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Στο Αιγάλεω, σήμερα 7-10-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., εξαιτίας των συνθηκών 

έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της 

διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, συμμετείχαν εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με 

χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) σε 

τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε με τη 

με αριθμ. πρωτ. 65341/31-08-2021 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

μετά τη με αριθμ. πρωτ. 80212/5-10-2021 Πρόσκληση του Πρύτανη : 
 

1. Παναγιώτης Καλδής Πρύτανης, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Καλδέλλης Αντιπρύτανης, Μέλος 
 

3. Γραμματή Πάντζιου Αντιπρύτανις, Μέλος 
 

4. Ευσταθία Παπαγεωργίου Αντιπρύτανις, Μέλος 
 

5. Κλειώ Σγουροπούλου Αντιπρύτανις, Μέλος 

6. Δημήτριο Μπλέτσα Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων, Μέλος 
 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης 

Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων, 

η οποία μετέχει στη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και 

οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams). 
 

Στη συζήτηση του θέματος μετέχουν με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και 

οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) οι κ. κ. : 

- Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος της 

Επιτροπής για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου 

ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 του Ιδρύματος, 

- Παναγιώτης Χάϊκος, Ιατρός και Προϊστάμενος του Τμήματος Περίθαλψης του Ιδρύματος 

- Σταύρος Καμινάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου 

Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Ε.Σ.Δ.Ε.Π.) του Ιδρύματος 

- Βασιλική Κώτση, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος 

- Μαρία Σιγάλα, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού 

του Ιδρύματος και  

- Ιωάννης Χρόνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σύλλογος Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος. 
 

Στη συνεδρίαση μετέχει με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών 

μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος. 
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Σελίδα 2 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 
 

 

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,             

κ. Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής, διαπιστώνει : α. την απαρτία, β. ότι έχει διασφαλιστεί η 

ταυτότητα κάθε συμμετέχοντος στην τηλεδιάσκεψη μέλους, γ. ότι στην τηλεδιάσκεψη 

συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνον τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετάσχουν, δ. ότι 

υπάρχει ασφάλεια στην ηλεκτρονική σύνδεση, ε. ότι παρασχέθηκε η δυνατότητα σε κάθε μέλος 

να παρακολουθεί, με οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της Συνεδρίασης και να απευθύνεται 

σε όλα τα υπόλοιπα μέλη προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να 

ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στ. ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή 

της ψήφου του μέλους. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 

έναρξη της Συνεδρίασης του Συλλογικού Οργάνου και εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας 

Διάταξης. 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

....................................................................................................................................................... 

Θ έ μ α   20ο : «Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή των Αναγκαίων Μέτρων Προστασίας και των 

Κανόνων Ασφαλείας Κατά την Εκπαιδευτική Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Καθώς και Παρακολούθηση Εφαρμογής τους, Σύμφωνα με τα Όσα Προβλέπονται στη με 

αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 (Φ.Ε.Κ. 4406/24-09-2021, τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 

Σχετικά με την «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Μέτρα για 

την Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022»». 

....................................................................................................................................................... 
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Σελίδα 3 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 

 

 

Θ Ε Μ Α 2 0 ο    
 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως 

της παρ. 2α του άρθρου 57. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ. Α΄) : «Συνέργειες Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία 

του Κράτους και Λοιπές Διατάξεις». 

5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.΄) Διαπιστωτική 

Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το : «Διορισμό Πρύτανη και 

Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη με αριθμ. 

105167/Ζ1/12-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 650/19-08-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) «Παράταση της Θητείας του 

Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Τη με αριθμ. 48510/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3757/11-10-2019, τ. Β΄) : «Ανάθεση 

Αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής», καθώς και τη με αριθμ. 38641/13-05-2021 (Φ.Ε.Κ. 2124/21-05-2021, τ. Β΄) 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 48510/30-09-2019 (Β’ 3757) Απόφασης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχετικά με την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

7. Τη με αριθμ. 58469/22-07-2021 (Φ.Ε.Κ. 3752/13-08-2021, τ. Β΄) Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των 

Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής». 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 65341/31-08-2021 Πράξη «Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

9. Τις έως σήμερα εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και τις Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες υπαγορεύονται έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας και ιδίως της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400-1-10-2021 (Φ.Ε.Κ. 

4577/3-10-2021, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων – Υγείας - Προστασίας του Πολίτη - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης 

-  Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και 

Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας - Υφυπουργός στον 

Πρωθυπουργό, σχετικά με τα «Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον 

Κίνδυνο Περαιτέρω Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο Σύνολο της Επικράτειας για 

το Διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α΄) : «Ενίσχυση της Διαφάνειας 

με την Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 

Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις και 

η Τροποποίηση Αυτού με το Άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α΄). 

11. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α΄) : «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό 

και Άλλες Διατάξεις».  
 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/23-09-2020, τ. Α΄) : «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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Σελίδα 4 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

13. Τη με αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 (Φ.Ε.Κ. 4406/24-09-2021, τ. Β΄) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση, σχετικά με την «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 

και Μέτρα για την Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 Κατά το Ακαδημαϊκό 

Έτος 2021-2022». 

14. Τα εγκεκριμένα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των 

Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

15. Την ιδιαίτερη χωροταξική κατανομή των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρείς (3) Πανεπιστημιουπόλεις : α. Άλσους Αιγάλεω,               

β. Αρχαίου Ελαιώνα και γ. Αθηνών. 

16. Την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τις απαιτήσεις κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

17. Την επιτακτική ανάγκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να εξασφαλίσει ένα ασφαλές, 

κατά το δυνατόν, τρόπο διεξαγωγής των ακαδημαϊκών μαθημάτων, θεωριών και 

εργαστηρίων, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος, για το Χειμερινό 

Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022. 

18. Την εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. 

19. Τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο 

περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19. 

20. Το βασικό μέλημα των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για 

προστασία της υγείας και ασφάλειας των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των 

Σχολών του Ιδρύματος. 

21. Την επιτακτική ανάγκη των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για 

προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του 

Ιδρύματος. 

22. Την από 5-10-2021 υποβληθείσα «Εισήγηση για την Εκπαιδευτική Διαδικασία Κατά το 

Χειμερινό Εξάμηνο 2021 – 2022» των : α. Επιτροπής για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή 

του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος, β. 

Επιτροπής για την ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής σε Θέματα Σχετικά με την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού COVID-19, γ. κας Κλειούς 

Σγουροπούλου, Καθηγήτρια και Αντιπρύτανις Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, δ. κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Ιδρύματος, 

μέλος της Επιτροπής Ειδικών του Υπουργείου Υγείας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών και ε. κ. Κωνσταντίνος Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών. 

23. Το υποβληθέν Σχέδιο «Οδηγιών Πρόληψης και Ασφάλειας COVID-19 για την Υλοποίηση 

την υλοποίηση των Δια Ζώσης Μαθημάτων 2021 – 2022». 

