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ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΔΠΜ ΕΣΤΠ 
 
Ενόψει τθσ ζναρξθσ των μακθμάτων τθν 5θ Οκτωβρίου 2020 και μετά τθ χκεςινι ΓΣ 
τθσ Σχολισ Πολιτικϊν Μθχανικϊν κατά τθν οποία οριςτικοποιικθκε το πρόγραμμα 
των μακθμάτων τθσ Σχολισ Πολιτικϊν Μθχανικϊν και ςυηθτικθκε το κζμα τθσ 
διεξαγωγισ των μακθμάτων, παρατίκενται κατευκφνςεισ προσ όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ με ςτόχο τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία ςε ςυνδυαςμό με τθν 
προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.   
 
Σθμειϊνονται τα ακόλουκα: 
 
1. Οριςμζνεσ από τισ κατευκφνςεισ αυτζσ αφοροφν ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ 

(π.χ. καιροφ και Covid-19) και ενδζχεται να τροποποιθκοφν ςτθ ςυνζχεια. 
 

2. Σε κάκε περίπτωςθ ςυνιςτάται θ εφαρμογι (α) όλων των απαιτοφμενων για 
τθν προςταςία τθσ υγείασ μζτρων που κακορίηονται ςτισ υφιςτάμενεσ 
νομοκετικζσ πράξεισ, (β) των ςχετικϊν με τθ διδαςκαλία διατάξεων, όπωσ π.χ. 
τθσ ΚΥΑ115744 (https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-
upourgike-apophase-115744-z1.html) και (γ) των κατευκφνςεων τθσ 
Συγκλιτου του ΕΜΠ 
(https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/1693-apofasi-sygklitou-
ekpaideftiko-xeimerino-eksamino-akadimaikoy-etous-2020-2021).   

 
1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΙΘΟΤΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
1.1 Τα μακιματα με φυςικι παρουςία (ΦΠ) διεξάγονται ςτισ ακόλουκεσ 

αίκουςεσ: Αμφικζατρο Υδραυλικισ (ΑμφΥδρ), Αίκουςα ΔΠΜΣ (Αικ.ΔΠΜΣ), 
αίκουςα ΕΔΕ (Αικ.ΕΛΕ), αίκουςεσ που κακορίηει θ Σχολι Πολιτικϊν 
Μθχανικϊν ι οι διδάςκοντεσ άλλων Σχολϊν, ςφμφωνα με το αναρτθμζνο 
αρχικό ωρολόγιο πρόγραμμα, οι οποίεσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για 
διδαςκαλία ςτισ παροφςεσ ςυνκικεσ. Σε περίπτωςθ διδαςκαλίασ εξ’ 
αποςτάςεωσ (ΕΑ) (βλ.4.3), το μάκθμα κα γίνεται κατά τισ ϊρεσ που 
αναφζρονται ςτο πρόγραμμα.  

 

 
1.2 Θα πρζπει οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΕΜΠ μζχρι τθν ζναρξθ των 

μακθμάτων να ζχουν ςημειώςει τισ θζςεισ που επιτρζπεται να κάθονται οι 
φοιτητζσ ςε όλεσ τισ αίκουςεσ.   

 

 
2 ΕΙΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
  
2.1 Η είςοδοσ και παραμονι ςε όλα τα κτίρια που διεξάγονται τα μακιματα κα 

γίνεται αποκλειςτικά με τθ χρήςη μάςκασ. 
 

 
Δεν κα επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτα κτίρια ςε όποιον δεν φορά μάςκα.  
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2.2 Παράλλθλα, όςοι ειςζρχονται κα χρθςιμοποιοφν απολυμαντικό που κα 

είναι εγκατεςτθμζνο ςτισ ειςόδουσ των κτιρίων αυτϊν ι που κα φζρουν οι 
ειςερχόμενοι μαηί τουσ.  

 
3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΧΕΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΙ ΑΙΘΟΤΕ/ΚΣΙΡΙΑ  
 
3.1 Κάκε μάκθμα ζχει διδαςκαλία διάρκειασ 3 διδακτικϊν ωρϊν, όπωσ φαίνεται 

ςτον παρακάτω πίνακα. Το ωράριο του πίνακα κα πρζπει να τθρείται 
αυςτθρά.  

