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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID -19)
Στο πλαίσιο διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για την ασφαλή λειτουργία του Λ.Π., σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού
(COVID -19) 
• Η χρήση προστατευτικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική, τόσο κατά την είσοδό των σπουδαστών
στους εσωτερικούς χώρους του Λ.Π., όσο και στις αίθουσες διεξαγωγής των μαθημάτων-σεμιναρίων. 
• Η χρήση προστατευτικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική εντός ανελκυστήρων, με μέγιστο
επιτρεπόμενο όριο: έως 2 άτομα. 
• Η ύπαρξη αντισηπτικών διαλυμάτων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, σε ευκρινή σημεία, θα παρέχει την
δυνατότητα στους σπουδαστές να τηρούν υποχρεωτικά τα μέτρα υγιεινής των χεριών, τόσο κατά την
είσοδο όσο και κατά την έξοδο από αυτή. 
• Η αυστηρή τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, τουλάχιστον ενός και μισού μέτρου (1.5μ.),
προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, καθίσταται απολύτως απαραίτητη, τόσο κατά την
προσέλευση των σπουδαστών στους εσωτερικούς χώρους του Λ.Π. και στις αίθουσες διεξαγωγής των
μαθημάτων, όσο και κατά την αποχώρηση τους. Συνιστάται ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων. 
• Ο συστηματικός καθαρισμός και η απολύμανση όλων των αιθουσών διδασκαλίας θα υλοποιείται
καθημερινά, στη διάρκεια του οποίου δεν θα επιτρέπεται η παραμονή των σπουδαστών σε αυτές. Ο
συστηματικός και επαρκής αερισμός (ανοικτά παράθυρα) όλων των αιθουσών διδασκαλίας θα
πραγματοποιείται απαραιτήτως καθ΄όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων-σεμιναρίων. 
• Συστήνεται η αποφυγή ανταλλαγής αντικειμένων μεταξύ των σπουδαστών, όπως είδη γραφής (π.χ.
στυλό, μολύβι), καθώς και έντυπο υλικό (π.χ. πρόγραμμα σπουδών-ωρολόγιο πρόγραμμα, κ.τ.λ.), τα
οποία δεν θα παρέχονται από την Γραμματεία του Λ.Π. Προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, το
πρόγραμμα των Κύκλων Σπουδών, καθώς και το Ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2020-
2021, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Λ.Π.: etftl@etftl.com 
• Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), το μηχάνημα παροχής
πόσιμου νερού (ψύκτης, 2ος όροφος), δεν θα είναι διαθέσιμο προς χρήση. 
• Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εμφάνισης έστω και ήπιας κλινικής συμπτωματολογίας συμβατής με την
λοίμωξη του κορωνοϊού (COVID-19): πυρετός, βήχας και άλλα συνωδά συμπτώματα όπως: δύσπνοια,
απώλεια γεύσης ή και οσμής, δυσκαταποσία, ναυτία, ρινική καταρροή, μυαλγίες, πονοκέφαλος,
γαστρεντερικά συμπτώματα (διαρροϊκές κενώσεις, έμετος, κοιλιακός πόνος), κατά την διάρκεια παρουσίας
σπουδαστή στο Λ.Π., καθιστά απαραίτητη την αποχώρησή του και εν συνεχεία την παραμονή στην οικεία
του. Συνιστάται η προσκόμιση αρνητικού διαγνωστικού μοριακού τεστ, για την ασφαλή επιστροφή του
σπουδαστή στις αίθουσες διδασκαλίας. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος του κορωνοϊού
(COVID-19), ο σπουδαστής παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση (εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η
κατάστασή του δεν χρήζει νοσηλείας σε νοσοκομείο) και επικοινωνεί με την Γραμματεία του Λ.Π. για
άμεση ενημέρωση.