24. Το υποβληθέν Σχέδιο «Ελέγχου Πρόσβασης». 

25. Το υποβληθέν Σχέδιο «Απόφασης για τη Δια Ζώσης Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής – Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022». 

26. Την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

27. Την σχετική προφορική ενημέρωση των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου από τον                  

κ. Δημήτριο Μπλέτσα, εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού στο Συλλογικό Όργανο και 

Διαχειριστή της Πλατφόρμας «Edupass» του Ιδρύματος, επί της Εφαρμογής «Edupass», 

κατά την οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι : «Το Edupass είναι μια εφαρμογή που 

αναπτύχθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι να καταχωρείται από το 

ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, φοιτητή, μέλος Διδακτικού Προσωπικού (τακτικό ή 

μόνιμο) ή επισκέπτη, η πρόθεση της φυσικής παρουσίας του στους χώρους του 

Πανεπιστημίου. Επιπλέον καταγράφεται η συγκατάθεσή του ώστε τα δεδομένα 

(εμβολιασμού, νόσησης, rapid test ή PCR test) να προωθούνται αυτόματα από την ΗΔΙΚΑ 

στην εφαρμογή Edupass. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποδίδουν σε κάθε ενδιαφερόμενο 

ένα χαρακτηρισμό που αποτυπώνεται με το λεκτικό στην κατάσταση : 
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Σελίδα 5 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

 Πράσινο: Για επιτρεπτή παρουσία 

 Κόκκινο: Για μη επιτρεπτή παρουσία 

 Άγνωστο: Απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. 

Τα στοιχεία του ελέγχου καταχωρούνται στις θυρίδες του κάθε Τμήματος, που έχουν 

δημιουργηθεί στην Εθνική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών (gov.gr), και είναι διαθέσιμα για 

επτά (7) ημέρες. Πρόσβαση στις θυρίδες έχουν οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του 

Πανεπιστημίου.  

Σε κάθε περίπτωση για την είσοδο στους χώρους του Πανεπιστημίου οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να έχουν μαζί τους το απαιτούμενο πιστοποιητικό βάσει των μέτρων που απορρέουν 

από την εφαρμογή των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων 
28. Την σχετική προφορική εισήγηση της κας Ελπίδας Πάβη, Καθηγήτριας, Κοσμήτορος της 

Σχολής Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή 

του «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος                   

COVID-19, κατόπιν εντολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

29. Την σχετική προφορική εισήγηση του κ. Παναγιώτη Χάϊκου, Ιατρού και Προϊστάμενου του 

Τμήματος Περίθαλψης του Ιδρύματος, κατόπιν εντολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. 

30. Την σχετική προφορική ενημέρωση των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου από τον                     

κ. Σταύρο Καμινάρη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου 

Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Ε.Σ.Δ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, κατόπιν εντολή του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τις απόψεις του Συλλόγου επί του 

υπό συζήτηση θέματος, όπως εκφράζονται και στη σχετική Ανακοίνωση που εξέδωσε ο 

Σύλλογος. 

31. Την σχετική προφορική ενημέρωση των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου από την κα. 

Βασιλική Κώτση, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, κατόπιν εντολή του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τις απόψεις του Συλλόγου επί του υπό συζήτηση 

θέματος, όπως εκφράζονται και στη σχετική Ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος. 

32. Την σχετική προφορική ενημέρωση των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου από την κα. 

Μαρία Σιγάλα, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού 

Προσωπικού του Ιδρύματος, κατόπιν εντολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, σχετικά με τις απόψεις του Συλλόγου επί του υπό συζήτηση θέματος, όπως 

εκφράζονται και στη σχετική Ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογο. 

33. Την σχετική προφορική ενημέρωση των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου από τον                           

κ. Ιωάννη Χρόνης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σύλλογος Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, κατόπιν εντολή του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τις απόψεις του Συλλόγου επί του υπό συζήτηση 

θέματος, όπως εκφράζονται και στη σχετική Ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος. 

 

 

Εν συνεχεία, ο Πρύτανης και Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου, ζήτησε από τους 

εκπροσώπους των Συλλόγων να αποχωρήσουν από τη Συνεδρίαση προκειμένου τα μέλη, 

έχοντας όλη την απαιτούμενη ενημέρωση επί του θέματος, να προχωρήσουν στην λήψη 

αποφάσεων επ’ αυτού. 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ των μελών του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, κατά την οποία : 

 

- το μέλος κ. Ιωάννης Καλδέλλης, Καθηγητής και Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης του Ιδρύματος, ενημέρωσε τα λοιπά μέλη ότι απέχει από τη συζήτηση του θέματος.  
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- το μέλος κα.  Γραμματή Πάντζιου Καθηγήτρια και Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων του 

Ιδρύματος, επεσήμανε ότι : «Συμφωνώ με την εισήγηση της Επιτροπής σχετικά με τα θέματα της 

διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της "μέγιστης δυνατής 

πληρότητας" το οποίο προτείνεται να ορισθεί ως το 80% των θέσεων, θα ήθελα να επισημάνω 

τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’/4577/03.10.2021) «κάθε είδους 

εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους 

μονάδων τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και διοικητικές υπηρεσίες) 

διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που 

προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι ή της επιμέρους μονάδας, καθώς και τα 

ειδικότερα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται στην παρούσα 

απόφαση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση», 

ενώ σε πολλά σημεία της  ίδιας ΚΥΑ αναφέρεται η υποχρέωση τήρηση απόστασης τουλάχιστον 

1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων σε κλειστούς χώρους. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

άρθρο 98 του Εσωτερικού Κανονισμού αποτελεί υποχρέωση 

του   Πανεπιστημίου  να διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των φοιτητών και του 

προσωπικού, κατά τη διάρκεια της  δραστηριοποίησής τους στον χώρο και στις εγκαταστάσεις 

του.  Με βάση τα παραπάνω, εκτιμώ ότι ο όρος  «μέγιστη δυνατή πληρότητα» στην παρ. 1 του 

άρθρου 15 της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’/4406/24.09.2021) θα πρέπει να ερμηνευθεί έτσι ώστε μεταξύ των 

καθήμενων φοιτητών στα εργαστήρια, στις αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα να 

τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου.   

Επιπλέον, με βάση και την τοποθέτησή μου στo Θέμα 3 της  με αρ. 15/28.09.2021 συνεδρίασης 

της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΥΠΑΙΘ θέτοντας τα εξής 

τουλάχιστον ζητήματα:   
 

• Την άμεση λειτουργία κέντρου δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου για τον ιό COVID-19 στις 

Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου.   

• Την ενίσχυση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς προς και από τις 

Πανεπιστημιουπόλεις του Ιδρύματος.   

