Εξειδικεύσεις, συμπληρωματικά ζητήματα, διευκρινίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών περιγράφει όλες τις πλευρές τις ακαδημαϊκής
λειτουργίας σε συνθήκες COVID και σας καλούμε να το μελετήσετε και να λαμβάνετε σχολαστικά όλα τα μέτρα
προστασίας που περιγράφει. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιστήμη (την οποία όλοι
υπηρετούμε) έχει δείξει ότι το βασικό όπλο που διαθέτουμε ενάντια στην πανδημία είναι το εμβόλιο. Αυτό είναι
το μόνο που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ολοκληρωτική επιστροφή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
Καλούμε τους φοιτητές, που για διάφορους λόγους δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, να σπεύσουν να το κάνουν,
αποδεικνύοντας ότι το Πανεπιστήμιο ήταν και παραμένει φάρος γνώσης και ορθολογισμού για όλη την κοινωνία.
Για τη διευκόλυνση των φοιτητών και όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας το Πανεπιστήμιο μας έχει φροντίσει για
τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων σε κομβικά σημεία των εγκαταστάσεων του. Επίσης, καλούμε τους
φοιτητές να εγγραφούν στο πλατφόρμα edupass που έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη διευκόλυνση της
διαδικασίας ελέγχου με ταυτόχρονη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια αναφέρονται
ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων που προσφέρονται
από το ΤΜΗΥΠ σύμφωνα με το παραπάνω πρωτόκολλο και τη σχετική ΚΥΑ (βλ. ΦΕΚ 4406, 24.09.2021).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδος και παραμονή εντός των κτιρίων καθώς και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
πραγματοποιείται με την ορθή χρήση προστατευτικής μάσκας κατάλληλων προδιαγραφών και προϋποθέτει
την κατοχή και επίδειξη των απαραίτητων πιστοποιητικών κατά τον έλεγχο.
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Αίθουσες διδασκαλίας:
i.
Η μέγιστη πληρότητα κάθε αίθουσας καθορίζεται με βάση τον αριθμό των καθισμάτων που
έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Αμφιθέατρο Γ: 244 θέσεις.
Δ1: 110 θέσεις. Δ2: 110 θέσεις. Αμφιθέατρο ΒΑ: 432 θέσεις. Β4: 154 θέσεις. Β3: 82 θέσεις.) Η
υπέρβαση αυτών των ορίων δεν επιτρέπεται. Για τη διεξαγωγή κάθε μαθήματος με
υγειονομικά ασφαλή τρόπο, είναι απαραίτητο όλοι οι φοιτητές να κάθονται στα υφιστάμενα
καθίσματα με τρόπο που να αποφεύγεται ο συνωστισμός (π.χ. αφήνοντας κενά, αν αυτό είναι
εφικτό). Επίσης απαγορεύεται η λήψη τροφής, καφέ, αναψυκτικών, κ.λπ. εντός των αιθουσών
και πρέπει να αποφεύγεται οποιοσδήποτε συνωστισμός στους κοινόχρηστους κλειστούς
χώρους.
ii.
Τα καθίσματα στις αίθουσες θα φέρουν εμφανή αρίθμηση 1. Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να
γνωρίζει τη θέση στην οποία κάθεται σε κάθε διάλεξη (και να κρατάει σχετικό αρχείο).
Εκτιμάται ότι η αρίθμηση των θέσεων θα είναι χρήσιμη για: α) την ιχνηλάτηση επαφών σε
περίπτωση εμφάνισης κρούσματος και β) τον έλεγχο των πιστοποιητικών. Παρόμοια
διαδικασία αρίθμησης θα πρέπει να εφαρμόζεται και στους χώρους όπου διεξάγονται
εργαστηριακές ασκήσεις.
iii.
Ο εξαερισμός των αιθουσών θα γίνεται στο ενδιάμεσο μεταξύ διαλέξεων με άνοιγμα των
παραθύρων και των θυρών από τον διδάσκοντα της προηγούμενης διάλεξης. Οι αίθουσες θα
παραμένουν κενές καθ’ όλο το ενδιάμεσο διάστημα.
iv.
H δίωρη διάλεξη μπορεί να είναι συνεχόμενη διάρκειας 90 λεπτών, χωρίς ενδιάμεσο
διάλειμμα (για να αποφευχθεί η καθυστέρηση του επανελέγχου). Αυτό επιτρέπει να υπάρχει
χρόνος 30 λεπτών μεταξύ δύο διαδοχικών διαλέξεων, προκειμένου να γίνει εξαερισμός της
αίθουσας και ελεγχόμενη προσέλευση. Στο ίδιο πλαίσιο, κατά την τρίωρη διάλεξη μπορεί να
γίνεται μόνον ένα ενδιάμεσο διάλειμμα ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος μεταξύ
διαδοχικών διαλέξεων.
v.
Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει απολυμαντικό στο έδρανο και – αν είναι εφικτό – πριν την είσοδο
στην αίθουσα.
vi.
Οι αίθουσες αναμένεται να καθαρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Στην κατεύθυνση
αυτή γίνονται ήδη προσπάθειες από το Πανεπιστήμιο για την επέκταση των συμβάσεων του
προσωπικού καθαριότητας ώστε να καλύπτεται όλο το ωράριο λειτουργίας των αιθουσών.

