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ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

Οδηγίες υποψηφίων για τις Εισιτήριες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 

 

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχείρισης Υγειονομικής  

Κρίσης του ΠΔΜ εκπόνησε υγειονομικό πρωτόκολλο για την εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ στις Εισιτήριες 

του Τμήματος του Ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2020).  

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην αυστηρή και σχολαστική τήρηση του και στη συμμόρφωση με τις 

υποδείξεις των υπεύθυνων. 

Τα μέτρα υγειονομικής προστασίας ορίζονται ως εξής: 

 

1. Διαδικασία Προσέλευσης 

 Την πρώτη μέρα παρουσία μελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και πριν από την έναρξη της 

δοκιμασίας, ενημερώνονται οι υποψήφιοι για θέματα σχετικά με την εξέταση αλλά και για τα μέτρα 

υγειονομικής προφύλαξης. Επίσης, θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια με βασικές υγειονομικές 

οδηγίες τα οποία θα αναρτηθούν σε όλους τους χώρους εξέτασης.  

 Για την ασφαλή προσέλευση των υποψηφίων κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί ένα 

σύστημα κλιμακωτής προσέλευσης τους. 

 To Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 

παρέχει στους υποψήφιους/ες ό,τι ορίζουν οι γενικοί κανόνες του ΕΟΔΥ περί ατομικής 

προφύλαξης (ατομικό αντισηπτικό, γάντια, μάσκα).  

  Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να μεριμνούν και οι ίδιοι/ες για την προσωπική υγεία και ασφάλεια 

τους. 

 Την ώρα προσέλευσης τόσο οι φοιτητές όσο και καθηγητές-επιτηρητές θα υποβάλλονται σε 

θερμομέτρηση πριν την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο και αμέσως μετά το πέρας της 

διαδικασίας. Η θερμομέτρηση θα πραγματοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό. Το 

αποτέλεσμα της θερμομέτρησης δεν θα περιληφθεί σε σύστημα αρχειοθέτησης του 

Πανεπιστημίου. Επομένως, τα προσωπικά δεδομένα υγείας των φοιτητών που ενδέχεται να 

προκύψουν κατόπιν μέτρησης της σωματικής θερμοκρασίας τους δεν θα τηρούνται και η 
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σχετική νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν βρίσκει εν προκειμένω πεδίο 

εφαρμογής. 

 

2. Εφαρμογή Υγειονομικού Πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

 Οι υποψήφιοι θα κατανεμηθούν σε ομάδες των 10 έως 15 ατόμων. Η αυστηρή τήρηση της 

επιδαπέδιας σήμανσης κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αναμονής για τον έλεγχο και 

την κλήρωση θέσης διαγωνισμού είναι υποχρεωτική. 

 Ο υποψήφιος μετά την κλήρωση της θέσης του και την είσοδό του στην αίθουσα των 

εξετάσεων, απαγορεύεται να αλλάξει θέση με συνυποψήφιο ή να μετακινηθεί άσκοπα 

στους χώρους των εξετάσεων. Οι επιτρεπτές μετακινήσεις είναι για το φιξάρισμα, την 

χρήση της τουαλέτας. Είναι υποχρεωτική η διατήρηση αποστάσεως τουλάχιστον 1,5 

μέτρων μεταξύ των υποψηφίων και η αποφυγή ανταλλαγής υλικών ανάμεσά τους και 

κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.  

 Δεν επιτρέπεται ο συνωστισμός και η στενή επαφή ανάμεσα στους υποψήφιους. 

Ειδικότερα στον εξωτερικό χώρο του φιξαρίσματος η χρήση της μάσκας θα είναι 

υποχρεωτική, η απόσταση μεταξύ των υποψηφίων θα υπερβαίνει τα 2 μέτρα και θα 

υπάρχει αντίστοιχη επιδαπέδια σήμανση. Επίσης, θα αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και η 

συγκέντρωση στους εξωτερικούς χώρους φιξαρίσματος και θα ακολουθούνται οι 

υποδείξεις και οι οδηγίες των επιτηρητών, οι οποίοι θα εποπτεύουν στην σταδιακή εξέλιξη 

της διαδικασίας φιξαρίσματος.  

 Η χρήση μάσκας για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τους 

επιτηρητές /επόπτες, τους υποψήφιους και γενικά όσους/ες παρευρίσκονται στους εσωτερικούς 

χώρους του Πανεπιστημίου και συμμετέχουν στις Εισιτήριες Εξετάσεις καθίσταται υποχρεωτική, 

όπως και στα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία και ταξί) που θα χρησιμοποιηθούν για την 

προσέλευση και αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο.  

