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                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
                                          ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

                                          ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή µε αποστολή την εφαρµογή του 
Ν.3959/2011 «ΙΙροστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 93/τ. Α'), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, προτίθεται να καλύψει, κατ’ αρχήν µε µετάταξη από το ∆ηµόσιο, 
Ν.Π.∆.∆. ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθρο 14Α του Π∆ 76/2012 (ΦΕΚ 132/Á /13.6.2012), και σύµφωνα µε τα 
ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 106 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), προκειµένου να 
ανταποκριθεί στις αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού 
που την συνεπικουρεί στο έργο της. 

2. Ειδικότερα, οι προς πλήρωση θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε 
µετάταξη είναι δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 
και συγκεκριµένα δέκα (10) θέσεις Νοµικών και δύο (2) θέσεις Οικονοµολόγων, µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και µε βασικό γνωστικό αντικείµενο και 
επιστηµονική εξειδίκευση το δίκαιο του ανταγωνισµού ή τα εφαρµοσµένα 
οικονοµικά/οικονοµικά του ανταγωνισµού αντίστοιχα. Οι προς µετάταξη αυτοί υπάλληλοι θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές ανάγκες του Τµήµατος 
Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, κατά τρόπο 
ώστε η υπηρεσία να µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατικά τις γνωµοδοτικές της αρµοδιότητες, 
ιδίως αναφορικά µε την ανίχνευση και αξιολόγηση κανονιστικών ρυθµίσεων που µπορούν να 
εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού, και απαιτείται προς τούτο ανάλογη 
εξειδίκευση. 

3. Οι υποψήφιοι προς µετάταξη πρέπει να διαθέτουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους 
τα οριζόµενα στην περίπτωση Β' του άρθρου 20 του Π∆ 76/2012 περί του Οργανισµού της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού τυπικά προσόντα, αλλά και την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω 
εξειδίκευση, και πιο συγκεκριµένα: 

α) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, που καλύπτει το 
προαναφερόµενο γνωστικό αντικείµενο της θέσης (δίκαιο ή εφαρµοσµένα 
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οικονοµικά/οικονοµικά του ανταγωνισµού, αντίστοιχα) ή συναφές µε αυτό γνωστικό 
πεδίο. 

β) Επιστηµονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο και στις απαιτήσεις της 
αντίστοιχης θέσης, που αποδεικνύεται µε: 

i) ∆ιδακτορικό δίπλωµα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής, 

ή 

ii) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους 
ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) ετών µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου, ή 

iii) Αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών µετά την απόκτηση του 
βασικού τίτλου σπουδών και µια τουλάχιστον δηµοσίευση ή επιστηµονική 
ανακοίνωση σε θέµα σχετικό µε το περιεχόµενο της θέσης, 

καθώς και, ειδικότερα, εµπειρία στην ανίχνευση και αξιολόγηση κανονιστικών ρυθµίσεων 
που µπορούν να εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού ή στην ανίχνευση 
και αξιολόγηση συναφών ρυθµιστικών εµποδίων ή στη διενέργεια ερευνών/µελετών µε 
συναφές αντικείµενο (κλαδικού, τοµεακού ή παρόµοιου χαρακτήρα). 

γ) Αριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 του π.δ.50/2001, όπως ισχύει. 

Επίσης, θα συνεκτιµηθούν οι γνώσεις άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πέραν της αγγλικής, οι ικανότητες χειρισµού Η/Υ/χρήσης εργαλείων πληροφορικής, 
και οι ικανότητες χρήσης οικονοµετρικών εργαλείων (για τους ΕΕΠ- 
Οικονοµολόγους).  

Σηµείωση 1: Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή 
ενσωµατώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. Όταν ο 
διδακτορικός ή µεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστηµονική εξειδίκευση για τις 
προκηρυσσόµενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται 
δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν. 

Σηµείωση 2: Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται, πέραν του βασικού τίτλου 
σπουδών, και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την εξειδίκευση στο 
επιστηµονικό περιεχόµενο των συγκεκριµένων θέσεων. Τονίζεται ότι, χωρίς την υποβολή 
των στοιχείων αυτών µε την αίτηση, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω 
διαδικασία. 

4. ∆ικαιώµα συµµετοχής έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού 
(ΕΕΠ), µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στο 
∆ηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆. ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 
του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), εφόσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία 
από το διορισµό τους ή από προηγούµενη µετάταξη. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποείται 
ταυτόχρονα και στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού στην οποία υπάγεται κάθε ενδιαφερόµενος, ενώ 
προκειµένου για υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. ή κρατικών Ν.Π.Ι.∆. και ∆ΕΚΟ, η αίτηση κοινοποείται 
υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από 
την αίτηση µετάταξης του/της υπαλλήλου. 

