
Θέμα: Ενημέρωση για τη λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας κατά το χειμερινό εξάμηνο  
             του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και την έναρξη των μαθημάτων 
 
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,  
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο που θα γίνουν οι θεωρίες των μαθημάτων, οι 
εργαστηριακές ασκήσεις και τα φροντιστήρια κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021. Παράλληλα, στο μήνυμά μας αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας 
του Τμήματος Γεωπονίας στο επόμενο διάστημα.  
Ειδικότερα, στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο και σε συμφωνία με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) που εκδόθηκε στις 4/9/2020, η λειτουργία του Τμήματος και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών θα οργανωθούν ως ακολούθως:  
 
Χρήση μάσκας και χρήση υπηρεσιών του ΑΠΘ  
 
α) Η μάσκα είναι υποχρεωτική παντού μέσα στους κλειστούς χώρους των ΑΕΙ για φοιτητές και 
προσωπικό των ΑΕΙ. Εξαιρούνται πρακτικά μόνο τα γραφεία του προσωπικού των ΑΕΙ (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, 
υποψ. διδάκτορες, κ.λπ.), εκτός από τις περιπτώσεις που δέχονται στα γραφεία τους φοιτητές, οπότε 
πρέπει να φορούν όλοι μάσκα. Οπουδήποτε αλλού (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, 
διαδρόμους Σχολής, διαδρόμους Τομέων, κυλικείο, Βιβλιοθήκη, Γραμματεία, αναγνωστήριο κ.λπ.) η 
χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.  
 
β) Στη Βιβλιοθήκη και στο αναγνωστήριο (δίπλα στη Νησίδα) είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο 
από το προσωπικό όσο και από τους φοιτητές, καθώς και η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου. Στη 
Βιβλιοθήκη την αντίστοιχη ευθύνη της οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας έχει η υπεύθυνη της 
Βιβλιοθήκης κ. Πασίδου, η οποία και θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο λειτουργίας. 
Όσοι έχουν κάποιο αίτημα από τη Βιβλιοθήκη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν πρώτα μέσω email 
ή τηλεφωνικά με την υπεύθυνη.  
 
γ) Στη Γραμματεία, όλες οι συναλλαγές με τους φοιτητές θα γίνονται υποχρεωτικά με χρήση μάσκας. 
Και στην περίπτωση αυτή σας προτείνουμε και πάλι να προτιμάτε την επικοινωνία μέσω email ή 
τηλεφώνου, ενώ η προσέλευση στη Γραμματεία θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, κατά 
προτίμηση, κατόπιν ραντεβού.  
 
δ) Στα κυλικεία δεν θα υπάρχουν καρέκλες κ.λπ., θα πρέπει να εισέρχεστε (με μάσκα) μόνο για την 
αγορά του προϊόντος και θα αποχωρείτε σύντομα.  
 
Συμπερασματικά, οι φοιτητές υποχρεούνται να φορούν συνεχώς μάσκα αμέσως μόλις εισέρχονται 
σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο του ΑΠΘ. Αν θέλετε να τη βγάλετε, θα πρέπει να βγείτε έξω από το 
κτίριο.  
 
Οργάνωση μαθημάτων κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021  
 
1) Οι παραδόσεις θεωρίας σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και σε όλα τα επιλεγόμενα 
μαθήματα που είχαν πάνω από 50 εγγεγραμμένα άτομα έστω και μία φορά την τελευταία 3ετία, θα 
γίνουν από απόσταση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες θεωρίες θα γίνουν με 
τηλεδιάσκεψη, ενώ σε λίγα επιλεγόμενα μαθήματα θα γίνουν οι θεωρίες με φυσική παρουσία. Από 
απόσταση θα γίνουν και οι φροντιστηριακές ασκήσεις μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλεγόμενων), 
που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών.  



 
2) Τα εργαστήρια και φροντιστήρια που απαιτούν φυσική παρουσία θα γίνουν κανονικά (με φυσική 
παρουσία) σε τμήματα έως 30 ατόμων. Θα μεσολαβεί απολύμανση των αιθουσών στα διαλείμματα. Σε 
πολλά εργαστήρια ο αριθμός των φοιτητών θα είναι μικρότερος (συνήθως 12), με στόχο να 
διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτούμενων ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ τους. 
 
3) Λόγω των παραπάνω απαιτήσεων, το πρόγραμμα σπουδών θα έχει, για τη φετινή ακαδημαϊκή 
χρονιά, μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα εξής:  
 

 Πολλά εργαστήρια θα υλοποιούνται από νωρίς το πρωί (από τις 08:00) και αρκετές θεωρητικά 
μαθήματα θα διδάσκονται (από απόσταση) ακόμη και το απόγευμα, μέχρι και αργά το βράδυ 
(22:00). 

 

 θα ενημερώνεστε συνεχώς από τους διδάσκοντες των μαθημάτων μέσω μηνυμάτων και 
ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων 
και των φροντιστηρίων. 

 
Το Τμήμα θα συνεχίσει να σας ενημερώνει έγκαιρα με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και με αποστολή 
email. Θα θέλαμε και πάλι να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας και να παρακαλέσουμε ξανά 
για την κατανόηση και για τη βοήθειά σας στην προσπάθεια του Τμήματος να υλοποιήσει το 
Πρόγραμμα  Προπτυχιακών Σπουδών υπό τις παρούσες ιδιαίτερες συνθήκες.  
 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας  

Χρήστος Δόρδας 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας 

Στέφανος Κουνδουράς 

 


