ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμός απόφασης: Γ06/Σ163/25-05-2022
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 163/25-05-2022
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25-05-2022 στις 10:00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την
έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 5825/23-05-2022, η οποία επιδόθηκε στα
μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 30 μελών και την απουσία 8 μελών.
Τακτικοί
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Βαθμίδα

---

---

---

Σαριαννίδης Ν.

Αντιπρύτανης

Καθηγητής

Μαρόπουλος Στ.

Αντιπρύτανης

Καθηγητής

---

---

---

Σπύρτου Α.

Αντιπρύτανης

Καθηγήτρια

Σχολές

Παρατηρήσεις

Τμήμα

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Βαθμίδα

Κοσμητεία

---

---

---

ΜΜ

Νενές Γ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

ΧΜ

Τάγαρης Ε.

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

ΜΟΠ

Καπαγερίδης Ι.

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

ΗΜΜΥ

Χριστοφορίδης Γ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

ΜΣΠΣ

Κακούλης Κ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Κοσμητεία

Παπαδοπούλου Πην.

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια

Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών

ΠΤΔΕ

Θωίδης Ι.

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

ΠΤΝ

Ντίνας Κ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Επιστημών

ΕΨΜ

Μιχαήλ Δ.

Πρόεδρος

Καθηγήτρια

ΨΥΧ

Πνευματικός Δ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Κοσμητεία
ΤΕΕΤ

Καστρίτσης Ι.

Κοσμήτορας

Αν. Καθηγητής

Κοσμητεία

Καλογηράτου Ζ.

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια

ΜΑΘ

Μπίσμπας Α.

Πρόεδρος

Καθηγητής

ΠΛΗ

Δόσης Μ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Κοσμητεία
ΓΕΩ

Μέλφου Αικ.

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια

Κοσμητεία

---

---

---

χωρίς ψήφο

ΕΡΓ

Γούλα Μ.

Πρόεδρος

Καθηγήτρια

χωρίς ψήφο

ΜΑΙ

Σαββίδης Σ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

χωρίς ψήφο

Κοσμητεία

Καταραχιά Αν.

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια

ΔΕΟΣ

Βελέντζας Ι.

Πρόεδρος

Καθηγητής

ΔΕΤ

Τριαντάρη Σ.

Πρόεδρος

Καθηγήτρια

Πολυτεχνική

Καλών Τεχνών

Θετικών
Επιστημών
Γεωπονικών
Επιστημών
Επιστημών Υγείας

Οικονομικών
Επιστημών

Παρατηρήσεις

χωρίς ψήφο

χωρίς ψήφο

χωρίς ψήφο
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ΛΧΡ

Πιτόσκα Ηλ.

Πρόεδρος

Καθηγήτρια

ΟΕ

Μονοβασίλης Θ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

ΟΔΕ

Κοντέος Γ.

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

χωρίς ψήφο

ΠΔΑ

---

---

---

χωρίς ψήφο

ΣΑΕ

Αναστασιάδου Σ.

Πρόεδρος

Καθηγήτρια

χωρίς ψήφο

Τακτικοί
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Παρατηρήσεις

Τίγγος Αντ. (ως 31-12-2023)

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Λιάνα Μαρία (ως 31-12-2023)

Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού

---

---

---

---

---

---

Παπαδόπουλος Ιωάννης (ως 31-12-2022)

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων
διδακτόρων

Απόντες:
Τμήμα

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Βαθμίδα

Θ. Θεοδουλίδης

Πρύτανης

Καθηγητής

Ιορδανίδης Γ.

Αντιπρύτανης

Καθηγητής

Κοσμητεία

Τριανταφύλλου Αθ.

Κοσμήτορας

Καθηγητής

Κοσμητεία

Τσανακτσίδης Κ.

Κοσμήτορας

Καθηγητής

χωρίς ψήφο

Καθηγητής

χωρίς ψήφο

ΠΔΑ

Μπακούρος Ι.
Πρόεδρος
Βάγιου Παναγιώτα (ως 31Εκπρόσωπος προπτυχιακών
12-2022)
φοιτητών
Μπαϊραχτάρης Στέργιος
Εκπρόσωπος προπτυχιακών
(ως 31-12-2022)
φοιτητών
Μπέρσος Γρηγόρης (ως 31- Εκπρόσωπος προπτυχιακών
12-2022)
φοιτητών
Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. δεν έχουν ακόμη οριστεί.

Παρατηρήσεις

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Γ. Ακαδημαϊκά θέματα
6. Υγειονομικό πρωτόκολλο και οδηγίες για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022
Ο κ. Ν. Σαριαννίδης, εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για το
υγειονομικό πρωτόκολλο και οδηγίες για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους
2021-2022
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),

2.

Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και
ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»),

3.

Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν.
4610/2019 (Α’ 70 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»),

4.

Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας»,
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5.

Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»),

6.

Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114 - «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»),

7.

Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και
912/07-10-2019 (Β΄3814) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι
Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε
Αντιπρύτανη,

8.

Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019
(Β΄4160) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

9.

Το ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2022 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 20212022.»

10. Την πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Υγειονομικής Κρίσης,
11. Την εισήγηση του Τμήματος Ακαδημαϊκών θεμάτων,
αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση Υγειονομικού πρωτόκολλου και οδηγίες για την εξεταστική περίοδο
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ως ακολούθως:
Οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τη διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
Η εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται δια ζώσης
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2022 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 20212022.» και το άρθρο 11 «Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της
εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.».

Οδηγίες προς τους φοιτητές που νοσούν ή θα νοσήσουν με Covid-19 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής
περιόδου εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
1. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό
διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο
απομόνωσης (Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε
(5) ημέρες απομόνωσης και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ). Η απουσία τους από την
εξεταστική

διαδικασία

λόγω

νόσησης

θα

πιστοποιείται

από

την

πλατφόρμα

https://dilosi.services.gov.gr/.
2. Οι φοιτητές θα στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα, από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, στον
υπεύθυνο Covid και στη Γραμματεία του Τμήματος.
3. Με επιμέλεια των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις ακαδημαϊκές μονάδες, θα τους δοθεί
η ευκαιρία να εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.
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Γενικό πλαίσιο οδηγιών ΕΟΔΥ
1. Διαγνώστηκα θετικός με (αντιγονικό rapid ή μοριακό έλεγχο pcr) τι πρέπει να κάνω;
•

Παραμένω σε απομόνωση τουλάχιστον 5 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με άλλα άτομα.
. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες
απομόνωσης

•

Βγαίνω από την απομόνωση αν μετά το τέλος του 5ημερου δεν έχω συμπτώματα ή τα
συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα
24ωρο, χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει,
παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.

•

Κάνω χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση
διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της απομόνωσης

2. Έχω έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τι πρέπει να κάνω;
Α) είμαι εμβολιασμένος με ενισχυτική δόση ή εμβολιασμένος με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες
ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες :
•

Απαιτείται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής
μάσκας για 10 ημέρες και

•

Πραγματοποιώ (PCR ή Rapid AntigenTest) την 5ηημέρα μετά την έκθεση

Β) είμαι ανεμβολίαστος ή εμβολιασμένος με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή
με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση :
•

Μένω σε απομόνωση για 5 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με άλλα άτομα

•

Πραγματοποιώ (PCR ή Rapid AntigenTest) την 5η ημέρα μετά την έκθεση

•

Μετά την 5η μέρα κάνω χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95
ή FFP2) ή χρήση διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

3. Έχω self-test θετικό τι πρέπει να κάνω;
Η διενέργεια σε self-test είναι μια ενδεικτική διαδικασία και το αποτέλεσμα του (αν είναι θετικό)
δεν δηλώνεται στο εθνικό μητρώο Covid-19. Συνιστάται η επιβεβαίωση του αποτελέσματος με
PCR ή Rapid Antigen Test.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η αποφυγή δήλωσης νόσησης από κορωνοϊό Covid-19 προκειμένου να παραστούν οι φοιτητές στην
εξέταση, είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών/φοιτητριών ή άλλου μέλους της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι το δημόσιο
αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του
COVID-19. Η νομική βάση για την επεξεργασία των απλών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ.
γ΄ (συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση) και ε΄ (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής :
ΓΚΠΔ), των δε ειδικής κατηγορίας δεδομένων υγείας το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. θ΄ (δημόσιο συμφέρον
στον τομέα της δημόσιας υγείας) του ΓΚΠΔ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνει κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και,
ιδίως, για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη πρόσβαση / κοινολόγηση. Οι
φοιτητές/φοιτήτριες και τα λοιπά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για
τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών
δεδομένων και υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής τους, περιορισμού (προσωρινής αναστολής) της
επεξεργασίας ή εναντίωσης σε αυτήν. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για την άσκηση των παραπάνω
δικαιωμάτων που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ (άρθρα 15-18) και για κάθε ζήτημα επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Αν παρ’ όλα αυτά
θεωρήσετε ότι το ζήτημά που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το
πρακτικό ως ακολούθως:
Κοζάνη, 25-05-2022
Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας

Η γραμματέας της Συγκλήτου

Καθηγητής Ν. Σαριαννίδης

Δ. Βαβλιάρα
signed by
DESPOINA Digitally
DESPOINA VAVLIARA
Date: 2022.05.25
VAVLIARA 13:06:43 +03'00'
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