
 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
 

Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ  
  

 

                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/22-09-2020 

Απόσπασμα Πρακτικού 

 

 

 

Στο Αιγάλεω, σήμερα 22-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., εξαιτίας των συνθηκών 

έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της 

διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, συμμετείχαν εξ αποστάσεως (με χρήση της εφαρμογής 

Microsoft Teams) σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη της Συγκλήτου που συγκροτήθηκε 

με τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη, ανασυγκροτήθηκε με τη με αριθμ.                   

49968/3-10-2019 Πράξη και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 61334/11-09-2020 Πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τη με αριθμ. πρωτ. 64054/21-09-2020 

Πρόσκληση του Πρύτανη : 
 

1. Παναγιώτης Καλδής Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Καλδέλλης Καθηγητής, Μέλος 

3. Γραμματή Πάντζιου Καθηγήτρια, Μέλος 

4. Ευσταθία Παπαγεωργίου Καθηγήτρια, Μέλος 

5. Κλειώ Σγουροπούλου Καθηγήτρια, Μέλος 

 Κοσμήτορες   

6. Γεώργιος Ιωαννίδης 
 

Σχόλης Μηχανικών 

7. Αθανάσιος Σπυριδάκος 

 
 

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών 

8. Χαράλαμπος Πρέσσας 
 
 

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 

9. Λήδα Γώγου 
 
 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

10. Ιωάννης Τσάκνης 
 

 

Σχολής Επιστημών Τροφίμων 

11. Ελπίδα Πάβη 
 

Σχολής Δημόσιας Υγείας 

 Σχολή Μηχανικών :  

12. Γεώργιος Βαρελίδης 
 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Μηχανικών 

13. Ιωάννης Βογιατζής 

 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και 

Υπολογιστών 

14. Θεόδωρος Γεροστάθης  Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών 

15. Ιωάννης Καλατζής 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Βιοϊατρικής 

16. 
Ευστάθιος Κυριάκης - 

Μπιτζάρος 

 

Πρόεδρος Τμ. Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

17. Γεώργιος Πρινιωτάκης 
Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 

Παραγωγής 

18. Κωνσταντίνος Στεργίου 
 

Πρόεδρος Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών 

19. Ανδρέας Τσάτσαρης 
Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής 

./.. 
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Σελίδα  2 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  
 

 Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

20. Χαρίσιος Ασημόπουλος 
 

 

Πρόεδρος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας 

21. Γεώργιος Γιαννακόπουλος 

 
 

Πρόεδρος Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης  

22. Απόστολος Γιοβάνης 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων 

23. Δημήτριος Λαλούμης 
 

Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Τουρισμού 

24. Άννα Σαϊτη 
Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Αγωγής και Φροντίδας στην 

Πρώιμη Παιδική Ηλικία 

25. Νικόλαος Συκιανάκης 
 

Πρόεδρος Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 

26. Αναστασία Μαρκίδου 

 
 

Πρόεδρος Τμ. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών 

27. Ευφροσύνη Μουζακίτου  Πρόεδρος  Τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 

28. Γεώργιος Παναγιάρης 

 

Πρόεδρος Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 

Τέχνης 

29. Απόστολος Παπαποστόλου Πρόεδρος Τμ. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 

 Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

30. Γεώργιος Γιόφτσος Πρόεδρος Τμ. Φυσικοθεραπείας 

31. 
Αικατερίνη Λυκερίδου-

Αβραμιώτη 

Πρόεδρος Τμ. Μαιευτικής 

32. Ιωάννα Τζονιχάκη Πρόεδρος Τμ. Εργοθεραπείας 

33. Γεωργία Φασόη Πρόεδρος Τμ. Νοσηλευτικής 

34. Δημήτριος Χανιώτης Πρόεδρος Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών 

 Σχολή Επιστημών Τροφίμων  

35. Βασιλεία Σινάνογλου Πρόεδρος Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

36. Ιωάννης Παρασκευόπουλος Πρόεδρος Τμ. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 

 Σχολή Δημόσιας Υγείας  

37. Αρετή Λάγιου 
 

Πρόεδρος Τμ. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 

38. Γεώργιος Ντουνιάς 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

 Εκπρόσωποι  

39. Μαρία Καλτσογιάννη Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων 

40. Βασιλική Κώτση Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. 

41. Νεκτάριος Σταυρόπουλος Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. 
 
 
 

 

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν έχουν υποδειχθεί.  

 

 

 

./.. 
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Σελίδα  3 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

Στη συνεδρίαση μετέχει και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος 
 

 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης 

Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων. 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

..................................................................................................................................................... 

Θ έ μ α  3 ο : «Εναρμόνιση της Πράξης 13/31-08-2020, Θέμα 3ο της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχετικά με την «Εκπαιδευτική Διαδικασία : 

Α. των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

Β. των Προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021»,  
 

με τα Προβλεπόμενα στη με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) 

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, Σχετικά με τη «Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Μέτρα για την Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού 

COVID-19 κατά τη Λειτουργία τους». 

