
COVID-19 – Επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνθήκες πανδημίας COVID-19 έχουν την ευθύνη 

να ενημερωθούν για τους όρους διεξαγωγής της. Εκ μέρους του ιδρύματος, ως 

υπόχρεοι τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα 

που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται δια ζώσης 

με την επιμέλεια του Π.Θ. Μερικά σημαντικά σημεία για τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής επισημαίνονται παρακάτω: 

 

Είσοδος στους χώρους του ιδρύματος.  

 Για κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στα κτιριακά συγκροτήματα του 

ιδρύματος ή στο campus θα πραγματοποιείται, κατά την είσοδό του, έλεγχος του 

(α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή (β) πιστοποιητικού νόσησης ή (γ) βεβαίωσης 

αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (αρνητικό rapid τεστ ή 

μοριακό-PCR) που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν. Τα self-test 

δεν είναι αποδεκτά.   

 Στις εισόδους θα γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος θα διενεργείται από 

ειδικό προσωπικό αρμόδιο για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των 

μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

Π.Θ.  

 Κάθε φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να φέρει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το 

απαιτούμενο, ανά περίπτωση, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που ορίζεται 

παραπάνω, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή 

αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

 Για τους μη εμβολιασμένους, ο εργαστηριακός έλεγχος 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.  

 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων  

 Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή 

υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα 

φυσικά πρόσωπα:  

α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία  

β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Π.Θ. και τους εσωτερικούς 

κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών  

γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του Π.Θ. που παρατηρείται συνωστισμός. 

 Ο καλός διαρκής αερισμός των αιθουσών είναι σημαντικός όπως και η χρήση  

συστημάτων καθαρισμού αέρα. 



 Οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση  

εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου 

πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 

εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών. 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. 

 Σε περίπτωση που κάποιος νιώσει αδιαθεσία εντός του μαθήματος, πρέπει να 

ενημερώσει τον διδάσκοντα και αυτός με τη σειρά του τις υπεύθυνες COVID του 

τμήματος. 

 

Διαχείριση πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος  

Ισχύει  το  Πρωτόκολλο  Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή  Επιβεβαιωμένου  

Κρούσματος COVID-19 (αρ. πρωτ .19227/20/ΓΠ/02.10.2020, απόφαση Πρυτ. 

Συμβουλίου και επακόλουθες τροποποιήσεις) 

(https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2021/20211001_covid19_1267941376.pd

f) 

 

Αν το μοριακό τεστ σας βγει θετικό στον COVID-19 

Το μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητής/τρια, διδάσκων, κ.ά.) του 

οποίου το μοριακό τεστ βγαίνει θετικό στον COVID-19 μπαίνει σε καραντίνα και 

ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο και Αναπληρωτή Υπεύθυνο COVID-19 του 

Τμήματος. Κατά την επικοινωνία αυτή οφείλει να αναφέρει ορισμένες πληροφορίες 

όπως πότε διαγνώστηκε, τις επαφές του με άλλα άτομα κατά το διάστημα γύρω από 

την ημέρα διάγνωσης (συνάδελφοι στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε αμφιθέατρο ή 

εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, κ.λπ.) και ό,τι άλλο χρειαστεί 

για την ιχνηλάτηση της περίπτωσης. 

 

Πλατφόρμα EDUPASS 

 Η πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ βρίσκεται σε κανονική λειτουργία.  

 Κάθε συμμετέχων στη δια ζώσης εκπαίδευση (φοιτητές, διδάσκοντες, κ.ά.) θα 

πρέπει να μπει και να δηλώσει εξουσιοδότηση για παροχή πρόσβασης στις 

βεβαιώσεις/πιστοποιητικά που αφορούν εμβολιασμό ή rapid test (σύνδεσμος για 

διευκρινίσεις: https://edupass.gov.gr/FAQs_AEI.pdf).  

 Η διαδικασία αυτή δεν καταργεί την υποχρέωση όλων να φέρουν μαζί τους τη 

σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικό. 

 

Αναλυτική ενημέρωση 

https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2021/20211001_covid19_1267941376.pdf
https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2021/20211001_covid19_1267941376.pdf
https://edupass.gov.gr/?fbclid=IwAR1dLfDzwjfKNPLcfEuruLU0wVCY5h2wutdqrVXfXh_IqURzRlOgMFTnGDk


Παρακαλούμε διαβάστε τις πλήρεις προϋποθέσεις των σχετικών Πρωτοκόλλων για τη 

δια ζώσης εκπαίδευση στο ΠΘ (α. «Υγειονομικό Πρωτόκολλο για την έναρξη της δια 

ζώσης εκπαίδευσης» και β. «Πρωτόκολλο για τη Διαχείριση πιθανά ύποπτου ή 

επιβεβαιωμένου κρούσματος» στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (https://www.uth.gr/news/diaheirisi-pithana-upoptoy-i-epibebaiomenoy-

kroysmatos-covid-19) 

 

Υπεύθυνοι COVID-19 στο ΠΤΠΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022: 

Αναστάσιος Σιάτρας (asiatras@uth.gr) και Αλεξάνδρα Δαδάνη (dadani@uth.gr)  

 

 

 

Οι Υπεύθυνοι Covid-19 του Π.Τ.Π.Ε. ευχαριστούν θερμά την Καθηγήτρια κ. Ειρήνη 

Δερμιτζάκη, που προετοίμασε το ενημερωτικό κείμενο με τίτλο: «COVID-19 – 

Επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» 

mailto:asiatras@uth.gr
mailto:dadani@uth.gr

