Εξειδίκευση των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 κατά την εκπαιδευτική λειτουργία

Ξεκινάμε με ασφάλεια και τη μέγιστη δυνατή προετοιμασία!!!

Για τρία συνεχή εξάμηνα η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάχθηκε όχι στον φυσικό
της χώρο, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, αλλά στις οθόνες των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, στερώντας από την ακαδημαϊκή κοινότητα την
πολύτιμη αλληλεπίδραση διδασκόντων-διδασκομένων. Το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αποφάσισε την
επιστροφή σε κανονική ακαδημαϊκή λειτουργία με φυσική παρουσία
διδασκόντων/διδασκομένων και διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022 καθορίζεται από την πρόσφατα
δημοσιευμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση 119847/ΓΔ6/23.09.2021 (ΦΕΚ
Β΄4406/2021). Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα Πανεπιστήμια επιστρέφουν στην
αποκλειστικά διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, με χρήση
των αιθουσών στη μέγιστη πληρότητα και υποχρεωτική τήρηση όλων των μέτρων
κατά της πανδημίας.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την
ως άνω ΚΥΑ, τις ΚΥΑ που εκδίδονται περιοδικά και προβλέπουν έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 για συγκεκριμένα διαδοχικά χρονικά διαστήματα, καθώς
και τις προηγούμενες αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης του
Ιδρύματος, με τις οποίες δρομολογήθηκαν μέτρα και δράσεις για την ασφαλή
έναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενημερώνει την ακαδημαϊκή
κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου τόσο για την εξειδίκευση των
προβλεπόμενων μέτρων ως προς την εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος, όσο
και για τα ειδικότερα μέτρα προστασίας και πρόληψης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
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Α. Εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος
Κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης
με φυσική παρουσία διδασκόντων/ουσών και διδασκομένων, χωρίς να θίγεται η
λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με μεθόδους εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4485/2017
και τους Κανονισμούς τους, όπως ισχύουν.

Α1. Ενέργειες προετοιμασίας της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος
Για τη βέλτιστη δυνατή προετοιμασία της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η
έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου μετατέθηκε
για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος αλλά και
εντατικά το τελευταίο διάστημα έλαβε αποφάσεις για σειρά ενεργειών, όπως
προμήθεια εξοπλισμού, υλικών ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας,
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και λήψη σειράς μέτρων
για την προετοιμασία έναρξης του χειμερινού εξαμήνου με κατά το δυνατόν
καλύτερες συνθήκες προστασίας της υγείας των μελών της κοινότητας και
ταυτόχρονης εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
Ειδικότερα:
•

Προμήθεια επαρκούς ποσότητας αντισηπτικού χεριών και επιτοίχιων
αντλιών, και τοποθέτηση αυτών σε κεντρικά σημεία κοινόχρηστων χώρων
των κτηρίων, καθώς και εντός ή πλησίον της εισόδου όλων των
αιθουσών/εργαστηρίων.

•

Προμήθεια επαρκών ποσοτήτων υλικών για την τήρηση των μέτρων ατομικής
και συλλογικής προστασίας, όπως, ενδεικτικά, υλικών καθαριότητας,
απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού, ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια,
ποδιές κλπ.), πινακίδων σήμανσης για τήρηση αποστάσεων, υφασμάτινων
μασκών με το λογότυπο του Ιδρύματος, θερμόμετρων μετώπου με υπέρυθρες
ακτίνες κ.ά..

•

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας που παρέχονται από το
μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ προσωπικό καθαριότητας ώστε να εξασφαλιστεί
συχνότερος καθαρισμός και απολύμανση των αιθουσών/εργαστηρίων και
των κοινόχρηστων χώρων, και ιδίως μεταξύ των μαθημάτων και πριν την
εναλλαγή του ακροατηρίου κατά τις πρωινές διαλέξεις.

•

Εξασφάλιση επιπρόσθετων υπηρεσιών καθαριότητας για τον καθαρισμό και
την απολύμανση των αιθουσών/εργαστηρίων και των κοινόχρηστων χώρων
μεταξύ των απογευματινών μαθημάτων, με δαπάνη του τακτικού
προϋπολογισμού και διαδικασία μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος.