 

Περίοδοσ ΑμφΤδρ ΑιθΔΠΜ ΑιθΕΛΕ 

Μζχρι τισ 8:15 Άνοιγμα αίκουςασ   

08:15-08:45 Κακαριςμόσ αίκουςασ και κοινόχρθςτων χϊρων   

08:45-11:30 Μάκθμα Μάκθμα Μάκθμα 

11:30-12:00 Κακαριςμόσ αίκουςασ και κοινόχρθςτων χϊρων   

12:00-14:45 Μάκθμα Μάκθμα Μάκθμα 

14:45-15:15 Κακαριςμόσ αίκουςασ και κοινόχρθςτων χϊρων   

15:15-18:00 Μάκθμα Μάκθμα Μάκθμα 

18:00  Κλείςιμο αίκουςασ   

 

 
3.2 Θα πρζπει οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΕΜΠ να φροντίςουν για τον 

καθαριςμό των αιθουςών πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων τθρϊντασ με 
ακρίβεια το ωράριο του πίνακα. Μετά το πζρασ του κάκε κακαριςμοφ τα 
αρμόδια άτομα κα ςθμειϊνουν/υπογράφουν τον κακαριςμό τθσ αίκουςασ 
ςε ζντυπο που κα ζχει ςυντάξει θ Γραμματεία του ΔΠΜΣ κα βρίςκεται 
αναρτθμζνο ζξω από τθν αίκουςα. Το ζντυπο κα ελζγχει ο διδάςκων πριν το 
μάκθμα και κα ενθμερϊνει τθν αρμόδια υπθρεςία του ΕΜΠ ςε περίπτωςθ 
παράλειψθσ.  

 

  

 
3.3 Θα πρζπει οι διδάςκοντεσ και οι φοιτθτζσ να τθροφν με ακρίβεια το ωράριο 

του πίνακα. 
   

 
3.4 Διαλείμματα. Στισ παροφςεσ ςυνκικεσ ςυνιςτάται θ πραγματοποίθςθ 2 

ςφντομων διαλειμμάτων μζγιςτθσ διάρκειασ 10 min το κακζνα, κατά τα 
οποία ο διδάςκων κα φροντίηει για το άνοιγμα των παρακφρων και τον 
εξαεριςμό του χϊρου. Κατά τθ διάρκεια των διαλλειμάτων οι φοιτητζσ θα 
βρίςκονται εκτόσ των κτιρίων διδαςκαλίασ, όπωσ π.χ. ςε ςτεγαςμζνουσ 
εξωτερικοφσ χϊρουσ εκτόσ των κτιρίων, τθρϊντασ τισ απαιτοφμενεσ 
αποςτάςεισ και φορϊντασ τθ μάςκα τουσ. Στουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ δεν 
επιτρζπεται το κάπνιςμα.     
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3.5 Θα πρζπει οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΕΜΠ να φροντίςουν για το άνοιγμα 

και κλείςιμο των αικουςϊν τθρϊντασ με ακρίβεια το ωράριο του πίνακα.   
 

 
4 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ, ΤΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
4.1 Κάκε διδάςκων κα φροντίηει για τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό διεξαγωγισ του 

μακιματόσ τουσ ςε ςυνεννόθςθ με τθ Γραμματεία του ΔΠΜΣ.  
 
4.2 Κάκε διδάςκων κα πρζπει να αναρτά το υλικό του μακιματοσ ςτο 

mycourses. Παράλλθλα, κα πρζπει  να ζχει τθν απαιτοφμενθ ΕΑ επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ ςε περίπτωςθ που αυτοί ανικουν ςε ευαίςκθτεσ ομάδεσ.   

 
4.3 Σε περίπτωςθ ΕΑ διδαςκαλίασ, κα πρζπει ο διδάςκων να ενθμερϊνει 

ζγκαιρα αποςτζλλοντασ το ςχετικό ςφνδεςμο ςτουσ φοιτθτζσ (μζςω του 
mycourses) και ςτθ Γραμματεία του ΔΠΜΣ, θ οποία κα πραγματοποιεί και τθ 
ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ.  

 
Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ 
 
30-9-2020 


