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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   6.11.2015 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

              

           ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
                             (ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. 

             Χολαργός   29 - 10 - 2015      
             Αριθ. Πρωτ. 76856 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ :  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 155 62         ΠΡΟΣ:    ΩΣ Ο  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 Πληροφορίες : Ε. Μούση 
                         Π. Καρυοφύλλη 

 

Τηλ.: 213 2040372, 323, 295  
                                                                                       ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής      

Ανασυγκρότησης,  
 Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, 

  Τμήμα Μεταβολών,  
 Βασ. Σοφίας 15,  
 ΤΚ 106 74 ΑΘΗΝΑ  
 (και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή  
 για την ενημέρωση της σελίδας του  
 δικτυακού τόπου www.ydmed.gr) 

   
 

 
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων 
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων» . 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
1.Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας, που 
εδρεύει στο Χολαργό Αττικής - Μεσογείων 284, σύμφωνα με την αριθ. 0-210/6η/16-07-2015 
Απόφαση του ΔΣ/ΕΟΦ αποφάσισε την κάλυψη (4) θέσεων με μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων ή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες 
Υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού 
τους κεφαλαίου προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας . 

 
2.Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του 
N.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), έτσι όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) και του άρθρου 10 και 19 του 
Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/4-9-2009), της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-
10-2011) και του άρθρου 68, παρ.1 του 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/22-8-2011), ύστερα από γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 

 
Οι ανωτέρω μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις κατά 
προτεραιότητα, ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα 
προέλευσης, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της 
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προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους (που μπορεί να 
διαπιστωθούν, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική 
παράσταση & συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο). 
 
3.Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υποδοχής θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης απόφασης 
από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, 
θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των 
ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται από την αριθμ. 33/2006 Πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 
4002/2011 και την υπ. Αρ. 28/13.8.2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ. 161/Α’/13.8.2012)  
 
4.Οι θέσεις των υπαλλήλων οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη με την παρούσα Πρόσκληση είναι 
οι κατωτέρω: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕ Χημικών 2 

ΠΕ Διοικητικού 1 

ΔΕ Διοικητικού 1 

 
                                               
5.Η προκαλούμενη δαπάνη από την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του ΕΟΦ.   
 
6.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων 
υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(Ν.3528/2007), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους 
ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις 
διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3801/2009, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και υπάλληλοι 
των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την 
πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. 
 
Στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 δεν εμπίπτουν: 
α) Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και 
β) Οι υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.1892/1990, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 
6 του Ν.3613/2007. 
Επίσης εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νοσοκομεία, καθώς 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/2.3.2011), 
σύμφωνα με τις οποίες: «οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του Ν .3528/2007, όπως συμπληρώθηκαν 
και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/2009), δεν 
έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του 
ΕΚΑΒ.» 
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7.Δεδομένου ότι κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (1106/1962, 1396/1965, 1886/1966) η μετάταξη 
αναλύεται σε απόλυση από μια θέση και ταυτόχρονο διορισμό σε άλλη, κατά συνέπεια λογίζεται ως 
οιονεί διορισμός, οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των προς κάλυψη θέσεων κλάδων, όπως αυτά 
ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με 
το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315  Α΄), το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄) και 
146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄). 

 
8. Κριτήρια επιλογής  
Για όλους τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ και ΠΕ είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη 
γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 27 του ΠΔ 50/2001 όπως ισχύει. 
 
Ειδικότερα, 
α) Για τις θέσεις ΠΕ Χημικών είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής σύμφωνα με το άρθρο 23 
του ΠΔ142/1989 (ΦΕΚ 68/Α’/1989). Θα συνεκτιμηθούν ο συναφής μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός 
τίτλος σπουδών ή η αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία.  
β) Για τη θέση ΠΕ Διοικητικού θα συνεκτιμηθούν:  
-  η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και 
- ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή η εμπειρία στην προετοιμασία & διενέργεια διαγωνιστικών 
διαδικασιών ή/και συμβάσεων, η γνώση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών.  
γ) Για τη θέση ΔΕ Διοικητικού θα προτιμηθούν όσοι έχουν καλή γνώση της Αγγλικής. 

 
9. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)  
καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξης με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση 
Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΦ, Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562 - Χολαργός 
Αττικής, η οποία θα κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΦ από την 2-11-2015 έως και την 30-
11-2015.  
 
Η Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα) θα 
περιλαμβάνει: 

i. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την 
πιστότητα του περιεχομένου του. 

ii. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων. 
iii. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
iv. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν: 

α) οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία, ο κλάδος & η ειδικότητα που 
υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους Τμήματα της Υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και 
αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας. 

β) ότι στον υπάλληλο δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική 
δίωξη, καθώς και ότι δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη 
(π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή 
για άλλους λόγους). 

 
Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα ζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, σύμφωνα με την αριθ. 
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ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-7-2009( ΦΕΚ 11/71/τ. Β/11-7-2009) ΚΥΑ, σε περίπτωση που δεν κατατεθεί  από 
τον ενδιαφερόμενο. 
 
Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 θα πρέπει επιπλέον να 
προσκομισθεί:  
α) για υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Νομικού  Προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας 
υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται 
τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισμού του, και  
β) για υπαλλήλους Δ.Ε.Κ.Ο., βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν 
είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της 
κεφαλαίου (σύμφωνα με την αριθ. ΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) 
 
10. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Προσωπικού της 
Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από την 
αίτηση η ανωτέρω κοινοποίηση, η αίτηση δεν εισάγεται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
Προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή κρατικών  ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά  
και στο Υπουργείο από το οποίο εποπτεύονται τα Νομικά Πρόσωπα και οι ΔΕΚΟ. 
 
11. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά με απόδειξη, στην ανωτέρω 
αναγραφόμενη Δ/νση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη "Αίτηση συμμετοχής στην 
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων"  (Το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από  την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του 
φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). 

 
13. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε 
όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου που εποπτεύει. 
 
14. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό του τόπο και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Φ. 
www.eof.gr . 
 
15. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση 
Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΦ στα τηλέφωνα, 213 2040372, 213 2040 323, 213 2040295
                                             
                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 
                                                                        αα 
  
 

                                                       ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 

Εσωτερική Διανομή :                        Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ 
1. Γραφείο Προέδρου ΔΣ                                                                              
2. Γραφείο Α΄ Αντιπροέδρου ΔΣ                                                                 
3. Γραφείο Β΄ Αντιπροέδρου ΔΣ 
4. Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού (2)                              

http://www.eof.gr/
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                                        ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 

 

 
 
 
 
 
 

 ΠΡΟΣ : 
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού,  
Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 

 
  Α Ι Τ Η Σ Η 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
(Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι 
ενδιαφερόμενοι) 

ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………… 
ΟΝΟΜΑ : ….…………………………. 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ………………… 
Αρ. Δελτ. Ταυτ. : ..……………………. 
Δ/νση Κατοικίας : ……………………. 
…………………….…………………… 
αρ. ……… Περιοχή ..………………… 
Τηλ. Κατοικίας : ..……………………. 
Τηλ. Κινητό : ..…………..…………… 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για 
μετάταξη στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το άρθρο 71 
του Ν. 3528/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….…     …/…/ 2015 
 

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και παρακαλώ με βάση την αριθ. ……………………… 
ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτημα μετάταξής μου, 
από την Υπηρεσία μου σε                                                                                                                                                                                       
θέση του Κλάδου ……..……………………………………………… 
Υπηρετώ ως υπάλληλος στ ..: …………………..… 
…………………………………………………….. 
Διεύθυνση : …………………………………….… 
Τμήμα : …………………………………………… 
Κατηγορία : ………………………………………. 
Κλάδος : …………………………………………... 
Δ/νση Εργασίας : ………………………… αρ…… 
Τ.Κ. ………… Περιοχή : …………………………. 
Τηλ. Εργασίας : ………………………………….. 
Fax  Εργασίας : …………………………………… 
 
Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά: 
1. ………………………………………………… 
2. ………………………………………………… 
3. ………………………………………………… 
4. ………………………………………………… 
5. ………………………………………………… 
6. ………………………………………………… 
7. ………………………………………………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ:  
1. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης: Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα  
2. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού: Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80, Αθήνα  
3. Οικονομικών: Καραγεώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα  
4. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα  
5. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι  
6. Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αριστοτέλους 1, Τ.Κ. 101 87 Αθήνα  
7. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα  
8. Εξωτερικών (ΣΤ1 ∆/νση Προσωπικού & ∆ιοικητικής Οργάνωσης): Ακαδημίας 1, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα  
9. Εθνικής Άμυνας: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός  
10. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων: Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα  
11. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22 ΑΘΗΝΑ 106 82 
12. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου - 15669 
13. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αχαρνών 2 – Αθήνα 10176 
 
Β) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ:  
1. Αιγαίου: Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς  
2. Αττικής: - Κατεχάκη 56 (6 ΟΡΟΦΟΣ) – Αθήνα 11525  
3. Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας: Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ . 454 45, Ιωάννινα  
4.Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36, Λάρισα  
5. Κρήτης: Αλμυρού 14, Τ.Κ. 712 01, Ηράκλειο Κρήτης  
6. Μακεδονίας – Θράκης: Τάκη Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 546 55, Καλαμαριά  
7. Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα  
 
 
Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:  
1. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Γ. Κακουλίδου 1,Τ.Κ. 69 100, Κομοτηνή  
2. Αττικής: Συγγρού 15, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα  
3. Βορείου Αιγαίου: Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη  
4. ∆υτικής Ελλάδας: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Τ.Κ.264 41, Πάτρα  
5. ∆υτικής Μακεδονίας: Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη  
6. Ηπείρου: Πλατεία Πύρρου 1, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα 
7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 – ΛΑΡΙΣΑ 41336 
8. Ιονίων Νήσων: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49 100, Κέρκυρα  
9. Κεντρικής Μακεδονίας: Β. Όλγας 198, Τ.Κ. 541 10, Θεσσαλονίκη  
10. Κρήτης: Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 712 01, Ηράκλειο  
11. Νοτίου Αιγαίου: Επτανήσου 35, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρου  
12. Πελοποννήσου: Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ. 221 00 Τρίπολη  
13. Στερεάς Ελλάδας: Υψηλάντου 1, Τ.Κ. 351 00, Λαμία  
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