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Θεσσαλονίκη 4-10-2020
Προς: Προπτυχιακούς φοιτητές Α’ Έτους
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Α.Π.Θ.
Αγαπητοί φοιτητές,
Τη Δευτέρα 5-10-2020, θα λάβει χώρα εκπαιδευτική παρουσίαση από την κ. Βιβή Μιξαφέντη
στο Αμφιθέατρο 305 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, σχετικά με την Ασφάλεια του
Εργαστηρίου στον εργασιακό χώρο. Η κ. Μιξαφέντη είναι Χημικός Μηχανικός, σύμβουλος
εργασιακού περιβάλλοντος και ειδική στην Ασφάλεια και Υγιεινή σε Εργαστηριακούς χώρους
(Ακαδημαϊκά και Βιομηχανικά Χημικά και Βιολογικά Εργαστήρια).

Η εκπαιδευτική αυτή

δράση θα λάβει χώρα σε δύο περιόδους κατά τη διάρκεια της ημέρας, μετά το πέρας των
ημερήσιων διαδικτυακών μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών, για όλες τις ομάδες
εκπαίδευσης. Η δράση περιλαμβάνει θέματα ασφάλειας τόσο σε Χημικό όσο και Βιολογικό
Εργαστήριο.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ανόργανης
Χημείας

και

Προηγμένων

Υλικών

(http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/ChemLab/F2020/Announcements/), οι ομάδες
που θα συμμετέχουν θα προσέλθουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
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Οι πρώτες ομάδες (Α1-Α6) είναι οι παρακάτω:

Ώρα προσέλευσης

Ομάδα

16:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ.

Α1 – Α3

16:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ.

Α4 – Α6

Συμμετοχή και
παρακολούθηση
Δια ζώσης
Live streaming
μέσω Zoom

Οδηγίες για τη σύνδεση μέσω Zoom:
Athanasios Salifoglou is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic:

Inorganic Chemistry

Time:

Oct 5, 2020 03:30 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/99003912386?pwd=N2dsbGdaMWtrZ0VtOUNZTHNGV3JEdz09

Meeting ID: 990 0391 2386
Passcode:

402023

Προσοχή!
1. Οι ομάδες που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση δια ζώσης (Α1-Α3) θα βρίσκονται
στο χώρο 15 min προ της έναρξης (16:00 μ.μ.), προκειμένου να εισαχθούν στο
αμφιθέατρο σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΟΔΥ (θερμομέτρηση με laser, εισαγωγή και
λήψη θέσεως σύμφωνα με τη σχετική ένδειξη πράσινου στίγματος σε κάθε θρανίο)
2. Θα ληφθούν παρουσίες
3. Η ταυτοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την αστυνομική ταυτότητα
4. Οι φοιτητές που ανήκουν στις ομάδες που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση μέσω
Zoom (Α4-Α6), θα συνδεθούν 15 min προ της έναρξης
5. Η λήψη παρουσιών και ταυτοποίηση θα γίνει μέσω της αστυνομικής ταυτότητας
6. Αποχώρηση από τη μετάδοση live streaming συνεπάγεται αποκλεισμό
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7. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλους. Μη συμμετοχή συνεπάγεται αποκλεισμό από
την περαιτέρω εκπαίδευση.
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Η δεύτερη σειρά ομάδων (Β1-Β4) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ώρα προσέλευσης

Ομάδα

18:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.

B1 – B3

18:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.

B4

Συμμετοχή και
παρακολούθηση
Δια ζώσης
Live streaming
μέσω Zoom

Οδηγίες για τη σύνδεση μέσω Zoom:

Athanasios Salifoglou is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic:

Athanasios Salifoglou's Zoom Meeting

Time:

Oct 5, 2020 06:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/92440060991?pwd=V0JvTlBSRkxjTlNWOE5QbVlrbnJEUT09

Meeting ID: 924 4006 0991
Passcode:

326646

Προσοχή!
1. Οι ομάδες που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση δια ζώσης (B1-B3) θα βρίσκονται
στο χώρο 15 min προ της έναρξης (18:00 μ.μ.), προκειμένου να εισαχθούν στο
αμφιθέατρο σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΟΔΥ (θερμομέτρηση με laser, εισαγωγή και
λήψη θέσεως σύμφωνα με τη σχετική ένδειξη πράσινου στίγματος σε κάθε θρανίο)
2. Θα ληφθούν παρουσίες
3. Η ταυτοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την αστυνομική ταυτότητα
4. Οι φοιτητές που ανήκουν στις ομάδες που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση μέσω
Zoom (B4), θα συνδεθούν 15 min προ της έναρξης
5. Η λήψη παρουσιών και ταυτοποίηση θα γίνει μέσω της αστυνομικής ταυτότητας
6. Αποχώρηση από τη μετάδοση live streaming συνεπάγεται αποκλεισμό
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7. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλους. Μη συμμετοχή συνεπάγεται αποκλεισμό από
την περαιτέρω εκπαίδευση.
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Σε όλες τις περιπτώσεις, ισχύουν αυστηρά οι κανόνες και οδηγίες του ΕΟΔΥ για την
αντιμετώπιση του COVID-19.
Με εκτίμηση,

Καθ. Αθανάσιος Σαλίφογλου

