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AΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Απόφαση 41/17-

10-2021) 
 
Θέμα: Κατάρτιση  πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος 

COVID-19 και ορισμός υπευθύνων  διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου 
κρούσματος COVID-19, και των αναπληρωτών τους, σύμφωνα με το άρθρο 6, της  με 
αριθμ.  119847/ΓΔ6/23-09-2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (4406 Β΄) 

 
 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ,Ε,Ι, πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», (Α’ 70). 

2. Την  υπ΄ αρ.  119847/ΓΔ6/23-09-2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (4406 Β΄)»  

3. Το κεφάλαιο ΙΑ΄ Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 
4. Την υπ΄ αρ. Πρωτ. ΔΦ ΔΦ 25/17645/15-10-2021 εισήγηση του Αντιπροέδρου Διοικητικών 

Υποθέσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
5. Την υπ. αριθ. Αριθμ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», ΦΕΚ 
106/14-02-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ., 

αποφάσισε:  
Α. 
την κατάρτιση πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-
19, ως ακολούθως:  
Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στα Τμήματα των 
Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

http://www.ihu.edu.gr/
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 Σχετ.: α) Η ΚΥΑ με αριθ. 119847/ΓΔ6/24-09-2021 (ΦΕΚ Β’ 4406) 
          β) Οι αποφάσεις της Διοικούσας με αριθµ. 38/08-10-2021 (Θέµα 10) για την ασφαλή 
διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και ΔΦ 2.1/16959_11/10/2021.  
   
1. Εκπαιδευτική διαδικασία 
Καθώς, η Διοικούσα Επιτροπή, στην με αριθµ. 38/08-10-2021 (Θέµα 10) συνεδρίαση της, 
αποφάσισε τη δια ζώσης έναρξη των μαθημάτων του χειµερινού εξαµήνου από τις 18 Οκτωβρίου 
2021, παρακαλείστε για την άµεση ενηµέρωση των μελών της Σχολής σας (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 
ΕΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) σχετικά µε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια 
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, της 119847|ΓΔ6|23-09-
2021 ΚΥΑ. Επισηµαίνεται ότι για την τήρηση των προϋποθέσεων συµμετοχής µε φυσική 
παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου, δεν αρκεί η υποβολή αίτησης στην ειδική 
πλατφόρμα «edupass.gov.gr», αλλά θα πρέπει οι μετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία να φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 
3, της ΚΥΑ (Παράγραφος 2 του παρόντος κειμένου). 
Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά 
ζώσης. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι, στους οποίους διεξάγεται 
εκπαιδευτική διαδικασία, λειτουργούν στη μέγιστη επιτρεπόμενη πληρότητα με την εφαρμογή 
όλων των προβλεπόμενων και απαραίτητων υγειονομικών μέτρων. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. εκδήλωση συρροής θετικών κρουσμάτων της COVID-19 σε 
ομάδα φοιτητών ή ύπαρξη σοβαρού προβλήματος υγείας σε διδάσκοντα) και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα δύναται να εφαρμοστεί η διδασκαλία με μεθόδους εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνη γνώμη της 
Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 και απόφαση της Διοικούσας. 
 
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση και διαδικασία ελέγχου 
2.1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται 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 COVID-19, ή 
γ) έχουν νοσήσει από 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) 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. 
Για όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην 
αίθουσα ή το εργαστήριο. 
 2.2. Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία: 
α) Το ΔΙ.ΠΑ.Ε έχει προβεί σε προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού για να συνδράμει στη 
διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης και rapid test των 
συμμετεχόντων φυσικών προσώπων στην εκπαιδευτική διαδικασία πρωί και απόγευμα. 