•

Λήψη υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων
συμμετοχής των φοιτητών/τριών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του
τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος στη δια ζώσης
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εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω δημόσιας σύμβασης, κατά παρέκκλιση κάθε
σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων και μέσω έκτακτης χρηματοδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. Αφορά
σύμβαση παροχής υπηρεσιών ελέγχου πρόσβασης στα κτήρια.
Αναλυτικά, ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα: Μυτιλήνης, 220 ώρες
εβδομαδιαίως σε 4 σημεία ελέγχου, Χίου, 241 ώρες εβδομαδιαίως σε 6 σημεία
ελέγχου, Σάμου, 352 ώρες εβδομαδιαίως σε 9 σημεία ελέγχου, Ρόδου, 225 ώρες
εβδομαδιαίως σε 3 σημεία ελέγχου, Σύρου, 220 ώρες εβδομαδιαίως σε 4 σημεία
ελέγχου και Λήμνου, 220 ώρες εβδομαδιαίως σε 7 σημεία ελέγχου.
Τα κτήρια, οι ημέρες και ώρες ελέγχου θα διαμορφώνονται τοπικά σε κάθε
Πανεπιστημιακή Μονάδα λαμβανομένων υπόψη των ωρολογίων
προγραμμάτων των Τμημάτων και του συνολικού αριθμού ωρών ελέγχου
εβδομαδιαίως, που έχουν προβλεφθεί στη σύμβαση.
•

Σύνταξη των υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπονται από την ΚΥΑ
119847/ΓΔ6/23.09.2021 (ΦΕΚ Β΄4406/2021) για (α) τη λειτουργία του Ιδρύματος,
καθώς και (β) των Φοιτητικών Κατοικιών και μισθωμένων από το
Πανεπιστήμιο κλινών σε τουριστικά καταλύματα και έγκρισή τους από το
Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Α2. Μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
Η ασφαλής λειτουργία του Πανεπιστημίου βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή
πολλαπλών μέτρων προστασίας, ατομικής και συλλογικής, που λειτουργούν ως
σύνολο:
•

Έλεγχος εισόδου στα κτήρια όπου αναπτύσσεται εκπαιδευτική διαδικασία. Η
είσοδος επιτρέπεται σε όσες/όσους πληρούν υποχρεωτικά μία από τις
παρακάτω προϋποθέσεις, με παράλληλο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του
φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο).

•

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία
Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται με φυσική παρουσία
εντός του Πανεπιστημίου συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν
υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, 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
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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 νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως
σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.
Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει
αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
•

Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά την εναλλαγή των
ακροατηρίων πραγματοποιείται καλός καθαρισμός του χώρου και των
επιφανειών (εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος) και επαρκής
αερισμός της αίθουσας (τουλάχιστον 30 λεπτών). Σε χώρους εργαστηρίων
όπως πληροφορικής, συστήνεται σχολαστικός καθαρισμός του εξοπλισμού
μετά από κάθε χρήση.

•

Ο προγραμματισμός των ωρολογίων προγραμμάτων των Τμημάτων να
πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στα κτήρια και τις ημέρες/ώρες που
υπάρχει έλεγχος εισόδου, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης ελέγχου των
προϋποθέσεων προσέλευσης.

•

Προτροπή προς τα Τμήματα οι διαλέξεις να αρχίζουν 15 λεπτά αργότερα και
να λήγουν 15 λεπτά νωρίτερα από τις καθορισμένες ώρες ώστε να υπάρχει
επαρκής χρόνος καθαρισμού/απολύμανσης και αερισμού των αιθουσών πριν
την εναλλαγή του ακροατηρίου.

•

Σύσταση για διατήρηση ανοιχτών παραθύρων και κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων, για όσο διάστημα ο καιρός το επιτρέπει.

•

Οι φοιτητές/φοιτήτριες εντός της αίθουσας διδασκαλίας κάθονται σε
συγκεκριμένη θέση που επιλέγουν κατά την είσοδό τους, χωρίς να την
αλλάζουν μέχρι τη λήξη του μαθήματος.

•

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από τους/τις
φοιτητές/φοιτήτριες και τους/τις διδάσκοντες/ουσες κατά την παραμονή τους
στις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, σε όλους τους εσωτερικούς
χώρους του Ιδρύματος αλλά και στους εξωτερικούς, στην περίπτωση που
παρατηρείται συνωστισμός. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
εξαιρούνται άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για
ιατρικούς λόγους (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων), οι οποίοι
αποδεικνύονται με τις κατάλληλες ιατρικές βεβαιώσεις.

•

Οι φοιτητές και φοιτήτριες, το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό,
καθώς και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος οφείλουν να τηρούν τα μέτρα
ατομικής υγιεινής (μάσκα, πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή/και
εφαρμογή αντισηπτικού) και συνιστάται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο
διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.
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•

Αποφυγή συναθροίσεων φοιτητών/τριών και προσωπικού, και συνωστισμού
στους διαδρόμους των κτηρίων, καθώς και τήρηση αποστάσεων και χρήση
μάσκας σε μικρές συναθροίσεις.

•

Αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων, εφόσον δεν υφίσταται σοβαρός λόγος
χρήσης τους.

•

Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων.
Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με
λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά
συμπτώματα), απαιτείται μη προσέλευση στα μαθήματα ή άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παραμονή στο σπίτι και άμεση ενημέρωση
του/της Υπεύθυνου/ης COVID-19 της Μονάδας.