....................................................................................................................................................... 
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Σελίδα  4 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  
 

Θ Ε Μ Α  3 ο  
 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως 

της παρ. 2α του άρθρου 57. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ. Α΄) : «Συνέργειες Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία 

του Κράτους και Λοιπές Διατάξεις». 

5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.΄) Διαπιστωτική 

Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το : «Διορισμό Πρύτανη και 

Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη με αριθμ. 

105167/Ζ1/12-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 650/19-08-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) «Παράταση της Θητείας του 

Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 49968/3-10-2019 Πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

8. Τη με αριθμ. 51930/17-07-2020 (Φ.Ε.Κ. 3143/30-07-2020, τ. Β΄) Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των 

Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής». 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 61334/11-09-2020 Πράξη «Τροποποίησης Ανασυγκρότησης της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής. 

10. Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 783/10-03-2020, τ. Β΄) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας 

και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και 

Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του Μέτρου της Προσωρινής Απαγόρευσης 

Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Σχολικών 

Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 

Φροντιστηρίων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, 

Δημοσίων και Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας για το Χρονικό Διάστημα 

από 11-03-2020 Έως και 24-03-2020». 

11. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τ. Α΄) : «Κατεπείγοντα 

Μέτρα Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-

19 και της Ανάγκης Περιορισμού της Διάδοσής του». 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 26485/17-03-2020 (με ΑΔΑ : ΩΜΒΡ46Μ9ΞΗ-ΑΧΔ) Απόφαση του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τα «Μέτρα και Οδηγίες 

Λειτουργίας των  Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΑΔΑ για την Αντιμετώπιση των Αρνητικών 

Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και τον Περιορισμό της Διάδοσής 

του». 
Τη με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 956/21-03-2020, τ. Β΄) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας 

και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και 

Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του Μέτρου της Προσωρινής Απαγόρευσης 

Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Σχολικών 

Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 

Φροντιστηρίων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, 

Δημοσίων και Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας, Προσωρινής Απαγόρευσης 

των Εκπαιδευτικών Εκδρομών Εντός και Εκτός της Χώρας και Προσωρινής Απαγόρευσης  

./.. 
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Σελίδα  5 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  
 

Μετακινήσεων και Επισκέψεων Μαθητών, Φοιτητών, Σπουδαστών και  Εκπαιδευτικών, 

Καθώς και Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας Ελληνόγλωσσων Σχολικών Μονάδων 

και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών του Εξωτερικού για το Χρονικό Διάστημα από                   

21-03-2020 Έως και 10-04-2020». 

13. Τη με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-04-2020 (Φ.Ε.Κ. 1293/10-04-2020, τ. Β΄) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας 

και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και 

Αθλητισμού – Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2103-2020 (Β΄ 956) έως και τις 10-05-2020». 
14. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/14-02-2005, τ. Α΄) : «Μέτρα για τη Διασφάλιση 

της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά τη Διαδικασία Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων».  

15. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α΄) : «Ενίσχυση της Διαφάνειας 

με την Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 

Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις και 

η Τροποποίηση Αυτού με το Άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α΄). 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137/29-08-2019, τ. Α΄) : «Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

Προστασία των Φυσικών προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και Άλλες 

Διατάξεις». 

17. Τη με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών, Σχετικά με τη «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Μέτρα για την Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 κατά 

τη Λειτουργία τους». 

18. Τη με αριθμ. πρωτ. 26163/16-03-2020 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, σχετικά με τον «Ορισμό Επιτροπής Ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε Θέματα Σχετικά με την Αντιμετώπιση της COVID-19». 

19. Την Πράξη 6/19-05-2020 (Θέμα 5ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

σχετικά με το «Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020 : 

Α. Ολοκλήρωση Κλινικών και Εργαστηριακών Μαθημάτων και 

Β. Διενέργεια Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου  

των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».  

18. Την Πράξη 6/19-05-2020 (Θέμα 6ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

σχετικά με το «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής :  

Α. Επαναπροσδιορισμός Εαρινού Εξαμήνου του  Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 και 

Β. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο – Έναρξη και Λήξη Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021» 

20. Την Πράξη 7/26-05-2020 (Θέμα Μοναδικό) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, σχετικά με την «Εναρμόνιση της Πράξης 6/19-05-2020, Θέμα 5ο της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχετικά με το «Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020 : 

Α. Ολοκλήρωση Κλινικών και Εργαστηριακών Μαθημάτων και 

Β. Διενέργεια Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου  

των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,  

με τα Προβλεπόμενα στις : 

α. με αριθμ. 59181/Ζ1/19-05-2020 (Φ.Ε.Κ. 1935/20-05-2020, τ. Β΄) Απόφαση του 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σχετικά με τις «Ρυθμίσεις Σχετικά με την 

Εκπαιδευτική Διαδικασία των Προγραμμάτων Σπουδών Πρώτου και Δεύτερου Κύκλου, τη 

Διενέργεια Κλινικών και Εργαστηριακών Ασκήσεων, την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και 

τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-

2020» και 
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β. με αριθμ. 60720/Ζ1/21-05-2020 (Φ.Ε.Κ. 1971/21-05-2020, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Σχετικά με τον «Τρόπο 

Επαναλειτουργίας της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Δομών των Α.Ε.Ι. Μετά την Προσωρινή Απαγόρευση 

Λειτουργίας τους»». 