ΑΔΑ: 6ΩΦΜ46ΨΖ3Π-ΞΜΩ



3 

 

β) Το ΔΙ.ΠΑ.Ε έχει ορίσει τον υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του για τη διαχείριση της 
πλατφόρμας «edupass.gov.gr». Τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα στον υπεύθυνο διαχειριστή 
είναι αποκλειστικά το ονοματεπώνυμο των εμβολιασμένων και νοσησάντων φοιτητών (δεν 
παρέχεται καμία πληροφορία ή κατάλογος των μη εμβολιασμένων φοιτητών). Τα στοιχεία αυτά 
διατίθενται στους Προέδρους των Τμημάτων, οι οποίοι τα διαβιβάζουν στους διδάσκοντες, 
αποκλειστικά και μόνο για χρήση κατά την είσοδο στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια 
ή κατά τον έλεγχο εντός αυτών (σε καμία περίπτωση δεν κρατείται αντίγραφο). 
γ) Για την είσοδο των φοιτητών στην αίθουσα ή το εργαστήριο, ο διδάσκων ή το εντεταλμένο 
βοηθητικό προσωπικό, ελέγχουν τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (έντυπα ή ηλεκτρονικά) 
καθώς και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα). Σε πολυπληθή 
ακροατήρια ο έλεγχος αυτός προκειμένου να πραγματοποιηθεί εγκαίρως, θα πρέπει οι φοιτητές 
να προσέρχονται λίγο νωρίτερα και να έχουν έτοιμα προς επίδειξη τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
(σε καμία περίπτωση δεν κρατούνται αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών ή εγγράφων). 
δ) Σε περίπτωση κατά την οποία εισέλθει φοιτητής χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, 
του ζητείται να αποχωρήσει από την αίθουσα ή το εργαστήριο. Εφόσον αρνηθεί, ο διδάσκων 
ενημερώνει τους φοιτητές ότι παραβιάζονται οι όροι διεξαγωγής της δια ζώσης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και το μάθημα διακόπτεται. 
ε) Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας ορίζεται σε 40 λεπτά. Στο διάλειμμα διάρκειας 20 λεπτών, 
όλοι οι φοιτητές εξέρχονται από το χώρο διδασκαλίας, ο οποίος αερίζεται με ανοιχτά όλα τα 
παράθυρα και τις θύρες. 
στ) Υπενθυμίζεται ότι ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος – υποχρεωτικός για όλους τους φοιτητές 
και τους διδάσκοντες των Τμημάτων των οποίων το διδακτικό έργο υλοποιείται σε δομές Υγείας. 
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε συνιστά και προτρέπει όλους τους φοιτητές και τους διδάσκοντες που δεν έχουν 
ακόμη εμβολιασθεί να το πράξουν, προστατεύοντας τους ίδιους, τους συναδέλφους και τους 
φοιτητές τους, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου με ανοικτό το 
Πανεπιστήμιο. Για το σκοπό αυτό από 18/10/2021 θα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη ειδικό 
συνεργείο εμβολιασμού του ΕΟΔΥ. 
 2.3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή FFP2 με κατάλληλες 
προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών και των εργαστηρίων που 
διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που 
παρατηρείται συνωστισμός. 
 
3. Νομική προστασία του ακαδημαϊκού προσωπικού 
Το ακαδημαϊκό προσωπικό κάθε κατηγορίας (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, έκτακτο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, επισκέπτες καθηγητές, κ.λπ.), που συμμετέχει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλει να εφαρμόζει το παρόν πρωτόκολλο λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Το Ίδρυμα θα 
αναλάβει την ευθύνη και θα σταθεί αρωγός σε κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που θα 
δεχθεί καταγγελία για αναζήτηση νομικών ευθυνών λόγω της τήρησης των μέτρων του παρόντος 
πρωτοκόλλου. 
 
