κάποιο από τα ανωτέρω 

συμπτώματα που σχετίζονται με COVID-19, μεταφέρεται σε ειδικό προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο 

χώρο, μακριά από την επαφή με άλλα πρόσωπα, προκειμένου να αξιολογηθεί ως ύποπτο κρούσμα για 

COVID-19 (ο χώρος αυτός δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς άδειος, αλλά θα πρέπει να είναι διαθέσιμος 

για απομόνωση πιθανού κρούσματος ανά πάσα στιγμή). Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον 

εν λόγω χώρο θα πρέπει να φορά προστατευτική μάσκα και να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής 

υγιεινής. Εάν ο ίδιος το επιθυμεί είναι δυνατή η υποβολή του σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) ως 

πρώτο μέτρο ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση 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).  

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 της αντίστοιχης μονάδας του 

Ιδρύματος, ο οποίος καταγράφει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το εν λόγω πρόσωπο και το 
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ενημερώνει για τις περαιτέρω οφειλόμενες ενέργειες σε συνεργασία, εάν απαιτείται, με  το μέλος της 

Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 του Α.Π.Θ. που είναι υπεύθυνο για την αντίστοιχη μονάδα. Εάν 

κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των 

μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε και Τοπικό Υπεύθυνο COVID-19 της αντίστοιχης μονάδας του Α.Π.Θ., 

προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό και να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού.    

13. Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωσθεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα (φοιτητής, μέλος 
Δ.Ε.Π., μέλος του διοικητικού προσωπικού κ.α.) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον Τοπικό Υπεύθυνο 
COVID-19 της αντίστοιχης μονάδας του Α.Π.Θ., ο οποίος,  σε συνεργασία, όποτε απαιτείται, με  το μέλος 
της Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 του Α.Π.Θ. που είναι υπεύθυνο για την αντίστοιχη μονάδα, 
προβαίνει στις απαιτούμενες κατά τον νόμο ενέργειες, 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.   
14. 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. 

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι στενές επαφές αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί οφείλουν όπως 

τίθενται σε απομόνωση σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  (https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-

karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/).  

15. Προς αξιολόγηση των επαφών ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος σε επαφές (έκθεση χαμηλού 

κινδύνου) και στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου), χρησιμοποιούνται οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., 

όπως εκάστοτε ισχύουν (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/orismoi-kroysmatos-covid-19-

kai-epafon-kroysmatos-covid-19-202102.pdf ).        

16. Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι COVID-19 κατά την διαδικασία τυχόν 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.   

17. Το Α.Π.Θ. μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και καθαριότητας και 
απολύμανσης των χώρων του όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, 
εργαστήρια κ.λπ.), όπως και για τη διασφάλιση επαρκούς αερισμού και τον συχνό καθαρισμό τους με 
την εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες, όπως έδρανα, πάγκους εργασίας και εργαστηριακό 
εξοπλισμό. 
  
B) τον ορισμό Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για 
την ορθή και ενιαία εφαρμογή του ανωτέρω πρωτοκόλλου στο περιβάλλον του Ιδρύματος, 
αποτελούμενης από τους:               
  
-Κωνσταντίνο Νάτση, Καθηγητή Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας του Α.Π.Θ.   
 
-Γεωργία Γκιούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής  της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.    
 
-Μαρία Εξηντάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής  της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.    
  
-Άννα Παπά–Κονιδάρη, Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 
 
-Θεόδωρο Κοντακιώτη, Καθηγητή Πνευμονολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ.   
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-Συμεών Μεταλλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.   
  
 -Εμμανουήλ Ροηλίδη, Καθηγητή Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.   
  

-Λεμονιά Σκούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.    
  
Τα ανωτέρω μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 είναι υγειονομικά υπεύθυνα για τις εξής 
μονάδες του Α.Π.Θ.:      
                            

ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COVID-19 

Email Tηλέφωνα 
επικοινωνίας 

Σχολή Επιστημών Υγείας  

(Τμήμα Φαρμακευτικής) 
Καθ. Άννα Παπά –Κονιδάρη  annap@auth.gr  

2310 999006 

  

Σχολή Επιστημών Υγείας  

(Τμήμα Ιατρικής 

Τμήμα Οδοντιατρικής 

Τμήμα Κτηνιατρικής) 

Αν.Καθ. Γεωργία Γκιούλα ggioula@auth.gr 
2310 999121 

  

Σχολή Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

Αν.Καθ. Λεμονιά Σκούρα  lemskour@auth.gr  
2310 999108 
  

Σχολή Θετικών Επιστημών  

Καθ. Θεόδωρος Κοντακιώτης 

 
kontak@auth.gr  

2313 307251 

2313 307289 

Αν. Καθ. Μαρία Εξηντάρη mexidari@auth.gr 2310 999031 

Πολυτεχνική Σχολή  Αν. Καθ. Συμεών Μεταλλίδης  symeonam@auth.gr  2310 994656 

Παιδαγωγική Σχολή  Καθ. Εμμανουήλ Ροηλίδης  roilides@auth.gr  
2310 992983 

2310 892444 

Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Καθ. Κωνσταντίνος Νάτσης  natsis@auth.gr  2310 999681 
Νομική Σχολή  Αν. Καθ. Συμεών Μεταλλίδης  symeonam@auth.gr  2310 994656 

