
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  

ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι 

(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) 
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Στο Μαρούσι σήμερα, 4-11-2020 ημέρα Τετάρτη, η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. 

ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ», 
πραγματοποίησε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Γεωργίου 

Χατζαράκη, Συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:  
 

1. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος. 
2. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος  

3. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος. 

4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 

μέλος. 
5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ως μέλος. 

6. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, ως μέλος. 

7. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

ως μέλος 
 

Τα πρακτικά τήρησε η Αικατερίνη Παπαγιαννάκη γραμματέας της ΔΕ που 
ορίστηκε με την αριθμ 16/19-4-2019 (θέμα 2.1) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη, ξεκίνησε η 
Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. 
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Θέμα 2.2: Πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3027/28-06-02 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 «’Ίδρυση 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Το Π.Δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/13 τ.Α΄) «Κατάργηση, συγχώνευση, 

μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/13 τ.Α’) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».  

4. Την αριθμ.105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020) 
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-8-2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις». 
6. Τις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η επιδημία COVID-19. 
7. Το γεγονός ότι η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και 

του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα. 
8. Την με αρ. 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 ΑΕΙ το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την εισήγηση της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα η υποχρέωση θέσπισης 
Πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού 

COVID-19. 
9. Τις οδηγίες Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του    

Εθνικού οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 
10.Τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 
11.Την από 2-11-2020 εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Καταρτίζει  Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανού ή Επιβεβαιωμένου περιστατικού 

COVID-19 στην ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής: 

Ορισμός Επιτροπής Υγείας και Διαχείρισης Πιθανού ή 

Επιβεβαιωμένου Περιστατικού COVID-19 αποτελούμενη από τους  

 Πανέτσο Σπυρίδωνα, Αντιπρόεδρο της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρο 

 Σταμίρη Θεώνη, νοσηλεύτρια, ως μέλος και Αναπληρώτρια Προέδρου 

 Παπαγιώτα Κωνσταντίνα, ως μέλος 
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Για την φοιτητική εστία υπεύθυνος ορίζεται ο κ. Φλέσουρας Δημήτριος. 

Η Επιτροπή Υγείας και Διαχείρισης Πιθανού ή Επιβεβαιωμένου Περιστατικού 

COVID-19 της ΑΣΠΑΙΤΕ, 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 COVID-19 στην ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Η επικοινωνία με την Επιτροπή Υγείας COVID-19 γίνεται  

Α) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας noni@aspete.gr, 

kpapagiota@aspete.gr  

Β) τηλεφωνικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 2102896977, 2102896811 

Συμπτώματα συμβατά με COVID-19 είναι: 

 Πυρετός 

 Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη) 

 Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή 

 Κρυάδες 

 Ρίγος (τρέμουλο) 

 Μυαλγίες 

 Κεφαλαλγία 

 Πονόλαιμος 

 Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 

3-7 ημέρες). 

Βασικοί Κανόνες Αντιμετώπισης COVID-19 

 Επάρκεια αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού 

 Συνεχής ενημέρωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο π.χ. διαδικτυακή 

ανάρτηση ανακοινώσεων για χρήση Μάσκας, τήρηση αποστάσεων, 

ατομική υγιεινή. 

 Αυστηρή επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας για σχολαστικό 

καθάρισμα, άνοιγμα παραθύρων και θυρών και επάρκεια αντισηπτικού 

στα σημεία πρόσβασης κυρίως των φοιτητών (εργαστήρια) και λοιπών 

μελών της ΑΣΠΑΙΤΕ (γραφεία). 

 Απολύμανση όλων των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τακτά 

διαστήματα. 

mailto:noni@aspete.gr
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 Διακριτική παρακολούθηση και υπενθύμιση των φοιτητών από τους 

Διδάσκοντες στις αίθουσες και στους κοινόχρηστους χώρους για 

υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση των προβλεπόμενων 

αποστάσεων. 

 Ορισμός Υγειονομικού Υπεύθυνου COVID-19, ο οποίος θα 

ενημερώνεται σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος. 