 4. Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19. Οδηγίες προς 
τους διδάσκοντες και τις Επιτροπές COVID-19 των Τμημάτων 
Το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 καθώς και οι 
επικαιροποιημένες οδηγίες προς τους διδάσκοντες και τις Επιτροπές COVID-19 των Τμημάτων 
αναφέρονται παρακάτω: 
Προστατεύουμε τον εαυτό μας και την υγεία μας, προστατεύουμε τους γύρω μας προκειμένου το 
Πανεπιστήμιο να διατηρηθεί ζωντανό και υγιές. 
Εφόσον απαιτηθεί, το παρόν πρωτόκολλο λειτουργίας των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε θα 
επικαιροποιηθεί ανάλογα και θα κοινοποιηθεί εκ νέου σε όλα τα μέλη του Τμήματος. 
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 Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού περιστατικού COVID-19 - Οδηγίες προς το Διδακτικό 
Προσωπικό των Τμημάτων και Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε 
Το πρωτόκολλο έχει σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και την 
προάσπιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία στα 
Τμήματα των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε 
Παρακάτω παρατίθενται οι γενικές οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν. 
Αν κάποιος φοιτητής/τρια ή μέλος του διδακτικού προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα 
συμβατά με την νόσο COVID-19, ή έχει ερωτήσεις σχετικά με την ατομική του/της υγεία, 
συστήνεται να επικοινωνήσει άμεσα με το γιατρό του/της ή το ΕΚΑΒ ή το εφημερεύον 
νοσοκομείο.  
Ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό της διασποράς εντός του Ιδρύματος είναι η πολιτική της 
αποχής από τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες όταν κάποιος/α εμφανίσει συμπτώματα («stay 
home when unwell» policy). Εάν έχει προγραμματισμένες εκπαιδευτικές ή εν γένει ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες με φυσική παρουσία, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αυτές για όσο χρόνο 
διαρκούν τα συμπτώματα. 
Ποια συμπτώματα είναι συμβατά με την COVID-19; 

 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 

 Ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροιες. 
  
Εάν κάποιος φοιτητής/τρια εμφανίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα, 
διακρίνονται οι παρακάτω τρεις περιπτώσεις: 
1. Ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται ΕΚΤΟΣ του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή συστήνεται 

να επικοινωνήσει με τον γιατρό του/της ή με το ΕΚΑΒ για κλινικές οδηγίες. Κατόπιν, θα 
πρέπει να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της COVID-19 του Τμήματος, στο οποίο 
φοιτά, με ηλεκτρονικό μήνυμα (αναφέροντας το ονοματεπώνυμό, το έτος σπουδών, ένα 
σύντομο ιστορικό και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας) και να φροντίσει να υποβληθεί άμεσα σε 
έλεγχο με rapid test (όχι self test). 

2. Ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του Πανεπιστημίου και η Κατάστασή του/της 
Επιτρέπει την Αποχώρησή του/της. Στην περίπτωση αυτή συστήνεται να ενημερώσει τον 
διδάσκοντα και να αποχωρήσει από το χώρο του Πανεπιστημίου, φορώντας τη μάσκα του και 
τηρώντας αυστηρά τα μέτρα αποφυγής της διασποράς του ιού. Συστήνεται κατ’ αρχάς να 
επικοινωνήσει με τον γιατρό του/της ή με το ΕΚΑΒ για κλινικές οδηγίες. Κατόπιν, θα πρέπει 
να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της COVID-19 του Τμήματος, στο οποίο φοιτά, 
προφορικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (αναφέροντας το ονοματεπώνυμό, το έτος σπουδών, 
ένα σύντομο ιστορικό και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας) και να φροντίσει να υποβληθεί άμεσα 
σε έλεγχο με rapid test (όχι self test). 
Για τις περιπτώσεις 1 και 2, υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος με rapid test παρέχεται δωρεάν στις 
αντίστοιχες δημόσιες δομές. Μέχρι ολοκλήρωσης της διερεύνησης, δεν επιτρέπεται η 
συμμετοχή σε καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα και συνιστάται η αποφυγή του 
συγχρωτισμού με άλλα άτομα. 

3. Ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του Πανεπιστημίου και η Κατάστασή του/της ΔΕΝ 
Επιτρέπει την Αποχώρησή του/της. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα 
παρακάτω: 
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 Κατ’ αρχάς σημαντικά συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης η διατήρηση της 
ψυχραιμίας μας. Τα συμπτώματα της COVID-19 είναι κοινά με πλήθος άλλων νόσων. 
Παρόλα αυτά οφείλουμε με υπευθυνότητα να διαχειριστούμε την περίπτωση ως ύποπτο 
κρούσμα, για την ασφάλεια του ιδίου του φοιτητή, τη δική μας και των υπολοίπων 
φοιτητών. Η ψύχραιμη αντιμετώπιση συμβάλλει στην ενθάρρυνση του φοιτητή και στην 
ασφαλέστερη αντιμετώπιση χωρίς πανικό της κατάστασης. 

 Βεβαιωνόμαστε ότι ο/η φοιτητής/τρια συνεχίζει να φορά μάσκα (εάν δεν δυσχεραίνει την 
αναπνοή). 

 Οδηγούμε τον/την φοιτητή/τρια στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, όπου θα παραμείνει μέχρι 
την ολοκλήρωση των χειρισμών και καλούμε το ΕΚΑΒ (166). 

 Δεν επιτρέπουμε την είσοδο στην αίθουσα αναμονής σε τρίτους. 
 Μπορούμε να ζητήσουμε τη συνδρομή του Τμήματος Υγειονομικής Περίθαλψης της 

Πανεπιστημιούπολης (Ιατρείο Πανεπιστημιούπολης). 
 Σημειώνουμε τα στοιχεία του/της φοιτητή/τριας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, 

κινητό τηλέφωνο και τα στοιχεία όσων συγκατοικούν μαζί του), τα συμπτώματα και τη 
γενική του/της εικόνα. 

  Ενημερώνουμε τηλεφωνικά για το περιστατικό τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της COVID-19 
του Τμήματος ή τον αναπληρωτή του. 

 Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της COVID-19, αφού λάβει από εμάς τις λεπτομέρειες για το 
περιστατικό, θα κάνει όλες τις απαραίτητες επαφές με τις αρμόδιες αρχές και θα μας 
δώσει περαιτέρω σαφείς οδηγίες για το χειρισμό του περιστατικού, τις οποίες και 
εφαρμόζουμε. 

 Δεν αποχωρούμε αλλά παραμένουμε στο κτήριο μέχρι την αποχώρηση του/της 
φοιτητή/τριας. Όταν ολοκληρωθεί ο χειρισμός και αποχωρήσει το περιστατικό, 
ενημερώνουμε και πάλι τηλεφωνικά τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της COVID-19 του 
Τμήματος. 

 Δεν συζητούμε και δεν κοινοποιούμε λεπτομέρειες του περιστατικού σε τρίτους. Επίσης, 
σε τυχόν επικοινωνία δημοσιογράφων ή άλλων με εμάς, δεν δίνουμε στοιχεία και τους 
παραπέμπουμε στις Πρυτανικές Αρχές. 

 Εφόσον το περιστατικό κριθεί σοβαρό ή επιβεβαιωθεί ως θετικό και αναλόγως της 
έκτασής του, το Τμήμα θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα (όπως για 
παράδειγμα, απολυμάνσεις  χώρων ή/και προσωρινή μερική ή ολική αναστολή, ατομική 
καραντίνα) σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης επιβεβαιωμένου κρούσματος ή 
στενής επαφής που πρέπει να ακολουθεί το Ίδρυμα για την προστασία της υγείας και την 
ασφάλεια όλων μας. 

Προστατεύουμε την υγεία των φοιτητών μας, τη δική μας, της οικογένειας μας, των γύρω μας και 
κρατάμε το Πανεπιστήμιο μας ασφαλές και ζωντανό. 
Εφόσον απαιτηθεί, το παρόν πρωτόκολλο εξατομικεύεται κατά περίπτωση και επικαιροποιείται 
ανάλογα με την υφιστάμενη επιδημιολογική κατάσταση.  
 
