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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
(ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής ότι σήμερα 19/5/2020 η Κοσμητεία της
Σχολής Επιστημών των Φυτών (6η/19.05.2020) συνεδρίασε και έλαβε την παρακάτω
ομόφωνη απόφαση:
Από Δευτέρα 25.05.2020 ξεκινά η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική
παρουσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (σε Αθήνα και Καρπενήσι) από όσα Εργαστήρια κρίνουν
αναγκαία τη δια ζώσης εργαστηριακή εκπαίδευση και μπορούν να το πράξουν με
συνθήκες ασφάλειας για φοιτητές και διδάσκοντες.

Όσα Εργαστήρια κρίνουν ότι

μπορούν να πραγματοποιηθεί το υπόλοιπο των εργαστηριακών ασκήσεων μέσω
τηλεκπαίδευσης ή δεν μπορούν να διασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες διεξαγωγής
τους με φυσική παρουσία των φοιτητών, μπορούν να ολοκληρώσουν την
εργαστηριακή εκπαίδευση μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι φοιτητές που είτε ανήκουν σε
ομάδα υψηλού κινδύνου, είτε ζουν στον ίδιο χώρο με άτομα που ανήκουν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου, είτε αδυνατούν να ταξιδέψουν στις έδρες των τμημάτων τους (π.χ.
επειδή βρίσκονται εκτός Ελλάδος) μπορούν με δήλωσή τους να απαλλαγούν από την
υποχρέωση παρακολούθησης του Εργαστηρίου με φυσική παρουσία. Επίσης, τα
μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου
(με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις των αρμόδιων Υπουργείων) και το
δηλώσουν στον Τομέα τους, να μην συμμετάσχουν στη διεξαγωγή Εργαστηρίων με
φυσική παρουσία κατά το τρέχον εξάμηνο. Ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής
των εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική παρουσία θα ανακοινωθεί άμεσα από το
εκάστοτε Εργαστήριο μέσω του e-student.

Όσον αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:
1) Οι εξετάσεις των μαθημάτων στη θεωρία και το Εργαστήριο συνιστάται να
πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του
Πρυτανικού Συμβουλίου προς στις Κοσμητείες των Σχολών (έγγραφο με αριθ.
πρωτ. 3639/11.05.2020).
2) Διεξαγωγή εξέτασης με φυσική παρουσία σε αίθουσα είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση για κάποια μαθήματα με μικρό αριθμό
φοιτητών, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, εφόσον αυτό
κρίνεται αναγκαίο από το οικείο Εργαστήριο και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
που διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μέλη
ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που έχουν εντολή διδασκαλίας των συγκεκριμένων
μαθημάτων (θεωρία, εργαστήριο) οφείλουν να αναρτήσουν εγκαίρως στο estudent σχετική ανακοίνωση και να την κοινοποιήσουν στον Τομέα και το
Τμήμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και στην Κοσμητεία.

Επίσης, οι ίδιοι

οφείλουν να συνεργασθούν με το Τμήμα Σπουδών για τη διασφάλιση
διαθεσιμότητας κατάλληλων αιθουσών και επιτηρητών την προκαθορισμένη
ώρα εξέτασης.
3) Φοιτητές που είτε ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, είτε ζουν στον ίδιο
χώρο με άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, είτε αδυνατούν
κατά τον χρόνο της εξέτασης να ταξιδέψουν στην έδρα του τμήματός τους,
μπορούν με δήλωσή τους να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης με
φυσική παρουσία. Οι φοιτητές αυτοί θα εξετασθούν εξ αποστάσεως μέσω
κατάλληλης διαδικτυακής πλατφόρμας σύμφωνα με τη διαδικασία που θα
ορίσει και θα ανακοινώσει εγκαίρως στους φοιτητές το οικείο Εργαστήριο.
4) Οι φοιτητές που θα προσέρχονται στις εργαστηριακές ασκήσεις και/ή σε
εξετάσεις δια ζώσης, θα πρέπει να φορούν μάσκα, να τηρούν τις ελάχιστες
αποστάσεις του 1,5 μέτρου και γενικότερα να τηρούν όλους τους κανόνες
προφύλαξης που συνιστά ο ΕΟΔΥ.
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
(*)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κοινοποίηση:
-Πρύτανη Γ.Π.Α.
-Αντιπρυτάνεις Γ.Π.Α.
-Δ/νση Διοικητικού Γ.Π.Α.
-Τμήμα Γραμματείας Συγκλήτου Γ.Π.Α.
-Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών των Φυτών Γ.Π.Α.
-Πρόεδροι Τμημάτων Σχολής Επιστημών των Φυτών Γ.Π.Α.
-Μέλη Σχολής Επιστημών των Φυτών Γ.Π.Α.

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που διατηρείται στο αρχείο της Κοσμητείας.

