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ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
Απόφαση ΓΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΤΗΣ 29ης/9/2021 

 
Η μετάβαση της λειτουργίας του ΕΜΠ και της ΣΑΤΜ-ΜΓ σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία υπό 
συνθήκες πανδημίας, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 που ξεκινά 
στις αρχές Οκτωβρίου, είναι κεντρικός μας στόχος. Επιθυμία όλων των διδασκόντων της ΣΑΤΜ-ΜΓ 
είναι να γίνουν δια ζώσης όλα τα μαθήματα με ασφάλεια για εργαζόμενους και φοιτητές, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και την βιωσιμότητα της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

Κατόπιν αυτών η ΣΑΤΜ-ΜΓ αποφασίζει η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων να γίνει την 
Δευτέρα 11/10, ώστε στο διάστημα που μεσολαβεί να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία και η 
αντιμετώπιση των έκτακτων δυσκολιών:  

(1) διάρθρωσης του βέλτιστου εκπαιδευτικού προγράμματος,  
(2) προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας (οργάνωση τμημάτων με μικρότερα 

ακροατήρια κ.α.), 
(3) πρόσθετος εξοπλισμός στις αίθουσες και αμφιθέατρα, για την καλύτερη διεξαγωγή των 

μαθημάτων με τις προϋποθέσεις που ορίζουν η ΚΥΑ και οι συνθήκες υγιεινής και 
προστασίας   

(4) εναρμόνιση με το πρόγραμμα του 5ου εξαμήνου της Σχολής, για το οποίο μέχρι τότε θα 
υπάρχει σε εξέλιξη το υποχρεωτικό μάθημα «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι». 

Δεδομένου ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή για να 
αντιμετωπιστεί με επάρκεια η εκπαιδευτική διαδικασία κάτω από αυτές τις συνθήκες, αλλά και για 
την ορθή υλοποίηση της  ΚΥΑ, υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες για την διασφάλιση της υγείας 
όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται άμεσα έως 11/10/21, η 
διασφάλιση των παρακάτω: 

(1) Συστήματα για τον επαρκή εξαερισμό και καθαρισμό αέρα στα αμφιθέατρα 
(2) Απολύμανση αμφιθεάτρων, αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα κάθε ημέρα πριν την επανάχρησή τους 
(3) Έλεγχος συστημάτων θέρμανσης για διασφάλιση της ανανέωσης του αέρα. 

Σε κάθε περίπτωση το ΕΜΠ οφείλει να λάβει γενικότερα μέτρα, που πρέπει να υλοποιηθούν το 
ταχύτερο δυνατόν κατά το τρέχον εκπαιδευτικό εξάμηνο, όπως: 

(1) Πρόσληψη επαρκούς αριθμού προσωπικού για έλεγχο εισερχομένων στις αίθουσες 
διδασκαλίας (πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή αποτελέσματα rapid test). Η Σχολή 
εκτιμά ότι ο ελάχιστος αριθμός του αναγκαίου προσωπικού είναι 9 άτομα. 

(2) Εγκατάσταση μονάδων εμβολιασμού στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αλλά και στο 
Συγκρότημα Πατησίων. 

(3) Εγκατάσταση κλιμακίων του ΕΟΔΥ για δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπισμού κρουσμάτων 
Covid-19 σε εμβολιασμένα και μη άτομα. 

Πέραν των παραπάνω η ΣΑΤΜ-ΜΓ συντάσσεται με τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί στην 
απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ της 23/9/2021. 
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