ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα μας λόγω
της πανδημίας του covid19 υποχρεώνουν όλους μας ως κοινωνικά όντα με αίσθηση
ατομικής και συλλογικής ευθύνης να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους
συνανθρώπους μας, αλλάζοντας τις παγιωμένες συνήθειές μας και αντικαθιστώντας τες
με άλλες προσαρμοσμένες στις νέες καταστάσεις.
Στα πλαίσια αυτά αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των Γραμματειών των Προπτυχιακών
Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε όσον αφορά την εξυπηρέτηση του κοινού και ακολουθείται η
εξής πρακτική:
1. Το κοινό εξυπηρετείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Υποβάλλει τα αιτήματά του
με email, οι δε φοιτητές ειδικά αν πρόκειται για πιστοποιητικά σπουδών μέσω
του συστήματος της ηλεκτρονικής γραμματείας κάνοντας χρήση των κωδικών
τους και αναφέροντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που επιθυμούν να τους
αποσταλεί η βεβαίωσή τους.
2. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η δια ζώσης επαφή με την Γραμματεία για
συγκεκριμένες πράξεις (π.χ παράδοση βιβλίων πτυχιακών εργασιών/βιβλίων
πρακτικών ασκήσεων) τότε προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση ή αποστολή
email για τον καθορισμό εξατομικευμένου ραντεβού.
3. Ειδικά για τους απόφοιτους που επιθυμούν να πάρουν το πτυχίο τους ισχύουν
οι εξής λύσεις: α. με υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος συνοδευόμενου από
εξουσιοδότηση και αποστολή του πτυχίου ηλεκτρονικά β. αν το επιθυμούν σε
πρωτότυπη μορφή μπορούν να το παραλάβουν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή
και με εξουσιοδοτημένο κούριερ. εφόσον έχει προηγηθεί συνεννόηση για τον
καθορισμό προσωπικού ραντεβού.
4. Τα υπόλοιπα έντυπα που αφορούν τους φοιτητές είναι αναρτημένα στις
αντίστοιχες ιστοσελίδες των Τμημάτων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις
Γραμματείες αυτών.
5. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εξυπακούεται ότι ισχύουν αναλογικά και για τις
υπόλοιπες κατηγορίες συναλλασσομένων με τις Γραμματείες ήτοι μέλη
ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Συνεργάτες των Τμημάτων.
Η πιστή τήρηση των κανόνων αυτών θα περιορίσει τον βαθμό έκθεσης στους
συνεπαγόμενους υγειονομικούς κινδύνους και του κοινού και του προσωπικού που
είναι τοποθετημένο σε αυτές τις ευάλωτες υπηρεσίες και για αυτό παρακαλούνται οι
εμπλεκόμενοι να τους σεβαστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

