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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚON ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΑΡΘΡ. 13 ΠΑΡ.1 Ν. 4589/2019 Ψαχνά, 22-5-2020 

 
  Προς: - Φοιτητές Προγραμμάτων σπουδών  
   Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
   Ελλάδας 
    
    
  ΚΟΙΝ: - Μέλη Δ.Ε.Π. Γενικού Τμήματος, 
   - Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Γενικού Τμήματος 

- Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 
 

    
 
Θέμα: Διεξαγωγή μαθημάτων από 25 Μαΐου και εξής  - Νέα ανακοίνωση 
Σχετ.: α) Υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1699)  
 β) Άρθρο τριακοστό έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 90) 
 γ) Υπουργική Απόφαση 59181/Ζ1/20-5-2020 (Β’ 1935) 
 δ) Υπουργική Απόφαση 60720/Ζ1/21-5-2020 (Β’ 1971) 
 ε) Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ένταξης της 20-5-2020. 

 

Με προηγούμενη ανακοίνωσή μας ενημερώθηκε η κοινότητα του Συγκροτήματος Ευρίπου 
του Ε.Κ.Π.Α. ότι όλα τα μαθήματα όλων των προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας θα συνεχίσουν να υλοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι το πέρας του εξαμήνου, εκτός από 22 εργαστηριακά 
μαθήματα, για τα οποία ενδέχεται να διεξαχθούν και εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική 
παρουσία των φοιτητών.  

Το πρωί της 21/5/2020 λάβαμε την Υ.Α. 59181/Ζ1/20-5-2020 (Β’ 1935), η οποία περιλαμβάνει 
ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών 
πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την 
πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι: 

α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα δύναται 
να είναι μικρότερος από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, αλλά σε καμία περίπτωση 
μικρότερος από δέκα (10), υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα έχει υλοποιηθεί 
το σύνολο των διδακτικών ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών, 

β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 
δύο (2) εβδομάδες, κατά παρέκκλιση των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
του ισχύοντος Οργανισμού του Α.Ε.Ι., του ισχύοντος Κανονισμού του κάθε Προγράμματος Σπουδών 
και κάθε άλλης κανονιστικής απόφασης των οργάνων του Α.Ε.Ι. 
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γ) Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών δύναται να εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμός αυτών: 

γ1) αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν λόγω της προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 25.5.2020 έως και την 
ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως αυτή 
ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2, πέραν των υποχρεωτικών εβδομαδιαίων 
διδακτικών ωρών κάθε προγράμματος σπουδών, 

γ2) διεξαγωγή αυτών κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, καθώς και κατά τη διάρκεια 
της εξεταστικής περιόδου και το αργότερο έως την ολοκλήρωση αυτής, κατά παρέκκλιση 
της παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για 
την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε 
πρόγραμμα σπουδών. 

 

Το πρωί της 22/5/2020 λάβαμε την Υ.Α. 60720/Ζ1/21-5-2020 (Β’ 1971) που περιγράφει τον 
τρόπο επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
τους. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών 
πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία 
περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις εκτός χώρων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν 
δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφαρμόζονται τα εξής: 

α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά 
ολιγομελείς. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των 
εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού 
(1,5) μέτρου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Προς 
τούτο δύναται να δημιουργούνται περισσότερες ομάδες φοιτητών καθώς και να μειώνεται ο 
χρόνος διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης. 

β) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των 
εργαστηριακών ασκήσεων προς χρήση αυτού από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό. 

γ) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο. 

δ) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), που χρησιμοποιείται ανά 
περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής 
άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης. 

ε) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, 
οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μισή (1/2) ώρα, προκειμένου να υπάρξει 
ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την επόμενη 
ομάδα. 

στ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά. 

 

Οι επιπλέον δυνατότητες αλλά και περιορισμοί που αναφέρουν οι παραπάνω υπουργικές 
αποφάσεις οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων (όσων από 
αυτά πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία), που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του 
υφιστάμενου ωρολογίου προγράμματος. Προκειμένου να γίνει η επεξεργασία των νέων 
ωρολογίων προγραμμάτων, όπου αυτό απαιτείται, και να οργανωθεί πρόγραμμα καθαρισμού των 
εργαστηριακών χώρων σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, το Συμβούλιο Ένταξης αποφάσισε 
με την υπ’ αριθμ. 19/22-5-2020 σχετική απόφαση, ότι όλα τα εργαστηριακά μαθήματα, 
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συμπεριλαμβανομένων των 22 που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις με 
φυσική παρουσία φοιτητών, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και την επόμενη εβδομάδα από 25.5.2020 μέχρι 31.5.2020.  

 

Για τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων των είκοσι δύο (22) εργαστηριακών 
μαθημάτων που ενδέχεται να απαιτηθεί η φυσική παρουσία των φοιτητών θα εκδοθεί νέα 
ανακοίνωση του Συμβουλίου Ένταξης στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. 

Συνεπώς, καλούνται όλοι οι φοιτητές να μην προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος την 
εβδομάδα από 25.5.2020 μέχρι 31.5.2020, διότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα μάθημα με 
φυσική παρουσία φοιτητών. 

Κάθε επιμέρους ανακοίνωση που τυχόν προέβλεπε τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων με 
φυσική παρουσία κατά το χρονικό διάστημα 25.5.2020 μέχρι 31.5.2020 δεν ισχύει. 

 

 
 Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης 
 
 
 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
 Καθηγητής 


