
 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Πληροφορίες: Ειρήνη Ρογδάκη 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

∆ιενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση ενός τακτικού και του αντίστοιχου 
ανα̟ληρωµατικού µέλους της ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής ̟άσης φύσεως υλικών και 
βεβαίωσης εκτέλεσης ̟άσης φύσεως εργασιών, για τις ανάγκες των ∆ιοικητικών 
Υ̟ηρεσιών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης και του Φοιτητικού Κέντρου στο Ηράκλειο, 
για το έτος 2017. 

     Έχοντας υ̟όψη: 

1. Άρθρο 38 του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
2. Άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄) “Συνταξιοδοτικές Ρυθµίσεις, 

ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρµογής 
του µεσο̟ρόσθεµου ̟λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015. 

3. Την υ̟’ αριθµ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Α̟όφαση του Υ̟ουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

4. Την υ̟’ αρ. Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013(ΦΕΚτ.ΥΟ∆∆37/1-2-2013) α̟όφαση 
του Υ̟ουργού Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης, για την συγκρότηση του Συµβουλίου 
του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης ̟ου η θητεία του λήγει στις 31-8-2017, σύµφωνα µε τον 
νόµο 4009/2011 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει , 

5. Την αριθ. 6/10-2-2016 α̟όφαση του Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης (ΦΕΚ 
82/18-2-2016 τ. Υ̟αλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του 
∆ηµοσίου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα) µε την ο̟οία διορίστηκε ο Καθηγητής 
του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Ε̟ιστηµών Υγείας Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας 
του Λύσανδρου ως Πρύτανης του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, µε ̟λήρη θητεία, α̟ό τις 
23-2-2016 ηµεροµηνία έκδοσης της αριθ. ̟ρωτ. 31460/Ζ1 (Α∆Α ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
δια̟ιστωτικής ̟ράξης της Ανα̟ληρώτριας Υ̟ουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων. 

6. Την υ̟. αριθµ. 148ης/09-05-2017α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Πανε̟ιστηµίου Κρήτης. 

 

Ανακοινώνεται ότι στις 23/05/2017  ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ̟.µ. θα διενεργηθεί 
δηµόσια κλήρωση για τη συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής για τις  ̟αρακάτω αναφερόµενες 
̟ροµήθειες/έργα/υ̟ηρεσίες ̟ου υλο̟οιούνται α̟ό την  Υ̟οδ/νση  Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης:  

 

Αντικατάσταση ενός τακτικού και του αντίστοιχου ανα̟ληρωµατικού µέλους της 
Ε̟ιτρο̟ής, ̟αραλαβής ̟άσης φύσεως υλικού και βεβαίωσης εκτέλεσης ̟άσης 
φύσεως εργασιών, για τις ανάγκες των ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών και του Φοιτητικού 
Κέντρου του Π.Κ. στο Ηράκλειο . Η κλήρωση θα διενεργηθεί µεταξύ όλων εκείνων των 
µελών Μονίµων υ̟αλλήλων & µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ του Π.Κ. ̟ου έχουν το̟οθετηθεί 
στις υ̟ηρεσίες ̟ου στεγάζονται στα ∆ιοικητήρια Α΄και Β΄ στις Βούτες Ηρακλείου: 
Υ̟οδ/νση ∆ιοικητικού, Υ̟οδιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (εκτός του Τµήµατος 
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Προµηθειών και του Λογιστηρίου), Τµήµα Εκ̟/σης, Τµήµα ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων 
Σχέσεων, ∆/νση Σχεδιασµού, Πρυτανεία, Πρυτανικό Συµβούλιο, Σύγκλητος, Νοµική 
Υ̟ηρεσία, ό̟ου θα κληρωθεί ένα (1) τακτικό  και το αντίστοιχο ανα̟ληρωµατικό µέλος 
στη θέση των Μαστοράκη Αικατ. και Σηφάκης Νικ. αντίστοιχα. 

 
 
Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των µελών της ε̟ιτρο̟ής θα διεξαχθεί 

µε ευθύνη της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ηµοσιευµάτων & Εκδόσεων  κας 

Σοφίας Βισκαδουράκη (ΠΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε Α΄ βαθµό)  και µε την 
̟αρουσία δύο ακόµα υ̟αλλήλων οι ο̟οίοι είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. η κα Ειρήνη Ρογδάκη (∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού µε βαθµό Β΄), υ̟άλληλος του 
Τµήµατος ∆ιεθνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων, και 

2. η κα  Χρυσούλα Παρασύρη (∆Ε ∆ακτυλογράφων - Στενογράφων µε βαθµό Α΄), 
υ̟άλληλος του Τµήµατος Α΄ Προσω̟ικού της Υ̟οδ/νσης ∆ιοικητικού. 

 

Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί στο γραφείο Β΄ Προσω̟ικού στο 
∆ιοικητήριο Ι, µε χρήση εφαρµογής Η/Υ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εκδοθείσες 
κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόµου Α̟οφάσεις [∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508  
(ΦΕΚ 2540τ.Β΄/07-11-2011)] και Εγκυκλίους [∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (Α∆Α: 
457ΚΧ-ΤΧΩ)].  

 
 

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Α. Α.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
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