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      Λειτουργία Παιδαγωγικής Σχολής κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 

 

Η Παιδαγωγική Σχολή επιστρέφει σε κανονική ακαδημαϊκή λειτουργία με διά ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία, με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.  

Το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους 2021-2022 καθορίζεται από την υπ. αριθμ. 119847/ΓΔ6  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 
«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ  B 4406 – 24.09.2021). Σύμφωνα με την 
Κ.Υ.Α., πολύ συνοπτικά, προβλέπεται αποκλειστικά διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική 
παρουσία, χρήση των αιθουσών στη μέγιστη πληρότητα και υποχρεωτική τήρηση των μέτρων κατά της 
πανδημίας (χρήση μάσκας και προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή εργαστηριακού 
test).  

Παρακάτω εξειδικεύονται οι προετοιμασίες και τα προβλεπόμενα μέτρα για την επαναλειτουργία της 
Σχολής. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Εν όψει της διά ζώσης έναρξης του χειμερινού εξαμήνου έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω ενέργειες, 
αποσκοπώντας, στο μέτρο του δυνατού, στη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών για τον περιορισμό 
της διασποράς του κορονοϊού:  

 στους κοινόχρηστους χώρους διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε επιτραπέζιες ή 
επιτοίχιες συσκευές. Ειδικότερα στις εισόδους των κτιρίων υπάρχουν επιτοίχιες συσκευές παροχής 
αντισηπτικού και θερμομέτρησης 

 στους χώρους όπου γίνεται χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού διατίθεται στις/στους υπεύθυνες/ους 
υλικό απολύμανσης (Νησίδα Κοσμητείας, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα διδασκαλίας 04) 

 έχει γίνει προμήθεια υγειονομικού υλικού (μάσκες, ηλεκτρονικά θερμόμετρα κ.α.), που βρίσκεται 
στα θυρωρεία της Σχολής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 

 έχει αναρτηθεί στους κοινόχρηστους χώρους ενημερωτικό υλικό για την τήρηση των μέτρων 
προστασίας από τον κορωνοϊό, ενώ αντίστοιχο υλικό προβάλλεται στις οθόνες στο φουαγιέ του Πύργου 

 καθώς δεν προβλέπεται ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας, παρά το αίτημα της Σχολής, 
αποφασίστηκε για το κτιριακό συγκρότημα Πύργος-Λυόμενο η κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού 
σε δύο βάρδιες (τρία άτομα με ωράριο 6:30 -12:30 και ένα άτομο με ωράριο 13:00 - 19:00)  και μία βάρδια 
για το κτιριακό συγκρότημα στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29 

 καθαρίστηκαν ενδελεχώς όλες οι αίθουσες διδασκαλίας που είχαν παραμείνει κλειστές για περίπου 
1 ½ χρόνο 

 έχουν τοποθετηθεί στους τέσσερις ανελκυστήρες της Σχολής επαγγελματικές συσκευές εξαερισμού 
(Iris Elevator) 

 έχει γίνει παραγγελία μέσω της κεντρικής διοίκησης συσκευών εξαερισμού για τις τυφλές αίθουσες 
ή τις αίθουσες με ελλιπή φυσικό αερισμό (Πύργος: 05 & 101, Λυόμενο: 04 & 03, Νεόδμητο: Δ1), οι οποίες 

https://www.eled.auth.gr/wp-content/uploads/2021/09/1%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A6%CE%95%CE%9A.pdf
https://www.eled.auth.gr/wp-content/uploads/2021/09/1%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A6%CE%95%CE%9A.pdf
https://www.eled.auth.gr/wp-content/uploads/2021/09/1%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A6%CE%95%CE%9A.pdf
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αναμένεται να τοποθετηθούν τις επόμενες μέρες. Επιπλέον, έχουν ζητηθεί αντίστοιχες συσκευές για τις 
αίθουσες 01 και 02, στο υπόγειο του Λυόμενου κτιρίου της Σχολής καθώς και για την αίθουσα 202 στον 
Πύργο.  

 για το φυσικό αερισμό των κλειστών κοινόχρηστων χώρων των ορόφων του Πύργου έχει προβλεφθεί 
οι πόρτες των κλιμακοστασίων να παραμένουν ανοιχτές καθώς επίσης και τα υφιστάμενα παράθυρα των 
κλιμακοστασίων 

 έχει ρυθμιστεί το κεντρικό σύστημα εξαερισμού στο κτίριο Πύργος για εισαγωγή μόνο φρέσκου αέρα. 
Διευκρινίζεται ότι το κτίριο Πύργος διαθέτει ένα σύγχρονο κεντρικό σύστημα ψύξης/θέρμανσης με 
αυτόνομο σύστημα εξαερισμού. Μέσω των αεραγωγών που υπάρχουν σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους (αίθουσες, γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι), αντλείται ο υφιστάμενος αέρας, φιλτράρεται και 
επιστρέφεται καθαρός στους χώρους. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, το εν λόγω σύστημα έχει 
ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιστρέφει στους εσωτερικούς χώρους εξολοκλήρου νωπό αέρα. Το σύστημα 
φίλτρων, ελέγχεται και αντικαθίσταται ανά τακτά διαστήματα.  