Α3. Έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία
•

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία με
φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο,
ανά περίπτωση, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση
των προϋποθέσεων συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και
σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

•

Ο έλεγχος διενεργείται στις εισόδους των κτηρίων των Πανεπιστημιακών
Μονάδων του Ιδρύματος, από φυσικά πρόσωπα που θα φέρουν διακριτικό
σήμα στα οποία έχει ανατεθεί, μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης, το
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη διαδικασία
παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων.

•

Για τις ανάγκες του ελέγχου έχει αναπτυχθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα
«edupass.gov.gr» και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, ο έλεγχος γίνεται
μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR. Στο πλαίσιο του ελέγχου
περιλαμβάνεται και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου του
πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης του rapid test.

•

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου, παρακαλούνται οι
φοιτητές/φοιτήτριες να προσέρχονται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη
του μαθήματος στο οποίο θα συμμετέχουν, έχοντας εκτυπωμένο/α
έγγραφο/α που να αποδεικνύει ότι συντρέχει μία από τις παραπάνω
προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

•

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας καλείται να εισέλθει στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα «edupass.gov.gr» και να ακολουθήσει τα δύο βήματα
που υποδεικνύονται για την εγγραφή του: αρχικά θα δηλώσει την πρόθεση
φυσικής παρουσίας του στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
κατόπιν θα αιτηθεί την καταχώρισή του στην ηλεκτρονική θυρίδα του
Πανεπιστημίου, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι επιθυμεί τα στοιχεία του
(εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από
την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο
σύστημα edupass.gov.gr.
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•

Ανά πανεπιστημιακή Μονάδα διαμορφώνεται το πρόγραμμα ελέγχου
(κτήρια και ημέρες/ώρες διεξαγωγής ελέγχου) λαμβανομένων υπόψη των
ωρολογίων προγραμμάτων και των συνολικών ωρών ελέγχου εβδομαδιαίως
που έχουν προβλεφθεί στη σύμβαση. Κατά τον έλεγχο, ισχύουν οι ίδιες
προϋποθέσεις εισόδου και τα ίδια μέτρα ελέγχου για κάθε εισερχόμενο άτομο,
είτε είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας είτε επισκέπτης/ρια.

•

Οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να τοποθετούν τα δύο έγγραφα
(πιστοποιητικό ή βεβαίωση και έγγραφο ταυτοπροσωπίας) 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/η διδάσκων/ουσα κάθε
μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του απαιτούμενου, ανά
περίπτωση, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης κάθε παρευρισκόμενου φυσικού
προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

•

Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο/η διδάσκων/ουσα παρακολουθεί
υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των
φοιτητών/φοιτητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

•

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία ελέγχου διεξάγεται αποκλειστικά
για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο χρονικό διάστημα
προβλέπεται από την ΚΥΑ. Τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων που
ελέγχονται δεν καταγράφονται, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε
άλλη χρήση.

Β. Μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας
Παράλληλα με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων
προστασίας (ενδεικτικά, χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών κλπ.), ο εμβολιασμός
συνιστά το καλύτερο μέσο προστασίας απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19. Για τον λόγο αυτό συνιστάται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εμβολιασμού, μεριμνώντας για την,
κατά το δυνατόν, υγειονομική θωράκιση της κοινότητάς μας αλλά και των
τοπικών κοινωνιών.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των φοιτητών/φοιτητριών
και εν γένει των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα εμβολιαστικά κέντρα
που λειτουργούν στις πόλεις όπου εδράζονται Τμήματα και Σχολές του, και σε
περίπτωση που κάποιο από τα υπάρχοντα εμβολιαστικά κέντρα δεν μπορεί να
ανταποκριθεί σε μαζική προσέλευση φοιτητών/τριών, θα προτείνει την
εγκατάσταση κινητής μονάδας εμβολιασμού σε χώρο που θα διατεθεί από την
αντίστοιχη Μονάδα του Ιδρύματος.

6

Γ. Εφαρμογή των μέτρων
•

Το Πανεπιστήμιο μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων
υγιεινής, καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων όπου διεξάγεται
εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ.), όπως και
τη διασφάλιση επαρκούς αερισμού και τον συχνό καθαρισμό τους με την
εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες, όπως έδρανα, πάγκους εργασίας
και εργαστηριακό εξοπλισμό.

•

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι
υπεύθυνοι/ες για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που
περιγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο και η τήρηση αυτών εναπόκειται
αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη.

•

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.

•

Ο/Η Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος/η για την ορθή και ενιαία
εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στο παρόν κατά το μέρος που
αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

•

Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο/η διδάσκων/διδάσκουσα
παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων της ενότητας Α,
που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών
στην εκπαιδευτική διαδικασία.

