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Μετακίνηση για εργασία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036/22.3.2020 (Β΄ 986) απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Επιβολή́ του
μέτρου του προσωρινού́ περιορισμού́ της κυκλοφορίας των πολιτών προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» από σήμερα 23
Μαρτίου και μέχρι τις 6 Απριλίου για τη μετακίνηση όσων είναι ανάγκη να εργάζονται
με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, μόνιμοι υπάλληλοι,
ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, απασχολούμενοι σε ερευνητικά προγράμματα) απαιτείται η
επισυναπτόμενη σε μορφή word Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου. Όσοι είναι
αναγκαίο να μετακινηθούν ή να μετακινούνται προς και από το Πανεπιστήμιο στις
εγκαταστάσεις του στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρεθύμνου) και στο
Ηράκλειο (Πανεπιστημιούπολη Βουτών, εγκαταστάσεις του Ιδρύματος επί της
Λεωφόρου Κνωσσού, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) πρέπει να συμπληρώσουν τα
ζητούμενα στην προσαρμοσμένη επισυναπτόμενη Βεβαίωση προσωπικά στοιχεία με
βάση τις ανάγκες της μετακίνησής τους το διάστημα αυτό, και να τα στείλουν
ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατό, για έγκριση και υπογραφή από τους
εξουσιοδοτηθέντες με την υπ’ αριθμόν 81/23.3.2020 Πράξη του Πρύτανη του
Ιδρύματος (επισυνάπτεται) για την υπογραφή των σχετικών Βεβαιώσεων:
α. τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και κάθε άλλη κατηγορία διδακτικού προσωπικού (πχ.
407/80) στον Πρόεδρο του αντίστοιχου ακαδημαϊκού Τμήματος και τον Κοσμήτορα της
Ιατρικής Σχολής. Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας των προαναφερομένων
απευθύνονται στη Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού αντιστοίχως.
β. οι μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΕΤΕΠ εργαζόμενοι στη Διεύθυνση (mouzourm@uoc.gr) και
την Υποδιεύθυνση Διοικητικού (papad@admin.uoc.gr) αντιστοίχως,
γ. οι απασχολούμενοι σε ερευνητικά προγράμματα παντός είδους στον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του προγράμματος ή, κατά περίπτωση, στον Διευθυντή του ερευνητικού
εργαστηρίου.
Η Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου υπογεγραμμένη κατά περίπτωση από τους
αρμόδιους (Κοσμήτορα, Προέδρους, Προϊσταμένους κ.λπ.) θα τους επιστραφεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) από την οποία την έστειλαν. Η Βεβαίωση χορηγείται
άπαξ και ο μετακινούμενος εργαζόμενος την έχει μαζί του σε κάθε μετακίνησή του
προς και από το Πανεπιστήμιο, μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος) 74100 Ρέθυμνο,
Τηλ.: 28310-77900, Fax:28310-77909

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου (Βούτες) 70013 Ηράκλειο,
Τηλ.: 2810-545210, Fax: 2810-545212

e-mail: secretary@uoc.gr

Επισημαίνουμε ότι η βεβαίωση κυκλοφορίας των εργαζομένων αποτελεί εξαιρετικό
μέτρο και χορηγείται αυστηρά και μόνο στις προβλεπόμενες από την ως άνω Κοινή
Υπουργική Απόφαση περιπτώσεις για το προσωπικό και τους απασχολούμενους στο
Ίδρυμα οι οποίοι απαιτείται για το διάστημα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας να
μετακινούνται προς και από αυτό. Για το λόγο αυτό κατά τη χορήγησή της θα πρέπει
να ελέγχονται με ευθύνη των υπογραφόντων οι όροι και οι προϋποθέσεις της
χορήγησης της, καθώς και το εργασιακό καθεστώς στο οποίο βρίσκονται οι αιτούντες
(ενδεικτικά σε άδεια ειδικού σκοπού, τηλεργασία από το σπίτι κ.λπ.) .

Από την Πρυτανεία

