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Το 1ο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Υπολογιστών του τμήματος Μαθηματικών, την 

Τετάρτη 6/10/2021 και ώρα 18.00-21.00 

Λόγω του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, το μάθημα θα διεξαχθεί στη μέγιστη πληρότητα 

του Εργαστηρίου (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα) που πληρούν τις προϋποθέσεις*. Για 

το λόγο αυτό και για την αποφυγή συνωστισμού κατά την εναρκτήρια διάλεξη του μαθήματος 

παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

μαθήματος https://spooky.math.uoi.gr, μάθημα: Βάσεις Δεδομένων κ Ανάπτυξη Διαδικτυακών 

Εφαρμογών (MATH741) και να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο μάθημα. Θα τηρηθεί αυστηρή 

προτεραιότητα συμμετοχής με βάση τον χρόνο αποστολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα.  

 

*Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση και διαδικασία ελέγχου (όπως αυτές 
αναγράφονται στην ΚΥΑ και στο προαναφερθέν Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) 
 
1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός του 

Πανεπιστημίου συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:   

  
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19, ή 
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από COVID-19, ή 

γ) έχουν νοσήσει από COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) 
ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους 
ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή 

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 
μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 
επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο 
εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ 
(48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του 
εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.     

2. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) 
είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του 
Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών και των εργαστηρίων που διεξάγεται δια 
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται 
συνωστισμός. 

Για όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην 
αίθουσα ή το εργαστήριο και επομένως να συμμετέχουν στο Εργαστηριακό μάθημα. 
 

 

Ο διδάσκων 

Σωτήριος Κοντογιάννης 


