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λΣχετ.: H με αρ. πρωτ.Δ1α/Γ

προσωρινής απαγόρευσης λ

σχολικών μονάδων, ανωτάτ

και πάσης φύσεως εκπαιδε

τύπου και Βαθμού τηςχώρας

Το περιεχόµενο της µε αρ. 7

επιβολή του μέτρου της πρ

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

εξειδικεύτηκε την 11η Μαρτί

Α. Εκπαιδευτική λειτουργία

Το µέτρο απαγόρευσης τω

περιλαµβάνει:

.

.

.
Πρακτική άσκηση σε

. Σεμινάρια και λοιπέ

µάθησης…

Η παρουσίαση διπλωµατικών

διατριβών συστήνεται να πρα

πως Εκπαίδευσης

ής της µε αρ. ΄πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 KYA στα Ανώτα'

Διαλέξεις/Μαθήματα

Φροντιστηριακές/Εργ
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παθω-ές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος

 

7.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (B’ 783) με…δέμα: «Επιθολή του μέτρου τ

ίειτουργι'ας των δρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείω

ον εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρία

υτικών δοµών, φορέων και ιδρυµάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, και:

για το χρονικό διάστηµα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».

7

τρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 KYA/10-3-2020 κατά το σκέλος που αφορά τη

οσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανωτάτω

ΑΕΙ) για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.202C

ρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπώ

ν. H εφαρμογή της ΚΥΑ εξειδικεύεται ως ακολούθως:

| πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με Φυσική παρουσία

σε αίθουσες διδασκαλίας

αστήριακές/Κλινικές ασκήσεις

σχολικές και υγειονοµικές μονάδες

ς δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δια βίου

και µεταπτυχιακών εργασιών καθώς και η υποστήριξη διδακτορικών

γµατοποιούνται με χρήση συστηµάτων τηλεδιάσκεψ ης.

 

DU 2020 σε συνάντηση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων Η.

Βασίλη Διγαλάκη με το προεδ

των Ελληνικών Πανεπιστημίω
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Β. Φοιτητική Μέριρνα, Υπ>στ ικτικέ λειτου ίε δο έ &Λοιπέ δ αστ ιότ τε

Απαγόρευση της λειτουργιας των κάτωθι υποδοµών:

* Βιβλιοθήκες

. Αίθουσες κοινόχρ

' Σπουδαστήρια/Αι

. Αθλητικές εγκαταστάσεις

Απαγορεύονται τελετές, r

και των τελετών ορκωμοσ

ηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών

αγνωστήρια

µερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις συµπεριλαμβανόµενων

ίας. Ορκωμοσία θα πραγµατοποιείται μόνο σε περιπτώσεις τεκµηριωμενης

ανάγκης κατά µόνας, ενώπιον του Προέδρου ή/και Κοσμήτορα. Σχετικά με την παράδοση των

πτυχίων, συστήνεται να γίνεται στις Γραµµατείες των Τµηµάτων µε ειδική µέριµνα να αποφεύγεται ο

ν ύπαρξη συνοδών µελών. 'συνωστισμός και χωρίς τη

Η λειτουργία των φοιτητικ

Ειδικά σε ότι αφορά τα ε

υπόψη οι απαραίτητες πρ

παραλαβή φαγητού σε 1

φοιτητών και δημιουργίι

προσωπικού των ΑΕΙ πρα

χωρίς παραµονή εντός αυτ

Γ. Διοικητικές λειτουργίες

Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες των ΑΕΙ καθώς και η λειτουργία των Ειδικών

Λογαριασµών ΚονδυλίωνΈ ρευνας δεν αναστέλλονται.

Συστήνεται η επικοινωνία

με τις ως άνω υπηρεσίες

περίπτωση λαμβάνονται τ

ενδιαφερομένων µε αποφ

Δ. Λειτουργία οργάνων διρίκρσρς

Οι συνεδριάσεις των διι

συστήνεται να πραγµατοπ

Ε. Ερευνητικές δραστηριότρτες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των ΑΕΙ δεν αναστέλλονται αλλά αποφεύγεται η συνάθροιση πολλών

ατόµων.

ών εστιών για στέγαση των φοιτητών συνεχίζεται κανονικά.

