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.  

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες του Τμήματός μας, 

 

Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων του νέου ακαδημαϊκού έτους 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 την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Με βάση την 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται δια 

ζώσης. Το Τμήμα μας ξεκινάει τα μαθήματα την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021. 

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 ακόμη και στον αύλειο χώρο θα πρέπει να φοράτε τις μάσκες στο 

πρόσωπό σας. Στις δύο κεντρικές πύλες της Σχολής Επιστημών Αγωγής θα 

υπάρχει έλεγχος, ώστε να εισέρχονται μόνο όσοι και όσες πληρούν τις 

προϋποθέσεις (εμβολιασμένοι, νοσήσαντες έως 6 μήνες και με Test, μοριακό 72 

ωρών ή Rapid 48 ωρών). Για το λόγο αυτό πρέπει να φροντίσετε να έχετε μαζί 

σας όλα τα σχετικά έγγραφα (ηλεκτρονικά ή έντυπα) και τις ταυτότητές σας 
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(Φοιτητικές ή Αστυνομικές). Στις εισόδους όλων των κτιρίων υπάρχουν 

τοποθετημένα αντισηπτικά. Πρέπει να γνωρίζετε σε ποια Αίθουσα διδασκαλίας 

πρέπει να προσέρχεστε με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και να μην 

δημιουργείτε πολυάριθμες ομάδες εκτός των Αιθουσών. Σημαντικό είναι να 

κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας, ενώ και στις Αίθουσες φροντίστε να κάθεστε 

με σχετικές αποστάσεις. 

Επιπλέον να σας ενημερώσω ότι το Κυλικείο της Σχολής δεν λειτουργεί. Μέχρι 

να λυθεί αυτό το ζήτημα θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 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, 

θα παρακαλούσα να μην προσέρχεται στο Τμήμα και για τη δική του προστασία 

αλλά και για την προστασία των συμφοιτητών/τριών του. Καλύτερα να 

παραμένει στο σπίτι, ενώ 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). Ευθύνη των υπευθύνων 

είναι να ειδοποιούν άμεσα τις πρυτανικές και αρμόδιες αρχές. 

Θα παρακαλέσω τις Επιτροπές έτους να επικοινωνήσουμε στις αρχές της 

εβδομάδας για να οργανωθούμε και με εθελοντικές ομάδες, σε όποιες 

περιπτώσεις χρειαστεί να συνδράμουν. 

 

Εύχομαι και πάλι να έχουμε μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Καθηγητής Αθανάσιος Τ. Καραφύλλης 
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