 έχουν καθαριστεί όλα τα φίλτρα των κλιματιστικών μονάδων στις αίθουσες διδασκαλίας  

 έχει ελεγχθεί η λειτουργία των παραθύρων όλων των αιθουσών διδασκαλίας ώστε να μπορούν να 
ανοίγουν ανεμπόδιστα. 

 έχουν εξοπλιστεί οι μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας (Πύργος: μεγάλη ισογείου, μεγάλη 1ου ορόφου, 
Λυόμενο: 1 & 2, Νεόδμητο: αμφιθέατρο) με μικροφωνική εγκατάσταση (σταθερά μικρόφωνα ή/και 
μικρόφωνα πέτου) για τη βελτίωση της ακουστικής απόδοσης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 119847/ΓΔ6  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α., ΦΕΚ  B 4406 – 24.09.2021) 
που ρυθμίζει τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., τα μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής που συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρο 3):  

1. να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό 
COVID-19, ή 
  
2. να 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 
  
3. να έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους 
ως θετικό κρούσμα κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή 
 
4. να 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 οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και 
την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει 
αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (άρθρο 4) 
 

Ειδικό προσωπικό υγειονομικού ελέγχου θα βρίσκεται καθημερινά στις εισόδους των κτιρίων της 
Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος, Λυόμενο, κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 
29), όπου θα γίνεται έλεγχος τήρησης των μέτρων που αφορούν στις προϋποθέσεις εισόδου σε χώρους 
της Σχολής. Καθώς προβλέπεται να δημιουργείται συνωστισμός κατά τον έλεγχο, οι εργαζόμενοι/ες 
(διδακτικό, λοιπό, διοικητικό προσωπικό) δύνανται να ελέγχονται κατά προτεραιότητα.   

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται 
να φέρει και σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 
αποδεικνύει την τήρηση μιας εκ των παραπάνω  προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο 
ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

Επιπλέον, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές οφείλουν να τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση 
εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε 
εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου 
πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία, μαζί με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Η διδάσκουσα/ο 
διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων. Ιδιαίτερα την πρώτη 
εβδομάδα σας προτρέπουμε να προβαίνετε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. 

Η παρακολούθηση τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 από κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που 
συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία θα πραγματοποιείται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr» σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), στην 
οποία όλα τα μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής είναι καταρχήν υπόχρεα να εγγράφονται. 

Μετά το πέρας των μαθημάτων όλοι και όλες πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες 
διδασκαλίας. Οι αίθουσες θα παραμένουν εντελώς άδειες για τουλάχιστον 20-25’ μεταξύ των 
μαθημάτων. Επιπρόσθετα, πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους 
κλειστούς χώρους της Σχολής. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ (άρθρο 5) 

Η σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες 
προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους όπου 
διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της 
Σχολής και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Σχολής όπου παρατηρείται συνωστισμός. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρακαλείσθε να μην μετακινείτε τη μάσκα από το πρόσωπό σας 
για κανέναν λόγο.  

Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές και το τακτικό και 
έκτακτο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η διεξαγωγή των 
οποίων δεν είναι εφικτή  με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) 
καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι 
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων). 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 (Υγειονομικό Πρωτόκολλο) 

Εάν φοιτήτρια /  φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα COVID-19,  υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους 
διδάσκοντες / τις διδάσκουσες  των μαθημάτων, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. 
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Στη συνέχεια, οι διδάσκοντες / διδάσκουσες υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την/τον υπεύθυνη/ο  
διαχείρισης COVID-19 της Παιδαγωγικής Σχολής, προκειμένου να εφαρμοστεί το υγειονομικό 
πρωτόκολλο. Ειδικότερα για το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, υπεύθυνος 
διαχείρισης είναι ο κ. Ιωάννης Μιχάλης, imichal@nured.auth.gr και για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, η κα Ελένη Κουϊμτζή, ekouimtz@eled.auth.gr 

 

 
ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ  
 
 

Η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής 
 

Δόμνα Κακανά, καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε. 
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