• Να ληφθεί μέριμνα για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού τα οποία ανήκουν σε 

ομάδες αυξημένου κινδύνου με βάση την κατηγορία κινδύνου στην οποία ανήκουν (π.χ. 

δυνατότητα για το χειμερινό εξάμηνο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στην περίπτωση 

πολυπληθών θεωρητικών μαθημάτων).   

• Να δοθεί η δυνατότητα στα Τμήματα για το χειμερινό εξάμηνο να εξασφαλίσουν 

συμπληρωματικά  μέσω εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης  την ομαλή διεξαγωγή των 

μαθημάτων σύμφωνα με τα περιγράμματά τους, για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα 

με όρους μέγιστης δυνατής πληρότητας δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες 

εκπαίδευσης πολυπληθών τμημάτων φοιτητών,  θέτοντας ένα όριο στο ποσοστό των 

μαθημάτων για τα οποία μπορεί να παρασχεθεί  εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.» 

 

και  

 

- το μέλος κα. Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια και Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ανέφερε ότι : «Θα ήθελα ως Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας να ευχαριστήσω την «Επιτροπή για την Ορθή και Ενιαία 

Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος», η 

οποία εκπόνησε την από 05-10-2021 εισήγηση για την Εκπαιδευτική Διαδικασία κατά το 

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022. Επιπλέον, θα ήθελα να δηλώσω πως με χαρά θα συμμετείχα σε 

ενδεχόμενη πρόσκληση εκ μέρους της αναφερόμενης επιτροπής για την με οποιονδήποτε τρόπο 

συμμετοχή μου στο δύσκολο έργο της.   

Επιπλέον και με την ιδιότητα του διδάσκοντα μαθημάτων υποδομής, θα ήθελα να σημειώσω 

την ούτως ή άλλως ακαταλληλότητα των συνεδριακών κέντρων για τη διδασκαλία                           

των  μαθημάτων  θετικής  κατεύθυνσης  (μαθηματικά, βιοφυσική, χημεία, κ.λπ.) λόγω     

έλλειψης πίνακα. Επίσης, υπό τις παρούσες συνθήκες, η χρήση των συνεδριακών κέντρων είναι  
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απαγορευτική λόγω μη ύπαρξης παραθύρων. Δυστυχώς, η μη ορθή κατανομή των υποδομών 

(αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, κ.λπ.) στα Τμήματα, αναλογικά με το μέγεθός τους, δεν 

δίνει τη δυνατότητα σωστής διαχείρισης του αριθμού των φοιτητών και του επιμερισμού τους σε 

ομάδες, προκειμένου να τηρούνται οι προϋποθέσεις της εισήγησης της Επιτροπής, καθώς και 

της σχετικής ΚΥΑ.    

Βάσει και των παραπάνω, θεωρώ πως στην Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου μας, αναφορικά με τη δια ζώσης λειτουργία του, να συμπεριληφθούν τα 

παρακάτω θέματα τα οποία πρέπει να αιτηθούμε από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων:   

α) Ο αριθμός και το συνολικό εμβαδόν των αιθουσών που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής δεν επαρκεί υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας για εύρυθμη λειτουργία και 

παροχή  εκπαιδευτικού έργου σε 38 χιλιάδες και πλέον ενεργούς φοιτητές του Ιδρύματός μας. 

Συνεπώς, προς αποφυγή οποιασδήποτε δυσάρεστης κατάστασης, θα πρέπει να μας επιτραπεί η 

δυνατότητα υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας (δια ζώσης και σύγχρονης εξ αποστάσεως) για τα 

θεωρητικά μαθήματα υποδομής των πρώτων εξαμήνων που αριθμούν πολύ μεγάλο πλήθος 

φοιτητών.   

β) Σε περίπτωση μαθήματος θεωρητικής διδασκαλίας, το οποίο έχει ανατεθεί σε διδάσκοντα με 

σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυναμία εμβολιασμού (κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης), να 

υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής του μαθήματος με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως. Η ίδια 

πρόβλεψη θα πρέπει να οριστεί και για τις περιπτώσεις που ο διδάσκων αδυνατεί να εκτελέσει 

τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα λόγω υπαγωγής του σε καθεστώς περιορισμού (καραντίνας).». 

 

 

Κατόπιν αυτών, το Πρυτανικό Συμβούλιου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 

 

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

 
 

Α. 

να κ ο ι ν ο π ο ι ή σ ε ι , με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 

του Ιδρύματος, την ακόλουθη  : 

 

 

 

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε, μετά από μεγάλο διάστημα εξ αποστάσεως λειτουργίας, τα 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το πρώτο «πράσινο Πανεπιστήμιο», το δεύτερο σε αριθμό 

φοιτητών Ίδρυμα στην Αττική και το τρίτο σε αντίστοιχο αριθμό στη χώρα. 

Πρωταρχική θέληση του Πανεπιστημίου είναι η δια ζώσης μάθηση μέσω της διασφάλισης των 

απαιτούμενων υγειονομικών συνθηκών, προτρέποντας και στον αναγκαίο εμβολιασμό. Για το 

λόγο αυτό ζητούμε και την ενεργό συμμετοχή όλων στην προστασία της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της λειτουργίας του. 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4406/24-09-2021, τ. Β΄) το πλαίσιο 

λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού   

έτους 2021- 2022 προβλέπει τη διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασία στο πλαίσιο  
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προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών υποχρεωτικά δια ζώσης σε αίθουσες με τη μέγιστη 

δυνατή πληρότητα, υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού 

νόσησης ή  κατάλληλου εργαστηριακού ελέγχου και χρήση μάσκας. Παράλληλα, κάθε είδους 

εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Πανεπιστημίου καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Όπως το επιτάσσουν οι καιροί, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει έγκαιρα αναπτύξει 

κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις δια ζώσης και υβριδικής μορφής μάθησης, αλλά και 

προφυλάξεις, τις οποίες συνεχώς προσπαθεί να επικαιροποιεί, ώστε να ανταποκρίνεται σε 

ουσιαστικό βαθμό και εναλλακτικά στις δυσχερείς συνεχιζόμενες πρωτόγνωρες προκλήσεις. 

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προμήθεια κατάλληλου ψηφιακού, οπτικοακουστικού και 

υγειονομικού εξοπλισμού, υλικών ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας αλλά και στην 

οργάνωση της διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων και υπηρεσιών καθαριότητας-

απολύμανσης ώστε η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους να γίνει σε συνθήκες ασφάλειας και 

προστασίας της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Ειδικότερα εν όψει της διά ζώσης έναρξης του χειμερινού εξαμήνου έχουν ολοκληρωθεί οι 

παρακάτω ενέργειες: 

 Εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) σταθμών ΕΚΑΒ, σε ανεξάρτητους οικίσκους, στις 

Πανεπιστημιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα, πλέον των τακτικών Ιατρείων 

που λειτουργούν στις Πανεπιστημιουπόλεις αυτές. 

