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ΠΡΟΣ : - Τους κ.κ.:
- Προϊσταμένους Υπηρεσιών
- Γραμματείς Τμημάτων
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΟΙΝ.: - Κοσμήτορες Σχολών
- Προέδρους Τμημάτων
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΘΕΜΑ: «Επί της λειτουργίας των Υπηρεσιών και Γραμματειών του Ιδρύματος κατά τη
διάρκεια των θερινών διακοπών».
Σας γνωρίζουμε, ότι, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, ληφθείσης στην υπ’ αριθμ.
452/15.07.2010 συνεδρίασή της, οι Υπηρεσίες, οι Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές
Μονάδες του Ιδρύματος δεν θα λειτουργήσουν, κατά το από 2 έως 17.08.2010 χρονικό
διάστημα, κατά το οποίο θα χορηγηθεί κανονική άδεια στο διοικητικό προσωπικό των
Υπηρεσιών, των Γραμματειών των Τμημάτων και των λοιπών μονάδων του Ιδρύματος,
εκτός από το προσωπικό των Υπηρεσιών εκείνων, το οποίο είναι απαραίτητο, για τη
συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και προώθηση εργολαβιών, για τη φύλαξη
της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και για την παραλαβή της αλληλογραφίας και τη λειτουργία
του Γενικού Πρωτοκόλλου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί από τις Υπηρεσίες και τις
Γραμματείες, για τις περιπτώσεις, που τρέχουν ημερομηνίες μειοδοτικών διαγωνισμών ή
δημοπρασιών ή υποβολής υποψηφιοτήτων σε προκηρυχθείσες θέσεις, ώστε να υπάρχει
στην οικεία Υπηρεσία ή Γραμματεία αρμόδιος υπάλληλος. Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών και οι Γραμματείς των Τμημάτων, πρέπει να μεριμνήσουν για τον
ορισμό του απολύτως αναγκαίου προσωπικού για τον ως άνω σκοπό, στο οποίο θα
χορηγηθεί άδεια, μετά τις ως άνω ημερομηνίες, αναλόγως των αναγκών των Υπηρεσιών
αυτών, των Γραμματειών και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων.

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται: α)

η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος η οποία θα

παραμείνει κλειστή κατά το από 9 έως 13 Αυγούστου 2010 χρονικό διάστημα και β) το
Συνεδριακό Κέντρο το οποίο θα παραμείνει κλειστό κατά το από 2 έως 22 Αυγούστου 2010
χρονικό διάστημα.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών
α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γ) Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων
και Δημοσιευμάτων
δ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
- Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Προγραμματισμού και Δικτύων
α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών
β) Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων
γ) Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης
- Επιτροπή Ερευνών
- Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
- Κεντρική Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης
- Συνεδριακό Κέντρο
- Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