Β.  
Τον ορισμό υπευθύνων  διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, 
και των αναπληρωτών τους ως ακολούθως: 
Υπεύθυνοι και αναπληρωτές για Covid -19 -Αντιμετώπιση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου 
κρούσματος 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Υπεύθυνος: Τριανταφύλλου Δημήτριος, Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Αηδόνης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού 
Υπεύθυνος: Καργίδης Θεόδωρος, Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Κασσιανίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπεύθυνος: Θερίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 Αναπληρωτής: Αϊτσίδης Χαράλαμπος, μέλος ΕΤΕΠ 
 Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων 
Υπεύθυνος: Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, μέλος ΕΔΙΠ 
Αναπληρωτής: Χατζής Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Υπεύθυνος: Φλώρου Γιαννούλα, Καθηγήτρια 
Αναπληρωτής: Καρασαββόγλου Αναστάσιος, Καθηγητής 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Υπεύθυνος: Κύδρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Μπογάς Χρήστος, Λέκτορας Εφαρμογών 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Υπεύθυνος: Καρακίτσου Αθανασία, Επίκουρη Καθηγήτρια,  
Αναπληρωτής: Βάκαλος Αλέξανδρος, μέλος ΕΔΙΠ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
Υπεύθυνος: Τσοκτουρίδου Δέσποινα ,Μέλος ΕΔΙΠ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης  
Αναπληρωτής: Τζιωρτζώτη Ζωή Μέλος ΕΔΙΠ Τμήμα Αγωγής και Φροντίδα στην Πρώιμη παιδική 
ηλικία 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας  
Υπεύθυνος: Ιορδάνης Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Παπαδοπούλου Σουσάνα Επίκουρος Καθηγήτρια 
Τμήμα Νοσηλευτικής  
Υπεύθυνος: Κυριάκος Καζάκος Καθηγητής 
Αναπληρωτής : Μηνασίδου Ευγενία Αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου  
Υπεύθυνος: Λελιάτσου Ελένη, Διοικητικός Υπάλληλος  
Αναπληρωτής: Λιγούδη Άννα, Διοικητικός Υπάλληλος  
Τμήμα Βιοιατρικών Εργαστηρίων  
Υπεύθυνος: Μήτκα Στέλλα, Καθηγήτρια  
Αναπληρωτής: Χατζηδημητρίου Μαρία. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τμήμα Μαιευτικής   
Υπεύθυνος: Καραπάντζος Ηλίας,  Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Αντωνάκου Αγγελική, Επίκουρος καθηγήτρια 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας  
Υπεύθυνος: Κυρκούσης Αθανάσιος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός  
Αναπληρωτής: Άννα Χαλκιά, Επίκουρος καθηγήτρια 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Υπεύθυνος: Πανταζόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Χασάπης Δημήτριος, Καθηγητής 
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 
Υπεύθυνος: Καρυώτου Γλυκερία, Λέκτορας Εφαρμογών 
Αναπληρωτής: Καζάκης Παναγιώτης, Ε.Τ.Ε.Π. 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Υπεύθυνος: Παπαϊωάννου Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Λιαλιαμπής Ιωάννης, Λέκτορας Εφαρμογών  
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών  
Υπεύθυνος: Τσιμπίρης Αλκιβιάδης, Επίκουρος Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Χειλάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής 
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Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Υπεύθυνος: Λιόλιος Αντώνιος, Ε.ΔΙ.Π. 
Αναπληρωτής: Λεουσίδης Αλέξανδρος, Λέκτορας Εφαρμογών  
