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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 
Το Π.Τ.Δ.Ε. ξεκινάει το ακαδημαϊκό εξάμηνο τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 

προσφέροντας ορισμένα μαθήματα με εξ αποστάσεως μεθόδους και ορισμένα άλλα 

διά ζώσης. Η επιλογή της μίας ή της άλλης μεθόδου έγινε με βάση την προστασία 

των διδασκόντων και των οικείων τους αλλά και την ιδιαιτερότητα κάποιων 

μαθημάτων. Στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε εμφανίζονται τα μαθήματα (τα 

Υποχρεωτικά κάθε εξαμήνου δηλώνονται με διαφορετικό χρώμα) με τον 

διδάσκοντα/τη διδάσκουσα και τον τρόπο διδασκαλίας. Οι φοιτητές/τριες καλούνται 

να προσέξουν τα εξής: 

  Tα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (Υποχρεωτικά και Ξένη Γλώσσα/Αγγλικά), 

θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (από 28/9), προκειμένου να επιλυθεί 

το πρόβλημα με την παρακολούθηση εξ αποστάσεως χωρίς τους 

ιδρυματικούς κωδικούς που τους δίνονται με την εγγραφή τους στο τμήμα. 

Στα μέσα της εβδομάδας θα γίνει μια Τελετή Υποδοχής, την οποία θα 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μέσω συνδέσμου που θα τους 

αποσταλεί. Σχετική ανακοίνωση θα βγει τη Δευτέρα ή την Τρίτη. 

  Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να 

παρακολουθούν συνεχώς τις σχετικές ανακοινώσεις των διδασκόντων στο 

studentweb, προκειμένου να πληροφορηθούν πότε ξεκινά η διδασκαλία του 

μαθήματος και άλλα στοιχεία.  

Η συγκυρία απαιτεί προσαρμογή σε νέα δεδομένα τόσο για τους διδάσκοντες/ τις 

διδάσκουσες όσο και για τους φοιτητές, αλλά είναι σίγουρο ότι το Τμήμα θα 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, όπως συνέβη και κατά το προηγούμενο εξάμηνο. 

Ευχόμαστε σε όλους και όλες ένα Καλό ακαδημαϊκό εξάμηνο! 

 

Η Πρόεδρος του τμήματος  

 

Ασπασία Χατζηδάκη 

Αν. Καθηγήτρια 
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