
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ  Ή  ΕΠΙΒEΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  

COVID-19 στο ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 
 

1.  ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  COVID-19 

 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 

τη λειτουργία τους», (ΦΕΚ Β΄3707), με την οποία ορίζονται τα μέτρα που θα ισχύσουν 

κατά τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 

σύμφωνα με την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και ειδικότερα η υποχρέωση θέσπισης 

Πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού SARS-CoV-2 και 

ορισμού υπευθύνων διαχείρισης κρουσμάτων ανά Σχολή/Τμήμα, καθόρισε την Ομάδα 

Εφαρμογής Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρουσμάτων (ΟΕΣΑΚ) COVID-19 του Χαροκοπείου 

Παν/μιου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 ως εξής: 

 
α) 5μελής ομάδα Συντονισμού Ιδρύματος (ΣΥΝ) 

Πρόεδρος ή Συντονιστής: Γεώργιος Δεδούσης, Καθηγητής, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Διασφάλισης Ποιότητας   

Μέλη: Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπλ. Καθηγητής, Αντιπρύτανης Διοίκησης και 

Φοιτητικής. Μέριμνας  

Γεώργιος Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-

Διατροφής  

Κωνσταντίνος Τσίγκος, Kαθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 

Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 

 

β) 3μελής Ομάδα SARS-CoV-2 σε κάθε Τμήμα  (ΥΤ) 

Πρόεδρος: Πρόεδρος Τμήματος 

Μέλη: Γραμματέας Τμήματος  

Μέλος ΔΕΠ, κατά προτίμηση ειδικότητας που ανήκει στην Επιστήμη της Υγείας  



γ) 3μελής Oμάδα SARS-CoV-2 Διοίκησης Προσωπικού  (Υπρ) 

Πρόεδρος: Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπλ. Καθηγητής, Αντιπρύτανης Διοίκησης και 

Φοιτητικής Μέριμνας   

Μέλη : Αριάδνη Φιλιπποπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού 

Κωνσταντίνος Τσίγκος, Kαθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 

 

δ) Γραμματέας της ΟΕΣΑΚ ορίζεται η γραμματέας Πρύτανη   

τηλέφωνα επικοινωνίας 210-9549120, 210-9549101 

 
1.  Η ΟΕΣΑΚ SARS-CoV-2 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνη για την 

κατάρτιση οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε οδηγίες που εκδίδει η Πολιτεία, και επιβλέπει την ασφαλή διαχείριση 

ενδεχόμενων κρουσμάτων SARS-CoV-2 στο περιβάλλον του Παν/μιου. 

2.  Η ΟΕΣΑΚ SARS-CoV-2 σε συνεργασία με τις ομάδες SARS-CoV-2 των τμημάτων 

ενημερώνει και εκπαιδεύει τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, Επιστημονικούς Συνεργάτες, 

Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικό Προσωπικό, του Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκαιρη 

αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης SARS-CoV-2. 

3. Ο ΥΤ φροντίζει για την καταγραφή των ύποπτων περιστατικών των φοιτητών/τριων 

και μελών ΔΕΠ του τμήματος, συνεργάζεται με τους διδάσκοντες του τμήματος για την 

διαχείριση των περιστατικών, ενημερώνει τον ΣΥΝ και συνδράμει στις διαδικασίες 

ιχνηλάτισης εφόσον του ζητηθεί. 

4. Η γραμματεία της ΟΕΣΑΚ συγκεντρώνει τις πληροφορίες από τους ΥΤ και τις 

κοινοποιεί στον ΣΥΝ προκειμένου να αποτυπώνεται η συνολική εικόνα για την 

κατάσταση του Ιδρύματος.  Ο ΣΥΝ ενημερώνει τις πρυτανικές αρχές εισηγείται και 

συνεργάζεται μαζί τους για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων πρόληψης. Σε 

περίπτωση θετικού κρούσματος, ο ΣΥΝ συνεργάζεται με τον ΕΟΔΥ και την Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την  διαδικασία της ιχνηλάτισης και την λήψη 

μέτρων πρόληψης. 

5. Ο ΣΥΝ συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΟΕΣΑΚ 

6. Η γραμματεία της ΟΕΣΑΚ υποστηρίζει τις δραστηριότητες της και τον ΣΥΝ. 



Τα μέλη και η γραμματέας της ΟΕΣΑΚ οφείλουν πλήρη εχεμύθεια σε ότι αφορά τα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που έρχονται σε γνώση τους κατά τη διαδικασία 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους.   

