
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης. Η διδασκαλία τους γίνεται με φυσική παρουσία 
των διδασκόντων και των διδασκομένων στις αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής, 
όπως αυτές ορίζονται στο αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Τα όσα 
ακολουθούν αποφασίστηκαν με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια της 
ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής μας και απαιτούν την πιστή τήρησή τους από 
όλους όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ι. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Στη Σχολή επιτρέπεται να προσέρχονται και να συμμετέχουν στην δια ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία μόνον όσοι πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις 
σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (άρθρα 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
119847/ΓΔ6/ΦΕΚ 4406/24-09-2021): 

 έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον 
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή 

 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 

 έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) 
ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν 
διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή 

 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 
οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.   

Καλούνται οι κκ φοιτητές που δεν διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά να μην προσέρχονται στη Σχολή για την αποφυγή εντάσεων. Εξάλλου 
η xρήση του e-class τους επιτρέπει να μην αποκοπούν από την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

ΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ  

Ο έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη συμμετοχή στη δια 
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ως εξής: 

(α) Στην κεντρική είσοδο της Νομικής Σχολής από εντεταλμένο προς τούτο 
προσωπικό του Πανεπιστημίου από τις 8.00 έως τις 20.00.  Προσερχόμενοι στη 
Σχολή, οι κκ φοιτητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους (σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή) και να επιδεικνύουν το απαιτούμενο κατά περίπτωση πιστοποιητικό ή 

https://law.auth.gr/wp-content/uploads/sites/57/2021/10/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B12021-2022.pdf


βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό τους μιας εκ των ανωτέρω 
προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα 
ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Συστήνεται στους κκ φοιτητές να 
προσέρχονται στη Σχολή μισή ώρα πριν από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του 
μαθήματος, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος.   

Δυνατότητα εισόδου υπάρχει μόνο από την κεντρική είσοδο και όχι από άλλες 
εισόδους, οι οποίες θα παραμείνουν κλειδωμένες. 

(β) Εντός των αμφιθεάτρων. Οι κκ φοιτητές κατά την είσοδό τους στο αμφιθέατρο 
θα πρέπει να αποθέτουν σε έντυπη μορφή και σε εμφανές σημείο του εδράνου που 
χρησιμοποιούν το απαιτούμενο κατά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση καθώς 
και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική 
ταυτότητα ή διαβατήριο). Επ’ αυτών ο διδάσκων ή άλλο εντεταλμένο προσωπικό του 
Τομέα μπορεί να πραγματοποιεί έλεγχο που μπορεί να είναι δειγματοληπτικός.     

ΙΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 

Η χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στη Σχολή είναι υποχρεωτική τόσο 
στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους υπόλοιπους χώρους (διαδρόμους, 
βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, Τομείς, κυλικείο). 

IV. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της Σχολής (μεγάλος αριθμός εγγεγραμμένων 
φοιτητών, πολυπληθή ακροατήρια και μικρά σχετικά αμφιθέατρα) αλλά και την 
ανάγκη προστασίας της ασφάλειας διδασκόντων και διδασκομένων η Σχολή 
προχωράει σε διάσπαση τμημάτων των ακροατηρίων στο μεγαλύτερο μέρος των 
μαθημάτων. Έτσι, σε όλα τα εξάμηνα σπουδών του χειμερινού εξαμήνου και όπου 
απαιτείται τα ακροατήρια χωρίζονται σε δύο τμήματα με ενιαία κατανομή για όλα 
τα εξάμηνα και με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου του φοιτητή ως εξής: Α-
Λ (1ο Τμήμα) και Μ-Ω (2ο Τμήμα). Οι λεπτομέρειες που αφορούν τις ώρες 
διδασκαλίας του κάθε τμήματος θα ανακοινωθούν αμέσως προσεχώς με 
ανακοινώσεις των Τομέων και για κάθε μάθημα ενόψει της έναρξης των 
μαθημάτων την 11η Οκτωβρίου 2021.  

Σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω ενισχυτικά ή συμπληρωματικά μαθήματα 

ή μαθήματα  εμβάθυνσης σε ειδικότερα θέματα, οι διδάσκοντες μπορούν να 

διοργανώνουν πέραν του κανονικού ωρολογίου προγράμματος, που θα 

ανακοινωθεί, επιπρόσθετα διαδικτυακά μαθήματα  ενισχυτικού χαρακτήρα, που θα 

απευθύνονται στο σύνολο των φοιτητών (ενιαίο τμήμα).  

Η ανωτέρω λύση που προκρίθηκε, ως ανταποκρινόμενη στο μέτρο του δυνατού στην 

τρέχουσα υγειονομική συγκυρία, μπορεί να τροποποιηθεί κατά την πρόοδο του 



εξαμήνου ανάλογα με τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας 

και τον όγκο της προσέλευσης των κκ φοιτητών στα μαθήματα.     

 

 

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις των καθημένων στα αμφιθέατρα έχει μειωθεί σημαντικά 

με ειδική σήμανση κάτι που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη και ανεπίτρεπτη την 

παρακολούθηση μαθήματος σε άλλο τμήμα από αυτό στο οποίο ανήκουν οι κκ 

φοιτητές. Εξάλλου, κατά την διάρκεια των μαθημάτων τα  παράθυρα των 

αμφιθεάτρων θα είναι ανοικτά, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους 

παριστάμενους.  

 

V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19 

 

Σε περίπτωση εκδηλώσεως περιστατικού COVID-19 μεταξύ των φοιτητών και για την 

εφαρμογή του σχετικού πρωτοκόλλου πιθανά υπόπτου ή επιβεβαιωμένου 

κρούσματος έχει ορισθεί υπεύθυνος ο Κοσμήτορας της Σχολής Καθηγητής Μιχάλης 

Δ. Χρυσομάλλης με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα Καθηγητή 

Θεοχάρη Δαλακούρα οι οποίοι πρέπει να ενημερωθούν με τους τρόπους 

επικοινωνίας που ορίζονται σε σχετική ανακοίνωση της Σχολής. 

 

VI. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

Το όπλο για την αντιμετώπιση από την πανδημία είναι το εμβόλιο κατά την 

παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Είναι παρήγορο ότι στην Σχολή μας 

παρουσιάζεται ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασθέντων φοιτητών κάτι που επιτρέπει, 

την έστω και προσεκτική επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία. Για όσους έχουν 

αμελήσει ή διστάζουν λειτουργεί εντός του Πανεπιστημίου εμβολιαστικό κέντρο για 

τους κκ φοιτητές:  Κυλικείο, στο κτιριακό συγκρότημα της Παλιάς Νομικής, την Πέμπτη 7-

10-2021 και την Παρασκευή 8-10-2021 και ώρα 12.00-14.00 και από Τρίτη 12-10-2021 κάθε 

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 12.00-14.00.    

 

 

VII. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ edupass.gov.gr 

 

Καλούνται οι κκ φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα να 

εγγραφούν στην εφαρμογή https://edupass.gov.gr/, που εξασφαλίζει τακτική 

https://edupass.gov.gr/


πληροφόρηση της Σχολής για την επιδημιολογική κατάσταση των φοιτητών της 

Σχολής και μας επιτρέπει έτσι να αναπροσαρμόζουμε καταλλήλως τις αποφάσεις μας 

για τη ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