•

Στα φοιτητικά γυμναστήρια του Ιδρύματος, εφόσον η χρήση και λειτουργία
τους δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας των
προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, το αρμόδιο μέλος Ε.Ε.Π. είναι
υπεύθυνος/η για την τήρηση των μέτρων προστασίας και των μέτρων
λειτουργίας τους.

•

Με απόφασή του το Πρυτανικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τους τρόπους
παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα
του Ιδρύματος.

Δ. Επιμέρους Λειτουργίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
•

Οι Φοιτητικές Κατοικίες και οι μισθωμένες σε τουριστικά καταλύματα κλίνες
λειτουργούν σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας τους και τις
πρόσθετες ρυθμίσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23.09.2021 (ΦΕΚ
Β΄4406/24.9.2021). Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα
αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απαγορεύεται η είσοδος
επισκεπτών στις Φοιτητικές Κατοικίες και στα μισθωμένα από το
Πανεπιστήμιο δωμάτια σε ξενοδοχεία. Για την εισαγωγή κάθε δικαιούχου
δωρεάν στέγασης σε δωμάτιο Φ.Κ. ή μισθωμένο, καθώς και για τη συνέχιση
διαμονής των φοιτητών/φοιτητριών που ήδη διαμένουν στις Κατοικίες ή/και
στα Μισθωμένα Δωμάτια, απαιτείται να τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν
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θεσμοθετηθεί και για την με φυσική παρουσία συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία (βλέπετε αναλυτικά στην ενότητα Α΄).
• Η σίτιση των φοιτητών/τριών συνεχίζεται απρόσκοπτα από τα φοιτητικά
εστιατόρια. Η χρήση των τραπεζοκαθισμάτων στα φοιτητικά εστιατόρια
επιτρέπεται μόνο σε όσες/όσους επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης (όχι rapid test). Για τους/τις λοιπούς/ές είναι δυνατή η χορήγηση
φαγητού σε πακέτο, υπό τις προϋποθέσεις μη παραμονής τους στον εσωτερικό
ή εξωτερικό χώρο του φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση
φαγητού. Απαραίτητη η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τον χρόνο
παραλαβής του φαγητού.
• Τα κυλικεία λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν είτε με διανομή των
προϊόντων (delivery), είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) υπό την προϋπόθεση χρήσης προστατευτικής μάσκας
κατά τον χρόνο παραλαβής τους. Είναι δυνατή η ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του κυλικείου
σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα για τη λειτουργία καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους
αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων σε
εσωτερικούς χώρους μόνον σε πλήρως εμβολιασμένους/ες ή νοσήσαντες/σασες
το τελευταίο εξάμηνο.
•

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Ο δανεισμός βιβλίων
συνεχίζεται κανονικά τηρουμένων των μέτρων ασφαλείας. Η είσοδος στα
Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης επιτρέπεται σε όσες/όσους πληρούν
υποχρεωτικά μία από τις προϋποθέσεις της ενότητας Α, με παράλληλο έλεγχο
ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο) και με υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας
καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στους χώρους των Παραρτημάτων
Βιβλιοθήκης.

• Οι τελετές αποφοίτησης πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων/ουσών είτε σε εξωτερικούς χώρους, είτε σε εσωτερικούς
χώρους με φυσικό αερισμό. Η είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή
αποφοίτησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ
(48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης
διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας.
• Τα συνέδρια και οι ημερίδες διεξάγονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα
υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου
Υγείας.
• Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και τα συλλογικά όργανα των
επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και δομών των Α.Ε.Ι. δύνανται να
συνεδριάζουν είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα
με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) καθ’ όλη τη διάρκεια του
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ακαδημαϊκού έτους, είτε με φυσική παρουσία σύμφωνα με τα εκάστοτε
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο
έγκρισης του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων
με φυσική παρουσία πραγματοποιούνται τηρουμένης της απόστασης 1,5
μέτρου και με τη συμμετοχή έως 7 ατόμων. Είναι δυνατή η συνεδρίαση χωρίς
τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου εδαφίου αποκλειστικά για πλήρως
εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των
υγειονομικών μέτρων (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων,
αναλογία ενός ατόμου ανά 5 τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
• Τα φοιτητικά γυμναστήρια του Ιδρύματος, εφόσον η χρήση και λειτουργία τους
δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας των
προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, λειτουργούν υπό την προϋπόθεση
εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλου λειτουργίας των
γυμναστηρίων, όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται 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. Ειδικότερα, τα γυμναστήρια του Ιδρύματος λειτουργούν μόνο
με την παρουσία του υπεύθυνου μέλους Ε.Ε.Π., ο/η οποίος/α είναι υπεύθυνος/η
για την τήρηση των μέτρων προστασίας και των μέτρων λειτουργίας τους.

Από την Πρυτανική Αρχή
6/10/2021
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