Ορισμός Υγειονομικού Υπεύθυνου COVID- 19 της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ως Υγειονομικός Υπεύθυνος COVID-19 ορίζεται η νοσηλεύτρια της ΑΣΠΑΙΤΕ 

κ. Σταμίρη η οποία εκτιμά κατ’ αρχήν την κατάσταση και εν συνεχεία 

ενημερώνονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο Υγειονομικός 

Υπεύθυνος COVID-19  

 τηρεί βιβλίο για καταγραφή των περιστατικών. 

 Ενημερώνει τους διδάσκοντες ότι πρέπει να τηρούν Παρουσιολόγια σε 

κάθε εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρία, εργαστήριο, εξέταση κλπ).  

Απαραίτητες Ενέργειες εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια της ΑΣΠΑΙΤΕ 

ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 

Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Διοικητικό 

Προσωπικό) εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 

1. Ενημέρωση του Υγειονομικού Υπεύθυνου COVID-19 από τον ίδιο τον 

πάσχοντα ή από άλλο μέλος της Εκπαιδευτικής Κοινότητας 

(διδάσκων). 

2. Αν ο πάσχων παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης συμβατής με COVID-

19 του χορηγούνται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. 

3. Αν η κατάστασή του το επιτρέπει αναχωρεί με ίδιο μέσο. 

4. Αν η κατάστασή του κριθεί πιο σοβαρή από τον Υγειονομικό Υπεύθυνο 

COVID-19, καλείται το ΕΚΑΒ. Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά 

αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους υπόλοιπους 

φοιτητές/εργαζόμενους μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. 

5. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ, την 

διοίκηση και ξεκινά την ιχνηλάτηση των στενών επαφών του πιθανού 

κρούσματος σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΟΔΥ για την στενή επαφή. 

https://eody.gov.gr/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon- 

kroysmatos- covid-19/ 

6. Ο ασθενής εκτιμάται από τον θεράποντα ιατρό του ή τον ΕΟΔΥ για το 

ενδεχόμενο διενέργειας μοριακού τεστ, ο οποίος ενημερώνει τον 

Υγειονομικό Υπεύθυνο COVID-19 για την ανάγκη διενέργειάς του. 

Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τις 

εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ 

https://eody.gov.gr/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon-%20kroysmatos-%20covid-19/
https://eody.gov.gr/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon-%20kroysmatos-%20covid-19/
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 Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε 

επιφάνειες μετά την αναχώρηση του φοιτητή-τριας/εργαζομένου με 

χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

 Ιατρική αξιολόγηση (κατά προτίμηση σε εφημερεύον Νοσοκομείο) και 

σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος Ιατρού θα πρέπει να γίνει, 

κατά προτεραιότητα, μοριακό διαγνωστικό τεστ 

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια/εργαζόμενος 

παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο 

δωμάτιο, ενώ το Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του. 

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-

ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/ 

Αν το μοριακό τεστ βγει θετικό: 

1. Ο φοιτητής-τρια/εργαζόμενος ενημερώνει αμελλητί τον Υπεύθυνο 

COVID-19 στη της ΑΣΠΑΙΤΕ, αναφέροντας και τις πιθανές επαφές 

(συνάδελφοι στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε αμφιθέατρο ή εργαστήριο, 

διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, κ.λπ.). 

2. Ενημερώνεται η Επιτροπή COVID-19 της ΑΣΠΑΙΤΕ για να γίνει η 

επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών 

του κρούσματος (μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών 

κλπ.), σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. https://eody.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf 

 Διερευνά και καταγράφει:  

o ποια ημέρα άρχισαν τα συμπτώματα (Ημέρα 0), και  

o σε ποια δια ζώσης εργαστήρια/θεωρητικά μαθήματα 

συμμετείχε από:  

 Α. την Ημέρα -2 έως σήμερα.  