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
Υπεύθυνος: Υφούλης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Μπεχτσής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής 
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
Υπεύθυνος:  Κωτσάκης Ρήγας, Επίκουρος Καθηγητής 
Αναπληρωτής: Δεληγιάννης Ιγνάτιος, Καθηγητής 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Τμήμα Δημιουργικου Σχεδιασμού και Ένδυσης   
Υπεύθυνος: Παπαχρήστου Ευρυδίκη ,Επίκουρος Καθηγήτρια    
Αναπληρωτής: Στόικου Ελευθερία, Επίκουρος Καθηγήτρια    
Τμήμα Εσωτερικης Αρχιτεκτονικής   
Υπεύθυνος: Φραγκου Ζωή ,Μέλος ΕΕΠ    
Αναπληρωτής: Ζαβράκα Δέσποινα,Επίκουρος Καθηγήτρια    
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
Τμήμα Χημείας   
Υπεύθυνος: Καρκαλάκης Ιωάννης Μέλος ΕΤΕΠ    
Αναπληρωτής : Τραντάκη Αναστασία ,Μέλος ΕΤΕΠ    
Τμήμα Πληροφορικής   
Υπεύθυνος: Τσιμπερίδης Ιωάννης Μέλος ΕΔΙΠ    
Αναπληρωτής: Καραμπατζάκης ,Επίκουρος Καθηγητής  
 Τμήμα Φυσικής  
Υπεύθυνος: Κόγιας Παναγιώτης,Επίκουρος Καθηγητής    
Αναπληρωτής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος,Επίκουρος Καθηγητής    
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας 
Υπεύθυνος: Ιωάννης Γούναρης, Καθηγητής  
Αναπληρωτής: Παπαδοπούλου Παναγιώτα, Διοικητικός Υπάλληλος  
Τμήμα Γεωπονίας 
Υπεύθυνος: Παυλούδη Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Αναπληρωτής: Γιαννακούλα Αναστασία, Επίκουρος Καθηγήτρια  
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  
Υπεύθυνος: Αντώνιος Παπαδόπουλος Καθηγητής  
Αναπληρωτής: Λιόρδος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας  Τροφίμων  
Υπεύθυνος: Λυκοτραφίτη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Αναπληρωτής: Βασίλης Καραγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής  
ΠΑΚΕΔΙΠΣ  
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Υπεύθυνος: Εμμανουηλίδου Ζωή ,Διοικητικός Υπάλληλος  
Αναπληρωτής: Μπερμπερίδης Χρήστος, ΕΔΙΠ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
Υπεύθυνος: Γιαννούλη Δήμητρα ,Διοικητικός Υπάλληλος  
Αναπληρωτής: Ραμπίδου Ειρήνη, Διοικητικός Υπάλληλος 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΔΙΒΙΜ  
Υπεύθυνος: Ηλίας Νίτσος, Λέκτορας του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης  
Αναπληρωτής: Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 
Διαιτολογίας, Πρόεδρος ΚΕΔΙΒΙΜ 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΔΙΠ  
Υπεύθυνος: Τσαντούκα Μαρία ,Διοικητικός Υπάλληλος  
Αναπληρωτής: Καζάκη Καλλιόπη, Διοικητικός Υπάλληλος 

 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και στο πρόγραμμα 
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

 
 

Εσωτερική Διανομή 
1. Πρόεδρο ΔΕ 
2. Αντιπροέδρους 
3. Υ.Δ.Μ. 
4. Τμήμα Διοικητικής & Γραμματειακής 

Υποστήριξης Συγκλήτου & Πρυτανικού 
Συμβουλίου 

5. Μέλη ΔΕΠ (μέσω Τμήματος) 
6. Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές & 

Διδάκτορες (μέσω Τμήματος)  

7. Υπευθύνους Τμημάτων (μέσω Τμήματος) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
της Διοικούσας Επιτροπής του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ 

 

 
 
Νομικός Έλεγχος 
Κ. Γκράτζιου 
 
Κοινοποίηση: 
Υπουργείο Παιδείας και 
 Θρησκευμάτων 
Εθνική Επιτροπή Προστασίας  
της Δημόσιας Υγείας - Υπουργείο Υγείας 
 
 
 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας. 
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