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• Ημερομηνία έναρξης Α΄ Εξαμήνου: 19/10/2020. Ημερομηνία λήξης Α΄ Εξαμήνου:22/1/2021. 
• Οι εγγραφές του Α΄ Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, διενεργούνται από τις 5/10/2020 έως
τις 31/10/2020. Η διαδικασία εγγραφής στα μαθήματα των Κύκλων Σπουδών του Α΄ Εξαμήνου του
Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, θα πραγματοποιείται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα του Λ.Π.,
Ευριπίδου 12 (4ος όροφος), είτε με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: etftl.com/eggrafes 
• Κατά την χρονική περίοδο από τις 5/10/2020 έως τις 16/10/2020, οι εγγραφές με αυτοπρόσωπη
παρουσία, θα διενεργούνται στην έδρα του Λ.Π., Ευριπίδου 12 (4ος όροφος), καθημερινά από Δευτέρα
έως Παρασκευή τις κάτωθι ώρες: 15.00μμ – 16.00μμ 16.30μμ – 17.30μμ 18.00μμ – 19.00μμ και από τις
19/10/2020 έως τις 31/10/2020 τις κάτωθι ώρες: 15.00μμ – 16.00μμ 17.00μμ – 18.30μμ Υπενθυμίζεται
ότι μεταξύ του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος, θα πραγματοποιείται συστηματικός, επαρκής αερισμός
(ανοικτά παράθυρα), καθαρισμός και απολύμανση όλων των εσωτερικών χώρων του 4ου ορόφου στη
διάρκεια του οποίου, η παραμονή των σπουδαστών σε αυτούς δεν επιτρέπεται. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των συναθροιζομένων υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο,
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θα γίνεται διαχωρισμός των ενδιαφερομένων και συστήνεται η προσωρινή αναμονή τους σε ξεχωριστό
χώρο, ο οποίος θα υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της Γραμματείας. 
• Τα μαθήματα-σεμινάρια με φυσική παρουσία, θα διεξάγονται στις αίθουσες του 4ου ορόφου του Λ.Π.
(Ευριπίδου 12). Δεν δύναται να πραγματοποιηθούν Κύκλοι σεμιναρίων στην Αίθουσα Μ. Ευεργετών (1ος
όροφος), λόγω μη επαρκούς συστήματος εξαερισμού. Συμφώνως προς τα υγειονομικά πρωτόκολλα περί
τήρησης μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, το ανώτατο όριο πληρότητας ανά αίθουσα ορίζεται ως
εξής: Αίθουσα Ευσταθίου Ι. Πονηρόπουλου (Γ΄ αίθουσα) : 8 σπουδαστές. Αίθουσα Στυλιανού Γ. Κορρέ
(Δ΄ αίθουσα): 12 σπουδαστές. Αίθουσα Νικολάου Π. Δηλιγιάννη (Ε΄ αίθουσα): 15 σπουδαστές. Κάθε
αίθουσα διδασκαλίας περιλαμβάνει τις διακριτές θέσεις, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από
τους συμμετέχοντες στα μαθήματα – σεμινάρια. Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων. 
• Η διεξαγωγή των μαθημάτων – σεμιναρίων θα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο α) δια της φυσικής
παρουσίας στις αίθουσες του Λ.Π. Εναλλακτικά, θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των
μαθημάτων β) μέσω Διαδικτύου (εξ’ αποστάσεως τηλεκπαίδευση). Τα μαθήματα τα οποία θα
πραγματοποιηθούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας είναι τα κάτωθι: 
1) στο πλαίσιο του ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, οι ομιλίες: “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ” με τον καθηγητή κ. Χάρη Ν. Μελετιάδη, “ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ” με τον
καθηγητή κ. Παναγιώτη Καρύδη, 
2) στο πλαίσιο του ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, οι διαλέξεις: “ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΖΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ” με την καθηγήτρια κα Παναγιώτα Ρεσβάνη, “ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ
ΑΝΔΡΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ” με την καθηγήτρια Ρωξάνη Αγγελοπούλου, 
3) στο πλαίσιο του ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, η πλειοψηφία των διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί
μέσω διαδικτύου, 
4) ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ με τον κ. Αγαμέμνονα Τσελίκα, θα διεξαχθεί μέσω
διαδικτύου, (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα paleografiatselikas.ipamiet@gmail.com καθώς και τους πίνακες ανακοινώσεων (είσοδος
του Λ.Π, 4ος όροφος).