Η σήμανση θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.
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vii.

Ό,τι αναφέρεται για τις αίθουσες θα ισχύει και για τους χώρους όπου διεξάγονται
εργαστηριακές ασκήσεις.
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Αποφυγή υπερχείλισης αιθουσών: Σε κάποιες αίθουσες (κυρίως στη Β4) είναι πιθανό ότι οι φοιτητές
που θα προσέλθουν για παρακολούθηση θα είναι περισσότεροι από τον αριθμό καθισμάτων, πράγμα
που θα οδηγήσει σε υπερπληρότητα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστες και άβολες
καταστάσεις όπου φοιτητές δεν θα μπορούν να καθίσουν επειδή ήρθαν αργότερα από άλλους
συμφοιτητές τους (για λόγους που ίσως δεν ευθύνονται). Για να αποφευχθούν αυτές οι καταστάσεις
προτείνονται τα εξής:
i.
Όταν διεξάγεται μάθημα κορμού στη Β4, δύναται να γίνεται αναμετάδοση της διάλεξης στην
αίθουσα Β3 (εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη). Για το σκοπό αυτό, με ευθύνη του ΥΚ, θα
εγκατασταθεί στη Β3 ο αναγκαίος εξοπλισμός (Υπολογιστής, Προβολικό, Οθόνη, Ηχεία,
σύνδεση στο δίκτυο). Οι «πλεονάζοντες» φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα από τη Β3.
ii.
Αν διαπιστωθεί υπερπληρότητα και η παραπάνω διαδικασία δεν επαρκεί, τότε παράλληλα με
τη δια ζώσης μπορεί να δίνεται η δυνατότητα για εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω Zoom
είτε με άλλον πρόσφορο τρόπο (σύγχρονο ή ασύγχρονο) λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
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Έλεγχος πιστοποιητικών:
i.
Ως αρμόδιο προσωπικό για τον έλεγχο πιστοποιητικών εντός των κτιρίων και των αιθουσών
θεωρούνται όλοι οι διδάσκοντες στο τμήμα, καθώς και το διοικητικό προσωπικό, οι φύλακες
του πανεπιστημίου και οι υγειονομικοί ελεγκτές.
ii.
Οι φοιτητές, κατά την προσέλευσή τους στις διαλέξεις, τα φροντιστήρια και τα εργαστήρια,
θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα πιστοποιητικά που προβλέπει η νομοθεσία (δηλαδή
βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου καθώς
και φοιτητική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας). Τα πιστοποιητικά θα
τοποθετούνται πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους εντός των αιθουσών όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.
iii.
Ο έλεγχος των πιστοποιητικών θα γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΚΥΑ που έχουν
εκδοθεί για τη διά ζώσης διδασκαλία (βλ. ΦΕΚ 4406, 24.09.2021). Επίσης συστηματικοί
έλεγχοι (καθολικοί και δειγματοληπτικοί) θα πραγματοποιούνται από αρμόδιο προσωπικό
του Πανεπιστημίου στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια καθώς και σε όλους τους
χώρους και τις εισόδους του κτιρίου.
iv.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι κάποιος φοιτητής δεν πληροί τις
προϋποθέσεις, τότε καταγράφεται το όνομα του φοιτητή και στη συνέχεια αυτός αποχωρεί.
Σε περίπτωση άρνησης αποχώρησης εκ μέρους του φοιτητή, το μάθημα διακόπτεται από τον
διδάσκοντα. Επίσης το μάθημα διακόπτεται σε περίπτωση άρνησης του φοιτητή να επιδείξει
τα σχετικά πιστοποιητικά και ταυτόχρονης άρνησης του να αποχωρήσει.
v.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως (σύμφωνα
με το ωρολόγιο πρόγραμμα). Όσοι προσέρχονται μετά την έναρξη του μαθήματος δεν θα
γίνονται δεκτοί στην αίθουσα διότι ο χρόνος πιστοποίησής τους θα συρρικνώνει ακόμη
περισσότερο τον πραγματικό χρόνο μαθήματος.
vi.
Δεδομένων των χρονικών περιορισμών που προκαλούν τα παραπάνω μέτρα ελέγχων και
εξαερισμού, για οποιαδήποτε ανακοίνωση που δεν αφορά το μάθημα πρέπει να λαμβάνεται
έγκαιρα η άδεια του διδάσκοντα. Η ανακοίνωση πρέπει να γίνεται από ένα μόνον άτομο που
θα έχει επιδείξει έγκυρο πιστοποιητικό και έγγραφο ταυτοποίησης πριν την έναρξη του
μαθήματος και την είσοδό του στην αίθουσα.

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές: Σας προσκαλούμε να συνεργαστούμε όλοι για την ασφαλή και ομαλή
διεξαγωγή αυτού του ιδιαίτερου εξαμήνου. Καλή αρχή!
Καθηγητής Ε. Γαλλόπουλος
Πρόεδρος ΤΜΗΥΠ΄

2