 Λειτουργία Επιτροπής για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης 

Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 

αντικείμενο τη διαρκή παρακολούθηση, εκτίμηση και εξειδίκευση των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων και των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των ΚΥΑ για την προστασία της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας. 

 Εκπόνηση σχεδίου και οδηγιών για τη δια ζώσης επαναλειτουργία του Ιδρύματος σχετικά με 

τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την πρόσβαση στις τρεις Πανεπιστημιουπόλεις (Άλσους 

Αιγάλεω, Αρχαίου Ελαιώνα και Αθηνών) από ειδική επιτροπή συγκοινωνιολόγων, μελών 

ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

 Προμήθεια υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη 

συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου 

διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση 

κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με 

βάση έκτακτη χρηματοδότηση από το ΥΠΑΙΘ. Αφορά σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών από 

18 υγειονομικούς συμπαραστάτες, για σημεία ελέγχου στις πύλες πρόσβασης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πέραν της προβλεπόμενης φύλαξης, σύμφωνα με το σχέδιο 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πρόσβασης για δύο οκτάωρες βάρδιες. 

 Συντήρηση και καθαρισμός κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία, αίθουσες και εργαστήρια, 

επισκευή και συντήρηση παραθύρων χώρων εκπαίδευσης καθώς και προμήθεια συσκευών 

καθαρισμού αέρα  για χρήση σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας χωρίς δυνατότητα 

φυσικού εξαερισμού. 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών απολύμανσης χεριών τελευταίας τεχνολογίας 

(αυτόματη - ανέπαφη λειτουργία με την προσέγγιση των χεριών και τηλεμετρία για 

απομακρυσμένο έλεγχο) καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση απλών συσκευών 

απολύμανσης, αντισηπτικού υγρού για όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων παρουσίας, ανέπαφων μπαταριών νιπτήρα με 

φωτοκύτταρο και αντίστοιχων επιτοίχιων συσκευών αυτόματου διανομέα με φωτοκύτταρο 

για κρεμοσάπουνο ή απολυμαντικό gel στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Προμήθεια υγειονομικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει απολυμαντικά-καθαριστικά ευρέος 

φάσματος, υλικά απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού, υλικά απαραίτητα για την 

εκπαιδευτική λειτουργία σε εργαστήρια (γάντια μιας χρήσης,  αντισηπτικά επιφανειών και 

εξοπλισμού με αντλία έγχυσης) μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων. 

 Υπηρεσίες και εργασίες απολύμανσης, μικροβιοκτονίας (κατασταλτικά και προληπτικά) των 

κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις οδηγίες 

προστασίας από το νέο στέλεχος του κορωνοϊού COVID-19. 

 Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης και της υβριδικής 

εκπαίδευσης (ψηφιακές γραφίδες, κάμερες, ηχεία, ακουστικά) την αναβάθμιση των 

αιθουσών διδασκαλίας (νέα προβολικά συστήματα και συστήματα ήχου) και των αιθουσών 

τηλεδιάσκεψης (επιτοίχιες οθόνες υψηλής ανάλυσης, συστήματα τηλεδιάσκεψης). 

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανέπαφου δανεισμού και επιστροφής βιβλίων με 

έξυπνο κάδο για τη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

Προϋποθέσεις προσέλευσης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική  διαδικασία του Πανεπιστημίου πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:   

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19, ή  

β) να 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) να 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) να 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 

οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.  

Άτομα τα οποία δεν πληρούν καμία προϋπόθεση εισόδου, θα πρέπει να αποχωρήσουν και να 

επανέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μελλοντικό χρόνο, έχοντας μαζί τους τα κατάλληλα 

αποδεικτικά έγγραφα. 
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Διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης 

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας ή επισκέπτης που προσέρχεται στις 

Πανεπιστημιουπόλεις θα πρέπει να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των 

παραπάνω προϋποθέσεων (εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 

ελέγχου), καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ακαδημαϊκή ταυτότητα ή αστυνομική 

ταυτότητα ή διαβατήριο).  

Και τα δύο έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται, όποτε ζητηθούν, σε πιθανό έλεγχο από 

εντεταλμένο προσωπικό του Ιδρύματος, στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές οφείλουν να τοποθετούν τα δύο έγγραφα πάνω στο έδρανο σε εμφανές 

σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός αιθουσών και εργαστηρίων, όπου 

πραγματοποιείται 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. 

Ειδικότερα στα εργαστήρια, γίνεται έλεγχος υποχρεωτικά από τους υπευθύνους των 

εργαστηρίων. 

Πέραν των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει εκπονήσει σχέδιο 

ελέγχου πρόσβασης στις Πανεπιστημιουπόλεις του. Οι παραπάνω έλεγχοι                                            

θα  πραγματοποιούνται στις πύλες των τριών Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω, Αρχαίου 

Ελαιώνα και Αθηνών. Το προσωπικό (υγειονομικοί συμπαραστάτες και συντονιστές) που θα 

διεξάγει τον έλεγχο θα φέρει κατάλληλο ένδυμα (φθορίζον γιλέκο) για να διακρίνεται και θα 

αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους ή/και συμβασιούχους εργαζομένους, στους οποίους θα 

ανατίθενται τα εν λόγω καθήκοντα. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η ίδια διαδικασία ελέγχου μπορεί να 

διεξάγεται και σε διαφορετικούς  χώρους  των Πανεπιστημιουπόλεων (αίθουσες, εργαστήρια,  

βιβλιοθήκη, κ.λπ.).  

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης θα ελέγχεται με 

την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή Covid Free GR, ενώ θα αξιοποιηθεί και η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα http://edupass.gov.gr στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τμημάτων.   

 

Ανάλογα με τον τρόπο εισόδου, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ως εξής: 

 Ο υγειονομικός συμπαραστάτης  πεζών χρησιμοποιεί την ειδική εφαρμογή Covid Free 

GR σκανάροντας το έντυπο έγγραφο και πραγματοποιεί παράλληλο έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας του κατόχου. 

 Ο υγειονομικός συμπαραστάτης οχημάτων χρησιμοποιεί την ειδική εφαρμογή Covid Free 

GR σκανάροντας το έντυπο έγγραφο και πραγματοποιεί παράλληλο έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας σε κάθε έναν από τους επιβαίνοντες στο όχημα. Απαιτείται υποχρεωτική 

στάση του οχήματος (δίτροχο ή αυτοκίνητο), ενώ για τα αυτοκίνητα o έλεγχος θα γίνεται 

χωρίς αποβίβαση των επιβαινόντων σε αυτά αλλά με επίδειξη των εγγράφων από τα 

παράθυρα. 

