
 

 
 
 
 

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) 
 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 
για τη συγκρότηση: α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, β) της επιτροπής εξέτασης 
των ενστάσεων, στο πλαίσιο του έργου «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών 
ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για 
το έτος 2019» 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 221 (Α΄ 147).  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν (Α΄92). 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/22-7-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την 
επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (ΟΦΥΠΕΚΑ)” (ΦΕΚ 
581/ΥΟΔΔ/03-08-2020). 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/111631/9375/19-11-2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
ΥΠΕΝ με θέμα “Διάθεση υπαλλήλων  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στον 
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), για τις διαδικασίες διενέργειας 
διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών 
ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για 
το έτος 2019»”. 

8. To από 13-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και 
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. 
 

Ανακοινώνεται ότι στις 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 θα διενεργηθεί δημόσια μερική 
κλήρωση από τον  ΟΦΥΠΕΚΑ, μεταξύ του προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κλιματικής 
Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, 
ως υποψήφιους συμμετοχής στην ανωτέρω κλήρωση, που διατέθηκαν από το ΥΠΕΝ για τη 
συγκρότηση: α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της επιτροπής 
εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο του έργου «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών 
υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019» 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 
και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Αμαλιάδος 17 – 
1ος όροφος- γραφείο 122), από τον Βαρελίδη Πέτρο, που εκτελεί χρέη Διευθυντή Διοικητικού 
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Οικονομικού του ΟΦΥΠΕΚΑ, παρουσία των υπαλλήλων που διατέθηκαν από το ΥΠΕΝ στον ΟΦΥΠΕΚΑ 
για τη διενέργεια της κλήρωσης: 
1. Αναστασίου Ειρήνης, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ. 
2. Λεοντάρη Αρετής,  υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ. 
        
Σε περίπτωση απουσίας του κ. Πέτρου Βαρελίδη, η κλήρωση θα διεξαχθεί από την Τσιλογιάννη Ζωή, 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου 
εκ των ανωτέρω αναφερόμενων, στην κλήρωση συμμετέχουν κατά σειρά προτεραιότητας οι: 
1.Χριστογιάννη Θεώνη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ 
2. Χρανιώτη Αικατερίνη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ. 
 
  

Ο εκτελών χρέη Διευθυντή Διοικητικού Οικονομικού 
 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ 
 

 
Κοινοποίηση: 
Μέλη Επιτροπής Κλήρωσης 
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