
Ενημέρωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων 

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες 

Ευχόμαστε από καρδιάς να είσαστε όλοι καλά 

 

Αρχικώς τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα 

θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική σας ανταπόκριση καθ’ όλη τη διάρκεια 

της περιόδου της πανδημίας και να ευχηθούμε την ταχύτερη δυνατή επάνοδο στην 

ομαλότητα. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

το γεγονός ότι η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού είναι 

αδιαπραγμάτευτες,  

την υποχρέωση τήρησης των κανόνων υγειονομικής προστασίας, σύμφωνα με τις 

συστάσεις του ΕΟΔΥ, όπως μέγιστος αριθμός φοιτητών με βάση τα τετραγωνικά 

κάθε εργαστηριακού χώρου, χρήση μασκών, γαντιών και απολυμαντικών, ανάγκη για 

συνεχή απολύμανση και καθαριότητα των χώρων σε κάθε αλλαγή φοιτητών, κλπ.,  

τη δυσκολία προσέλευσης μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες,  

τη δυσκολία προσέλευσης πολλών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,     

τα προβλήματα που υφίστανται στις μετακινήσεις οι Κύπριοι φοιτητές όπως και 

φοιτητές από άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδος, 

Αποφασίζεται: 

η ολοκλήρωση του συνόλου των θεωρητικών μαθημάτων με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, που ήδη χρησιμοποιείται, το 

αργότερο έως 12-06-2020 (συμπλήρωση 14 εβδομάδων εκπαίδευσης από την έναρξη 

του εξαμήνου). 

η ολοκλήρωση της διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων «εξ αποστάσεως» με 

κατάλληλες μεθόδους και πρακτικές όπως βιντεοσκόπηση ασκήσεων, εργασίες κλπ. 

το αργότερο έως 12-06-2020 (συμπλήρωση 14 εβδομάδων εκπαίδευσης από την 

έναρξη του εξαμήνου).  

 

Με την πρόταση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και όλες τις 

φοιτήτριες να συμμετάσχουν στα εργαστηριακά μαθήματα, διαφυλάσσοντας την 

υγεία τους, του οικείου περιβάλλοντός τους, αλλά και του προσωπικού του τμήματος. 

 

Οποιαδήποτε νέα απόφαση ή οδηγία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος 

όπως και στο eclass για τα επιμέρους μαθήματα, προς άμεση ενημέρωσή σας. Επίσης 

ήδη το Ίδρυμα επεξεργάζεται τον τρόπο και τις τεχνικές εξετάσεων και θα σας 

ενημερώσουμε στο άμεσο μέλλον. 

 

Με εκτίμηση  

Η Πρόεδρος και τα μέλη ΔΕΠ  

του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 