 Σε περίπτωση μη έγκυρης ένδειξης της εφαρμογής Covid Free GR ή αποτυχία στον έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας, ο συντονιστής αναλαμβάνει να οδηγήσει στην έξοδο τα σχετικά 

πρόσωπα. 

 Η αποβίβαση των προσερχόμενων στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα με το 

λεωφορείο του ΟΑΣΑ (γραμμή 829) θα γίνεται εκτός Πανεπιστημιούπολης και η είσοδος 

στους χώρους του Πανεπιστημίου θα γίνεται μέσω κάποιας εκ των πυλών και με τον ίδιο 

τρόπο που θα πραγματοποιείται ο έλεγχος των πεζών. 

./.. 
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Η διαδικασία ελέγχου θα διεξάγεται κατά τις ώρες που λαμβάνει χώρα η διοικητική λειτουργία 

και η εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 07:00 έως και 21:00.    

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, θα ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις εισόδου και τα ίδια μέτρα 

ελέγχου για κάθε εισερχόμενο άτομο, είτε πρόκειται για μέλος της κοινότητας, είτε για 

επισκέπτη. 

 

Σημεία εισόδου  Ώρες λειτουργίας Ελεγχόμενοι 

 

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω 

Κεντρική Πύλη 

(Αγίου Σπυρίδωνος) 

07:00 – 21:00  Πεζοί 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

Οχήματα 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

 

Δυτική Πύλη 

(Δημητσάνης) 

07:00 – 21:00 Πεζοί 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

Οχήματα 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 

Ανατολική Πύλη 

(Μήλου) 

07:00 – 15:00 Πεζοί 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

Οχήματα 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

 Τροφοδοσία 

 

Νότια Πύλη  

(Εδέσσης) 

07:00 – 15:00 Πεζοί 

 Φοιτητές 
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Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα 

Κεντρική Πύλη 

(Θηβών) 

07:00 – 21:00 

 

 

 

 

 

Πεζοί 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

Οχήματα 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

 Τροφοδοσία 

 

Πύλη Πέτρου Ράλλη 07:00 – 21:00 Πεζοί 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

Οχήματα 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

 

Πύλη Σαλαμινίας 07:00 – 21:00 Πεζοί 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

Οχήματα 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

 

Πανεπιστημιούπολη Αθηνών 

Πύλη Αλεξάνδρας 07:00 – 21:00 Πεζοί 

 Φοιτητές 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Επισκέπτες 

 

Μέτρα προστασίας και σύσταση εμβολιασμού 

Η  χρήση προστατευτικής  μάσκας (απλής  χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες  

προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της κοινότητας και τους επισκέπτες σε όλους 

τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλους τους εσωτερικούς 

χώρους και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους εκτός κι 

αν κάποιος είναι μόνος του οπότε μπορεί να βγάλει τη μάσκα.  
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Η προμήθεια μάσκας είναι ατομική ευθύνη του κάθε μέλους της κοινότητας πριν την 

προσέλευση στο Πανεπιστήμιο, ωστόσο έχει προβλεφθεί διαθεσιμότητα μασκών στις 

Γραμματείες των Τμημάτων. Επιπρόσθετα, όλα τα μέλη της κοινότητας οφείλουν να τηρούν τα 

μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους ή να χρησιμοποιούν το διατιθέμενο 

σε πληθώρα σημείων εντός των Πανεπιστημιουπόλεων αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα για 

απολύμανση των χεριών τους.   

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  το  καλύτερο  μέσο  προστασίας  απέναντι  στην  πανδημία  του  

κορωνοϊού είναι ο εμβολιασμός,  συνιστάται  σε  όλα  τα  μέλη  της  κοινότητας  να 

ολοκληρώσουν  τη  διαδικασία  εμβολιασμού, πρώτιστα για την προσωπική τους υγεία, αλλά και 

για την υγεία και προστασία της κοινότητας.  

Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Κάθε  είδους  εκπαιδευτική  διαδικασία  πραγματοποιείται  υποχρεωτικά  διά  ζώσης (με  

φυσική  παρουσία).  Οι αίθουσες, τα εργαστήρια, και  όλοι οι χώροι, όπου διεξάγεται 

εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιούνται στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.   

Οι διδακτικές ώρες των μαθημάτων που εμφανίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

προσαρμόζονται κατάλληλα, προκειμένου να επιτυγχάνεται καλή χρήση των αιθουσών 

διδασκαλίας, με παράλληλο περιορισμό πιθανού συνωστισμού.  

Συστήνεται η μείωση του αριθμού των διαλειμμάτων και η ολοκλήρωση του μαθήματος 

νωρίτερα ώστε να εξασφαλίζεται ικανός χρόνος εναλλαγής με σκοπό τον αποτελεσματικό 

αερισμό.  

Με το τέλος του μαθήματος/εργαστηρίου/φροντιστηρίου/κλινικής επιβάλλεται η άμεση έξοδος 

όλων, ώστε να πραγματοποιηθεί ο συστηματικός εξαερισμός - αερισμός του χώρου με φρέσκο 

αέρα (τουλάχιστον για 30 λεπτά). Προς τούτο, σε κάθε περίπτωση το μάθημα θα 

ολοκληρώνεται το αργότερο στις ωω:45 και το επόμενο μάθημα θα αρχίζει στις ωω:15. 

Ο διδάσκων παραμένει έως ότου εκκενωθεί πλήρως η αίθουσα και αποχωρεί τελευταίος, αφού 

βεβαιωθεί ότι παραμένουν ανοικτές οι πόρτες και τα παράθυρα (όπου υπάρχουν). Δεν 

επιτρέπεται η είσοδος στο αμφιθέατρο/αίθουσα/εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική κατά τη 

διάρκεια των διαλλειμάτων χωρίς την άδεια του διδάσκοντος, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ανανέωση του αέρα μεταξύ των μαθημάτων.  

Στα εργαστήρια και στα θεωρητικά μαθήματα με μικρό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, 

συστήνεται τήρηση αρχείου παρουσιολογίων στις Γραμματείες των Τμημάτων για χρήση τους σε 

διαδικασία ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος. 

Θα αξιοποιηθούν οι υποδομές του Πανεπιστημίου και η υπάρχουσα εμπειρία ώστε να μην 

χάσουν τα μαθήματά τους φοιτητές που αναγκαστικά τίθενται σε καραντίνα ή έχουν υποκείμενα 

νοσήματα ή όταν δεν υπάρχουν αίθουσες για να καλύψουν το μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων 

φοιτητών.  

Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Πανεπιστημιουπόλεων (φοιτητικά 

εστιατόρια και κυλικεία) λειτουργούν σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικότερους 

όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης. Στα εστιατόρια θα αναπτυχθούν 

τραπεζοκαθίσματα στον εσωτερικό χώρο για φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε  

πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης  ενώ, εναλλακτικά, γεύματα θα 

παρέχονται σε πακέτο για τους δικαιούχους.  

 

./.. 