21. Την Πράξη 11/16-07-2020 (Θέμα 13ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

σχετικά με τη «Διενέργεια Εξετάσεων Β΄ Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

22. Τη Συνεδρίαση – Πρόταση 9/25-08-2020 της Επιτροπής για την Ενημέρωση της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε Θέματα Σχετικά με την 

Αντιμετώπιση της COVID-19, στην οποία μεταξύ άλλων προτείνεται ένα μικτό σύστημα 

υλοποίησης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους                           

2020 – 2021, ήτοι υλοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων εξ αποστάσεως και μόνον των 

κλινικών και εργαστηριακών μαθημάτων δια ζώσης με την προϋπόθεση ο αριθμός των 

συμμετεχόντων φοιτητών να μην υπερβαίνει τους τριάντα (30). 

23. Την Πράξη 13/31-08-2020 (Θέμα 3ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Σχετικά με την «Εκπαιδευτική Διαδικασία : 

Α. των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

Β. των Προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021» 

24. Την Πράξη 23/15-09-2020 (Θέμα 25ο) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, σχετικά με την «Έγκριση «Πρωτόκολλου Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή 

Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 Σύμφωνα με τις Διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 115744/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) : «Λειτουργία των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Μέτρα για την Αποφυγή Διάδοσης του 

Κορωνοϊού COVID-19 κατά τη Λειτουργία τους» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

25. Το γεγονός ότι, μετά την έκδοσης της με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ.              

3707/4-09-2020, τ. Β΄) ΚΥΑ κατέστη επιτακτική η επικαιροποίηση της Πράξης                       

13/31-08-2020, Θέμα 3ο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

26. Την ιδιαίτερη χωροταξική κατανομή των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρείς (3) Πανεπιστημιουπόλεις : α. Άλσους Αιγάλεω,               

β. Αρχαίου Ελαιώνα και γ. Αθηνών. 

27. Την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τις απαιτήσεις κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

28. Τη διευκόλυνση των φοιτητών, των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

για την πραγματοποίηση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021. 

29. Τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στα Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην παρακολούθηση 

των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης – Εξειδίκευσης του Χειμερινού Εξαμήνου του 

Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021. 

30. Την επιτακτική ανάγκη των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού 

Έτους 2020 – 2021. 

31. Την επιτακτική ανάγκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο 

και αδιάβλητο τρόπο διεξαγωγής των παραδόσεων, τόσο των θεωρητικών, όσο και των 

κλινικών – εργαστηριακών μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών  για το  

Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021. 

32. Την εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. 

 

./.. 

ΑΔΑ: ΩΞΓΜ46Μ9ΞΗ-ΠΥΔ



Σελίδα  7 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

33. Τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο 

περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19. 

34. Το βασικό μέλημα των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για 

προστασία της υγείας και ασφάλειας των φοιτητών, τόσο των Προπτυχιακών όσο και των 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Ιδρύματος. 

35. Την επιτακτική ανάγκη των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για 

προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του 

Ιδρύματος. 

36. Τον εν ισχύι Οδηγό με τίτλο : «Τεχνικές και Σενάρια Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης και 

Εξέτασης με Ψηφιακά Εργαλεία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», ο οποίος 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.  

37. Τις ηλεκτρονικές υποδομές που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την         

εξ αποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Ιδρύματος. 

38. Το γεγονός ότι, η πλειοψηφία των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετακινείται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

39. Το γεγονός ότι, με τις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

και τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό των φοιτητών αυτού, δεν είναι εύκολο, αν όχι 

αδύνατον, να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον Κορωνοϊό COVID – 19. 

40. Το γεγονός ότι, ο αριθμός κρουσμάτων Κορωνοϊου COVID - 19 ημερήσιος είναι πλέον 

τριψήφιος.  

41. Το γεγονός ότι, η Περιφέρεια της Αττικής βρίσκεται στις ιδιαίτερα επιδημιολογικά 

επιβαρυμένες περιοχές της Χώρας. 

42. Την υποβληθείσα Εισήγηση των Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 

με την «Εκπαιδευτική Διαδικασία Κατά το Χειμερινό Εξάμηνό 2020 – 2021». 

43. Την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

44. Την επιτακτική ανάγκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να καταρτίσει συγκεκριμένα 

Πρωτόκολλα – «Οδηγίες Πρόληψης και Ασφάλεια COVID-19 για την Υλοποίηση των Δια 

Ζώσης Μαθημάτων : α. για τους Φοιτητές, β. για τους Εργαζόμενους όλων των 

Κατηγοριών του Ιδρύματος». 

45. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 
 

 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής θεωρεί επιβεβλημένο να αναφέρει για πολλοστή φορά ότι  
 
 

 

 

α δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ α  η με φυσική παρουσία, τόσο των φοιτητών, όσο και όλων των μελών 

της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, σε όλες τις εκφάνσεις της Ακαδημαϊκής λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (διδασκαλία, εξετάσεις κτλ), αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο 

λειτουργίας ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Δεδομένου όμως :  

- των νέων και συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων του Κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα και 

ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής 

- των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο 

περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19, 

- της αποφυγής της μεγάλης συνάθροισης κόσμου, 

- του Οδηγού με τίτλο : «Τεχνικές και Σενάρια Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης και Εξέτασης με 

Ψηφιακά Εργαλεία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα, 

- των ηλεκτρονικών υποδομών που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την         

εξ αποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 

Ιδρύματος, 
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- του κύριου στόχου της Διοίκησης του Ιδρύματος για την προστασία της υγείας του συνόλου της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας,  

- των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ιδρύματος, 

- της αποκτηθείσας εμπειρίας, από την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων του Εαρινού 

Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 και 

- της αποκτηθείσας εμπειρίας, από την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων της Α΄ και Β΄ 

περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 

 

 
 

η Σύγκλητος ε π ι λ έ γ ε ι , εκ νέου ως τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, για τη διενέργεια των 

θεωρητικών μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021 των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τον                              

ε ξ  α π ο σ τ ά σ ε ω ς . 
 

 
 

Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 
 

 

 

εγκρίνει την υποβληθείσα Εισήγηση των Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

σχετικά με την «Εκπαιδευτική Διαδικασία Κατά το Χειμερινό Εξάμηνό 2020 – 2021», η οποία 

έχει ως εξής : 
 

 

η Εκπαιδευτική Διαδικασία, τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όσο και του 

Μεταπτυχιακού, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021 θα 

πραγματοποιηθεί ως ακολούθως : 

 

Α. Θεωρητικά Μαθήματα 

 

Η υλοποίηση των μαθημάτων της Θεωρίας, ανεξάρτητα του αριθμού των φοιτητών που τα 

έχουν δηλώσει, θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με αξιοποίηση των συστημάτων που 

διαθέτει το Πανεπιστήμιο (Moodle, e-class, MS teams, κλπ).  

Σε περιπτώσεις μαθημάτων που απαιτείται αιτιολογημένα η δια ζώσης εκπαίδευση ή η 

υλοποίηση ασκήσεων εμβάθυνσης και φροντιστηριακών μαθημάτων και μετά από Απόφαση της 

Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του 

Πανεπιστημίου. 

 

Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο αριθμός των φοιτητών ανά Τμήμα δε δύναται να ξεπερνά τους 

πενήντα (50) για τα θεωρητικά μαθήματα και τους τριάντα (30) για τις ασκήσεις εμβάθυνσης 

και τα φροντιστηριακά μαθήματα. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι «Οδηγίες Πρόληψης και Προστασίας από την COVID-19», 

που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.  

 

Βασική προϋπόθεση για την ως άνω αιτιολογημένη υλοποίηση των δια ζώσης θεωρητικών 

μαθημάτων ή ασκήσεων εμβάθυνσης ή φροντιστηριακών μαθημάτων είναι να έχουν καλυφθεί 

πλήρως οι ανάγκες του προγραμματισμού των εργαστηριακών μαθημάτων (κατωτέρω                 

σημείο Β). 
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Β. Εργαστηριακά Μαθήματα 

 

Για όσα εκ των εργαστηριακών μαθημάτων είναι δυνατή η συνέχιση της εξ αποστάσεως 

διδασκαλία, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού 

Έτους 2019 - 2020, αυτή θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση των προαναφερθεισών, 

δοκιμασμένων, πλατφορμών που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 

Απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από αιτιολογημένη Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Τα εργαστήρια που απαιτούν αιτιολογημένα φυσική παρουσία των φοιτητών θα υλοποιούνται 

σε εργαστηριακούς / εκπαιδευτικούς χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν σχετικής Απόφασης 

της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και στα οποία θα τηρηθούν οι σχετικές «Οδηγίες 

Πρόληψης και Προστασίας από την COVID-19», που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του παρόντος Πρακτικού.  

 

 

Γ. 

Κλινική/Νοσοκομειακή/Εργαστηριακή Άσκηση και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις. 
 

Εις ό,τι αφορά τις κλινικές/νοσοκομειακές/εργαστηριακές ασκήσεις και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις ενδεχόμενων εκπαιδευτικών επισκέψεων σε άλλους Φορείς, θα υλοποιούνται με 

τήρηση των Πρωτοκόλλων Υγειονομικής Ασφαλείας των Φορέων Υποδοχής. Στην περίπτωση 

των εκπαιδευτικών επισκέψεων απαιτείται επιπρόσθετα η αιτιολογημένη Απόφαση της 

Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία φέρει και την ευθύνη. 

 

Για δε τις Κλινικές και Νοσοκομειακές Ασκήσεις θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) ΚΥΑ, 

σύμφωνα με την οποία  

α) οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την νόσο και τα μέτρα πρόληψης με επιμέλεια της 

Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, 

β) οι φοιτητές θα υποβληθούν υποχρεωτικά, σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο 

για Κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο «PCR», 

γ) στο εργαστήριο ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι οι τριάντα (30) φοιτητές και 

δ) Δ Ε Ν επιτρέπεται συμμετοχή φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και 

παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από τον Κορωνοϊο COVID-19, καθώς και στη 

διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο Κορωνοϊού COVID-19. 

