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ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 
 

Ηράκλειο, 3 Σεπτεµβρίου 2020 
 
Απόφαση για την εκπαιδευτική λειτουργία Τµήµατος Φυσικής στο χειµερινό εξάµηνο 
του ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021 
 
Η Έκτακτη Συνέλευση Τµήµατος Φυσικής στις 3/9/2020 συζήτησε τον τρόπο διεξαγωγής 
του προπτυχιακού και µεταπτυχιακού διδακτικού έργου στο χειµερινό εξάµηνο του 
ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021. Συνεκτιµώντας το πλαίσιο λειτουργίας που παρουσίασε η 
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων στις 24/08/2020 (Παράρτηµα), τις υπάρχουσες 
υποδοµές και τους αριθµούς φοιτητών, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού, τις προοπτικές 
της πανδηµίας και την ανάγκη οµοιογένειας των διδακτικών διαδικασιών, κατέληξε στα εξής 
συµπεράσµατα: 
 

1) Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα των δύο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος θα διεξαχθούν µε φυσική 
παρουσία, εκτός περιπτώσεων διδασκόντων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες και 
επιθυµούν εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σηµειώνεται ότι ένα σηµαντικό µέρος του 
διδακτικού έργου των Π.Μ.Σ. καλύπτεται από αφυπηρετήσαντες καθηγητές του 
Τµήµατος που διδάσκουν χωρίς αµοιβή. 

2) Τα θεωρητικά προπτυχιακά µαθήµατα θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως 
καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου, καθώς ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών 
είναι κατά κανόνα άνω των 50, εκτός ελαχίστων µαθηµάτων επιλογής σε περιοχές 
προχωρηµένης φυσικής και εφαρµογών. 

3) Με φυσική παρουσία θα πραγµατοποιηθούν τα µαθήµατα εργαστηρίων φυσικής.  
 
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, τον οποίο ενέκρινε η Σύγκλητος το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. 
Στα µαθήµατα µε φυσική παρουσία θα ακολουθούνται τα ισχύοντα µέτρα προστασίας της 
δηµόσιας υγείας. 
 
Το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος Φυσικής από 1/9/2020 µειώθηκε κατά επιπλέον 2 
µέλη Δ.Ε.Π. και 1 µέλος Ε.ΔΙ.Π. λόγω συνταξιοδοτήσεων. Η ενίσχυση του Τµήµατος, από 
την αρχή του χειµερινού εξαµήνου, µε θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού (Π.Δ. 407 ή 
αντίστοιχα) και τεχνικό προσωπικό για εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι αναγκαία για την 
αποτελεσµατική υλοποίηση της διδασκαλίας των θεωρητικών και εργαστηριακών 
µαθηµάτων.  
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Παράρτηµα: Σελ. 28 και 29 από την παρουσίαση της Υπουργού 

« Σελ. 28 
Ως προς το χειµερινό εξάµηνο, οι φοιτητές επιστρέφουν κανονικά στα Πανεπιστήµιά τους, 
στις πόλεις όπου βρίσκονται τα Παν/µιά τους.  

q Δια ζώσης θα πραγµατοποιούνται οι κλινικές, εργαστηριακές ασκήσεις και οι οµάδες 
µελέτης µέχρι 30 ατόµων καθώς και οι µεγάλες/θεωρητικές διαλέξεις µέχρι 50 
ατόµων. 

q Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ενίσχυση από το ΥΠΑΙΘ του εκπαιδευτικού 
προσωπικού για διδασκαλία σε ολιγοµελείς οµάδες µέσω ΕΣΠΑ, ύψους 5 εκατ. €. 
Υπολογίζονται περίπου 2000 θέσεις.  

q Για µεγάλες διαλέξεις άνω των 50 ατόµων, προβλέπεται εξ αποστάσεως διδασκαλία 
µε δωρεάν παροχή ηλεκτρονικών πλατφορµών από τις εταιρείες Microsoft και 
Google, τις οποίες ευχαριστούµε θερµά.  

 
Σελ. 29 
Τα µέτρα πρόληψης που θα λαµβάνονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά µας Ιδρύµατα 
αφορούν: 

q Στην υποχρεωτική χρήση µάσκας από όλους στις περιπτώσεις διδασκαλίας/µελέτης 
µε φυσική παρουσία. Για τις κλινικές ασκήσεις, θα ισχύσουν τα µέτρα ατοµικής 
προστασίας που ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας.  

q Οι φοιτητικές Εστίες θα λειτουργήσουν κανονικά, µε υποχρεωτική χρήση µάσκας 
στους κοινόχρηστους χώρους. 

q Στα εστιατόρια συνεχίζεται ο διαµοιρασµός φαγητού σε πακέτο. » 
 