στιατόρια των εστιών και των φοιτητικών λεσχών, λαµβάνονται αυστηρά

ωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των φοιτητών με την

τακέτο σε διευρυμένο ωράριο χωρίς να προκαλείται συνάθροιση των

ι ουρών αναµονής. Αντιστοίχως και στα κυλικεία η εξυπηρέτηση του

γµατοποιείται αποκλειστικά µε παραλαβή των προϊόντων σε συσκευασία,

"ών και χωρίς δημιουργία ουρών αναμονής.

των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφεροµέ νων

να γίνεται µέσω τηλεφώνου και µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Σε κάθε

α κατάλληλα µέτρα για την απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των

Δγή της συνάθροισης προσώπων.

>ικητικών οργάνων (Σύγκλητος, Γενικές Συνελεύσεις, Επιτροπές, κ.λπ.)

:ιούνται µε χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.

I

Αναβάλλονται τα επιστηµονικά συνέδρια και οι δια ζώσης συναντήσεις ερευνητικών ομάδων εθνιι ού

και διεθνούς επιπέδου.   
 

 



ΣΤ. Μετακινήσεις προσωπικτ

Αναστέλλονται οι οργανωµ

µετακινήσεις, σύμφωνα με τ

Αναστέλλονται οι οργανωμέ

να πραγµατοποιούνται µε τη

Μετακινήσεις προσωπικού κ

προγραμμάτων κινητικότητα

ταξιδιωτικές και λοιπές οδηγ

Τέλος συστήνεται γενικά ο

µελών της πανεπιστη μιακής

Ζ. Υποστ ι ε αποστάσεω

δυνατόν, από τα υφιστάμεν

οποία χρησιµοποιεί το κάθε

Τα ΑΕΙ πρέπει να αξιοποιΙ

προετοιµαστούν, ώστε όσο Ι

να προσφερθεί µε ηλεκτρο

αναγκαία η παράταση της σχ

Για την καλύτερη οργάνωση

των ΑΕΙ με το Ακαδηµαϊκό

Θρησκευµάτων. Θα αξιοπε

εκπαίδευσης, τα οποία θα τε

Η. Θεσμικές Παρερβάσεις

Προωθούνται άμεσα οι απα

αποστάσεως διδασκαλία

εξυπηρετητών για την υποστ

ένες εκπαιδευτικές εκδρομές, πάσης φύσεως επισκέψεις και σχετικ

ις γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

νες συναντήσεις στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, οι οποίες συστήνετ

ς εκπαίδευσης

Η ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση εφαρµόζεται άμεσα, όπου αυτό είναι

ΑΕΙ.

το δυνατόν µεγαλύτερο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μπορ

ιτούµενες σχετικές νομοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες επιτρέπουν την ε

μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο καθώς και την προμήθεια

ύ και Φοιτητών

ές

χρήση ηλεκτρονικών µέσων.

€αι φοιτητών στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών ή/και ανταλλαγών µέα

ς (Erasmus, Erasmus+) πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις γενικότερι:

ίες.

Π

περιορισμός των µη απολύτως απαραίτητων µετακινήσεων όλων των

κοινότητας.

α συστήµατα ηλεκτρονικής διαχείρισης και υλοποίησης µαθημάτων τα

οι

εί

εί

ήσουν το διάστημα από 11.3.2020 έως 24.3.2020 προκειµένου ν

νικά μέσα εξ' αποστάσεως, σε περίπτωση κατά την οποία καταστ

ετικής απαγόρευσης.

<του όλου εγχειρήματος θα υπάρξει συνέργεια των αρµοδίων υπηρεσια

Διαδίκτυο (ΞυΝΕΤ και με τη συνδροµή του Υπουργείου Παιδείας κ

ιηθούν επιπλέον εργαλεία σύγχρονης εξ αποστάσεως ηλεκτρόνια

θούν στη διάθεση των διδασκόντων.

π
,
.