 

 

Για τη διενέργεια των δια ζώσης μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται τα Πρωτόκολλα 

Ασφαλείας που έχουν προσδιορισθεί από την αντίστοιχη Επιτροπή του Πανεπιστημίου. 

 

 Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα θεωρητικά μαθήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον 

αριθμό των πενήντα (50) φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση το όριο των συμμετεχόντων σε 

θεωρητικά μαθήματα θα είναι συνάρτηση της επιφανείας των αιθουσών όπως επίσης και 

του αριθμού των διαθέσιμων καθισμάτων, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μέτρα 

προς πάσα κατεύθυνση). 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστηριακά μαθήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον 

αριθμό των τριάντα (30) φοιτητών. Το όριο των συμμετεχόντων στα εργαστηριακά 

μαθήματα θα είναι συνάρτηση της επιφανείας των αιθουσών των εργαστηρίων όπως 

επίσης και του αριθμού των διαθέσιμων καθισμάτων τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας 

(1,5 μέτρα προς πάσα κατεύθυνση) σύμφωνα με το σχετικό Πρωτόκολλο. 

 

 

 Προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση μιας αίθουσας, αμφιθεάτρου ή εργαστηρίου αποτελεί : 

 

i. ο επαρκής εξαερισμός - αερισμός 

ii. η ευκολία πρόσβασης στην αίθουσα χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού σε 

διαδρόμους και 

iii. η Σήμανση των θέσεων που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας. 
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Σελίδα  10 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

 Για κάθε αίθουσα και εργαστήριο που θα χρησιμοποιηθεί για δια ζώσης εκπαίδευση θα 

καθοριστεί, από Επιτροπή του Πανεπιστημίου, ο Μέγιστος Αριθμός φοιτητών που θα 

υποδεχθεί και ο οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος από τα προαναφερθέντα όρια. Επιπλέον, 

σε κάθε αίθουσα, με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής, θα σημανθούν οι θέσεις εκείνες οι 

οποίες θα πρέπει να παραμένουν κενές ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη απόσταση 

μεταξύ των φοιτητών. 

 

 Για τη διαχείριση των δια ζώσης μαθημάτων και εργαστηρίων θα συνταχθεί πρόγραμμα για 

κάθε αίθουσα / εργαστήριο και το οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά και κεντρικά από το 

Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση θα σχεδιασθεί κεντρικά ο χρονοπρογραμματισμός των 

εργαστηρίων σε γειτνιάζουσες αίθουσες, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 

συνωστισμός στους διαδρόμους. 

 

 

   

 

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 

 

 
 

 

 

Με δεδομένο ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τα συστήματα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου, όπως επίσης με τις Διοικητικές και 

Εκπαιδευτικές διαδικασίες, προτείνεται να ακολουθηθεί η ακόλουθη διαδικασία για την 

υποδοχή και ενημέρωση των Πρωτοετών Φοιτητών : 

 

Α. Ανάπτυξη ενός κατατοπιστικού Οδηγού που να αφορά στις διοικητικές και εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές. Ο Οδηγός αυτός θα μπορεί να εξειδικεύεται 

από το κάθε Τμήμα και θα αναρτηθεί σε κεντρική θέση στην ηλεκτρονική Πύλη του 

Πανεπιστημίου. 

 

Β. Δημιουργία ειδικών βίντεο που θα αφορούν στη χρήση των συστημάτων του Πανεπιστημίου, 

τα οποία αναρτώνται στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική Πύλη και συνδέονται με τον εν λόγω 

οδηγό. 

 

Γ. Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης σε επίπεδο Πανεπιστημίου, όπου θα μπορούν οι φοιτητές 

να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικά για την επίλυση προβλημάτων 

ή τη διασαφήνιση αποριών. Το Γραφείο Υποστήριξης θα λειτουργεί κατά την περίοδο εγγραφών 

και τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. 

 

Δ. Πραγματοποίηση συναντήσεων υποδοχής με αξιοποίηση των συστημάτων σύγχρονης 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα 

πραγματοποιηθούν συναντήσεις δια ζώσης με τους πρωτοετείς, σε μικρές ομάδες των σαράντα 

(40) ατόμων σε αίθουσες του Πανεπιστημίου. Η υλοποίηση των δια ζώσης συναντήσεων 

υποδοχής θα οργανωθεί και θα συντονισθεί από τους Προέδρους των Τμημάτων και την οικεία 

Κοσμητεία. 
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Σελίδα  11 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COVID – 19  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

 

Α.  

Υποχρεωτική η χρήση (υφασμάτινης) μάσκας: 

 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

 στην παρακολούθηση εργαστηρίου / φροντιστηρίου / κλινικής  

 στην παραμονή σε όλους τους κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου 

 στους ανοικτούς χώρους αν υπάρχει συνωστισμός. 

