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Ρέθυμνο, 22.07.2021 

 

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές, 

Μετά από τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και τις δύσκολες συνθήκες που χρειάστηκε όλοι να 

αντιμετωπίσουμε, το Τμήμα μας προετοιμάζεται για την διά ζώσης επιστροφή μας στο 

Πανεπιστήμιο, αρχής γενομένης από την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021. Είμαστε 

βέβαιοι ότι αυτή είναι η επιθυμία όλων των μελών του Τμήματος (φοιτητριών/ών, 

διδασκόντων/ουσών, διοικητικού προσωπικού) και ότι όλοι θα καταβάλουμε κάθε 

προσπάθεια για να επιτύχει το εγχείρημα. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που ήδη υπάρχουν 

και τις νέες που ενδεχομένως θα προκύψουν, είναι κρίσιμο να ενημερωθούμε όλοι από νωρίς 

για τις προϋποθέσεις διαχείρισης της κατάστασης. 

Το ισχυρότερο μέσο που μας προσέφερε η επιστήμη για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Covid-19 είναι ο εμβολιασμός. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος στηρίζει 

τον εμβολιασμό, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί βασικό εχέγγυο για την επιστροφή μας στο 

Πανεπιστήμιο, μία μορφή αλληλεγγύης και ευαισθησίας προς τον περίγυρό μας και 

ταυτόχρονα ένα καίριο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, το Τμήμα μας ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να προχωρήσουν στον 

εμβολιασμό τους πριν την επάνοδο στον φυσικό χώρο μας, το Πανεπιστήμιο. 

Σε εύθετο χρόνο πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου θα λάβετε περισσότερες οδηγίες 

για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Μέχρι τότε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι για 

την είσοδό σας σε αίθουσα εξέτασης θα είναι απαραίτητο μαζί με την φοιτητική ταυτότητά 

σας να επιδείξετε έγκυρο πιστοποιητικό είτε εμβολιασμού είτε νόσησης είτε μοριακού 

ελέγχου (PCR test) είτε ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). Τα δύο τελευταία θα 

πρέπει να έχουν διενεργηθεί το πολύ 48 ώρες πριν από κάθε εξέταση. Η επίδειξη δήλωσης 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, ευελπιστούμε στη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να 

επιστρέψουμε στο Πανεπιστήμιο. Χωρίς εσάς, η προσπάθεια θα αποτύχει. Κατανοούμε τις 

ανησυχίες και τους φόβους σας και είμαστε όλοι στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση που 

πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. Επειδή οι συνθήκες 
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είναι απρόβλεπτες, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τελικά να μην καταφέρουμε 

να κάνουμε διά ζώσης την εξεταστική μας. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που το επιβάλλουν 

οι επιδημιολογικές συνθήκες ή λάβουμε κάποια σχετική οδηγία από αρμόδια όργανα. Για 

τον λόγο αυτό, σας παρακαλώ να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. 

Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε εκ του σύνεγγυς στον Σεπτέμβριο. Έως τότε, 

σας εύχομαι καλή ξεκούραση και ασφαλές καλοκαίρι. 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας 

 

Στέλλα Γιακουμάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
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