
 
 

 

Αρ. Πρωτ.: 378 

Ρέθυμνο, 16 Δεκεμβρίου 2019 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής 

παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών 

για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις 

Επιστήμες της Αγωγής για το έτος 2020 

   Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η : 

1. το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150τ.Α΄/2007) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει σήμερα, 

2. το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α’) «Συνταξιοδοτικές 

Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόσθεμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», 

3. την υπ’ αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τ. Β’) Απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκηση για 

τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 

παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» και τις σχετικές εγκυκλίους 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) & 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ), 

4. την υπ’ αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) Διαπιστωτική 

Υπουργική Πράξη διορισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, 

5. Την υπ’ αριθ. 146408/Ζ1/20-09-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΣΣ4653ΠΣ-ΞΗ5) Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 783/τ.ΥΟΔΔ/26-09-2019) - με τίτλο: «Διαπιστωτική πράξη περί άσκησης 

καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης» από τον Αναπληρωτή Πρύτανη και 

εκτελών χρέη Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη του Χρήστου, με θητεία 

από 12-9-2019 έως 31-08-2020, στην οποία επιφέρεται διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ 

896/τ.ΥΟΔΔ/29-10-2019. 

6. το υπ’ αριθ. 2040/18-09-15 ΦΕΚ σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας 

του ΚΕΜΕ-ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Τη λήξη της θητείας των μελών της υφιστάμενης επιτροπής στις 31/12/2019, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 258/11-01-2019 (ΑΔΑ ΩΙΠ0469Β7Γ-Χ4Ο) 

απόφαση του Πρύτανη. 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι  

ότι στις 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στο 

κτήριο της Διοίκησης του ΚΕΜΕ-ΠΚ (ισόγειο) στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 

περιοχή Γάλλου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 

ακόλουθης τριμελούς επιτροπής:  

 



 

 

 

«Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως 

εργασιών για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Κέντρου Ερευνών και Μελετών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και 

τις Επιστήμες της Αγωγής για το έτος 2020». 

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλων των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που είναι 

ενεργοί ερευνητές του ΚΕΜΕ-ΠΚ.  

 

Η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ανωτέρω επιτροπής θα διεξαχθεί με ευθύνη 

της Διευθύντριας του ΚΕΜΕ κ. Μαρίας Κούση, Καθηγήτριας του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας και με την παρουσία δύο ακόμα μελών του ΚΕΜΕ, τα οποία είναι τα 

ακόλουθα: 

 

1. η κα. Μαρία Αργυρούδη (ΕΤΕΠ Π.Τ.Δ.Ε., μέλος του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών 

και Μεταναστευτικών Μελετών-ΕΔΙΑΜΜΕ), 

2. ο κ. Κωνσταντίνος Πηγουνάκης (Ε.ΔΙ.Π., μέλος της Μονάδα Ερευνών Αγοράς και 

Επιχειρηματικότητας) 

 

Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρου νόμου Αποφάσεις 

[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540 τ. Β’/07-11-2011)] και Εγκυκλίους 

[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)]. 

  

 

 

Η Διευθύντρια του ΚΕΜΕ-ΠΚ 

 

 

Μαρία Κούση 

 

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας 

 

 

 


