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Χανιά, 09.11.2021
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Απόφαση των 63/01.10.2021 και 66/05.11.2021 Συνεδριάσεων
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19
στο Πολυτεχνείο Κρήτης και Ορισμός Υπευθύνων Διαχείρισης COVID-19
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) [pdf] (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/24.09.2021) και ειδικότερα το άρθρο 6 σχετικά με
την υποχρέωση θέσπισης Πρωτοκόλλου Διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού
COVID-19 αποφάσισε τα ακόλουθα:
Α. Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Κάθε φυσικό πρόσωπο (τακτικό ή έκτακτο διδακτικό και λοιπό προσωπικό, φοιτητές, κλπ.) που
προσέρχεται στο Ίδρυμα οφείλει να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις για την
προσέλευσή του με φυσική παρουσία σε χώρους του Ιδρύματος. Ειδικότερα, θα πρέπει είτε να
είναι εμβολιασμένο, είτε να έχει νοσήσει (για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από
την 20η έως και την 180η ημέρα μετά τη διάγνωσή του ως θετικού στον κορωνοϊό, όπως αυτό έχει
καθοριστεί από την κείμενη νομοθεσία), είτε να έχει υποβληθεί στον ελάχιστο αριθμό
εργαστηριακών ελέγχων με rapid test ή PCR που απαιτείται ανά εβδομάδα, σύμφωνα με τα
εκάστοτε ισχύοντα μέτρα.
Εάν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να προσέλθει σε χώρους του Ιδρύματος για
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εργασία ή άλλον σκοπό, συστήνεται να το αποφύγει,
εάν διαπιστώσει ότι δεν αισθάνεται καλά ή εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα σχετιζόμενο με τον
COVID-19. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που είναι συμβατά με COVID-19 είναι τα ακόλουθα:
● Πυρετός
● Βήχας
● Δύσπνοια
● αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας
Εάν η αδιαθεσία ή τα συμπτώματα επιμένουν, εφόσον το ίδιο το πρόσωπο το επιθυμεί, συστήνεται
να υποβάλλεται σε προληπτικό εργαστηριακό (rapid test ή PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self
test), ακόμη και εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εμβολιασμού για COVID-19.
Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο, που προσήλθε σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης διαγνωστεί ως
επιβεβαιωμένο κρούσμα κατόπιν υποβολής σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid test ή PCR), οφείλει να
ενημερώσει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το Ίδρυμα, εφόσον είχε παραβρεθεί σε χώρους του Ιδρύματος, εντός
των τελευταίων επτά (7) ημερών από την ημέρα που διαγνώστηκε ως θετικό κρούσμα.
Η ενημέρωση προς το Ίδρυμα πραγματοποιείται απαραίτητα μέσω αποστολής μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@tuc.gr. Για πρόσθετες
πληροφορίες, διατίθεται σε εργάσιμες ημέρες και το τηλέφωνο 28210-37006.
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Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωσθεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αναφέρει στο
ηλεκτρονικό του μήνυμα από την ιδρυματική του ηλεκτρονική διεύθυνση προς την ως άνω
ηλεκτρονική διεύθυνση τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τους χώρους του Ιδρύματος στους οποίους παρέστη (π.χ. αίθουσα, αμφιθέατρο, διοικητικές
υπηρεσίες),
β) τον ακριβή χρόνο φυσικής παρουσίας του στους εν λόγω χώρους (ημερομηνία και ώρα)
γ) ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία του (πχ. συμμετοχή στο μάθημα, σε
εργαστήριο, κλπ.)
δ) τυχόν στενές επαφές που θα πρέπει να ειδοποιηθούν με την επιμέλεια του Ιδρύματος, εάν τα
στοιχεία αυτών είναι γνωστά
ε) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα οφείλει όπως ενημερώσει τυχόν
στενές επαφές με τις οποίες ήρθε σε επαφή το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα από αυτό
που διεγνώσθη ως θετικό κρούσμα, εφόσον γνωρίζει τα στοιχεία τους.
Η έγκαιρη και ορθή τήρηση της ως άνω διαδικασίας από όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής
κοινότητας, που τυχόν διαπιστωθούν ως επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, δύναται να
συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της υγείας των υπολοίπων μελών της Πολυτεχνικής
κοινότητας, αλλά και να περιορίσει τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 οφείλει να
απομονώνεται και να τηρεί τα μέτρα που ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι στενές επαφές αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί οφείλουν
