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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την 
παρακολούθηση – βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη 
Ρεθύμνου και στην πόλη του Ρεθύμνου έτους 2021 

 
Έχοντας υπόψη:  
 

 Το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
 Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011, τ. Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

 Την υπ΄ αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011, τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  
 

Ανακοινώνεται ότι στις 22/2/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί 
δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης – βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και στην πόλη του 
Ρεθύμνου. 

 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλων των μελών που υπηρετούν στο Ρέθυμνο, (ένα 

τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος) μεταξύ όλων των Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που 
υπηρετούν στο Ρέθυμνο, (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος) και μεταξύ όλων των 
Διοικητικών Υπαλλήλων (Μονίμων, ΙΔΑΧ,), που υπηρετούν στο Ρέθυμνο, (ένα τακτικό και 
ένα αναπληρωματικό μέλος). 

Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη της παραπάνω επιτροπής θα διεξαχθεί στις 
22/2/2021 με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της 
Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Σπύρου Χατζηδάκη και με την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων, 
οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

‐ η κ. Δέσποινα Καραγιάννη, μέλος προσωπικού του Τμήματος Β΄ Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Διοικητικού και 

‐ η κ. Φωτούλα Μαμαλάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών 
Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου Αποφάσεις 
[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540/Β΄/07-11-2011)] και Εγκυκλίους 
[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)]. 

 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Καθηγητής, Γεώργιος Μ. Κοντάκης 


