Ενημέρωση σχετικά με την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πολυτεχνείου
Κρήτης
Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το
Υπουργείο Υγείας και την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 783/τ.
Β’/10.03.2020) [pdf], η Πρυτανεία του Ιδρύματος σας ενημερώνει ότι το Πολυτεχνείο
Κρήτης αναστέλλει την εκπαιδευτική λειτουργία του από την Τετάρτη 11 Μαρτίου
2020 έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 (14 ημέρες), όπως και όλα τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της
εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Συγκεκριμένα, αναστέλλονται:
•
•
•
•
•
•
•

Οι πάσης φύσεως διά ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες (μαθήματα, εργαστήρια,
παρουσιάσεις, κλπ.), οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία.
Η λειτουργία των αναγνωστηρίων που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη και στο Γλωσσικό
Κέντρο.
Η λειτουργία των αιθουσών κοινόχρηστων υπολογιστών του Μηχανογραφικού
Κέντρου.
Η λειτουργία του χώρου εστίασης της Φοιτητικής Λέσχης.
Η λειτουργία των κυλικείων ως τόπου συνάθροισης ή κατανάλωσης ειδών.
Η λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, δημόσιες παρουσιάσεις και γενικότερα οι
πάσης φύσεως εκδηλώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την συνάθροιση πολλών
ατόμων στον ίδιο χώρο.

Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες δεν απαιτούν φυσική
παρουσία.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες και διαδικασίες στα εργαστήρια.
Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες όλων των υπηρεσιών.
Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης.
Η λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας για τη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών.
Η λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης μόνο ως χώρου παρασκευής και διανομής
φαγητού.
Η λειτουργία των κυλικείων μόνο ως σημείων πώλησης ειδών.
Οι πάσης φύσεως εργασίες ανέγερσης, συντήρησης και λειτουργίας των
εγκαταστάσεων της Πολυτεχνειούπολης.

Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας ότι για το διάστημα
αναστολής λειτουργίας, η σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη θα παρέχεται αποκλειστικά με τη
διανομή του φαγητού σε ατομικό πακέτο (δύο επιλογές) στις τυπικές ώρες λειτουργίας. Ο
χώρος του εστιατορίου δεν θα είναι διαθέσιμος για κατανάλωση γευμάτων ή συνάθροιση.
Τέλος, συστήνουμε σε όλη την Πολυτεχνική Κοινότητα την τακτική παρακολούθηση της
ιστοσελίδας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της σχετικής
ενημερωτικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και την
πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Καλούμε κάθε μέλος της Πολυτεχνικής κοινότητας να ενεργεί με αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης.
Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

