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Έκδοση 1.0 – 30/9/2021 

 
1. Οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται στον προαύλιο χώρο των αιθουσών διδασκαλίας ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

δεκαπέντε (15) λεπτά ΠΡΙΝ την έναρξη του μαθήματος. Συγκεκριμένα: 
i. Οι φοιτητές του Α΄έτους θα πρέπει να συγκεντρωθούν ΕΞΩ από την Κεντρική Είσοδο του κτιρίου 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
ii. Οι φοιτητές του Β΄και Γ΄έτους θα πρέπει να συγκεντρωθούν ΕΞΩ από το κτίριο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ – 

Σταύρος Νιάρχος. 
iii. Οι φοιτητές του Δ΄ έτους θα πρέπει να συγκεντρωθούν ΕΞΩ από την συνήθη είσοδο του κτιρίου 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που οδηγεί στις αίθουσες 
διδασκαλίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2 πόρτες δεξιά της κεντρικής εισόδου της 
Κεντρ. Βιβλιοθήκης).  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στους παραπάνω χώρους ΔΙΧΩΣ συνοδούς 
(π.χ., γονείς) για την αποφυγή μεγάλου συνωστισμού. Οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν 
προστατευτική μάσκα ΚΑΙ στους εξωτερικούς χώρους (λόγω συνωστισμού).  
 

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική η τήρηση αποστάσεων 
 

2. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4406/24.09.2021 κάθε φοιτητής υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού 
ελέγχου (μοριακού ή rapid) από το gov.gr, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική 
ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ο διαγνωστικός έλεγχος (μοριακός ή rapid) 
διενεργείται 2 φορές εβδομαδιαίως έως 48 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η 
δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φοιτητή. 

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) 
είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές α) σε όλους τους χώρους που διεξάγονται δια ζώσης 
μαθήματα, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, και γ) σε όλους εξωτερικούς 
χώρους που παρατηρείται συνωστισμός. 

4. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους 
αντισηπτικό για την απολύμανση των χεριών τους. 

5. Οι φοιτητές ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ εφόσον διαπιστώσουν ένα τουλάχιστον από τα 
παρακάτω συμπτώματα: 
 Πυρετός 
 Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη) 
 Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή 
 Κρυάδες 
 Ρίγος (τρέμουλο) 
 Μυαλγίες 
 Κεφαλαλγία 
 Πονόλαιμος 
 Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης 

6. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των 
μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος. 

7. Οι φοιτητές ακολουθούν τις οδηγίες των διδασκόντων ως προς την είσοδο, έξοδο και ταξιθεσία. 
8. Οι φοιτητές δεν πρέπει να αλλάζουν θέσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
9. Για την διευκόλυνση της εφαρμογής των ως άνω, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή η καθυστερημένη είσοδος των 

φοιτητών στις αίθουσες. 


