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Προς:

Φοιτητές Προγράμματος Σπουδών
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: Κατηγορίες φοιτητών για τους οποίους θα υπάρξει ειδική μέριμνα σχετικά με
τη συμμετοχή τους σε εργαστηριακή εκπαίδευση με φυσική παρουσία – Σχετική
διαδικασία
Όπως έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Μηχανολόγων
Μηχανικών ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μετά την 9η/6/2020 θα
πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική παρουσία για τα παρακάτω
μαθήματα:
1) Τεχνολογία Ψύξης (Ε)
2) Ατμοστρόβιλοι – Ατμολέβητες (Ε)
3) Τεχνολογία Κλιματισμού (Ε)
4) Ποιοτικός Έλεγχος (Ε)
5) Τεχνολογία Θερμάνσεων (Ε)
6) Αεριοστρόβιλοι (Ε)
7) Εξοπλισμός υπό Πίεση (Ε)
8) Α.Π.Ε. ΙΙ (Ε)
9) Περιβαλλοντική Μηχανική ΙΙ (Ε)
10) Τεχνολογία Οχημάτων (Ε)
11) Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές (Ε)
12) Θερμοηλεκτρικοί και Διπλού Στόχου Σταθμοί (Ε)
Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για φοιτητές που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω
κατηγορίες:
Α) Φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση με COVID19
Β)
Φοιτητές που έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομα που ανήκουν
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση με COVID-19
Γ)
Αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εκτός Ε.Ε. και αλλογενείς/αλλοδαποί
φοιτητές εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, που
τυχόν βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν μπορούν να επιστρέψουν στην
Ελλάδα ή τελούν σε υποχρεωτικό περιορισμό μετακινήσεων κατόπιν
επιστροφής τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. Υ.Σ. 142/26-5-2020 με θέμα «Παροχή

Δ)

διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών των
αλλογενών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά την
είσοδό τους στην ημεδαπή»
Φοιτητές που τελούν σε υποχρεωτικό περιορισμό μετακινήσεων για
προληπτικούς ή άλλους λόγους, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα που έχουν
επιβληθεί για τον COVID-19.

Φοιτητές που έχουν υποχρέωση παρακολούθησης των προαναφερόμενων μαθημάτων
και εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να αποστείλουν εφόσον το
επιθυμούν, σχετική υπεύθυνη δήλωση προς το Συμβούλιο Ένταξης μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση apyroudi@uoa.gr, προκειμένου να υπάρξει ειδική
μέριμνα σχετικά με την εργαστηριακή τους εκπαίδευση.
Σε ότι αφορά τους φοιτητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις Α και Β, η εργαστηριακή
εκπαίδευση των συγκεκριμένων φοιτητών θα ολοκληρωθεί μέσω τηλεκπαίδευσης.
Σε ότι αφορά τους φοιτητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις Γ και Δ, θα καταβληθεί
προσπάθεια ώστε να προγραμματιστεί η εργαστηριακή τους εκπαίδευση με φυσική
παρουσία μετά το τέλος του περιορισμού μετακινήσεών τους (αλλά εντός του εαρινού
εξαμήνου). Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα ολοκληρωθεί η εργαστηριακή τους
εκπαίδευση μέσω τηλεκπαίδευσης.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται η κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι φοιτητές
(π.χ. «ανήκω σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση με COVID-19»). Δεν απαιτείται
η υποβολή πιστοποιητικών υγείας ή η αναφορά συγκεκριμένης νόσου. Επίσης, στην
υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται:
• Το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο ανήκει ο φοιτητής
• Ο αριθμός μητρώου του φοιτητή
• Για τους φοιτητές των κατηγοριών Γ και Δ, ο χρόνος λήξης του περιορισμού
μετακινήσεών τους (αν είναι γνωστός)
• Τα συγκεκριμένα εργαστηριακά μαθήματα, από τα αναφερόμενα παραπάνω, στα
οποία είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής και έχει υποχρέωση παρακολούθησης
Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής του σχετικού
εγγράφου μέσω της εφαρμογής της ψηφιακής πύλης gov.gr «Υπεύθυνη Δήλωση».
Επίσης η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποσταλεί και σκαναρισμένη.
Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης
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