 

Η μάσκα θα αποθηκεύεται προσεκτικά σε πλαστική σακούλα μετά τη χρήση, ενώ θα πλένεται 

και θα σιδερώνεται τακτικά. 

 

Σημειώνεται ότι, η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνονται δεκτοί οι 

φοιτητές στα εργαστήρια, φροντιστήρια ή κλινικές. 

  

 

Β. 

Απαραίτητο το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι ή η απολύμανσή τους με 

αντισηπτικό (με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%)  :  

 κατά την είσοδο σε κτίριο της Πανεπιστημιούπολης 

 κατά την είσοδο και έξοδο από εργαστήριο / φροντιστήριο / κλινική, 

 πριν το φαγητό / σνακ. 

 

Απαγορεύεται η χρήση της ίδιας γραφικής ύλης, μολύβια, στυλό κ.ά. για περισσότερους 

από έναν φοιτητή. 

 

 

Γ. 

Τήρηση αποστάσεων (1,5 μέτρο προς όλες τις κατευθύνσεις), ώστε να αποφεύγεται ο 

συνωστισμός με άλλες ομάδες φοιτητών : 

 την ώρα του εργαστηρίου / φροντιστηρίου 

 την ώρα προσέλευσης - διαλείμματος - αποχώρησης από το εργαστήριο / φροντιστήριο / 

κλινική.  

 

 

Δ. 

Εξαερισμός - Αερισμός καθαρισμός Αιθουσών / Εργαστηρίων :  

 με το τέλος του εργαστηρίου / φροντιστηρίου / κλινικής επιβάλλεται η άμεση έξοδος 

όλων, ώστε να πραγματοποιηθεί ο συστηματικός εξαερισμός - αερισμός του χώρου με 

φρέσκο αέρα (τουλάχιστον για 30 λεπτά) 

 δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο εργαστήριο / φροντιστήριο / κλινική κατά τη διάρκεια 

των διαλλειμάτων χωρίς την άδεια  του διδάσκοντος, ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση 

του αέρα μεταξύ των μαθημάτων 

 οι φοιτητές οφείλουν να αφήνουν τον χώρο εργασίας τους επιμελημένο και καθαρό κατά 

την αποχώρησή τους.  

 

 

 

 

./.. 

ΑΔΑ: ΩΞΓΜ46Μ9ΞΗ-ΠΥΔ



Σελίδα  12 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

Ε. 

Χαρακτηρίζεται ως επαφή κρούσματος COVID-19 κάθε επαφή με συγκάτοικο, μέλος 

οικογένειας, φίλο, ή γνωστό με φυσική παρουσία που έχει διαγνωστεί θετικός στον COVID-19.  

 

Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται επικοινωνία με το τηλέφωνο Ιατρείου : 210-5385128 – 

Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: 

medi@uniwa.gr. 

 

 

Ειδικότερα, και με βάση τον ορισμό του ΕΟΔΥ ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος 

λοίμωξης COVID-19 ορίζεται: 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 

μέτρων και για ≥ 15 λεπτά 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία, 

αγκάλιασμα κλπ)  

 άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, 

χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 

λεπτά 

 συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών 

θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19, άτομα που 

ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το 

συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών 

συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να 

συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα 

του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές 

επαφές) 

 επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με              

COVID-19 ή εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με 

COVID-19, χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής 

προστασίας 

 

 

ΣΤ. 

Συμπτώματα COVID 19 : 

Tα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια 

εκδήλωση απώλειας γεύσης ή και όσφρησης. 
 

Επιπρόσθετα, λιγότερο ειδικά συμπτώματα είναι : κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο 

και διάρροια (σημειώνεται πάντως ότι υπάρχει και ένα ποσοστό που έχουν μολυνθεί που δεν 

εμφανίζει συμπτώματα). 

 

 

Ζ. 

Κρούσματα COVID -19 

 

Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις Στενής Επαφής, Συμπτωμάτων και Κρουσμάτων –ο / η 

φοιτητής / τρια θα πρέπει : 

α) να μην προσέλθει στους χώρους του Πανεπιστημίου και 

β) να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες : 

 

Ι)  Να επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό του, τον ΕΟΔΥ, με εφημερεύον Νοσοκομείο ή τις 

ειδικές δομές για COVOD-19.  
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Σελίδα  13 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

ΙΙ)   Να επικοινωνήσει άμεσα για ενημέρωση του Ιατρείου του Πανεπιστημίου (τηλέφωνο 210-

5385128 – Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: 

medi@uniwa.gr. Η επικοινωνία με το Ιατρείο του ΠΑΔΑ είναι υποχρεωτική και σε κάθε 

περίπτωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα-Παρασκευή 

07:00 – 15:00. 

 

III) Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα μακροχρόνιας απουσίας διευθετείται το θέμα των 

απουσιών με το Τμήμα και σε συνεννόηση με το Ιατρείο του Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COVID – 19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 

 

Α. 