ΑΔΑ: ΨΕΜ046Μ9ΞΗ-Σ1Σ



Σελίδα 14 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

Η τήρηση των μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας, τήρηση  αποστάσεων, αναμονή πελατών, 

αποφυγή συνωστισμού, έλεγχος πιστοποιητικών) στους χώρους αυτούς γίνεται με  ευθύνη του 

αναδόχου της αντίστοιχης υπηρεσίας.    

Διαχείριση κρουσμάτων και συμπτωμάτων νόσησης 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες πρόληψης  και ασφάλειας COVID–19  για τη διεξαγωγή της δια 

ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας 2021-22» της αρμόδιας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, εάν κάποιο μέλος της κοινότητας εμφανίσει συμπτώματα της νόσου ή αποτελεί 

στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος ή έχει θετικό εργαστηριακό έλεγχο (είναι κρούσμα) 

υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με τον Υγειονομικό Υπεύθυνο του οικείου Τμήματος, 

Σχολής ή Διοικητικής Μονάδας (https://www.uniwa.gr/contact-cov/), προκειμένου να 

ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος καθώς και 

στενών επαφών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από 

την Επιτροπή για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανά 

Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσει με το Ιατρείο του Πανεπιστημίου (τηλεφωνικά κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα-Παρασκευή 07:00 - 15:00, στα τηλέφωνα 2105385128 - 

Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 2105381254 - Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα και μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου medi@uniwa.gr). 

 

Ευθύνη εφαρμογής και τήρησης των μέτρων προστασίας 

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ και την παρούσα απόφαση, η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων 

μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του 

Πανεπιστημίου, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, πραγματοποιείται κεντρικά από 

το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.  

 

Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων 

κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.  

 

Ανά Σχολή ή/και Τμήμα ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και αναπληρωτής του, ως 

υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή 

επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τις συστάσεις 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. 

 

Τέλος, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι υπεύθυνα για την πιστή και ορθή 

εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην ΚΥΑ και στην παρούσα Απόφαση και η τήρηση 

αυτών αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη. 
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Σελίδα 15 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

και 

 

Β. 

να ε γ κ ρ ί ν ε ι  το υποβληθέν Σχέδιο «Οδηγιών Πρόληψης και Ασφάλειας COVID-19 για την 

Υλοποίηση των Δια Ζώσης Μαθημάτων 2021 – 2022», το οποίο έχει ως ακολούθως : 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COVID – 19  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021-22 

Αν εμφανίζετε συμπτώματα, 

Αν δεν έχετε ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και είχατε στενή επαφή με 

επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 μέσα στις τελευταίες 14 ημέρες, 

ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ στο Πανεπιστήμιο. 

Επικοινωνήστε με τον Υγειονομικό Υπεύθυνο του Τμήματος/Σχολής σας 

(https://www.uniwa.gr/contact-cov/)  
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Σελίδα 16 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Α. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας: 

 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

 στην παρακολούθηση μαθήματος/εργαστηρίου/φροντιστηρίου/κλινικής  

 στην παραμονή σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου 

συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων.  

 στους ανοικτούς χώρους του Πανεπιστημίου, εκτός αν είσαι μόνος/η σου, οπότε μπορείς 

να μην φοράς μάσκα. 

Η υφασμάτινη μάσκα θα αποθηκεύεται προσεκτικά σε πλαστική σακούλα μετά τη χρήση και θα 

πλένεται και θα σιδερώνεται τακτικά. 

 

Σημειώνεται ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνονται δεκτοί οι 

φοιτητές στα μαθήματα, εργαστήρια, φροντιστήρια ή κλινικές. 

  

Β. Απαραίτητο το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι ή η απολύμανσή τους με 

απολυμαντικό χειρών (με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%)   

 κατά την είσοδο σε κτήριο της Πανεπιστημιούπολης,  

 κατά την είσοδο και έξοδο από μάθημα/εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική, 

 πριν το φαγητό/σνακ. 

 

Απαγορεύεται η χρήση της ίδιας γραφικής ύλης, μολύβια, στυλό κ.ά. για περισσότερους 

από έναν φοιτητή. 

Γ. Τήρηση αποστάσεων ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο συνωστισμός 

 

 ανάμεσα σε φοιτητές την ώρα προσέλευσης - διαλείμματος - αποχώρησης από το 

μάθημα/εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική 

 ανάμεσα σε φοιτητές και διδάσκοντα 

 

Δ. Εξαερισμός-Αερισμός καθαρισμός Αιθουσών/Εργαστηρίων:  

 Με το τέλος του μαθήματος/εργαστηρίου/φροντιστηρίου/κλινικής επιβάλλεται η άμεση 

έξοδος όλων, ώστε να πραγματοποιηθεί ο συστηματικός εξαερισμός- αερισμός του 

χώρου με φρέσκο αέρα (τουλάχιστον για 30 λεπτά).  

 Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο αμφιθέατρο/αίθουσα/ 

εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων χωρίς την άδεια  

του διδάσκοντος, ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση του αέρα μεταξύ των μαθημάτων.  

 Συστήνεται η μείωση του αριθμού των διαλειμμάτων και η ολοκλήρωση του μαθήματος 

νωρίτερα ώστε να εξασφαλίζεται ικανός χρόνος εναλλαγής με σκοπό τον 

αποτελεσματικό αερισμό. 

 Οι φοιτητές οφείλουν να αφήνουν τον χώρο εργασίας τους επιμελημένο και καθαρό 

κατά την αποχώρησή τους, προς όφελος των συμφοιτητών τους του επόμενου 

μαθήματος.  

 

Ε. Χαρακτηρίζεται ως επαφή κρούσματος COVID-19 κάθε επαφή με συγκάτοικο, μέλος 

οικογένειας, φίλο, ή γνωστό με φυσική παρουσία που έχει διαγνωστεί θετικός στον                   

COVID-19.  

Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά επικοινωνία με τον Υγειονομικό 

Υπεύθυνο του Τμήματος ή της Σχολής  (https://www.uniwa.gr/contact-cov/). Επίσης, 

επικοινωνία με το τηλέφωνο Ιατρείου: 210-5385128 – Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω,                        

210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: medi@uniwa.gr 

 

 

 

Ειδικότερα, και με βάση τον ορισμό του ΕΟΔΥ ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου 

κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται: 

./.. 
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Σελίδα 17 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 

μέτρων και για ≥ 15 λεπτά εντός 24 ωρών (ακόμα και αν δεν είναι συνεχής). 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία, 

αγκάλιασμα κλπ)  

 άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 

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

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

λεπτά 

 συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών 

θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19, άτομα που 

ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το 

συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών 

συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να 

συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα 

του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές 

επαφές) 

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

19 ή εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19, 

χωρίς λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας 

 

 

ΣΤ.  Συμπτώματα COVID-19: 

 Tα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια 

εκδήλωση απώλειας γεύσης ή και όσφρησης. Επιπρόσθετα, λιγότερο ειδικά συμπτώματα 

είναι: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια (σημειώνεται πάντως 

ότι υπάρχει και ένα ποσοστό ατόμων  που έχουν μολυνθεί που δεν εμφανίζει 

συμπτώματα). 

