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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής παραλαβής πάσης

φύσεως υλικών & τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών, του Τμήματος
Χημείας για το έτος 2020.

Έχόντας υπό� ψη:

1) Άρθρό 38 τόυ ΠΔ 118/2007 «Κανόνισμό� ς Πρόμηθειω� ν Δημόσι�όυ»

2) Άρθρό 26 τόυ 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄) “Συνταξιόδότικε�ς Ρυθμι�σεις, ενιαι�ό
μισθόλό� γιό-βαθμόλό� γιό,  εργασιακη�  εφεδρει�α  και  α� λλες  διατα� ξεις  εφαρμόγη� ς  τόυ
μεσόπρό� θεσμόυ  πλαισι�όυ  δημόσιόνόμικη� ς  στρατηγικη� ς  2012-  2015’’ περι�  συγκρό� τησης
συλλόγικω� ν όργα� νων της διόι�κησης και όρισμόυ�  των μελω� ν τόυς με κλη� ρωση.

3) Την  υπ’  αριθμ.21508/4-11-2011  (ΦΕΚ  2540/7-11-2011  τ.  Β΄)  Από� φαση  τόυ  Υπόυργόυ�
Διόικητικη� ς  Μεταρρυ� θμισης  και  Ηλεκτρόνικη� ς  Διακυβε�ρνησης  με  θε�μα  «Διενε�ργεια  της
διαδικασι�ας κληρω� σεως για τόν όρισμό�  μελω� ν των συλλόγικω� ν όργα� νων της διόι�κησης για
τη διεξαγωγη�  δημό� σιων διαγωνισμω� ν η�  την ανα� θεση η�  την αξιόλό� γηση,  παρακόλόυ� θηση,
παραλαβη�  πρόμηθειω� ν,  υπηρεσιω� ν  η�  ε�ργων»  και  τις  σχετικε�ς  εγκυκλι�όυς
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/όικ.21526/04-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/όικ. 23243/23-
11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).

4) Την υπ’ αριθμ. 146408/Ζ1/20-09-2019 Υπόυργικη�  Από� φαση (ΦΕΚ 783/τ.ΥΟΔΔ/26-9-2019)-
(ΑΔΑ:  Ω5ΣΣ4653ΠΣ-ΞΗ5)  με  τι�τλό:  “Διαπιστωτικη�  πρα� ξη  περι�  α� σκησης  καθηκό� ντων
Πρυ� τανη  τόυ  Πανεπιστημι�όυ  Κρη� της”  από�  τόν  Αναπληρωτη�  Πρυ� τανη  και  εκτελω� ν  χρε�η
Αντιπρυ� τανη, Καθηγητη�  κ.  Παναγιω� τη Τσακαλι�δη τόυ Χρη� στόυ, με θητει�α από�  12-9-2019
ε�ως 31-8-2020, στην όπόι�α επιφε�ρεται διό� ρθωση σφα� λματός με τό ΦΕΚ 896/τ. ΥΟΔΔ/29-
10-2019.

5) Την  από� φαση  της  υπ’  αρ.  76ης/10-12-2014  τόυ  Πρυτανικόυ�  Συμβόυλι�όυ  τόυ
Πανεπιστημι�όυ Κρη� της. 

Ανακόινω� νεται ό� τι στις 2/12/2018 ημε�ρα Δευτέρα και ω� ρα 10:00 πμ θα διενεργηθει�  δημό� σια
κλη� ρωση  για  τη  συγκρό� τηση  επιτρόπη� ς  παραλαβη� ς  πα� σης  φυ� σεως υλικω� ν  &  εργασιω� ν  τόυ
Τμη� ματός Χημει�ας της Σχόλη� ς Θετικω� ν & Τεχνόλόγικω� ν Επιστημω� ν τόυ Πανεπιστημι�όυ Κρη� της
για τό ε�τός 2020.
Έργό  της  Επιτρόπη� ς  θα  ει�ναι  η  παραλαβη�  πα� σης  φυ� σεως  υλικω� ν  &  εργασιω� ν  για  την
εξυπηρε�τηση σχετικω� ν αναγκω� ν τόυ Τμη� ματός Χημει�ας της Σχόλη� ς Θετικω� ν και Τεχνόλόγικω� ν
Επιστημω� ν τόυ Πανεπιστημι�όυ Κρη� της.  

Η συ� νθεση για την Επιτρόπη�  θα ει�ναι η εξη� ς: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
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3 τακτικα�  και 3 αναπληρωματικα�  με�λη από�  τόυς  Καθηγητε�ς,  ΕΔΙΠ, Μόνι�μόυς, ΕΤΕΠ και ΙΔΑΧ
τόυ  Τμη� ματός  Χημει�ας  (πόυ  πληρόυ� ν  τις  νό� μιμες  πρόυZ πόθε�σεις  συμμετόχη� ς)  της   Σχόλη� ς
Θετικω� ν και Τεχνόλόγικω� ν Επιστημω� ν τόυ Πανεπιστημι�όυ Κρη� της.  

Η διενε�ργεια της κλη� ρωσης για την ανα� δειξη των μελω� ν της παραπα� νω επιτρόπη� ς θα διεξαχθει�
με ευθυ� νη τόυ Πρόε�δρόυ τόυ Τμη� ματός Χημει�ας, Καθηγητη�  κυ� ριό Γεω� ργιό Φρόυδα� κη και με την
παρόυσι�α δυ� ό ακό� μα υπαλλη� λων τόυ Τμη� ματός, όι όπόι�όι ει�ναι όι ακό� λόυθόι:
- κ. Άννα Παντελιδα� κη, μό� νιμός υπα� λληλός τόυ Τμη� ματός Χημει�ας 
- κ. Σό� ρε Σαδμα� ν, υπα� λληλός με σχε�ση εργασι�ας ΙΔΑΧ τόυ Τμη� ματός Χημει�ας

Η διαδικασι�α της κλη� ρωσης θα διεξαχθει�  συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στη σχετικη�  από� φαση της
76ης/10-12-2014  συνεδρι�ας  τόυ  Πρυτανικόυ�  Συμβόυλι�όυ,  με  χρη� ση  εφαρμόγη� ς  Η/Υ  και
συ� μφωνα  με  τις  εκδόθει�σες  κατ΄  εξακόλόυ� θηση  τόυ  ανωτε�ρω  Νό� μόυ  Απόφα� σεις
[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/όικ.  21508 (ΦΕΚ 2540  τ.Β΄/07-11-2011)]  και  Εγκυκλι�όυς  [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/όικ.
23243/23-11-2011  (ΑΔΑ:  457ΚΧ-ΤΧΩ)]  στη  Γραμματει�α  τόυ  Τμη� ματός  Χημει�ας  στην
Πανεπιστημιόυ� πόλη Βόυτω� ν.

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Χημείας

Γεώργιος Φρουδάκης