όπως
τίθενται
σε
απομόνωση
σύμφωνα
με
τις
οδηγίες
του
Ε.Ο.Δ.Υ.
(https://eody.gov.gr/epikairopoiisi-odigion-apomonosis-kai-karantinas-kroysmaton-covid-19-kaistenon-epafon-toys-kai-tis-arsis-aytis/).
Προς αξιολόγηση των επαφών ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος σε επαφές (έκθεση χαμηλού
κινδύνου) και στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου), χρησιμοποιούνται οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.,
όπως εκάστοτε ισχύουν (https://eody.gov.gr/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon-kroysmatoscovid-19-202102/).
Εάν το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατά την οποία έχει έρθει σε
επαφή με περιορισμένο αριθμό επαφών, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στενές
επαφές (έως 10 άτομα) και τα στοιχεία αυτών είναι γνωστά ή δύναται να αναζητηθούν από το
Ίδρυμα, όπως π.χ. συμμετέχοντες σε σεμινάρια, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις, μαθήματα
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, διοικητικές υπηρεσίες, κλπ., τα φυσικά πρόσωπα που
αξιολογούνται ως στενές επαφές ενημερώνονται με μέριμνα του υπεύθυνου διαχείρισης
κρουσμάτων COVID-19 ή του αναπληρωτή του ή του προσωπικού του Ιδρύματος, στο οποίο έχει
ανατεθεί ειδικώς η εν λόγω αρμοδιότητα.
Εάν το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατά την οποία έχει έρθει σε
επαφή με μεγάλο αριθμό ατόμων (π.χ. συμμετοχή σε εκπαιδευτική διαδικασία με υψηλό αριθμό
συμμετεχόντων φοιτητών), οι λοιποί συμμετέχοντες στο/α τμήμα/τα ή κλιμάκιο/α δύνανται να
ενημερώνονται με ποικίλους τρόπους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ως ενδεικτικοί τρόποι
ενημέρωσης ορίζονται η αποστολή ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του προγράμματος σπουδών ή στην ιστοσελίδα eclass, κλπ. Με
επιμέλεια του Ιδρύματος επιλέγεται το πλέον πρόσφορο μέσο, κατόπιν αξιολόγησης των επιμέρους
συνθηκών που παρουσιάστηκε το επιβεβαιωμένο κρούσμα (π.χ. σε προπτυχιακό μάθημα, σε
αμφιθέατρο ή σε εργαστήριο ή σε μάθημα προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών).
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Οι υπεύθυνοι διαχείρισης κρούσματος και το προσωπικό του Ιδρύματος κατά τη διαδικασία
ενημέρωσης των στενών ή εν γένει επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος δεν παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του φυσικού προσώπου που διαγνώστηκε ως
επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οι παρεχόμενες πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και
αποσκοπούν μόνο στην ενημέρωση της συντονιστικής επιτροπής και των υπευθύνων διαχείρισης
κρούσματος.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που προσέρχεται σε χώρους του Ιδρύματος οφείλει όπως μεριμνά για την
τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής, καθώς και να κάνει ορθή χρήση της προστατευτικής μάσκας,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apoto-koino).
Εάν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος
παρουσιαστεί κάποιο φυσικό πρόσωπο που αισθανθεί αδιαθεσία ή εκδηλώσει κάποιο από τα
προαναφερθέντα συμπτώματα που σχετίζονται με COVID-19, μεταφέρεται σε ειδικό χώρο όπου
υπάρχει επαρκής αερισμός, μακριά από την επαφή με άλλα πρόσωπα, προκειμένου να αξιολογηθεί
ως ύποπτο κρούσμα για COVID-19. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον εν λόγω χώρο θα
πρέπει να φορά προστατευτική μάσκα και να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής. Σε
κάθε περίπτωση συστήνεται η μη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του
Ιδρύματος, εφόσον συνεχίζουν τα συμπτώματα, ιδίως εάν δεν είναι εμβολιασμένος ή προσφάτως
νοσήσας (από 20 έως 180 ημέρες από τη στιγμή που διεγνώσθη ως θετικό κρούσμα).
Το Ίδρυμα λαμβάνει όλα τα αναγκαία και εφικτά (με βάση τις διαθέσιμες οικονομικές του
δυνατότητες) μέτρα, για τον επιμελή καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων του Ιδρύματος και την
τήρηση των κανόνων περιβαλλοντικής υγιεινής.
Β. Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης
Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΚΥΑ) (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/24.09.2021), ορίζονται οι υπεύθυνοι διαχείρισης COVID-19 ως ακολούθως:
Πίνακας Υπευθύνων Διαχείρισης COVID-19 ανά Μονάδα ή Δομή του Ιδρύματος
Μονάδα
ή Δομή