 Η παραλλαγή Δέλτα μπορεί να εμφανίζεται με κεφαλαλγία, πονόλαιμο, συνάχι, πυρετό 

και δύσπνοια. 

 

Ζ. Κρούσματα COVID -19 

 

Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις Στενής Επαφής, Συμπτωμάτων και Κρουσμάτων –ο/η 

φοιτητής/τρια θα πρέπει: α) να μην προσέλθει στους χώρους του Πανεπιστημίου και β) να 

προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες: 

Ι)  Να επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό του, τον ΕΟΔΥ, με εφημερεύον Νοσοκομείο ή τις 

ειδικές δομές για COVOD-19.  

ΙΙ)   Να επικοινωνήσει υποχρεωτικά με τον Υγειονομικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή της Σχολής  

(https://www.uniwa.gr/contact-cov/)  για άμεση ενημέρωση. Επίσης, μπορεί να 

επικοινωνήσει με το Ιατρείο του Πανεπιστημίου (τηλέφωνο 210-5385128 – Ιατρείο Άλσους 

Αιγάλεω, 210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: medi@uniwa.gr. Η 

επικοινωνία με το Ιατρείο του ΠΑΔΑ μπορεί να γίνει τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες Δευτέρα-Παρασκευή 07:00 – 15:00. 

III) Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα μακροχρόνιας απουσίας γίνεται προσπάθεια διευθέτησης 

του θέματος των απουσιών με το Τμήμα και σε συνεννόηση με το Ιατρείο του 

Πανεπιστημίου. 
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Σελίδα 18 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ  

 

Α. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας: 

 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

 στη διδασκαλία μαθήματος/εργαστηρίου/φροντιστηρίου/κλινικής  

 στην παραμονή σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου 

συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων. 

 στους ανοικτούς χώρους του Πανεπιστημίου, εκτός αν είσαι μόνος/η σου, οπότε μπορείς 

να μην φοράς μάσκα. 

Η υφασμάτινη μάσκα θα αποθηκεύεται προσεκτικά σε πλαστική σακούλα μετά τη χρήση ενώ θα 

πλένεται και θα σιδερώνεται τακτικά.  

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους εργασίας χωρίς μάσκα.  

 

Β. Απαραίτητο το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι ή η απολύμανσή τους με 

απολυμαντικών χειρών (με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%)  

 κατά την είσοδο σε κτήριο της Πανεπιστημιούπολης,  

 κατά την είσοδο και έξοδο από μάθημα/εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική. 

 στην είσοδο και έξοδο από τα γραφεία  

 πριν το φαγητό/σνακ. 

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση της ίδιας γραφικής ύλης, μολύβια, στυλό κ.ά. για 

περισσότερους από έναν εργαζόμενο. 

 

Γ. Τήρηση αποστάσεων την ώρα της εργασίας. 

 Αποφυγή συνωστισμού κατά το διάλειμμα ή κατά τις συνεργασίες/επιτροπές/ομαδική 

εργασία. 

 Να προτιμάται η εξ αποστάσεως συνεργασία/επιτροπή (χρήση MS-Teams ή του Skype) 

έναντι της δια ζώσης επαφής, όπου αυτό είναι δυνατόν τηρώντας την ισχύουσα για τα 

ΑΕΙ ΚΥΑ. 

 Να τηρείται κατά το δυνατόν απόσταση ανάμεσα σε φοιτητές και διδάσκοντα 

 Να τηρείται κατά το δυνατόν απόσταση ανάμεσα σε κοινό/φοιτητές και τους 

εργαζόμενους. 

 

Δ. Εξαερισμός-Αερισμός:  

 Με το τέλος του μαθήματος/εργαστηρίου/φροντιστηρίου/κλινικής επιβάλλεται η άμεση 

αποχώρηση όλων από την αίθουσα, ώστε να πραγματοποιηθεί ο συστηματικός 

εξαερισμός-αερισμός του χώρου με φρέσκο αέρα.  

 Ο κάθε διδάσκων είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα των παραθύρων ώστε να ανανεωθεί 

ο αέρας στην αίθουσα.  

 Δεν γίνεται είσοδος στο αμφιθέατρο/αίθουσα/ εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική κατά 

τα διαλλείματα χωρίς την άδεια του διδάσκοντος, ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση του 

αέρα μεταξύ των μαθημάτων.  

 Στους χώρους των γραφείων επιδιώκεται από τους εργαζόμενους η διατήρηση των 

παραθύρων ανοικτών για τη συνεχή ανανέωση του αέρα.   

 

Ε. Ιχνηλάτηση Κρουσμάτων /Επαφών: 

Για να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος θα πρέπει, με την ευθύνη του 

διδάσκοντα, να τηρείται έντυπο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με το Παράρτημα. 

Αντίγραφο των εντύπων (Παρουσιολόγια) θα αποστέλλεται/παραδίδεται στην Γραμματεία του 

Τμήματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος. Η Γραμματεία υποχρεούται να τηρεί 

το σχετικό Αρχείο.  
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Σελίδα 19 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

Καταγραφή των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/Ακ. Υποτρόφων/Υπ. Διδακτόρων και οποιωνδήποτε 

άλλων διδασκόντων που συμμετέχουν στο μάθημα/εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική, ώστε αν 

υπάρξει κρούσμα στην ομάδα να είναι εφικτή η ιχνηλάτηση. 

 

Καταγραφή μελών όλων των κατηγοριών προσωπικού που συμμετείχαν με φυσική παρουσία σε 

συναντήσεις/συνεργασίες/επιτροπές (ώστε αν υπάρξει κρούσμα στην ομάδα να είναι εφικτή η 

ιχνηλάτηση). Για κάθε συνάντηση με εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες θα πρέπει να 

τηρείται έντυπο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων με ευθύνη αυτού που ορίζει και συντονίζει τη 

συνάντηση. 

 

Αντίγραφο των παραπάνω εντύπων θα αποστέλλεται/παραδίδεται στην Γραμματεία του 

Τμήματος (για εργαζόμενους τοποθετημένους σε ακαδημαϊκά Τμήματα) και αντίστοιχα στη 

σχετική Διεύθυνση (για εργαζόμενους τοποθετημένους στις διοικητικές υπηρεσίες). Η 

Γραμματεία Τμήματος και η Διεύθυνση υποχρεούνται να τηρούν το σχετικό Αρχείο.  

