
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ’ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Η παρούσα ανακοίνωση του Τμήματος ΚΕ απευθύνεται στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα 

παρακάτω μαθήματα του Γ’ Εξαμήνου : 

1) 0804.3.001.0  Δεοντολογία Κοινωνικής Εργασίας (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠ) (κα ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΩ) 

2) 0804.3.002.0  Διαφορετικότητα και Ενδυνάμωση στην Κοινωνική Εργασία (κα ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΩ) 

3) 0804.3.003.0  Κοινωνική Πολιτική για Ευάλωτες Ομάδες (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠ) (κα ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ) 

4) 0804.3.004.0  Κοινωνική Εργασία και Ομάδες-Δημιουργική Έκφραση και Τέχνη στην Εφαρμογή της 

Κοινωνικής Εργασίας (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠ) (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ            

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)  

5) 0804.3.005.0  Κοινωνική Ψυχολογία (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) 

Αγαπητοί Φοιτητές και φοιτήτριες που είστε εγγεγραμμένοι στα παραπάνω 5 μαθήματα, 

Τέλος της εβδομάδας που μόλις έκλεισε το Τμήμα ενημερώθηκε (μέσω της κυρίας Σοφίας Κουκούλη που 

τελεί τοπικός υπεύθυνος covid για το Τμήμα) για επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid σε 

φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν τα παραπάνω 5 μαθήματα του Γ’ εξαμήνου. 

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού Covid-19 

του ΕΛΜΕΠΑ (πληροφορίες στο σύνδεσμο https://www.hmu.gr/el/node/15997), ενημερώθηκαν οι 

πρυτανικές αρχές, η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Covid-19 του Ιδρύματος, οι διδάσκοντες στα 

μαθήματα αυτά, κλπ. 

Για τους παραπάνω φοιτητές, πρόσβαση σε αίθουσες την ερχόμενη Δευτέρα 25/10 και Τρίτη 26/10 θα 

επιτρέπεται μόνο με αρνητικό rapid-test Κυριακής 24/10 ή Δευτέρας 25/10 και αυτό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το 

αν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης!  

Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες, όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα παραπάνω μαθήματα 

μπορούν να προσέλθουν Δευτέρα και Τρίτη ΜΟΝΟ με αρνητικό rapid-test Κυριακής ή Δευτέρας. 

Το rapid test μπορεί να γίνει σε εφημερεύοντα φαρμακεία αύριο Κυριακή ή το πρωί της Δευτέρας, 

ανάλογα το πότε έχετε μάθημα. Για εμβολιασμένους, το rapid test γίνεται δωρεάν τις Κυριακές στην 

πλατεία Ελευθερίας και την πλατεία Αγ. Αικατερίνης. Επίσης έχουμε ενημερωθεί ότι στο ΠΕΔΥ της 7ης 

ΥΠΕ (3ο χλμ Ηρακλείου Μοιρών, μετά τον Εσταυρωμένο) θα βάλουν ένα box μπροστά από τη Δευτέρα το 

πρωί και κάθε μέρα μεταξύ 9.00 και 3.00 για να γίνονται δωρεάν τεστ για τους φοιτητές. 

Όπως ελπίζω να καταλαβαίνετε, ο έλεγχος αυτός είναι αναγκαστικός για την προστασία όλων μας που 

μοιραζόμαστε αυτούς τους χώρους εκπαίδευσης και θα είναι αυστηρός. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προς το παρόν, όσοι φοιτητές ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένοι στα παραπάνω 5 μαθήματα θα 

έχουν πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας κανονικά όπως έκαναν μέχρι τώρα, δηλαδή με το 

πιστοποιητικό εμβολιασμού, το πιστοποιητικό νόσησης ή αρνητικό rapid-test δις εβδομαδιαίως. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, 

Ι. Παχουλάκης 

 

https://www.hmu.gr/el/node/15997

