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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Έναρξη μαθημάτων:

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωγραφίας ότι η διδασκαλία των
μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα ξεκινήσει
τη Δευτέρα 18/10/2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και κάθε μορφή
εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά δια ζώσης, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
4406/24-9-2021) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
μέτρα για την αποφυγή́ διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά́ το ακαδημαϊκό́ έτος
2021-2022».

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία:

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε είδους
εκπαιδευτική διαδικασία εφόσον πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

● έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19, ή

● έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό
COVID-19, ή

● έχουν νοσήσει από κορωνοϊό 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

● 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 θα
βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε φοιτητή/τρια. Επισημαίνεται ότι, η διάρκεια ισχύος
του αποτελέσματος του εργαστηριακού ελέγχου είναι 48 ώρες.
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Διαδικασία ελέγχου:

Η διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων κατά την
προσέλευση στο Πανεπιστήμιο θα γίνεται στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου, επί
της οδού Ελ. Βενιζέλου 70 (σε περίπτωση που τα μαθήματα διεξάγονται στο κτήριο της
οδού Χαροκόπου 89, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται απευθείας στο συγκεκριμένο
κτήριο) από έκτακτο προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό
αυτό. Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιδεικνύουν
σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που
αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό τους μιας εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων,
καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο). Επίσης, υποχρεούνται να επιδεικνύουν τα ίδια έγγραφα
(πιστοποιητικό ή βεβαίωση απαιτούμενο ανά περίπτωση και σχετικό έγγραφο
ταυτοπροσωπίας) κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας εφόσον ζητηθεί από
τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος.
Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
(πρακτικά συνεδρίασης Συγκλήτου 436/27.09.2021), στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής
συνωστισμού και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
θα προσαρμόσουν τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι
φοιτητές/τριες διαφορετικών Τμημάτων που εδράζονται στον ίδιο χώρο να
προσέρχονται διαφορετική χρονική στιγμή. Το ίδιο θα ισχύει, στο μέτρο του εφικτού,
για φοιτητές/τριες διαφορετικών ετών του ίδιου Τμήματος.

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων:

● Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσέρχονται αυστηρά 15 λεπτά νωρίτερα από την
έναρξη του μαθήματος στο Πανεπιστήμιο και η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας
θα είναι εφικτή αυστηρά έως την ώρα έναρξη του μαθήματος που αναγράφεται στο
ωρολόγιο πρόγραμμα.

● Για όσα μαθήματα θα ξεκινούν, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, από ώρα
09:30 π.μ., οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσέρχονται στο Πανεπιστήμιο
αυστηρά στις 09:15 π.μ., προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος για τον απαιτούμενο
έλεγχο στην κεντρική είσοδο. Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας θα γίνεται μέχρι
τις 09:30 π.μ. και πέραν αυτής της ώρας δεν θα είναι εφικτή.

● Οι αίθουσες διδασκαλίας θα λειτουργήσουν στη μέγιστη πληρότητά τους και δεν θα
είναι δυνατή η είσοδος σε υπεράριθμους φοιτητές/τριες και όρθιους.

● Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει το
απαραίτητο κενό ανάμεσα στα μαθήματα διαφορετικών ετών που
πραγματοποιούνται στην ίδια αίθουσα, ώστε να είναι εφικτός ο καθαρισμός τους και
να διασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός τους. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαστήρια,
που θα καθαρίζονται πριν από τη χρήση τους από διαφορετικές ομάδες φοιτητών.

● Για να είναι εφικτή η εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού́ ή
επιβεβαιωμένου περιστατικού́ COVID-19 κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, θα
καταγράφεται η θέση στην οποία κάθεται ο φοιτητής στο εργαστήριο ή την αίθουσα
(υπάρχει αρίθμηση στις καρέκλες ή στα θρανία ανάλογα με την αίθουσα). Με
μέριμνα του διδάσκοντα κατά την έναρξη του κάθε μαθήματος, ο κάθε φοιτητής
καταγράφει τη θέση του σε σχετικό έντυπο. Μετά τη λήξη του μαθήματος, το
έντυπο καταγραφής θέσης θα διατηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος για το
χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο πρωτόκολλο. Οι φοιτητές μεριμνούν ώστε
να κάθονται στην ίδια θέση κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, προκειμένου να είναι
εφικτή η εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Οι φοιτητές δεν θα πρέπει να μετακινούν τα
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καρεκλάκια σε καμία περίπτωση είτε εντός της αίθουσας είτε μεταξύ αιθουσών,
ώστε να μην περιπλέκεται η διαδικασία ιχνηλάτησης πιθανών κρουσμάτων.

● Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με
κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική: α) σε όλους τους χώρους που θα
διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς
χώρους του Πανεπιστημίου και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του
Πανεπιστημίου που παρατηρείται συνωστισμός.

● Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ποτών και φαγητών εντός των αιθουσών
διδασκαλίας.

Για ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος
θα υπάρχει τακτική ενημέρωση από τη Γραμματεία και τα μέλη του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Τμήματος (ανάλογα και με τις ιδιαίτερες συνθήκες που πιθανόν
διαμορφωθούν μελλοντικά), γι’ αυτό και οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν
τακτικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης e-class.

Επίσης στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει δημιουργηθεί η ενότητα
“Διαχείριση COVID-19” όπου αναρτάται σχετικό υλικό:
https://www.hua.gr/index.php/el/covid-19

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
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