
	

	 1	

 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

Ναύπλιο, Οκτώβριος 2021 
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19   
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022 
 
*Το παρόν είναι συµπληρωµατικό προς το Ιδρυµατικό Πρωτόκολλο σύµφωνα µε την 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 
3/06.10.2021 Συνεδρίαση 71η 

 
(Α) Γενικοί κανόνες  
 

• Κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022 η διδασκαλία στο πλαίσιο 
των προγραµµάτων σπουδών α’ κύκλου πραγµατοποιείται διά ζώσης,  
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021, τ. Β’) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση υπό την προϋπόθεση τήρησης των υγειονοµικών πρωτοκόλλων 
(αποφυγή συνωστισµού ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους, εξαερισµός αιθουσών κ.ά) και 
υπό την απαρέγκλιτη τήρηση των κατωτέρω: 

 
• Κάθε φυσικό πρόσωπο (φοιτητές/τριες, τακτικό ή έκτακτο διδακτικό και λοιπό 

προσωπικό, κλπ) που προσέρχεται στο Ίδρυµα οφείλει να συµµορφώνεται µε τους 
ισχύοντες κανόνες για την προσέλευσή του µε φυσική παρουσία σε χώρους του 
Ιδρύµατος, και ειδικότερα είτε να είναι εµβολιασµένο, είτε να έχει νοσήσει (για το 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την 20η έως και την 180η ηµέρα µετά 
τη διάγνωσή του ως θετικού στον κορωνοϊό covid-19, όπως αυτό έχει καθοριστεί από την 
κείµενη νοµοθεσία), είτε να έχει υποβληθεί στον ελάχιστο αριθµό εργαστηριακών 
ελέγχων µε rapid test ή PCR που απαιτείται σύµφωνα µε την ιδιότητά του (δύο φορές 
εβδοµαδιαίως για διδακτικό προσωπικό και φοιτητές/τριες και µία για το διοικητικό 
προσωπικό). 

 
• Ο έλεγχος των βεβαιώσεων των φοιτητών/τριών  πραγµατοποιείται στις εισόδους των 

κτιρίων που φιλοξενούν αίθουσες διδασκαλίας ή εντός των αιθουσών διδασκαλίας, µε 
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας (Α.Δ.Τ., διαβατήριο, φοιτητική ταυτότητα) και είτε 
µε πιστοποιητικό εµβολισµού, είτε νόσησης, είτε rapid test ή PCR. Οι φοιτητές/τριες 
οφείλουν να έχουν τη βεβαίωση σε ΕΝΤΥΠΗ µορφή. Εάν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο 
εκτός της ακαδηµαϊκής κοινότητας επιθυµεί να προσέλθει σε χώρους του Ιδρύµατος για 
συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ή άλλον σκοπό, συστήνεται να το αποφύγει.  
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• Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να καθίσουν στα έδρανα µε το πιστοποιητικό 
και το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας πάνω στο έδρανο ώστε να αποφευχθεί ο 
συνωστισµός στις σκάλες και τους υπόλοιπους  εσωτερικούς χώρους. 
 

• Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να φορούν µάσκα η οποία θα καλύπτει το 
στόµα και τη µύτη, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής τους στην αίθουσα διδασκαλίας, 
αλλά και σε όλους τους χώρους εντός του Ιδρύµατος. Εντός της αίθουσας διδασκαλίας, 
κάθονται σε συγκεκριµένη θέση, χωρίς να την αλλάξουν κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας ενός µαθήµατος. Θα πρέπει να τηρείται απόσταση ενάµισι µέτρου µεταξύ 
των καθισµάτων φοιτητών/τριών.  
 

• Εάν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια αρνηθεί να φορέσει σωστά ή εξ ολοκλήρου τη µάσκα 
ή αρνηθεί να επιδείξει το απαιτούµενο πιστοποιητικό ή να συµµορφωθεί µε τον σχετικό 
βεβαιωτικό έλεγχο, ο διδάσκων προειδοποιεί ότι το µάθηµα σύµφωνα µε την ΚΥΑ δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί, αφού όµως προηγουµένως εξαντληθούν όλα τα µέσα 
πειθούς εις το όνοµα της προστασίας της υγείας του συνόλου της κοινότητας. 
 

• Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες φορούν υποχρεωτικά µάσκα κατά την παραµονή τους 
στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εντός του 
Ιδρύµατος. 
 

• Τα µαθήµατα αρχίζουν κάθε φορά δεκαπέντε λεπτά µετά την επίσηµη ώρα έναρξης, π.χ. 
(9.15, 12.15 κ.ο.κ.) και τελειώνουν δεκαπέντε λεπτά πριν την επίσηµη ώρα λήξης (11.45, 
14.45., κ.ο.κ.) ώστε να υπάρχει ενδιάµεσος χρόνος για τον εξαερισµό των αιθουσών , την 
απολύµανση των εδράνων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εποπτικών µέσων, 
κλπ. Ενδιαµέσως θα γίνεται διάλειµµα και αερισµός της αιθούσης διδασκαλίας διάρκειας 
30 λεπτών. Υποχρεωτικώς η αίθουσα θα εκκενώνεται κατά τη διάρκεια του 
διαλείµµατος. 
 