 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

2.α. Διαχείριση φοιτητή που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 
("πιθανό" κρούσμα, Διάγραμμα ροής 1) 

 
 Εάν ένας φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του 

χώρου του Παν/μίου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ΥΤ  για να καταγράψει τις  

πληροφορίες του υποδείγματος Α . Ο ΥΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες στον ΣΥΝ. 

 Εάν ένας φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι 

στο Παν/μιο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πραγματοποιούνται τα 

κάτωθι: 

 Διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία 

 Ο φοιτητής/τρια φοράει μάσκα (αν δεν την φορά ήδη) και αποχωρεί, αφού πρώτα 

ενημερώσει τον διδάσκοντα 

 Ο διδάσκων καταγράφει τις πληροφορίες του υποδείγματος A τις οποίες 

κοινοποιεί στον ΥΤ εντός της ημέρας του συμβάντος. Ο ΥΤ κοινοποιεί τις 

πληροφορίες στον ΣΥΝ.  

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

απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους 

υπόλοιπους φοιτητές/εργαζόμενους, φορώντας μάσκα 

 Καλείται το ΕΚΑΒ 

 Δίδονται οδηγίες στον φοιτητή 

 Πραγματοποιείται επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού 

σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του φοιτητή με χρήση εξοπλισμού ατομικής 

προστασίας. 

 

 



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 Ακολουθεί ιατρική αξιολόγηση, ο φοιτητής θα πρέπει να πραγματοποιήσει 

μοριακό διαγνωστικό τεστ. 

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο φοιτητής παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον 

(εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε 

νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το Παν/μιο συνεχίζει κανονικά τη 

λειτουργία του. 

 Σε περίπτωση θετικού τεστ για τον SARS-CoV-2 ενημερώνεται ο ΥΤ 

 

2.β. Διαχείριση μέλους του προσωπικού ή διδάσκοντος που εμφανίζει συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19 ("πιθανό" κρούσμα, Διαγράμματα 2, 3) 

 
 Εάν ένα μέλος του προσωπικού ή διδάσκων εμφανίσει συμπτώματα συμβατά 

με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του Παν/μίου, παραμένει στο σπίτι.  Με 

ευθύνη του ειδοποιείται o YΠρ ή ΥΤ αντίστοιχα, ο οποίoς καταγράφει  τις 

πληροφορίες του υποδείγματος Α.  Οι πληροφορίες κοινοποιούνται στον ΣΥΝ.  

 Εάν ένα μέλος του προσωπικού ή διδάσκων εμφανίσει συμπτώματα συμβατά 

με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο Παν/μιο, αποχωρεί από το χώρο του 

Παν/μίου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους.  Αν χρειαστεί να 

περιμένει στο Παν/μιο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, παραμένει σε 

απομόνωση στον καθορισμένο χώρο φορώντας απλή χειρουργική μάσκα. 

 Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία του ίδιου και εφόσον, σύμφωνα με 

την κρίση του θεράποντος ιατρού, το μέλος του προσωπικού χαρακτηριστεί ως 

ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, θα 

πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. 

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, το μέλος του προσωπικού παραμένει σε 

απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν 

απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το 

Παν/μιο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 

 



2.γ. Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό 
("επιβεβαιωμένο" κρούσμα, Διαγράμματα 1, 2, 3) 

 

To επιβεβαιωμένο κρούσμα φοιτητής ενημερώνει άμεσα τον YT και αυτός με τη σειρά 

του τον ΣΥΝ.  Ο ΥΤ καταγράφει τις πληροφορίες του υποδείγματος A και επικοινωνεί με 

τη Γραμματεία του Τμήματος.  Η τελευταία καταρτίζει τη λίστα στενών επαφών βάσει : 

 των πληροφοριών που λαμβάνονται από τον ΥΤ  

 των παρουσιολογίων, που διατηρεί για όλα τα μαθήματα/εργαστήρια που 

πραγματοποιούνται δια ζώσης  

 των στοιχείων επικοινωνίας των σπουδαστών  

Στη συνέχεια γνωστοποιείται η λίστα αυτή στον ΣΥΝ για τις περαιτέρω ενέργειες 

γνωστοποίησης στον ΕΟΔΥ.  

 
Στην περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό τεστ ειδοποιεί τον ΥΤ ο οποίος καταγράφει 

τις πληροφορίες του υποδείγματος A και επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Η τελευταία καταρτίζει τη λίστα στενών επαφών βάσει : 

 των πληροφοριών που λαμβάνονται από τον ΥΤ  

 των παρουσιολογίων, που διατηρεί για όλα τα μαθήματα/εργαστήρια που 

πραγματοποιούνται δια ζώσης  

 των στοιχείων επικοινωνίας των σπουδαστών  

Στη συνέχεια γνωστοποιείται η λίστα αυτή στον ΣΥΝ για τις περαιτέρω ενέργειες 

γνωστοποίησης στον ΕΟΔΥ.  