ξ,

ήριξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και µάθησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 0ΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ|ΓΑΛΑΚΗΣ

   



 

Πίνακας Αποδεκτών  

 

Πρυτάνεις|Προέδρους .Ε.:

1. Εθνικού και Καποδ οτριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

2. Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου

3. Οικονοµικού Παν ιστήμιου Αθηνών

4. Γεωπονικού Πανε ιστηµίου Αθηνών

5. Αριστοτελείου Πα επιστήµιου Θεσσαλονίκης

6. Χαροκοπείου Παν ιστήµιου

7. Παντείου Πανεπιστημίου

8. Πανεπιστημίου Πειραιώς

9. Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

10. Πανεπιστημίου Πατρών

11. Πανεπιστημίου In) ννίνων

12. Δημοκρίτειου Παν πιστημίου Θράκης

13. Πανεπιστημίου Κρ της

14. Πολυτεχνείου Κρή ης

. Πανεπιστηµίου Αι αίου

. Ιόνιο Πανεπιστημί

. Πανεπιστηµίου Πε

. Πανεπιστηµίου Δυ

. Πανεπιστηµίου Δυ

. Πανεπιστημίου Os

λοποννήσου

υ

σσαλίας

τικής Μακεδονίας

. Διεθνούς Πανεπισ1 ημίου της Ελλάδος

τικής Αττικής 
. Ελληνικού Μεσογ ιακού Πανεπιστηµίου

. Ελληνικού Ανοικτ ' Πανεπιστηµίου

. Ανώτατης Σχολής αλών Τεχνών

. Ανώτατης Σχολής αιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εσωτερική διανορή

1. Γραφείο κ. Υπουρ ού Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. Γραφείο Γενικού Γ

3. Γραφείο Γενικού Δ

αµµατέα Ανώτατης Εκπαίδευσης

.ευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης

  
 



 

 

Manousos Michailidis

From: Anastasia Terzopoulou

Sent: Thursday, 12 March, 2020 8:53

To: General Protocol

Subject: FW: Οδηγίες εφαρµογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 KYA στα

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Attachments: Επιστολή-Οδηγίες για κορωνο'ι'ό ΑΕΙ 12-3-2020 (2).pdf

From: mdimop@med.uoa.gr [mai to:mdimop@med.uoa.gr]

Sent: Thursday, March 12, 2020 7 49 AM

To: Meletios Dimopoulos <mdim p@med.uoa.gr>

Subject: Οδηγίες εφαρµογής της ε αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδε

 

 

  

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συν δελφοι και Συνεργάτες,

Επισυνάπτονται οδηγίες ετικά µε την επιβολή του μέτρου της προσωρινής am

λειτουργίας των ΑΕΙ όπως υτές εξειδικεύτηκαν την 11η Μαρτίου σε συνάντηση τοι

υτικά Ιδρύματα

πνόρευσης της

Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτ ν κ. Βασίλη Διγαλάκη µε το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων

που αποτελείται από τους αθηγητές Θάνο Δημόπουλο, Μάρα Νικολαΐδου και Χρυ

 

Θάνος Δημόπουλος

Meletios (Thanos) Dimopoulos, MD

Professor and Rector of the National and Kapodistrian University of Athens

Plasma Cell Dyscrasias Unit

Section of Hematology and Medical Oncology

Department of Clinical Therape πως

School of Medicine

National and Kapodistrian University of Athens

Alexandra Hospital

80 Vasilisis Sophias, 11528, Athens, Greece

email: mdimongeduoagr

tel number: +30 2132162541

fax number: +30 2132162511

htt : mdimo . r

https://mdimop.gr/news/

σή Βασιλάκη.

   



 

 

https://mdimop.gr/c
ovid191

http://mveloma.med.
uoa.§Lr

Twitter: @thanosdimo
p

Αξιότιµοι/ες κύριοι/κυρίες

Παρακαλώ όπως βρείτε συ

Διγαλάκη με οδηγίες επί τ

κατά το σκέλος που αφ

εκπαιδευτικής λειτουργίας

Πρυτάνεις/Πρόεδροι Δ.Ε.,

νηµμένη επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων K. Β.

ου περιεχοµένου της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10—03—2020 KYA

ορά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για το χρονικά διάστημα από

11.3.2020 έως και 24.3.2020, όπως αυτό εξειδικεύτηκε την 11η Μαρτίου 2020 σε συνάντηση του

K. Υφυπουργού με το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών

Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Με εκτίμηση,

|διαίτεροιΓραφείο Υφυ
πουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη,

Αρµόδιου για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκε υμάτων

Τηλ: 210.344.3534, 210344.353 7, 210.344.3539

Γραφείο: 3113

Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Τ.Κ. 15180 Μαρούσι

E-mail: όερ…ίηοΗΙε
ε©…Ιηεαυ.κανει

*

Web:http://wwwmined
uszovs.J

  


