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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
    ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

Θέμα: «Λειτουργία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κατά το χειμερινό εξάμηνο 
2021-22». 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 4406/24-09-2021) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» και την απόφαση της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ (38/08-10-21) για την 
έναρξη των μαθημάτων δια ζώσης  τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, η Συνέλευση του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών (αποφάσεις 22/20-09-2021 και 23/04-10-21), μετά από συζήτηση 
αποφασίζει για την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο 
2021-22, τα  εξής: 
1. Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων 
- Συνημμένα τα  διά ζώσης Ωρολόγια Προγράμματα μαθημάτων των ΠΠΣ Οικονομικών 
Επιστημών και Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, όπως εγκρίθηκαν από την με αρ. 22/20-09-
2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
- Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν  τη Δευτέρα 18/10/21, όπως προβλέπει η απόφαση της ΔΕ 
του ΔΙΠΑΕ. 
- Στη διά ζώσης εκπαίδευση τα μαθήματα θα αρχίζουν στις 9 π.μ. (διάλειμμα 9:45) κ.ο.κ, 
ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός με τους φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπου τα μαθήματα θα αρχίζουν στις 9:30. 
- Οι δηλώσεις εργαστηρίων θα αρχίσουν την Πέμπτη 07/10/2021 και θα ολοκληρωθούν 
έως την  Τετάρτη 13/10/2021. Σχετική ανακοίνωση έχει εκδοθεί από τη γραμματεία του 
τμήματος για τις δηλώσεις των εργαστηρίων, αλλά και των θεωρητικών μαθημάτων, των 
οποίων οι δηλώσεις θα γίνουν έως 31/10/2021. 
Εργαστήρια Παρελθόντων Εξαμήνων Π.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: 
- Πληροφορική και Αλγόριθμοι, 2 ώρες, Α΄ Εξάμηνο. 
- Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 2 ώρες, Ε΄ Εξάμηνο. 
- Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ, 2 ώρες, Ε΄ Εξάμηνο. 
- Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση, 2 ώρες, Ε΄ Εξάμηνο. 
Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων των εργαστηρίων θα αναρτηθεί το ωρολόγιο 
πρόγραμμα των Εργαστηρίων Παρελθόντων Εξαμήνων του Π.Σ. Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής. 
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία 
 Το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές, προκειμένου να συμμετέχουν στη δια ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις: 

 έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό 
COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, 

 επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή 
 έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορωνοϊό 

δύο (2) φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την 
προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή, και επιδεικνύουν βεβαίωση 
αρνητικού αποτελέσματος. 

 Το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές αποδέχονται τις ανωτέρω προϋποθέσεις και 
δεσμεύονται για την τήρησή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στη δια ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 
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3. Πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών, με βάση την ΚΥΑ: 
- Ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 ο κ. Δημήτριος Κύδρος, Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Τμήματος, με αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Μπογά, Λέκτορα Εφαρμογών, 
οι οποίοι συνεπικουρούνται στο έργο τους από την κα Αγγελική Βλαχομήτρου, μέλος ΕΤΕΠ 
και εκ μέρους της γραμματείας τον κ. Χρήστο Κουλόγιαννη.  
- Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων 
(υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), σεμιναρίων εργαστηρίων 
και κλινικών ή πρακτικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου 
πραγματοποιείται με διά ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών (σε ποσοστό 100%) και στη 
μέγιστη πληρότητα των αιθουσών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο 
κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών. 
- Η διενέργεια πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΠΠΣ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και 
τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους. 
- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς χώρους 
των ΑΕΙ όπου υπάρχει συνωστισμός.  
- Τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα Υγιεινής και Καθαριότητας/Απολύμανσης σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς χώρους των ΑΕΙ, η διασφάλιση επαρκούς αερισμού, ο συνεχής 
καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες και εργαστηριακό εξοπλισμό. 
- Λειτουργία αιθουσών πολυμέσων – αναγνωστηρίων – βιβλιοθηκών: Είσοδος με επίδειξη 
βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού αποτελέσματος. - 
Υποχρεωτική χρήση μάσκας. 
- Φοιτητικά γυμναστήρια: Λειτουργία σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα 
λειτουργίας των γυμναστηρίων. 
- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Εφαρμόζονται τα μέτρα και οι ειδικότεροι 
κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα φοιτητικά 
εστιατόρια και τα κυλικεία (σε εσωτερικούς χώρους μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες) – 
Δυνατότητα λήψης φαγητού σε πακέτο για τους μη εμβολιασμένους ή μη (διευκρινιστικά) 
νοσήσαντες φοιτητές, υπό την προϋπόθεση μη παραμονής στους εσωτερικούς χώρους των 
εστιατορίων. 
- Τελετές ορκωμοσίας με φυσική παρουσία: Η είσοδος εκπροσώπων του ΑΕΙ, φοιτητών και 
επισκεπτών θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή 
αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος και με υποχρεωτική χρήση μάσκας. 
-Προγράμματα ανταλλαγής – κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού 
των ΑΕΙ (π.χ. Erasmus) θα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα 
ταξίδια. 
4. Έλεγχος-Κυρώσεις με βάση την  ΚΥΑ για τη λειτουργία των ΑΕΙ, όπου  αναφέρεται: 
- Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, 
υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων  
συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σχετικό έγγραφο 
ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, 
οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή 
νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε 
εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και 
αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. 
- Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε 
μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης 
εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε 
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παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
- Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. δύναται να ανατεθεί σε διοικητικό, 
τεχνικό ή λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος καθήκοντα σχετικά με τη παρακολούθηση της 
διαδικασίας τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως των μέτρων 
που αφορούν στις προϋποθέσεις εισόδου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), βιβλιοθήκες, αίθουσες πολυμέσων, 
φοιτητικά γυμναστήρια και λοιποί χώροι του Ιδρύματος. 
- Οι φοιτητές που διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
παραβιάζοντας μεμονωμένα ή αθροιστικά τις υποχρεώσεις συμμετοχής στη δια ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία, απομακρύνονται από τον χώρο όπου διεξάγεται η 
εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται 
αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφ. Γ΄ του ν. 4777/2021 (Α΄25) και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.. 
- Για το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.), 
το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκούς υποτρόφους 
της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 
16 του ν. 4009/2011, επιστημονικούς συνεργάτες κατόχους διδακτορικού ή μη και 
μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο), που συμμετέχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, κατά παράβαση όσων ορίζονται στην 
παρούσα εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4207), όπως εκάστοτε 
διαμορφώνεται και ισχύει. 
Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία βοηθητικού υποστηρικτικού προσωπικού (ελέγχου 
πιστοποιητικών, καθαριότητας, φύλαξης κ.λπ.) και μέχρι να διατεθεί το αναγκαίο 
προσωπικό από το ΥΠΑΙΘ και το ΔΙΠΑΕ, κανένα συλλογικό (συνέλευση) ή ατομικό όργανο 
(Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος,  Διευθυντές Τομέων, υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19) δεν 
μπορεί αντικειμενικά να αναλάβει την ευθύνη ελέγχου της ασφαλούς τήρησης του 
πρωτοκόλλου.  Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας 
φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή ατομική 
και συλλογική ευθύνη στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου υγιεινής  στη διά ζώσης 
εκπαίδευση. 
 
Συνημμένα: 
- τα  διά ζώσης Ωρολόγια Προγράμματα μαθημάτων των ΠΠΣ Οικονομικών Επιστημών και 
Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Γεώργιος Ν. Μαγούλιος 

Καθηγητής 


