
1 H χρήση του αρσενικού γένους στις προσδιοριστικές αναφορές προσώπων σε αυτόν τον Κανονισμό γίνεται 
αποκλειστικά για απλούστευση της διατύπωσης και, σε κάθε περίπτωση, με αυτήν εννοείται κάθε άνθρωπος 
που κατέχει συγκεκριμένη θέση ή φέρει ορισμένη ιδιότητα, ανεξαρτήτως του φύλου του.  

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
5ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-CoV- 2  
 
1. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στις αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων, 
όπως και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, για όλους τους 
φοιτητές1 , καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό. Εξαιρούνται ΜΟΝΟ τα 
άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας αντενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που 
αποδεικνύονται με κατάλληλα ιατρικά έγγραφα. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα 
δηλώνουν έγκαιρα την αδυναμία χρήσης μάσκας, μια φορά, στη συνέχεια θα 
ενημερώνονται όλοι οι διδάσκοντες όλων των εργαστηρίων, ώστε να υπάρχει 
χρόνος να ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα για την οργάνωση του τμήματος στο οποίο 
θα συμμετάσχουν.  
2. Η προσέλευση και αποχώρηση των φοιτητών προς και από τους 
εργαστηριακούς χώρους του 5ου ορόφου γίνεται από την κεντρική είσοδο ή/και 
την έξοδο κινδύνου, όπως υποδεικνύεται από το διδάσκοντα.  
3. Η προσέλευση των φοιτητών να γίνεται 20-30 λεπτά πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων ώστε να υπάρχει χρόνος για τον έλεγχο. 
4. Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των φοιτητών απαγορεύεται η χρήση 
ανελκυστήρα, εκτός κι αν υπάρχει κινητικό πρόβλημα.  
5. Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των φοιτητών είναι απαραίτητη η τήρηση 
ελάχιστης απόστασης μεταξύ αυτών ενός και μισού (1,5) μέτρου τουλάχιστον.  
6. Η παραμονή των φοιτητών στους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομος, 
πλατύσκαλο, σκάλες) απαγορεύεται προς αποφυγή του συγχρωτισμού.  
7. Οι φοιτητές θα εισέρχονται στους εργαστηριακούς χώρους ένας-ένας.  
8. Κάθε φοιτητής θα φέρει μαζί του μία τσάντα με τα άκρως απαραίτητα 
αντικείμενα, η οποία απαγορεύεται να τοποθετείται πάνω σε εργαστηριακούς 
πάγκους.  
9. Η χρήση (πέρα της μάσκας) καθαρής εργαστηριακής ποδιάς και γαντιών μίας 
χρήσης είναι υποχρεωτική εντός των εργαστηρίων.  
10. Οι φοιτητές μπορούν σε συγκεκριμένα εργαστήρια (με χρήση μικροσκοπίου ή 
στερεοσκοπίου) να φορούν πλαστικά προστατευτικά γυαλιά.  
11. Όλοι οι χρήστες των αιθουσών οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής 
(π.χ. καλό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και χρήση αντισηπτικού χεριών) 
και συνίσταται να έχουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των 
χεριών τους πριν την είσοδό τους στα εργαστήρια.  
12. Οι φοιτητές θα κάθονται σε συγκεκριμένη θέση που θα υποδεικνύεται από τον 
διδάσκοντα και απαγορεύεται να αλλάζουν θέση/κάθισμα κατά τη διάρκεια όλου 
του κύκλου των εργαστηριακών ασκήσεων.  
13. Η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου εφαρμόζεται εκτός των 
εργαστηριακών αιθουσών (διάδρομοι, κλιμακοστάσια). 
14. Κατά τη διάρκεια της χρήσης των εργαστηριακών χώρων συνίσταται η χρήση 
φυσικού αερισμού (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, εφόσον το επιτρέπει ο 
καιρός).  
15. Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης θα πρέπει να 
καθαρίζουν επιμελώς τη θέση εργασίας τους και τα εργαστηριακά όργανα που 
χρησιμοποίησαν.  
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16. Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την 
έναρξη της επόμενης, οι εργαστηριακοί χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί για 
τουλάχιστον 15 λεπτά, με τα παράθυρα της αίθουσας ανοικτά, προκειμένου να 
υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός. Επιβάλλεται κατάλληλη προετοιμασία με 
σχολαστικό καθαρισμό του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε και των επιφανειών 
μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθει η επόμενη ομάδα.  
17. Η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και δεν 
επιτρέπονται απουσίες. Ωστόσο, για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARSCoV-2 
συνιστάται η μη προσέλευση σε οποιαδήποτε εργαστηριακή άσκηση σε 
περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19. 
Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει το διδάσκοντα και από κοινού να βρουν τρόπο 
αναπλήρωσης της εργαστηριακής άσκησης.  
18. Εάν κάποιος φοιτητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν 
οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον 
θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας, θα πρέπει να ενημερώσει 
τον υπεύθυνο καθηγητή για να βρεθεί τρόπος αναπλήρωσης των εργαστηριακών 
ασκήσεων.  
19. Εάν κάποιος φοιτητής νοσήσει ο ίδιος ή κάποιος με τον οποίο συγκατοικεί, 
υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα, τους διδάσκοντες των εργαστηριακών 
ασκήσεων στις οποίες συμμετείχε. 
 
 