Σχολή Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών 
Αν. Καθ. Μαρία Εξηντάρη mexidari@auth.gr  2310 999031 

Θεολογική Σχολή  

Καθ. Θεόδωρος Κοντακιώτης 

 
kontak@auth.gr  

2313 307251 

2313 307289 

Αν. Καθ. Μαρία Εξηντάρη mexidari@auth.gr 2310 999031 

Φιλοσοφική Σχολή  Καθ. Εμμανουήλ Ροηλίδης  roilides@auth.gr  
2310 992983 

2310 892444 

Σχολή Καλών Τεχνών  Καθ. Κωνσταντίνος Νάτσης  natsis@auth.gr  2310 999681 

Κτίριο Διοίκησης  Καθ. Κωνσταντίνος Νάτσης  natsis@auth.gr  2310 999681 

Πανεπιστημιακό 

Γυμναστήριο 
Καθ. Κωνσταντίνος Νάτσης  natsis@auth.gr  2310 999681 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική 

Λέσχη Α.Π.Θ. 
Αν. Καθ. Μαρία Εξηντάρη mexidari@auth.gr  2310 999031 

Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. Αν. Καθ. Συμεών Μεταλλίδης symeonam@auth.gr 2310 994656 

Σχολείο Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας 
Αν.Καθ. Λεμονιά Σκούρα  lemskour@auth.gr  2310 999108    

Λοιπές μονάδες Α.Π.Θ.  Καθ. Κωνσταντίνος Νάτσης  natsis@auth.gr  2310 999681 
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Σε κάθε Τμήμα Σχολής του Α.Π.Θ., με ευθύνη του Προέδρου του, ορίζονται Τοπικοί Υπεύθυνοι, 
με τους αναπληρωτές τους, για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 και 
γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών με κάθε δυνατό μέσο σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του αντίστοιχου Τμήματος. Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι είναι σε επικοινωνία με το μέλος της 
Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 του Α.Π.Θ. που είναι υπεύθυνο για τη Σχολή στην οποία ανήκει το 
Τμήμα. 

Στο Κτίριο Διοίκησης, με ευθύνη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, ορίζεται Τοπικός Υπεύθυνος, με τον αναπληρωτή του, για τη διαχείριση ύποπτων 
κρουσμάτων  λοίμωξης COVID-19 και γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού με κάθε δυνατό 
μέσο σε όλους τους εργαζόμενους σε αυτό. Ο Τοπικός Υπεύθυνος είναι σε επικοινωνία με το μέλος της 
Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 του Α.Π.Θ. που είναι υπεύθυνο για το Κτίριο Διοίκησης.  

 Στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ., στο 
κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. και στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας,  με ευθύνη του Υπευθύνου για τις 
μονάδες αυτές, ορίζονται Τοπικοί Υπεύθυνοι, με τους αναπληρωτές τους, για τη διαχείριση ύποπτων 
κρουσμάτων  λοίμωξης COVID-19 και γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών με κάθε δυνατό 
μέσο σε όλα τα μέλη της αντίστοιχης μονάδας. Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι είναι σε επικοινωνία  με το μέλος 
της Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 του Α.Π.Θ. που είναι υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω για κάθε μία 
από τις μονάδες αυτές.   

Σε κάθε άλλη μονάδα/δομή του Α.Π.Θ., πλην των ανωτέρω, με ευθύνη του αντίστοιχου 
Προϊσταμένου/Υπευθύνου, ορίζονται Τοπικοί Υπεύθυνοι, με τους αναπληρωτές τους, για τη διαχείριση 
ύποπτων κρουσμάτων  λοίμωξης COVID-19 και γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών με 
κάθε δυνατό μέσο σε όλα τα μέλη της αντίστοιχης μονάδας. Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι είναι σε επικοινωνία 
με το μέλος της Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 του Α.Π.Θ. που είναι υπεύθυνο για τις λοιπές 
μονάδες του Α.Π.Θ.   

 
Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι όλων των Τμημάτων/Μονάδων/Δομών του Α.Π.Θ., που θα οριστούν κατά 

τα ανωτέρω με τους αναπληρωτές τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών, γνωστοποιούνται 
άμεσα, με ευθύνη του αντίστοιχου Προέδρου/Προϊσταμένου/Υπευθύνου και στη Γραμματεία του 
Πρυτανικού Συμβουλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : gram-prytanikou@ad.auth.gr . 

 

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Εσωτερική διανομή 

-Γραφείο Πρύτανη 

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος) 

-Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 

 
 Ο Πρύτανης  

 
(υπογραφή)* 

 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο 
που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας 
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