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Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητέ φοιτήτριες του Τμήματος,
Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων του νέου ακαδημαϊκού έτους και την
ανάληψη από εμένα της Προεδρίας του Τμήματος από την 1η Σεπτεμβρίου, σας
απευθύνω θερμούς χαιρετισμούς. Εύχομαι όλοι και όλες να είστε καλά στην
υγεία σας.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την έναρξη του Εξαμήνου που γίνεται σε
διαφορετικές συνθήκες από τις προηγούμενες χρονιές. Με βάση την απόφαση
του Υπουργείου Παιδείας για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και λαμβάνοντας
υπόψη το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, τα Υποχρεωτικά μαθήματα θα
διεξάγονται εξ’ αποστάσεως. Τα μαθήματα επιλογής θα διεξάγονται δια ζώσης,
αφού όλα έχουν ως ανώτατο αριθμό επιλογής τους 40 φοιτητές, εκτός από αυτά
που οι διδάσκοντες υπάγονται στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.
Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι και όλες (διδάσκοντες και φοιτητές/τριες)
είναι η προσέλευση και αποχώρηση από τους χώρους της Σχολής. Με την
είσοδό σας στους χώρους του Τμήματος θα πρέπει να φοράτε τις μάσκες στο
πρόσωπό σας. Στις εισόδους υπάρχουν τοποθετημένα σε βάσεις αντισηπτικά.
Πρέπει να γνωρίζετε σε ποια Αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να προσέρχεστε, να
μην δημιουργείτε πολυάριθμες ομάδες εκτός των Αιθουσών. Σε όλους τις

Αίθουσες και τα Εργαστήρια της Σχολής έχουν τοποθετηθεί επίσης αντισηπτικά.
Σημαντικό είναι να κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας.
Επιπλέον να σας ενημερώσω ότι το Κυλικείο δεν λειτουργεί. Μέχρι να λυθεί
αυτό το ζήτημα θα πρέπει να έχετε ένα μπουκάλι νερό μαζί σας.
Το σημαντικότερο όμως είναι να διαφυλάξουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, δηλ. εάν
οποιοσδήποτε φοιτητής/τρια δεν αισθάνεται καλά, έχει πυρετό ή συμπτώματα
που υποψιάζουν για ασθένεια, θα παρακαλούσα να μην προσέρχεται στο Τμήμα
και για τη δική του προστασία και για την προστασία των συμφοιτητών/τριών.
Καλύτερα να παραμένει στο σπίτι και θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον/ους
υπεύθυνο/ους για τη διαχείριση της νόσου Covid. Στο σημείο αυτό να
επισημάνω την συνείδηση του καθενός και της καθεμίας από εσάς. Για το Τμήμα
μας ως Υπεύθυνοι/ες ορίστηκαν ο Πρόεδρος Καθηγητής Α. Καραφύλλης,
(akarafil@eled.duth.gr, 2551030056) και η Γραμματέας του Τμήματος κ. Ε.
Παπανικολάου (epapanik@admin.duth.gr, 255030112). Ως αναπληρωτές τους
ορίστηκαν η Επικ. Καθηγήτρια κ. Μ. Κουγιουρούκη (mkougiou@eled.duth.gr,
2551030101) και το μέλος της Γραμματείας κ. Χρ. Δημητριάδου
(cdimit@admin.duth.gr, 2551030028). Ευθύνη των υπευθύνων είναι να
ειδοποιούν άμεσα τις πρυτανικές και αρμόδιες αρχές.
Αν υπάρξει φοιτητής ή φοιτήτρια που δεν θα αισθάνεται καλά κατά την
παραμονή του στους χώρους του Τμήματος, τότε πρέπει να ενημερώνονται
άμεσα οι υπεύθυνοι και ο/η φοιτητής/τρια να μεταβαίνουν στον ειδικό χώρο
που ορίστηκε και είναι το Γραφείο Διασύνδεσης (στον 1ο όροφο στο κτίριο
διοίκησης), να ειδοποιούνται οι υπεύθυνοι ώστε να ξεκινήσει η σχετική
διαδικασία ενημέρωσης αρμοδίων.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Αθανάσιος Τ. Καραφύλλης