Υποχρεωτική η χρήση (υφασμάτινης) μάσκας : 

 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

 στη διδασκαλία εργαστηρίου / φροντιστηρίου / κλινικής  

 στην παραμονή σε όλους τους κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου  

 στους ανοικτούς χώρους του ΠΑΔΑ αν υπάρχει συνωστισμός. 

 

Η μάσκα θα αποθηκεύεται προσεκτικά σε πλαστική σακούλα μετά τη χρήση ενώ θα πλένεται και 

θα σιδερώνεται τακτικά.  

 

Σημειώνεται ότι, δεν επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους εργασίας χωρίς μάσκα.  

 

 

 

Β. 

Απαραίτητο το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι ή η απολύμανσή τους με αντισηπτικό (με 

περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%) : 

 κατά την είσοδο σε κτίριο της Πανεπιστημιούπολης 

 κατά την είσοδο και έξοδο από εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική 

 στην είσοδο και έξοδο από τα γραφεία  

 πριν το φαγητό / σνακ. 

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση της ίδιας γραφικής ύλης, μολύβια, στυλό κ.ά. για περισσότερους 

από έναν εργαζόμενο. 

 

 

 

Γ. 

Τήρηση αποστάσεων την ώρα της εργασίας : 

 Αποφυγή συνωστισμού κατά το διάλειμμα ή κατά τις συνεργασίες / επιτροπές  /ομαδική 

εργασία. Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια αποστάσεων όπως έχουν προσδιορισθεί από 

τον ΕΟΔΥ. 

 Να προτιμάται η εξ αποστάσεως συνεργασία/επιτροπή (χρήση MS-Teams ή του Skype) 

έναντι της δια ζώσης επαφής, όπου αυτό είναι δυνατόν. 
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Σελίδα  14 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

Δ. Εξαερισμός-Αερισμός :  

 με το τέλος του εργαστηρίου / φροντιστηρίου / κλινικής επιβάλλεται η άμεση αποχώρηση 

όλων από την αίθουσα, ώστε να πραγματοποιηθεί ο συστηματικός εξαερισμός - 

αερισμός του χώρου με φρέσκο αέρα 

 ο κάθε διδάσκων είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα των παραθύρων ώστε να ανανεωθεί ο 

αέρας στην αίθουσα 

 δεν γίνεται είσοδος στο εργαστήριο / φροντιστήριο / κλινική κατά τα διαλλείματα χωρίς 

την άδεια του διδάσκοντος, ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση του αέρα μεταξύ των 

μαθημάτων  

 στους χώρους των γραφείων επιδιώκεται από τους εργαζόμενους η διατήρηση των 

παραθύρων ανοικτών για τη συνεχή ανανέωση του αέρα.   

 

 

 

Ε. 

Ιχνηλάτηση Κρουσμάτων /Επαφών : 
Για να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος θα πρέπει, με την ευθύνη του 

διδάσκοντα, να διατηρείται έντυπο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με το 

Παράρτημα. Αντίγραφο των εντύπων (Παρουσιολόγια) θα αποστέλλεται / παραδίδεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος. Η Γραμματεία 

υποχρεούται να διατηρεί το σχετικό Αρχείο.  

 

Καταγραφή των μελών ΔΕΠ / ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ / Ακ. Υποτρόφων / Υπ. Διδακτόρων που 

συμμετέχουν στο εργαστήριο / φροντιστήριο / κλινική, ώστε αν υπάρξει κρούσμα στην ομάδα να 

είναι εφικτή η ιχνηλάτηση. 

 

Καταγραφή μελών όλων των κατηγοριών προσωπικού που συμμετείχαν με φυσική παρουσία σε 

συναντήσεις / συνεργασίες / επιτροπές (ώστε αν υπάρξει κρούσμα στην ομάδα να είναι εφικτή η 

ιχνηλάτηση). Για κάθε Συνάντηση με εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες θα πρέπει να 

τηρείται έντυπο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων με ευθύνη αυτού που ορίζει και συντονίζει τη 

συνάντηση. 

 

Αντίγραφο των ανωτέρω Εντύπων θα αποστέλλεται / παραδίδεται στη Γραμματεία του 

Τμήματος (για εργαζόμενους τοποθετημένους σε ακαδημαϊκά Τμήματα) και αντίστοιχα στη 

σχετική Διεύθυνση (για εργαζόμενους τοποθετημένους στις διοικητικές υπηρεσίες). Η 

Γραμματεία Τμήματος και η Διεύθυνση υποχρεούνται να τηρούν το σχετικό Αρχείο.  

 

 

ΣΤ. 

Στενή Επαφή :  

Χαρακτηρίζεται ως επαφή κρούσματος COVID-19 κάθε επαφή με συγκάτοικο, μέλος 

οικογένειας, φίλο, ή γνωστό με φυσική παρουσία που έχει διαγνωστεί θετικός στον COVID-19.  

 

Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται επικοινωνία με το τηλέφωνο Ιατρείου: 210-5385128 – 

Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: 

medi@uniwa.gr. 