 

 

Ε. Στενή Επαφή: Χαρακτηρίζεται ως επαφή κρούσματος COVID-19 κάθε επαφή με 

συγκάτοικο, μέλος οικογένειας, φίλο, ή γνωστό με φυσική παρουσία που έχει διαγνωστεί 

θετικός στον COVID-19.  

Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά επικοινωνία με τον Υγειονομικό 

Υπεύθυνο του Τμήματος/Σχολής/Διεύθυνσης   (https://www.uniwa.gr/contact-cov/). Επίσης, 

επικοινωνία με το τηλέφωνο Ιατρείου: 210-5385128 – Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 210-5381254 

– Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: medi@uniwa.gr. 

Ειδικότερα, και με βάση τον ορισμό του ΕΟΔΥ Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος 

λοίμωξης COVID-19 ορίζεται: 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 

μέτρων και για ≥ 15 λεπτά εντός 24 ωρών (ακόμα και αν δεν είναι συνεχής). 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία, 

αγκάλιασμα κλπ 

 άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 

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

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

λεπτά 

 συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών 

θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19, άτομα που 

ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το 

συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών 

συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να 

συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα 

του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές 

επαφές) 

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

19 ή εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19, 

χωρίς λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας 
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Σελίδα 20 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

ΣΤ.  Συμπτώματα COVID 19: 

 Tα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια 

εκδήλωση απώλειας γεύσης ή και όσφρησης. Επιπρόσθετα, λιγότερο ειδικά 

συμπτώματα είναι: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια 

(σημειώνεται πάντως ότι υπάρχει και ένα ποσοστό ατόμων που έχουν μολυνθεί που δεν 

εμφανίζει συμπτώματα). 

 Η παραλλαγή Δέλτα μπορεί να εμφανίζεται με κεφαλαλγία, πονόλαιμο, συνάχι, πυρετό 

και δύσπνοια. 

 

Ζ. Κρούσματα COVID -19 

 

Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις Στενής Επαφής, Συμπτωμάτων και Κρουσμάτων –ο 

εργαζόμενος του ΠΑΔΑ θα πρέπει: α) να μην προσέλθει στους χώρους του Πανεπιστημίου και 

β) να προχωρήσει στις  παρακάτω ενέργειες: 

Ι)  Να επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό του, τον ΕΟΔΥ, με εφημερεύον Νοσοκομείο ή τις 

ειδικές δομές για COVΙD-19.  

ΙΙ) Να επικοινωνήσει υποχρεωτικά με τον Υγειονομικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή της Σχολής  ή 

της Διεύθυνσης (οργανικής μονάδας) (https://www.uniwa.gr/contact-cov/) για άμεση 

ενημέρωση. Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσει με το Ιατρείο του Πανεπιστημίου (τηλέφωνο 

210-5385128 – Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: 

medi@uniwa.gr. Η επικοινωνία με το Ιατρείο του ΠΑΔΑ μπορεί να γίνει τηλεφωνικά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα-Παρασκευή 07:00 – 15:00. 

III) Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα μακροχρόνιας απουσίας γίνεται προσπάθεια διευθέτησης 

του θέματος των απουσιών με το Τμήμα και σε συνεννόηση με το Ιατρείο του 

Πανεπιστημίου. 
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Σελίδα 21 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COVID – 19  

Πρωτόκολλο προετοιμασίας και διεξαγωγής μαθήματος/ εργαστηρίου/φροντιστηρίου κλπ.  

 

 Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως μέγιστη δυνατή πληρότητα για χώρους 

εκπαίδευσης ορίζεται το 80% της δυναμικότητάς τους. 

 Αφού τεκμηριωθεί έτσι η δυναμικότητα κάθε χώρου, θα μπορούν να διαμορφωθούν οι 

ομάδες των φοιτητών. 

 Διαμόρφωση προγράμματος εργαστηρίων/φροντιστηρίων ώστε να μην συμπίπτουν οι 

ώρες προσέλευσης, διαλείμματος και αποχώρησης με άλλες ομάδες για να αποφεύγεται 

ο συνωστισμός.  

 Συστήνεται η μείωση του αριθμού των διαλειμμάτων και η ολοκλήρωση του μαθήματος 

νωρίτερα ώστε να εξασφαλίζεται ικανός χρόνος εναλλαγής με σκοπό τον 

αποτελεσματικό αερισμό. 

 Οι Διδάσκοντες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις ώρες προσέλευσης και αναχώρησης 

από την/το αίθουσα/εργαστήριο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.   

 Κάθε πρωί καθαρίζεται σχολαστικά ο χώρος πριν την έναρξη των μαθημάτων με 

μέριμνα του ΠΑΔΑ.  

 Ανάμεσα στα μαθήματα (ομάδες-τμήματα) να υπάρχει τουλάχιστον μισή ώρα κενό ώστε 

να πραγματοποιείται ο εξαερισμός-αερισμός χώρου και η απολύμανση των επιφανειών. 

 Η είσοδος και η έξοδος των φοιτητών να πραγματοποιείται από διαφορετική πόρτα 

(εφόσον είναι εφικτό). 

 Ο διδάσκων είναι υπεύθυνος για τον εξαερισμό των χώρων, το άνοιγμα των παραθύρων 

και την ανανέωση του χώρου με φρέσκο αέρα.  

 Να τηρούνται  παρουσίες των φοιτητών και των Διδασκόντων  σύμφωνα με το 

παρακάτω έντυπο στα σεμινάρια/εργαστήρια/κλινικές και αν είναι δυνατόν και στα 

θεωρητικά μαθήματα με έως 50 εγγεγραμμένους φοιτητές . 

 Σημειώνεται ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνονται δεκτοί 

οι φοιτητές στα μαθήματα/εργαστήρια, φροντιστήρια ή κλινικές. Υπενθυμίζεται ότι 

απαγορεύονται αυστηρά οι καφέδες/ποτά/φαγητά την ώρα του εργαστηρίου (για 

προστασία του διδάσκοντα και των φοιτητών). 

 Να τηρείται κατά το δυνατόν απόσταση ανάμεσα σε φοιτητές και διδάσκοντα. 
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Σελίδα 22 της Πράξης  22/7-10-2021  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(το παρουσιολόγιο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας για 14 ημέρες) 

 

Ημερομηνία:…./…/…… Ώρα:……… 

Μάθημα/Εργαστήριο/Συγκέντρωση:……………………………………………………………………

……… 

Πανεπιστημιούπολη:……………………………………….. 

Αίθουσα/Εργαστήριο: ………………………… 

Διδάσκων/Διδάσκοντες:…………………………………………………………………………………

………….. 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο E-mail Τηλέφωνο Θέση 

Εργασίας 

Υπογραφή 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

 

.. 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

Οι εν λόγω Οδηγίες να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και να κοινοποιηθούν  

με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος. 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 13:40 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς 

συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 
 

 

 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 

  

 

         ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ 

 

ΑΔΑ: ΨΕΜ046Μ9ΞΗ-Σ1Σ
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