Αναλόγως των συνθηκών και κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί γ) η μεικτή εκπαίδευση
(blended learning), κατά την οποία συνδυάζεται η μέθοδος της δια ζώσης εκπαίδευσης και η μέθοδος της
τηλεκπαίδευσης. Για οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων –
σεμιναρίων, οι σπουδαστές θα ενημερώνονται με σχετικές ανακοινώσεις. 
• Τα μαθήματα των Κύκλων Σπουδών με φυσική παρουσία, θα πραγματοποιούνται καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή, σε δύο ζώνες ωρών διδασκαλίας: Η 1η ζώνη διδασκαλίας θα διαρκεί από τις :
17.00μμ – 18.30μμ. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας,
10 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η 2η ζώνη διδασκαλίας θα διαρκεί από τις: 19.00μμ -
20.30μμ. Η ώρα προσέλευσης των εγγεγραμμένων στις αίθουσες διδασκαλίας, συμπίπτει με την ώρα
έναρξης των μαθημάτων (19.00μμ). Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος,
(18.30μμ – 19.00μμ), θα πραγματοποιείται συστηματικός επαρκής αερισμός (ανοικτά παράθυρα),
καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων διεξαγωγής των μαθημάτων στη διάρκεια του οποίου, η
παραμονή των σπουδαστών σε αυτές δεν επιτρέπεται. 
• Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στις αίθουσες διδασκαλίας, οι σπουδαστές θα έχουν
το δικαίωμα εγγραφής σε 1 μάθημα της επιλογής τους. Η είσοδος στις αίθουσες διεξαγωγής των
μαθημάτων-σεμιναρίων με φυσική παρουσία, θα επιτρέπεται αποκλειστικά στους σπουδαστές οι οποίοι
έχουν εγγραφεί στο μάθημα της αρεσκείας τους. Την ευθύνη για τις παρουσίες θα έχει ο διδάσκων
καθηγητής ή κατά περίπτωση ο υπεύθυνος της Γραμματείας. Στην περίπτωση κατά την οποία σημειωθούν
2 συνεχείς απουσίες, ο σπουδαστής θα διαγράφεται αυτομάτως από το παρουσιολόγιο και η θέση θα
καλύπτεται από τον πρώτο/η επιλαχών/ουσα σπουδαστή/στρια από τον κατάλογο αναμονής (θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας), ο/η οποίος/α θα ενημερώνεται εγκαίρως από την Γραμματεία
τηλεφωνικά. Λόγω των ειδικών συνθηκών δεν δύναται να χορηγηθούν ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ παρακολούθησης για
το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021. 
• Επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα χρειαστεί πιθανώς να ληφθούν και να εφαρμοστούν, προκύπτουν από
τα επιδημιολογικά δεδομένα, αναλόγως με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού(COVID-19) και οι
σπουδαστές θα ενημερώνονται με νεώτερες ανακοινώσεις. 
• Η συνεργασία των σπουδαστών-ακροατών του Λ.Π. με τη Γραμματεία, η πιστή τήρηση των μέτρων
υγιεινής, καθώς και η εφαρμογή των κανονισμών αναφορικά με την ενδεδειγμένη διαδικασία συμμετοχής
τους στα μαθήματα-σεμινάρια των Κύκλων Σπουδών, αποτελούν θέματα μείζονος σημασίας με σκοπό
τόσο την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, όσο και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Λ.Π. 
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