
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

   Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονοµικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δηµόσιας κλήρωσης για 
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρµοδιότητάς της, κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 26 του ν. 
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ Α΄226) και σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-
11-2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και την αριθµ. πρωτ. 63/12-1-2015 απόφασή µας. 

   Συγκεκριµένα η κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών :  

Α) της Τριµελούς επιτροπής παραλαβής  υλικών και υπηρεσιών Αθηνών αρµοδιότητας της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονοµικού  του ΟΑΣΠ για το έτος 2015. 

Β ) της Τριµελούς επιτροπής παραλαβής  υλικών και υπηρεσιών Θεσσαλονίκης αρµοδιότητας της 
Δ/νσης Διοικητικού Οικονοµικού  του ΟΑΣΠ για το έτος 2015. 

Γ) της Τριµελούς επιτροπής  Λογιστικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης του οικονοµικού 
τµήµατος αρµοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονοµικού  του ΟΑΣΠ για το έτος 2015. 

Δ) της Τριµελούς επιτροπής  παραλαβής αγοράς ανταλλακτικών  και καλής εκτέλεσης εργασιών για 
τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του ΟΑΣΠ στην Αθήνα αρµοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονοµικού  του ΟΑΣΠ για το έτος 2015. 

Ε) της Τριµελούς επιτροπής  παραλαβής αγοράς ανταλλακτικών  και καλής εκτέλεσης εργασιών για 
τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του ΟΑΣΠ στην Θεσσαλονίκη αρµοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονοµικού  του ΟΑΣΠ για το έτος 2015. 
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 Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών των επιτροπών αυτών µετέχουν όλοι οι υπάλληλοι των 
υπηρεσιών του ΟΑΣΠ µόνιµοι και µε  σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου,  που συγκεντρώνουν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την   Τετάρτη  21-1-2015  και ώρα   11.00 π.µ.  στα γραφεία του 
ΟΑΣΠ στην Αθήνα , στο οικονοµικό τµήµα. 

   Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ.   
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