• Σε περίπτωση που φοιτητές/τριες καθυστερήσουν να προσέλθουν στο µάθηµα δεν θα 
εισέρχονται στην αίθουσα, αλλά µπορούν να περιµένουν (πάντα τηρώντας την 
υποχρεωτική χρήση µάσκας στους εσωτερικούς χώρους) µέχρι το διάλειµµα. 
 

• Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ποτών, ροφηµάτων και τροφών µέσα στις 
αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την 
έστω και ολιγόλεπτη αφαίρεση της µάσκας.  

• Σε περιπτώσεις συγχρωτισµού στους ανοικτούς χώρους του Ιδρύµατος, η χρήση της 
µάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όσο και για τους 
διδάσκοντες και τις διδάσκουσες.  

• Η ορθή τήρηση της ως άνω διαδικασίας από όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής 
κοινότητας, δύναται να συµβάλει ουσιαστικά στην προστασία της υγείας των µελών της 
και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊο.  
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(Β) Διεξαγωγή βιωµατικών µαθηµάτων  
 

• Η συχνή απολύµανση των χεριών (σαπούνι ή αντισηπτικό) είναι υποχρεωτική διαδικασία 
για όλους, πριν και µετά από κάθε µάθηµα καθώς και κατά τα διαλείµµατα. 

• Πριν την είσοδό τους στην αίθουσα θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να γράφουν τα ονόµατά 
τους και τηλέφωνα επαφής σε κατάλογο που παρέχει ο διδάσκων, προκειµένου, σε 
περίπτωση κρούσµατος να καταστεί δυνατή η ενηµέρωση και η ιχνηλάτηση. 

• Οι φοιτητές/τριες εισέρχονται µεµονωµένα στην αίθουσα και αφαιρούν τα παπούτσια 
τους που θα βάζουν σε δικές τους θήκες µέσα στην τσάντα τους, την οποία θα 
ακουµπήσουν σε προκαθορισµένο σηµείο µέσα στην αίθουσα, κατόπιν συνεννόησης µε 
τον/την διδάσκοντα/ουσα. 

• Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων θα πρέπει να παραµένουν ανοιχτά παράθυρα στην 
αίθουσα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισµός 

• Ως γενικός κανόνας αποστασιοποίησης τίθεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 
µέτρου, εξαιρουµένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ανάγκες µίας 
σκηνής/άσκησης/χορογραφίας απαιτείται σωµατική επαφή. Στην περίπτωση αυτή, οι 
συµµετέχοντες στην εν λόγω σκηνή/άσκηση/χορογραφία είναι υποχρεωµένοι να 
απολυµαίνουν τα χέρια τους πριν και µετά από αυτή, και η επαφή να είναι πολύ σύντοµη.  

• Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου των 
κεντρικών διδακτηρίων. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στις αίθουσες 
διδασκαλίας µε ροφήµατα, αναψυκτικά ή φαγητό. 

• Οποιαδήποτε επιπλέον δραστηριότητα παράλληλης ή πρόσθετης διδασκαλίας σε µικρές 
οµάδες φοιτητών θα πραγµατοποιείται στην αίθουσα µόνο µε παρουσία και επίβλεψη του 
υπεύθυνου καθηγητή, κατόπιν συνεννόησης µαζί του και σχετικού προγραµµατισµού.  

• Σε κανέναν χώρο του πανεπιστηµίου δεν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση προβών εκτός 
των ωρών των µαθηµάτων. Αυτός ο όρος µπορεί να αναιρεθεί µόνο µε ειδική άδεια που 
θα αιτείται ο/η διδάσκων/ουσα εν όψει παράστασης/παρουσίασης και ειδικούς όρους ως 
προς τον αριθµό και την επίβλεψη των οµάδων και µόνον τις ώρες που το κτίριο είναι 
ανοικτό. 

Κατά τα λοιπά και για όλες τις ειδικές και επιµέρους περιπτώσεις ισχύουν όλα τα 
προβλεπόµενα από την υπ’ αριθµ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021, τ. Β’) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση. 

Τα παραπάνω µέτρα είναι ενδεικτικά, δεν µπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές 
περιπτώσεις και εφαρµόζονται παράλληλα µε τα ευρύτερα µέτρα τα οποία ισχύουν. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων µέσα από την 
ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/ 
καθώς και στην διεύθυνση https://covid19.gov.gr/. Όλοι οι εµπλεκόµενοι θα πρέπει να 
επιδεικνύουν την απαραίτητη ατοµική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα 
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άτοµα, προβαίνοντας σε επιπλέον µέτρα προστασίας αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων ενός 
χώρου ή ενός µαθήµατος. 