 Τα διαλείμματα θα προκαθορίζονται αυστηρά ανά ομάδα προς αποφυγή του 

συνωστισμού, σε διαφορετικούς χρόνους και χώρους αυλισμού. 

  Συνίσταται η χρήση της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου. 

 

3. Γενικότερα μέτρα  

 Σε περίπτωση αδιαθεσίας των υποψηφίων θα πρέπει να ενημερώνονται οι 

επόπτες/επιτηρητές.  
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 Κατά τη διεξαγωγή των εισιτηρίων εξετάσεων θα παρευρίσκεται ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό στους πανεπιστημιακούς χώρους για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών 

ζητημάτων που θα προκύψουν. 

 Σε όλη την διάρκεια των εξετάσεων θα πραγματοποιείται αερισμός των αιθουσών σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Τα Μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων αλλά και οι επόπτες/επιτηρητές είναι 

υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους εξεταζόμενους και να παρέχουν κάθε δυνατή 

βοήθεια, όταν τους ζητηθεί.  

 Μετά το πέρας κάθε εξέτασης θα πραγματοποιείται απολύμανση στις αίθουσες από 

εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

4.  Ευπαθείς Ομάδες 

Οι  υποψήφοι/ιες θα πρέπει να αναφέρουν με υπεύθυνη δήλωσή τους εάν:  

Α) Ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου1 

Β) Έχουν άτομο στην οικογένεια τους που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου 

Γ) Ταξίδεψαν πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος µε εκτεταµένη διάδοση του κορωνοϊού 

Οι ανωτέρω περιστάσεις αποδεικνύονται ως εξής: 

Η ανωτέρω υπό Α) περίσταση με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να εκδίδεται και να 

αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα βάσει του ιατρικού αρχείου του υποψήφιου/ας, που βεβαιώνει 

ότι ο υποψήφιος/α «ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 

/341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών» (δίχως αναφορά στο ειδικότερο 

                                                 
1
Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου ανήκουν : α) άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, β) ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με:i) ανθεκτική 

αρτηριακή υπέρταση, παρά τη μέγιστη αγωγή,ii) αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: 8.0% 

ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/ μακρο αγγειακές 

επιπλοκές,iii) χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά 

το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που 

βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε 

νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις,iv) χρόνια καρδιαγγειακά 

νοσήματα, εφ' όσον παρουσιάζουν: κλάσμα εξώθησης αριστερός κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω 

του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό 

πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες,v)χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση,vi) χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση), γ) 

άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40), δ) άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν σοβαρή 

ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που 

λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα - HIV ασθενείς με CD4<200^L, ε) ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά 

την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, στ) ασθενείς με 

αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα, ζ) γυναίκες που κυοφορούν. 
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πρόβλημα υγείας), ή με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου/ας. Ειδικά για άτομα άνω των 65 ετών, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση. 

Η ανωτέρω υπό Β) περίσταση με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου/ας. 

Η ανωτέρω υπό Γ) περίσταση με κάθε πρόσφορο ταξιδιωτικό έγγραφο (εισιτήριο) ή με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου/ας. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίζονται εγκαίρως με ευθύνη του υποψήφιου/ας, θα 

τηρούνται με ασφάλεια για όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και στη συνέχεια θα 

καταστρέφονται με ασφαλή διαδικασία. 

Κατά τη συλλογή των δικαιολογητικών, το Πανεπιστήμιο ενημερώνει κατάλληλα τους 

υποψήφιους/ες για την τήρηση του αρχείου των δικαιολογητικών, μέσω του εντύπου του 

Παραρτήματος 1, το οποίο αναρτάται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο και αντίγραφο αυτού 

παραδίδεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που το ζητεί. Σε περίπτωση συλλογής των δικαιολογητικών 

με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), το έντυπο του Παραρτήματος 1 

αποστέλλεται στον φοιτητή ηλεκτρονικώς. 

  

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 14 

Σεπτεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).  

 

5. Συμπέρασμα 

Συνοψίζοντας, η αγαστή συνεργασία, η τήρηση των ανωτέρω και οι συμπληρωματικές οδηγίες 

διασφαλίζουν σε μέγιστο βαθμό την ασφαλή ολοκλήρωση των Εισιτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού 

έτους 2020-21 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

 

 

 

 

 