Όνομα Υπευθύνου
και Αναπληρωτή

Τηλέφωνο

Email

Πρυτανεία

Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Λαγουδάκης Μιχαήλ

2821037004 kalli@mred.tuc.gr
2821037002 lagoudakis@ece.tuc.gr

Σχολή
ΜΠΔ

Γρηγορούδης Ευάγγελος
Κονσολάκης Μιχάλης

2821037346 vangelis@ergasya.tuc.gr
2821037682 mkonsol@pem.tuc.gr

Σχολή
ΜΗΧΟΠ

Μακρή Παγώνα
Αντωνίου Ελευθερία

2821036723 pmakri@mred.tuc.gr
2821037692 eantoniou@isc.tuc.gr

Σχολή
ΗΜΜΥ

Καρυστινός Γεώργιος
Σεργάκη Αμαλία

2821037343 karystinos@telecom.tuc.gr
2821037214 amalia@elci.tuc.gr

Σχολή
ΧΗΜΗΠΕΡ

Κολοκοτσά Διονυσία
Παρανυχιανάκης Νικόλαος

2821037808 dkolokotsa@enveng.tuc.gr
2821037823 niko.paranychianakis@enveng.tuc.gr

Σχολή
ΑΡΜΗΧ

Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας
Μαλανδράκη Γαλάτεια

2821037127 kouggrinis@isc.tuc.gr
2821037102 galateia@arch.tuc.gr

Γλωσσικό
Κέντρο

McKay Anne
Βρουβάκη Άννα

2821037315 mckay@isc.tuc.gr
2821037364 avrouvaki@isc.tuc.gr
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Φοιτητική
Εστία

Αθενάκη Δήμητρα
Τραυλού Ροζαλία

2821037271 athenaki@isc.tuc.gr
2821006857 rtravlou@isc.tuc.gr

Βιβλιοθήκη

Νταουντάκη Μαρία
Μπολιεράκη Μαρία

2821037277 maria@library.tuc.gr
2821037245 mbolier@library.tuc.gr

Μηχανογρα Κοντογιάννης Παναγιώτης
φικό
Σιάχαλου Ελευθερία

2821037355 pkonto@ict.tuc.gr
2821037465 esiachalou@isc.tuc.gr

Διοικητικές
Υπηρεσίες

Χοχλάκη Αικατερίνη
Παρτσακουλάκη Μαρία

2821037022 hohlaki@mred.tuc.gr
2821037301 mpartsak@mhl.tuc.gr

ΕΛΚΕ

Βαϊδάκη Αργυρώ
Θωμάκης Ζαφείρης

2821037033 roula@mail.tuc.gr
2821037041 zthomakis@isc.tuc.gr

Γ. Συντονιστική επιτροπή
Τέλος και για την επίλυση θεμάτων συντονισμού που τυχόν προκύψουν, ορίζεται Συντονιστική
Επιτροπή COVID-19 του Πολυτεχνείου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, ως ακολούθως:
1. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,
(Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Λαγουδάκης Μιχαήλ, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας (Αντιπρόεδρος Επιτροπής)
3. Αθενάκη Δήμητρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων
4. Βασιλάκου Βαρβάρα, Τεχνικός Ασφάλειας του Ιδρύματος
5. Γαλετάκης Μιχαήλ, Κοσμήτορας Σχολής ΜΗΧΟΠ
6. Γρηγορούδης Ευάγγελος, Κοσμήτορας Σχολής ΜΠΔ
7. Καρυστινός Γεώργιος, Κοσμήτορας Σχολής ΗΜΜΥ
8. Κολοκοτσά Διονυσία, Κοσμήτορας Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ
9. Ουγγρίνης Κωνσταντίνος- Αλκέτας, Κοσμήτορας Σχολής ΑΡΜΗΧ
Κάθε Σχολή δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τα παραπάνω μέτρα, εφόσον το επιθυμεί.
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