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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
«Ο.Α.Σ.Π.»  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
  
Ξάνθου 32  
154 51 Ν. Ψυχικό  
Τηλέφωνο: 210 6728000  
Fax: 210 6779561  

Θέμα: «Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και 
αναπληρωματικών) και την συγκρότηση Επιτροπών έτους 2022, αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού του ΟΑΣΠ.». 

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και 
αναπληρωματικών των μελών και τη συγκρότηση των κάτωθι τριμελών επιτροπών για 
θέματα απτόμενα  του ΟΑΣΠ κατά το έτος 2022 :  
 
1. Τριμελούς  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών, 
κλειστών και πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, 
αρμοδιότητας της Δ/νσης  Διοικητικού και Οικονομικού του ΟΑΣΠ, στην Αθήνα. 
 
2. Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών, 
κλειστών και πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού του ΟΑΣΠ, στη Θεσσαλονίκη. 

 
3. Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί διαγωνισμών αρμοδιότητας  του 
ΟΑΣΠ, στην Αθήνα. 

 
4. Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί διαγωνισμών αρμοδιότητας του 
ΟΑΣΠ, στη Θεσσαλονίκη. 

 
5.  Τριμελούς επιτροπής παραλαβής  υλικών και παροχής υπηρεσιών Αθηνών 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού  του ΟΑΣΠ. 

 
6. Τριμελούς επιτροπής παραλαβής  υλικών και παροχής υπηρεσιών Θεσσαλονίκης 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού  του ΟΑΣΠ. 

 
7. Τριμελούς Τριμελής Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της Μηχανογραφικής Συντήρησης 
και Υποστήριξης, καθώς και της Υποστήριξης της Εφαρμογής Μισθοδοσίας των υπαλλήλων, 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού  του ΟΑΣΠ. 

 



8. 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. 

 
9. 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. 
 
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών των επιτροπών αυτών μετέχουν όλοι οι μόνιμοι και με 
σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, 
των υπηρεσιών του ΟΑΣΠ, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, όπως και οι υπάλληλοι της  Γ.Γ.Υ.  που υπηρετούν με διάθεση  στον ΟΑΣΠ 
εξαιρουμένων των: 
 

• μελών του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που 
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.), κατ’ εφαρμογή 
των οριζομένων από τις διατάξεις της  παραγρ. 11 του άρθρο 221 του ν.4412/2014 (Α΄147). 
 

• Προϊσταμένης και υπαλλήλων Τμήματος Οικονομικού του Οργανισμού και των 
υπαλλήλων της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ, αρμόδιων για θέματα που ανακύπτουν κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης, από τις ανωτέρω (1) και (2) επιτροπές. 

 

• Υπαλλήλων που έχουν ορισθεί ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

• των υπαλλήλων του Οργανισμού που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του 
Ελληνικού Δημοσίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σώματα Επιθεωρητών, σε γραφεία 
βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών της Ευρωβουλής κ.α. 
Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 25.01.2022  και ώρα 11.00 μ.μ., στο γραφείο του Δ/ντή 
του ΟΑΣΠ, στο κτήριο επί της οδού Ξάνθου 32 στο Νέο Ψυχικό, όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσιακές μονάδες του ΟΑΣΠ, με ευθύνη και μέριμνα της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Διοικητικού - Οικονομικού Ασπασίας  Τσαμασίρου  και παρουσία της Προϊσταμένης 
Τμήματος Οικονομικού Αλεξάνδρας Παπαθανασίου και της υπαλλήλου του Τμήματος 
Οικονομικού Νίκης Πιλάτη, με αναπληρώτριά της - σε περίπτωση απουσίας της - την 
υπάλληλο του ίδιου Τμήματος Ελισάβετ Βεντούρα.  
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΣΠ.   
                        Ο Διευθυντής  του ΟΑΣΠ 
Εσωτερική Διανομή                                                                                               α.α   
ΦΔ, Φ.Δ.Ο/Δ, Δ3/γ,       
ΟΑΣΠ Θεσ/νίκη , Χ.Α.                                                                                              
                                                                                      Δρ Πέλλη Ευαγγελία  
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Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας 

 


