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Ηράκλειο/Ρέθυμνο 16 Μαρτίου 2020 

 

Λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Με δεδομένη την ανακοίνωση της Πρυτανείας της 13ης Μαρτίου, σας γνωρίζουμε 

τα ακόλουθα σχετικά με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης το επόμενο 

χρονικό διάστημα με βάση τα σήμερα υπάρχοντα δεδομένα.  

1. Διαδικασία απολύμανσης 

α. Στην  Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου: έχει ήδη απολυμανθεί το κτήριο 

Χημείας, σήμερα απολυμαίνονται η Ιατρική Σχολή και το κτήριο Βιολογίας - 

Φυσικού. Η διαδικασία για όλα τα κτήρια προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί την 

Πέμπτη 19.3. Έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί ικανός αριθμός δοχείων 

αντισηπτικού υγρού. 

β.  Στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου: η απολύμανση των χώρων θα αρχίσει 

αύριο Τρίτη 17.3 (9:00 – 18:00) και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί την 

Πέμπτη 19.3. Στο μεταξύ έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν παντού στην 

Πανεπιστημιούπολη, το ΚΕΜΕ και τις Φοιτητικές Κατοικίες δοχεία αντισηπτικού 

υγρού και υγρά σαπούνια. 

2. Διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος 

Από την Πέμπτη 12.3 καθημερινά το Πρυτανικό Συμβούλιο βρίσκεται σε διαρκή 

συνεδρίαση και συνεργάζεται με τους επικεφαλής των Υπηρεσιών για τη 

λειτουργία του Ιδρύματος. Στα πλαίσια αυτά προγραμματίζεται η επανεκκίνηση 

της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος την Παρασκευή  20.3, για την οποία 

επισημαίνουμε τα εξής: 

Με ευθύνη της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Διοικητικού:  

α. Αφού χορηγηθούν οι ειδικές γονικές άδειες και άδειες ειδικού σκοπού στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, των 

Υποδιευθύνσεων και των Γραμματειών των ακαδημαϊκών Τμημάτων (σε 

συνεργασία με τους Προέδρους) θα ορίσουν το προσωπικό της Υπηρεσίας τους 

που θα εργάζεται με φυσική παρουσία.  
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β. Σε κάθε χώρο γραφείου ιδεατά θα εργάζεται ένας υπάλληλος. Η επικοινωνία 

των υπαλλήλων μεταξύ τους θα γίνεται διά τηλεφώνου ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email). Ομοίως και η εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας και κάθε τρίτου.  

γ. Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης ή Τμήματος (ακαδημαϊκού ή διοικητικού)  

μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό που θα εργάζεται από το σπίτι. 

Υποχρεωτικώς από το σπίτι εργάζονται οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ομάδες 

υψηλού κινδύνου, εφόσον κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Κατά τη 

διάρκεια του ωραρίου τους οι υπάλληλοι αυτοί είναι άμεσα διαθέσιμοι. Τους 

ανατίθενται καθήκοντα που μπορούν να διεκπεραιωθούν εξ αποστάσεως με 

χρονοδιάγραμμα και παραδοτέα. 

3. Εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος 

Γίνεται συστηματική προετοιμασία για τη γενίκευση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ΚΥΥΤΠΕ. Του θέματος θα επιληφθεί η Σύγκλητος 

της Πέμπτης 19.3. Για την προσαρμογή της εκπαιδευτικής λειτουργίας στα νέα 

δεδομένα θα εκδοθεί ειδική αναλυτική ανακοίνωση μετά τη Σύγκλητο. 

4. Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων 

Οι συνεδριάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18.3 και της 

Συγκλήτου την Πέμπτη 19.3 θα διεξαχθούν με το ηλεκτρονικό σύστημα 

τηλεδιάσκεψης (e-presence), σύμφωνα με την ενημέρωση που απέστειλε σήμερα 

η Γραμματεία της Συγκλήτου. Το ίδιο  ισχύει και για τις συνεδριάσεις των άλλων 

συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, των εκλεκτορικών, τριμελών ή επταμελών 

επιτροπών κλπ. Είναι αυτονόητο ότι η δια ζώσης παρουσία οποιουδήποτε τρίτου 

στις συνεδριάσεις των ως άνω οργάνων (επιτροπών, υποστηρίξεων 

μεταπτυχιακών κλπ.) απαγορεύεται. 

Για τη νομιμότητα των συνεδριάσεων των ως άνω οργάνων, σας γνωρίζουμε τα 

εξής: σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841 (Β΄ 539) απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και 

Οικονομικών με τίτλο «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» 

ορίζονται τα εξής : «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 

περισσότερα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 

συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 

διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο 

συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου. 



 
 

 

Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία κάποιων 

ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων, ιδίως λόγω αδυναμίας 

προσέλευσης στον τόπο συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου, λόγω καιρικών 

συνθηκών, έλλειψης συγκοινωνιακών μέσων, ανωτέρας βίας ή άλλων λόγων που 

συνήθως υπάρχουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να 

καθίσταται δυσχερής ή ανέφικτη η σύγκληση ενός συλλογικού οργάνου.» 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45), η νομιμότητα της συνθέσεως του συλλογικού 

οργάνου δεν επηρεάζεται από λόγους που αναφέρονται στο πρόσωπο του 

γραμματέα, δεδομένου ότι αυτός δεν αποτελεί μέλος του οργάνου, στερούμενος 

δε ψήφου ή δυνατότητας εκφράσεως οιασδήποτε γνώμης επί της υποθέσεως, δεν 

συντελεί στη λήψη αποφάσεως, σχετικά με τα συζητούμενα παρουσία αυτού 

θέματα (πβ. ΣτΕ 980/2007, 3136/2004, 3251/1999, 3418/1998). 

5. Λειτουργία κυλικείων και άλλων υπηρεσιών 

Το κεντρικό κυλικείο στο Ρέθυμνο (εσωτ. 7733) και το κυλικείο Βιολογίας στο 

Ηράκλειο (εσωτ. 4029) θα λειτουργούν από την Παρασκευή 19.3 κατά το 

εργασιακό ωράριο αποκλειστικά ως delivery. Οι αναφερόμενες σε προηγούμενες 

ανακοινώσεις μας απαγορεύσεις (μαθήματα με φυσική παρουσία, Βιβλιοθήκη, 

εστιατόρια [παροχή μόνο σε πακέτο], Μουσεία, Γυμναστήρια, Συμβουλευτικά 

κέντρα, Φοιτητικό Κέντρο Βουτών) εξακολουθούν να ισχύουν. Οι υπηρεσίες 

φύλαξης και καθαριότητας προσφέρονται κανονικά. 

 

 

Εκ της Πρυτανείας  

 


