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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πειραιάς, 11-3-2020

Απαγόρευση εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για δύο εβδομάδες
Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ (ΦΕΚ 783/τ.Β’/10-3-2020)
απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
χώρας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από
11.3.2020 έως και 24.3.2020. Ειδικότερα, απαγορεύονται προσωρινά:
 Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με
φυσική παρουσία,
 Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών
εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές,
 Οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια και οι πάσης φύσεων εκδηλώσεις, και
δραστηριότητες.
Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:





Οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση:
Οι ερευνητικές δραστηριότητες,
Η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και
Η λειτουργία των εστιών στέγασης

Διοικητική Λειτουργία
Οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της
Βιβλιοθήκης, θα προσέρχονται κανονικά στον χώρο εργασίας τους κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα.
Για τους εργαζόμενους γονείς ανήλικων τέκνων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα θεσπιστούν από τα αρμόδια Υπουργεία.
Το κυλικείο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει ανοικτό κατά τη διάρκεια του
εργασιακού ωραρίου για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων.
Σίτιση φοιτητών
Οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, ενημερώνονται ότι από 11.3.2020 έως
και 24.3.2020 η σίτιση θα γίνεται με τη διανομή φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από
12:00 έως 18:30 καθημερινά στο φοιτητικό εστιατόριο και θα παραλαμβάνουν όλα τα
γεύματα της ημέρας που δικαιούνται, με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση.
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Απονομή πτυχίων
 Τα πτυχία παραμένουν στις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, φέρουν τις
ημερομηνίες όπως είχαν ορισθεί πριν την αναβολή των ορκωμοσιών και θα δοθούν
στους αποφοίτους όταν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες.
 Κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την πραγματοποίηση των
ορκωμοσιών, όποιος απόφοιτος επιθυμεί για λόγους ανωτέρας βίας, μπορεί να
προσέλθει στη Γραμματεία του και με αίτησή του να παραλάβει τον τίτλο του ή
αντίγραφο αυτού, δηλώνοντας εάν θα συμμετάσχει ή όχι στην τελετή ορκωμοσίας.

Εκ της Πρυτανείας
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