 
Στην περίπτωση διοικητικού προσωπικού με θετικό τεστ ειδοποιεί τον ΥΠρ ο οποίος 

καταγράφει τις πληροφορίες Α και βάσει αυτών καταρτίζει και τη λίστα στενών 

επαφών.  

Στη συνέχεια γνωστοποιείται η λίστα αυτή στον ΣΥΝ για τις περαιτέρω ενέργειες 

γνωστοποίησης στον ΕΟΔΥ.  

 



Ο ΣΥΝ διαχείρισης COVID-19 του Παν/μίου θα απαντήσει στα ερωτήματα ιχνηλάτησης 

επαφών σε περίπτωση κλήσης από τον ΕΟΔΥ ή/και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας. 

Γίνεται ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες 

των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα. 

Όσον αφορά στο άτομο με επιβεβαιωμένο COVID-19: 

 Το άτομο/κρούσμα μπορεί να επιστρέψει στο Παν/μιο μετά την παρέλευση 

τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών 

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

ύφεση των συμπτωμάτων του (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή 

ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα του 10ημέρου να είναι μεγαλύτερο, 

σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού). 

 Για την επάνοδο στο Παν/μιο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η 

διενέργεια νέου τεστ. 

 Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών θα 

απομακρυνθούν από το Παν/μιο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας 

τους και, εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο σύμπτωμα συμβατό με COVID-19, θα 

επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες από την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 

περιστατικό. 

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

επαφή, εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει να υποβληθεί σε 

εργαστηριακό έλεγχο. 

 Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο περιστατικό. 

 Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση 

του 14ημέρου. 

 Δε συνιστάται καθολικός εργαστηριακός έλεγχος των ασυμπτωματικών στενών 

επαφών. 

 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. 

 
2.δ. Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό 
 
Το άτομο/κρούσμα μπορεί να επιστρέψει στο Παν/μιο μετά την πάροδο τουλάχιστον 

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

την ύφεση των συμπτωμάτων του – καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις 

συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. 

 
2.ε. Εν αναμονή του αποτελέσματος του μοριακού τεστ 
 
Το ύποπτο περιστατικό παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση (εφόσον έχει κριθεί από 

τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο) έως την έκδοση 

του αποτελέσματος και η περαιτέρω διαχείριση θα γίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα. 

 
2.στ. Σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού που δεν έχει υποβληθεί σε μοριακό τεστ 

 
Το άτομο που είναι ύποπτο κρούσμα COVID-19 και, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει 

υποβληθεί σε έλεγχο με μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στο Παν/μιο 10 ημέρες 

μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την 

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

συμπτωμάτων του ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ α/ υπάρχει εναλλακτική διάγνωση ΚΑΙ β/ δεν έχει 

επιδημιολογική σύνδεση με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19. 

Εάν πληρούνται και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις α/ και β/, η επιστροφή στο 

Παν/μιο μπορεί να γίνει μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη 

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

συμπτωμάτων του (τον χρόνο επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του 

αναπνευστικού). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ  

 

 

 

 



 



 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΜΑΣ  A  (Πληροφορίες Α)    

ΠΙΘΑΝΟ ή EΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 

 
Όνομα:   Επώνυμο: 
ΑΜ:    Τμήμα:   Τηλ. Επικοινωνίας:  
 
Ημερομηνία πρώτης εμφάνισης συμπτωμάτων   ______ 

 
Γνωρίζετε να έχετε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-2019; NAI / OXI 
 
(Πότε επισκεφθήκατε τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου για τελευταία φορά ; 
________) 
 
Σημειώστε της δραστηριότητες και τους χώρους του Πανεπιστημίου στις οποίες 
παρευρεθήκατε τις τελευταίες 7 ημέρες που προηγήθηκαν της έναρξης των 
συμπτωμάτων 

 
Πίνακας δραστηριοτήτων 

 
Ημερομηνία        Δραστηριότητα  Αίθουσα/Χώρος  Έναρξη/Λήξη 
(Παράδειγμα) 
12/2 Μάθημα Βιολογία κυττάρου  Β.1   10.00-12.00 

13/2 Εργαστήριο Χημείας    Χ   13.00-15.00 

 
 
 
 


