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 Προϋποθέσεις Συµµετοχής Φοιτητών στα Εργαστήρια 
 
Με βάση την ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, της 18ης Ιουνίου 2021  και  σύµφωνα µε 

την υπ' αριθµόν 2476 (10/6/21) ΚΥΑ, δίδεται η δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών 

ασκήσεων/µαθηµάτων, όλων των ετών, των προγραµµάτων σπουδών α' και β' κύκλου Τµηµάτων/Σχολών ΑΕΙ. 

Το Τµήµα Χηµείας θα πραγµατοποιήσει τις Ασκήσεις των Εργαστηριακών µαθηµάτων του Χειµερινού εξαµήνου 

του ακαδηµαϊκού έτους 2020-21, µετά το πέρας των εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου ως εξής: 

Εργαστήριο Γενικής Χηµείας, έναρξη 29/06/2021 

Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας, έναρξη 05/07/2021 

Εργαστήριο Φυσικοχηµείας, έναρξη 05/07/2021 

Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας, έναρξη 05/07/2021 

Εργαστήριο Ανόργανης Χηµείας, έναρξη 05/07/2021 

Εργαστήριο Βιοχηµείας, έναρξη 05/07/2021 

Καλούνται οι εγγεγραµµένοι/ες φοιτητές /φοιτήτριες να παρευρίσκονται στα εργαστήρια τις συγκεκριµένες 

ηµεροµηνίες. 

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το ακριβές πρόγραµµα διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων, ανά 

εργαστήριο, θα αναρτηθούν ανακοινώσεις στις αντίστοιχες ιστοσελίδες ή e-Class (MS Teams), του κάθε 

εργαστηριακού µαθήµατος.  

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τµήµατος Χηµείας, 22/06/2021 προϋπόθεση για τη συµµετοχή 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών  στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι η σχολαστική τήρηση των 

σχετικών µε την πανδηµία, covid-19, µέτρων υγιεινής και ασφάλειας καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής τους στο 

κτήριο του Τµήµατος και τους χώρους των Εργαστηρίων. 

Ειδικότερα υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες οδηγίες: 

1. Να έχουν διενεργήσει την ειδική αυτοδιαγνωστική δοκιµασία ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test), 

να έχουν δηλώσει το αποτέλεσµα στη σχετική πλατφόρµα, https://self-testing.gov.gr/ και να φέρουν µαζί τους, 

πριν την έναρξη κάθε εργαστηρίου, εκτυπωµένο ή στο κινητό τους τηλέφωνο, το σχετικό αποδεικτικό (self-test 

διατίθενται δωρεάν στα φαρµακεία). Επίσης, οι φοιτητές, µπορούν να υποβληθούν σε rapid-test (συστήνεται ο 

εβδοµαδιαίος έλεγχος), στα δύο σηµεία του Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας και Αγία Αικατερίνη), που 

διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. 

2. Πριν την είσοδό τους στο εργαστήριο, οι φοιτητές θα θερµοµετρούνται, χωρίς να συγχρωτίζονται στους 

διαδρόµους και την είσοδο των εργαστηρίων (αποστάσεις >1.5 m).  

3. Εντός του εργαστηρίου είναι απαραίτητη η χρήση µάσκας, γαντιών και η τήρηση αποστάσεων >1.5 m. 

 