5. Οι µετατάξεις θα γίνουν σε υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται: α) στο άρθρο 21 παρ. 6 του ν. 3959/2011, β) στο άρθρο 106 του ν. 4314/2014. 
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γ) στα άρθρα 14Α και 20 περίπτωση Β' του Π∆ 76/2012. Η επιλογή των προς µετάταξη 
υπαλλήλων θα γίνει από την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε τους υποψήφιους 
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, και µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και 
ουσιαστικών τους προσόντων και της εν γένει προσωπικότητας τους (που µπορούν να 
διαπιστωθούν, κατά την κρίση της Ολοµέλειας, και µετά από προσωπική παράσταση και 
ακρόαση/συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο). Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής µε τη λήψη σχετικής απόφασης από την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 
και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95/τ. Α'), θα έχει 
ολοκληρωθεί και η έγκριση της πλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από την 
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006,  κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 
Α΄180). Το σχετικό αίτηµα έχει ήδη διαβιβασθεί στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Ανθρώπινου 
∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.  

6. Η προκαλούµενη δαπάνη από την πλήρωση µε µετάταξη των ως άνω θέσεων έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

7. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι, µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας 
στον ηµερήσιο τύπο, δηλαδή από 28.11.2015 έως 17.12.2015, να υποβάλουν στην κατωτέρω 
ταχυδροµική διεύθυνση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 
πρόσωπο, και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια 
αρχή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09.00 έως 15.00: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού  

Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 10434, 
Αθήνα 

Αίτηση για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.6961/20.11.2015 Ανακοίνωση -  Προκήρυξη. 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αίτηση υποψηφιότητας σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγµα. 

• Βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου. 

• Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 

• Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πτυχίων, δηµοσιεύσεων ή επιστηµονικών ανακοινώσεων 
και λοιπών αποδεικτικών σχετικών µε τα τυπικά προσόντα και την απαιτούµενη επιστηµονική 
εξειδίκευση. 

• Περίληψη της µεταπτυχιακής ή της διδακτορικής διατριβής - µέχρι δύο σελίδες στην ελληνική 
γλώσσα. 

• Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν : 

α) η βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών 
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β) ο χρόνος υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα, τοποθετήσεις σε επιµέρους τµήµατα 
και καθήκοντα. 

γ) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική 
δίωξη και 

δ) ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη, 

     ε) το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας. 

• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα µπορούσε να συνεκτιµηθεί (π.χ. 
πιστοποιητικά επιµόρφωσης κλπ). 

Η κατάθεση των αιτήσεων µπορεί να γίνει και ταχυδροµικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω 
αναγραφόµενη διεύθυνση, εντός της ως άνω οριζόµενης προθεσµίας. Το εµπρόθεσµο της αίτησης 
κρίνεται από την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την 
αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Οι υπάλληλοι των κρατικών ΝΠΙ∆ και ∆ΕΚΟ, θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση από την 
οικεία υπηρεσία, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 
(ΦΕΚ Α΄263), και ειδικότερα συνυποβάλλεται: α) για τους υπαλλήλους των κρατικών ΝΠΙ∆ 
βεβαίωση του Νοµικού Προσώπου ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 51% τουλάχιστον του ετήσιου 
προυπολογισµού του, β) για τους υπαλλήλους των ∆ΕΚΟ ότι δεν είναι εισηγµένη στο 
χρηµατιστήριο και ότι το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού της κεφαλαίου. 

8. Η παρούσα ανακοίνωση: 
α) Να δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και  «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 

β) Να αποσταλεί σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις. Κάθε φορέας στον 
οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει αµελλητί σε όλες τις 
εποπτευόµενες από αυτόν Υπηρεσίες και Νοµικά Πρόσωπα. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται για την ανάρτηση 
της στο δικτυακό του τόπο. 

Επιπρόσθετα η παρούσα ανακοίνωση - προκήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού www.epant.gr . 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής & Οικονοµικής Υποστήριξης της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, στα τηλέφωνα 210 8809224, 301 και 170. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

∆ηµήτριος Κυριτσάκης 
 
Εσωτερική διανοµή : 

- Γραµµατεία Πρόεδρου Αντιπροέδρου & Εισηγητών 

- Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 

- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής & Οικονοµικής Υποστήριξης 
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ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προς 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής & Οικονοµικής 
Υποστήριξης  

Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέµα: Υποβολή δικαιολογητικών 
για µετάταξη 
 
 
 
 

Επώνυµο : .......  
Όνοµα: ..............  
Πατρώνυµο:  ....  
Α.∆.Τ.: .............  
Τηλέφωνο:……..  
E-mail: .............  
 
 

Ηµεροµηνία: ..........................  
Επισυναπτόµενα ∆ικαιολογητικά 

1. ...................................... 
2. ...................................... 
3. ...................................... 
4. ..................................... 

Κοινοποίηση: 

1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού τ... 
 

(Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο αιτών) 
 

(Φορέας που εποπτεύει την Υπηρεσία του 
αιτούντος, εφόσον υπάρχει) 
 

Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά      σύµφωνα      µε      την      υπ' 
αριθ.πρωτ.:οικ.6961/20.11.2015 ανακοίνωσή  σας 
και παρακαλώ να εξετάσετε το αίτηµα 
µετάταξης από την Υπηρεσία που υπηρετώ 
σήµερα ως ...................υπάλληλος της κατηγορίας 

κλάδου/ειδικότητας ..................... µε βαθµό ........  

και Μ.Κ ................. στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού. 
 

Υπηρετώ   ως    .......... υπάλληλος  στ... 
 

∆/νση:  ....................................................................  

Τµήµα: ......................................................................  
∆/νση εργασίας:  .....................................................  
Τηλέφ. εργασίας:  ...................................................  
Τηλεοµοιότυπο εργασίας: ...................................  
Επιπρόσθετα δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα 
αίτηση µου έχει κοινοποιηθεί: 
α. στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού της υπηρεσίας 
µου και β. στο εποπτεύον την υπηρεσία µου 
Υπουργείο 

 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

Α. Όλα τα Υπουργεία 
1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων - Αχαρνών 2 Αθήνα, Τ.Κ. 10176, Ελλάδα 
2. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων - Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27    
Αθήνα 
3. Εθνικής Αµυνας -  Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61 Χολαργός 
4. Εξωτερικών ΣΤ1 ∆ιεύθυνση Προσωπικού - Ακαδηµίας 1, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα 
5. Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σταδίου 29, Τ.Κ. 10 10 
Αθήνα 
6. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Β. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα 
7. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτι  κής  - Ακτή Βασιλειάδη. Πύλες Ε1-Ε2. Πειραιάς, Τ.Κ. 
18510 
8. Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού - Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα 
9. Οικονοµικών - Καραγεώργη Σερβίας 10. Τ.Κ. 105 62 Αθήνα 
10. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων - Ανδ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι 
11. Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Αµαλιάδος 17 Τ.Κ. 115 23 Αθήνα 
12. Πολιτισµού & Αθλητισµού - Μπουµπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα 
13. Υγείας - Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187 Αθήνα 
14. Υποδοµών,  Μεταφορών & ∆ικτύων - Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου 
 

Β. Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις : 
1. Αττικής - Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 11525 
2. Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας - Β. Ηπείρου 20. Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 
3. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας - Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336 Λάρισα 
4. Κρήτης. Πλατεία Κουντουριώτη. Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο 
5. Μακεδονίας-Θράκης - Τάκη Οικονοµίδη-Καθ. Ρωσσίδη 11 
6. Πελλοπονήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου – Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ν.Ε.Ο. Πατρών 
– Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442 
7. Αιγαίου – Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 18538 Πειραιάς 
 

Όλες οι Περιφέρειες : 
1. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης-Γ. Κακουλίδου I. Τ.Κ. 69100 Κοµοτηνή 
2. Αττικής - ∆/νση εξυπηρέτησης του πολίτη και οργάνωσης - Τµήµα Ενηµέρωσης του Πολίτη 

Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11741 Αθήνα 
3. Βορείου Αιγαίου - Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη 
4. ∆υτικής Ελλάδας ~ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Λθηνών 32, Τ.Κ. 26441 Πάτρα 
5. ∆υτικής Μακεδονίας - Περιοχή ΖΕΠ. Τ.Κ, 50100 Κοζάνη 
6. Ηπείρου - Πλατεία Πύρρου I, Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα 
7. Θεσσαλίας - Πλατεία Ρήγα Φεραίου. Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου, 41110 Λάρισα 
8. Ιονίων Νήσων - ΕΟν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταµού, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 
9. Κεντρικής Μακεδονίας-Β. Ολγας 198. Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη 
10. Κρήτης - Πλατεία Ελευθερίας. Τ.Κ. 71201 I Ιράκλειο 
11. Νοτίου Αιγαίου - Επτανήσου 35. Τ.Κ. 84100 Ερµούπολη Σύρου 
12. Πελοποννήσου - Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη 
13. Στερεάς Ελλάδας - Υψηλάντου 1. Τ.Κ. 35100 Λαµία 

∆. Όλες οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές : 
1. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) - Πουλιού 6, Τ.Κ. 11523 Αθήνα 
2. Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Ιερού Λόχου 3, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι 
3. Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Λεωφ. Κηφισίας 3 -3, Τ.Κ. 11523 
Αθήνα 
4. Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής - Ζαχάρωφ 3 ΤΚ 11521 Αθήνα 
5. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Λ, Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125 
Αθήνα 
6. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αµερικής 5 & Πανεπιστηµίου, Τ.Κ. 10564 
Αθήνα 
7. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΛΕ) - Πειραιώς 132, Τ.Κ. 18854 Αθήνα 
8. Συνήγορος του Καταναλωτή - Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα 
9. Συνήγορος του Πολίτη - Χ. Μέξη 5, Τ.Κ. 11528 Αθήνα  
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