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ΘΕΜΑ: Καθορισμόςημερών που θα πραγματοποιηθούνμαθήματακατά τη

περίοδο των διακοπών του Πάσχα. (παρ. 2 κβ άρθρ.13 ν. 4485/2017)

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 9*^^-4-2020,
λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ/10-3-2020 .. ποΌ αφορά την επιβολή του

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και

24.3.2020,

2. Την νέα ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/21-3-20 για απαγόρευση λ£ΐτουργίας όλων

των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από 21-3-2020 μέχρι 10-4-2020, για την πρόληψη

εξάπλωσης του κορωνοϊού C0VID-19, η οποία προβλέπει την απαγόρευση

λειτουργίας: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες

πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία....».

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 13 παρ. 2κβ ν. 4485/2017 στις οποίες προβλέπεται ότι

η Σύγκλητος αποφασίζει για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ...
4. Την από 13-6-2017 απόφασή της με την οποία έχει καταρτίσει το ακαδημαϊκό

ημερολόγιο και έχει ορίσει, μεταξύ άλλων, τις ημέρες διακοπών και αργιών για

έκαστο ακαδημαϊκό έτος ... «Διακοπές Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την

Κυριακή του Θωμά..»

5. Τις οδηγίες του ΕΚΠΑ για την οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

εΚΠΡ Κεντ.ΠρΜτοκ/λο
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6. Την από 15-3-2020 Πρυτανική Πράξη με θέμα: Μέτρα και Οδηγίες yia τη

λειτουργία της διοίκησης και των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΚΠΛ κατά το

διάστημα άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19y>
σύμφωνα με την οποία όλα τα Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος λειτουργούν

κανονικά και οι συνεδριάσεις τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως

με χρήση των πιστοποιημένων εφαρμογών τηλεδιάσκεψης που διαθέτει το Ίδρυμα.

7. Την εισήγηση του Πρύτανη για συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και

κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα (πλην επισήμων αργιών) προκειμένου

να αναπληρωθούν μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της προσωρινής

απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020
αποφασίζει:

1. Την διεξαγωγή μαθημάτων (με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας)

κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα από την Μεγάλη Δευτέρα 13-4-2020
έως και την Μεγάλη Τετάρτη 15-4-2020 και από την Τετάρτη του Πάσχα 22-4-
2020 έως και την Παρασκευή 24-4-2020.
2. Την λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων του Ιδρύματος (αποκλειστικά εξ

αποστάσεως με χρήση των πιστοποιημένων εφαρμογών τηλεδιάσκεψης), καθ'

όλη τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (πλην επισήμων αργιών), προκειμένου

να αντιμετωπισθούν επείγοντα διοικητικά, ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά θέματα.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργείΒζ της αρμοδιότητάς σας.

Εσωτερική διανομή

-Γραμματεία Συγκλήτου
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Ό Πρύτανης

ασιος Κ. Δημ
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