 Β. -2 Ημέρες από το θετικό τεστ έως σήμερα, αν είναι 

ασυμπτωματικό επιβεβαιωμένο κρούσμα.  

 Επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Τμήματος και αναζητά από τους 

διδάσκοντες τα Παρουσιολόγια των δια ζώσης 

εργαστηρίων/θεωρητικών μαθημάτων στα οποία συμμετείχε ο 

φοιτητής.  

 Αν είναι εργαζόμενος, διερευνά τις συναντήσεις εργασίας/επαφές.  

3. Ενημερώνει τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε σε 

συνεργασία με το Τμήμα να διευθετηθούν τυχόν γραφειοκρατικά 

ζητήματα του φοιτητή.  

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf
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4. Ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οπωσδήποτε 

τηλεφωνικά όλους συμμετέχοντες στα εργαστήρια/θεωρητικά 

μαθήματα βάσει των Παρουσιολογίων, ότι αποτελούν επαφές 

υπόπτου (ή επιβεβαιωμένου) κρούσματος και πρέπει να 

απομονωθούν για 14 ημέρες.  

5. Η επιτροπή COVID-19 της ΑΣΠΑΙΤΕ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει 

εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης 

της διασποράς, ανά περίπτωση, που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων: 

o Κλείσιμο αιθουσών ή κτιρίων ή Σχολών 

o Απολύμανση χώρων από ειδικά συνεργεία του Δήμου / 

Περιφέρειας 

o Μοριακό τεστ σε όλες τις επαφές του κρούσματος 

o Περιορισμός στο σπίτι (καραντίνα) όλων των επαφών. 

Διαδικασία επιστροφής του/της φοιτητή/τριας ή άλλου μέλους της 

Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ που έχει διάγνωση COVID-19 ή που έχει 

έκθεση υψηλού κινδύνου σε επιβεβαιωμένο κρούσμα 

 Ο/Η φοιτητής/τρια ή άλλο μέλος της Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ με 

θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση 

τουλάχιστον 14ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την 

πάροδο τριών 24ωρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 

(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων 

του. 

 Οι πιθανές επαφές του κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο 

που κινήθηκε το κρούσμα, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της 

υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, 

θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες. 

 Επιπρόσθετα, η απομάκρυνση φοιτητών ή προσωπικού του ιδίου ή 

άλλου Τμήματος, Εργαστηρίου, γραφείου κλπ θα εξετάζεται κατά 

περίπτωση, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά 

την ιχνηλάτηση των επαφών. 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι 

αρνητικό 

 Ο/Η φοιτητής/τρια ή άλλο μέλος της Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί 

να επιστρέψει στο Ίδρυμα μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από 

την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) 

και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του. 

 

ΑΔΑ: ΨΧΙΡ46Ψ8ΧΙ-7ΛΜ



Ενέργειες σε περίπτωση Συρροής Κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19 

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον (3) τριών 

εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε διάστημα 

14 ημερών μεταξύ φοιτητών / εκπαιδευτικών / διοικητικών υπαλλήλων, που 

δεν έχουν οικογενειακή σχέση και δεν υπάρχει μεταξύ τους στενή επαφή 

εκτός του χώρου της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ, της Διοίκησης και του Υγειονομικού 

Υπεύθυνου COVID για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση 

επαφών. 

 Παροχή ειδικότερων οδηγιών αντιμετώπισης και λειτουργίας των 

τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκαν 

τα κρούσματα βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ. 
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  Ο Πρόεδρος της ΔΕ                                       Ο Αντιπρόεδρος της ΔE 

 

Γεώργιος Ε. Χατζαράκης                                     Σπυρίδων Λ. Πανέτσος 

       

 

 

Τα Μέλη 

 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 

 

Δημήτριος Ανέστης  

 

 

Αθανάσιος Ζήσης 

 

 

Αριστείδης Παπαγρηγορίου 

 

 

Παντελής Μαλατέστας 

 

 

 

Η Γραμματέας της ΔΕ 

  

 

Αικατερίνη Παπαγιαννάκη 
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