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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΤΣΑΝΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 32/ 2019-2020
Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ ΣΙ ΑΝΣΑΛΛΑΓΔ ERASMUS+
To Erasmus Student Network (ESN) δεκνζίεπζε έξεπλα ε νπνία απνηππώλεη ηηο
εκπεηξίεο ηωλ θνηηεηώλ Erasmus+ όζνλ αθνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπ covid-19 ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε όιε ηελ Δπξώπε. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείρε θαη ην ESN ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ESNUOPA (https://uopa.esngreece.gr). Μπνξείηε λα βξείηε
ηελ έθζεζε «Student Exchanges in Times of Crisis - Research report on the impact of
COVID-19
on
student
exchanges
in
Europe»
ζην
αθόινπζν
link:
https://esn.org/covidimpact-report

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ
Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ζπκπιήξωζεο ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ από θνηηεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε Γεσηέρα 11 Μαΐοσ 2020 έωο θαη
ηελ Κσριακή 31 Μαΐοσ 2020. Γπλαηόηεηα ζπκπιήξωζεο ηωλ ειεθηξνληθώλ
εξωηεκαηνινγίωλ γηα ηα πξνπηπρηαθά, εξγαζηεξηαθά θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα,
έρνπλ νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ δειώζεη ηα ελ ιόγω καζήκαηα κέζω ηεο ειεθηξνληθήο
γξακκαηείαο ηνπ εληαίνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Ψεθηαθνύ Άικαηνο εληόο ηεο
πεξηόδνπ ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ, αιιά θαη ηωλ ηνπηθώλ ζπζηεκάηωλ πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζε όζα Τκήκαηα δελ έρνπλ εληαρζεί πιήξωο ζην Ψεθηαθό Άικα. Η
ειεθηξνληθή ζπκπιήξωζε ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ από ηνπο θνηηεηέο ζπκβάιιεη ζηε
βειηίωζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη πινπνηείηαη κε ηξόπν πνπ δηαζθαιίδεηαη ε
αλωλπκία ηνπο. Η είζνδνο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα γίλεηαη κόλν κε ηνπο
πξνζωπηθνύο θωδηθνύο θάζε θνηηεηή. Γηα ηε ζπκπιήξωζε ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ θαη
γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζπλδεζείηε ζην https://ps.modip.upatras.gr/.

ΝΔΟΣΔΡΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19
ΑΔΡΙΜΟ – ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ
Με βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, νη βαζηθέο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ αεξηζκό θαη
ηε ρξήζε ηωλ ζπζηεκάηωλ εμαεξηζκνύ-θιηκαηηζκνύ ηωλ δεκνζίωλ θηεξίωλ γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ, ζύκθωλα κε ηελ ηαηξό εξγαζίαο θαη ηνλ ηερληθό
αζθαιείαο ηνπ Ιδξύκαηνο, είλαη νη εμήο:
 Δμαζθάιηζε ηνπ θπζηθνύ αεξηζκνύ ηωλ εζωηεξηθώλ ρώξωλ κε θξέζθν εμωηεξηθό
αέξα, όζν ζπρλόηεξα γίλεηαη.
 Τα παξάζπξα λα είλαη αλνηθηά θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ ή όζν
πεξηζζόηεξν γίλεηαη. Σπληζηάηαη λα παξακέλνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά αλνηρηά
όηαλ θάπνηνο εηζέξρεηαη ζε έλα δωκάηην, ηδηαίηεξα αλ ην δωκάηην είρε
ρξεζηκνπνηεζεί από άιινπο πξηλ από απηόλ.

 Οη ζύξεο λα είλαη αλνηθηέο, εθόζνλ δελ είλαη απαξαίηεηε ε ηδηωηηθόηεηα.
 Μνλάδεο θιηκαηηζηηθώλ, ηύπνπ fancoil (FCU) ή δηκεξνύο ηύπνπ (splitunits), πξέπεη
λα απνθεύγεηαη λα ιεηηνπξγνύλ, όηαλ είλαη εθηθηό. Όηαλ δελ είλαη εθηθηό, λα ηίζεληαη
ζε ζπλερή ιεηηνπξγία 24/7 κε παξάιιειε παξνρή θπζηθνύ αεξηζκνύ (αλνηρηά
παξάζπξα) θαη ζύκθωλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο (Αξ.
Πξωη:Γ1(δ)/ ΓΠ νηθ. 26635, 23-4-2020). Η ζύζηαζε απηή απνζθνπεί ζηελ απνθπγή
ηεο επαλαηώξεζεο ηωλ ηώλ ζηελ πεξίπηωζε δηαθνπήο θαη επαλέλαξμεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηωλ κνλάδωλ θαζώο θαη ζηελ επαξθή αλαλέωζε ηνπ εζωηεξηθνύ αέξα
κε θξέζθν.
 Νεόηεξε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε κε Αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 30612/16.5.2020 (ΦΔΚ
1869/17.5.2020 Β’) ΦΔΚ 1869/17.5.2020 Β«Καλόλεο ηήξεζεο απνζηάζεωλ ζε
ηδηωηηθέο επηρεηξήζεηο, δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ
ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ
COVID-19.»
 Κ.Υ.Α κε Αξηζκ. ΓΙΓΑΓ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 (ΦΔΚ Β' 1856)(ΦΔΚ Β' 1856)
«Καζνξηζκόο νκάδωλ απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ζνβαξή ινίκωμε COVID 19»

ΣΑ ΝΔΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
 Γωρεάν Πρόζβαζη ζηα ηλεκηρονικά περιοδικά ηοσ ChicagoUniversityPress
Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε Βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία Πιεξνθόξεζεο
εμαζθάιηζε δωξεάλ δνθηκαζηηθή πξόζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ηνπ
University of Chicago Press. Αλάκεζα ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ηνπ δηαζεκαηηθνύ
απηνύ παλεπηζηεκηαθνύ εθδνηηθνύ νίθνπ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη ηα Classical
Philology, The Elementary School Journal, Ethics, The Journal of Geology, Journal
of Labor Economics, The Journal of Law and Economics, Philosophy of Science,
Schools: Studies in Education, θ.α. Η πξόζβαζε ηζρύεη κέρξη ηηο 8 Ινπιίνπ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα δείηε ζην ζύλδεζκν:
https://library.upatras.gr/news/chicagopress
 Γωρεάν Πρόζβαζη ζε Πηγές – Ημερολόγιο Τπενθσμίζεων
Σηνλ θαηξό ηεο παλδεκίαο θαη ηεο έλαξμεο ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο ε
Βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία Πιεξνθόξεζεο παξείρε επθαηξίεο πξόζβαζεο ζε
ειεθηξνληθό πεξηερόκελν, νη νπνίεο όκωο ήηαλ παξνδηθέο θαη όρη κόληκεο. Γηα λα
δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηωλ εξεπλεηώλ θαη λα κε ραζεί ρξόλνο γηα απηέο ηηο επθαηξίεο,
ε ΒΚΠ έρεη νκαδνπνηήζεη ηηο πεγέο αλά εκεξνκελία ηεξκαηηζκνύ ηεο δωξεάλ
πξόζβαζεο. Τν εκεξνιόγην απηό δηαηίζεηαη ζε κνξθή Google Calendar, ώζηε λα ην
ελζωκαηώζεη θάπνηνο ζηε δηαδηθηπαθή ηνπ έθδνζε ή λα ην «θαηεβάζεη» ωο iCal
αξρείν γηα εθαξκνγέο πξνγξακκαηηζκνύ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε
δηεύζπλζε: https://library.upatras.gr/news/accessexpirycalendar
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