 

Ειδικότερα, και με βάση τον ορισμό του ΕΟΔΥ ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος 

λοίμωξης COVID-19 ορίζεται : 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 

μέτρων και για ≥ 15 λεπτά 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία, 

αγκάλιασμα κλπ) 
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Σελίδα  15 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

 άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, 

χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 

λεπτά 

 συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών 

θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19, άτομα που 

ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το 

συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών 

συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να 

συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα 

του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές 

επαφές) 

 επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-

19 ή εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19, 

χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας 

 

 

 

Ζ. 

Συμπτώματα COVID 19 : 

Tα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια 

εκδήλωση απώλειας γεύσης ή και όσφρησης. 

 

Επιπρόσθετα, λιγότερο ειδικά συμπτώματα είναι: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο 

και διάρροια (σημειώνεται πάντως ότι υπάρχει και ένα ποσοστό που έχουν μολυνθεί που δεν 

εμφανίζει συμπτώματα). 

 

 

 

Η. 

Κρούσματα COVID -19 : 

 

Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις Στενής Επαφής, Συμπτωμάτων και Κρουσμάτων –ο / η 

εργαζόμενος /μενη θα πρέπει : 

 

α) να μην προσέλθει στους χώρους του Πανεπιστημίου και 

β) να προχωρήσει στις  παρακάτω ενέργειες: 

 

Ι)  Να επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό του, τον ΕΟΔΥ, με εφημερεύον Νοσοκομείο ή τις 

ειδικές δομές για COVΙD-19.  
 

ΙΙ) Να επικοινωνήσει  άμεσα για  ενημέρωση του Ιατρείου του Πανεπιστημίου (τηλέφωνο 210-

5385128 – Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: 

medi@uniwa.gr). Η επικοινωνία με το Ιατρείο του ΠΑΔΑ είναι υποχρεωτική και σε κάθε 

περίπτωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα -Παρασκευή 

07:00 – 15:00. 
 

III) Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα μακροχρόνιας απουσίας διευθετείται το θέμα των 

απουσιών με το Τμήμα και σε συνεννόηση με το Ιατρείο του Πανεπιστημίου. 
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Σελίδα  16 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COVID – 19  
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΠ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
 

 

 Κάθε αίθουσα και χώρος εργαστηρίου πρέπει να διαμορφωθεί ώστε οι θέσεις που 

διατίθενται να έχουν σήμανση – αρίθμηση και να απέχουν τουλάχιστον 1,5 μέτρο προς 

όλες τις κατευθύνσεις.  

 Αφού τεκμηριωθεί έτσι η δυναμικότητα κάθε χώρου, θα μπορούν να διαμορφωθούν οι 

ομάδες των φοιτητών. 

 Διαμόρφωση προγράμματος εργαστηρίων/φροντιστηρίων ώστε να μην συμπίπτουν οι 

ώρες προσέλευσης, διαλείμματος και αποχώρησης με άλλες ομάδες για να αποφεύγεται 

ο συνωστισμός.  

 Οι Διδάσκοντες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις ώρες προσέλευσης και αναχώρησης 

από την/το αίθουσα/εργαστήριο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.   

 Κάθε πρωί καθαρίζεται σχολαστικά ο χώρος πριν την έναρξη των μαθημάτων με 

μέριμνα του ΠΑΔΑ.  

 Ανάμεσα στα μαθήματα (ομάδες - τμήματα) να υπάρχει τουλάχιστον μισή ώρα κενό 

ώστε να πραγματοποιείται ο εξαερισμός-αερισμός χώρου και η απολύμανση των 

επιφανειών. 

 Η είσοδος και η έξοδος των φοιτητών να πραγματοποιείται από διαφορετική πόρτα 

(εφόσον είναι εφικτό). 

 Ο διδάσκων είναι υπεύθυνος για τον εξαερισμό των χώρων, το άνοιγμα των παραθύρων 

και την ανανέωση του χώρου με φρέσκο αέρα.  

 Να τηρούνται  παρουσίες των φοιτητών και των Διδασκόντων  σύμφωνα με το 

παρακάτω έντυπο. 

 Σημειώνεται ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνονται 

δεκτοί οι φοιτητές στα εργαστήρια, φροντιστήρια ή κλινικές. 
 

 

Υπενθυμίζεται ότι, απαγορεύονται αυστηρά οι καφέδες / ποτά / φαγητά την ώρα του 

εργαστηρίου (για προστασία του διδάσκοντα και των φοιτητών). 
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Σελίδα  17 της Πράξης  14/22-09-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

 

Ημερομηνία:…./…/…… Ώρα :……… 

Μάθημα/Εργαστήριο/Συγκέντρωση : ………………………………………………………………… 

Πανεπιστημιούπολη : ……………………………………….. 

Αίθουσα/Εργαστήριο : ………………………… 

Διδάσκων/Διδάσκοντες :……………………………………………………………………………….. 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο E-mail Τηλέφωνο Θέση 

Εργασίας 

Υπογραφή 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

 

.. 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 12:30 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς 

συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 

  

 

         ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ 

 

ΑΔΑ: ΩΞΓΜ46Μ9ΞΗ-ΠΥΔ
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