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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με αποστολή την εφαρμογή του
Ν.3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93Α΄), όπως ισχύει, προτίθεται
να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, με μετάταξη
υπαλλήλων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 18 & 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α΄) όπως ισχύει, του άρθρου 21,
παρ.5 και 6 του ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄), όπως ισχύει, του π.δ.76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄ ) όπως
ισχύει σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄) και του ν.
3801/2009 (ΦΕΚ 163Α΄) για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος,
του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄), 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α΄) και 35
παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.
2. Ειδικότερα, οι προς πλήρωση θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με
μετάταξη είναι επτά (7), τρεις (3) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα μια (1) θέση
ειδικότητας Νομικών και δύο (2) θέσεις ειδικότητας Οικονομολόγων και με βασικό
γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική εξειδίκευση το δίκαιο του ανταγωνισμού ή τα
εφαρμοσμένα οικονομικά/οικονομικά του ανταγωνισμού, αντίστοιχα, δύο (2) θέσεις
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, μια
(1) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδου Διοικητικών
Γραμματέων, μια (1) θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κλάδου
Επιμελητών ή Βοηθητικού Προσωπικού,.
3. Οι υποψήφιοι προς μετάταξη πρέπει να κατέχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους,
τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας και κλάδου, για την οποία αιτούνται, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του
π.δ.76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄) περί του Οργανισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρόσθετα
τυπικά προσόντα και ειδικότερα:
3.1 Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.) παράλληλα με τα ανωτέρω
και την απαιτούμενη εξειδίκευση και πιο συγκεκριμένα:
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α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που καλύπτει το
προαναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο της θέσης (δίκαιο ή εφαρμοσμένα
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) Διδακτορικό 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.
γ) Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το
άρθρο 28 του π.δ.50/2001, όπως ισχύει.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ.50/2001, όπως ισχύει.
Επίσης, θα συνεκτιμηθούν οι γνώσεις άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πέραν της αγγλικής, και οι ικανότητες χρήσης οικονομετρικών εργαλείων (για τους ΕΕΠΟικονομολόγους).
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.
3.2 Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, πρέπει να διαθέτουν τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 27 του π.δ.50/2001, όπως ισχύει, καθώς και άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου π.δ.. Επίσης,
θα συνεκτιμηθούν:
α) Η εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές/οικονομικές υπηρεσίες με εμπειρία/εξειδίκευση
στη μηχανογραφημένη λογιστική σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα ή σε
προγράμματα διαχείρισης/μισθοδοσίας προσωπικού, καλή γνώση του δημόσιου
λογιστικού, της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας,
β) Η εργασιακή εμπειρία σε δημόσιες προμήθειες.
3.3 Οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Μόνιμο Προσωπικό) πρέπει να
διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του π.δ.50/2001, όπως ισχύει και επιπλέον καλή
γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου π.δ.
Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:
α) Η εργασιακή εμπειρία στο πρωτόκολλο υπηρεσιών.
β) Η κατοχή διπλώματος οδήγησης.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο εν λόγω υπάλληλος θα εκτελεί, λόγω των επαυξημένων
αναγκών και χρέη επιμελητή.
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3.4 Οι υποψήφιοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 25 του π.δ.50/2001, όπως ισχύει. Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η κατοχή διπλώματος
οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου, για την αξιοποίηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της
Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τις επιδόσεις εγγράφων, μεταφορά φακέλων υποθέσεων
κ.α.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101Α΄),
εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από
προηγούμενη μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 ή άλλες
ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες
περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα
και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται κάθε ενδιαφερόμενος, ενώ προκειμένου
για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται 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. 5 και 6 του ν. 3959/2011 β) στα άρθρα 14, 14Α και 20 του ΠΔ 76/2012 και
για μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση η μετάταξη θα ολοκληρωθεί με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35
παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως ισχύει. 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). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τη λήψη σχετικής
απόφασης από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και πριν την έκδοση της σχετικής
απόφασης μετάταξης με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95Α'), θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του ν. 4002/2011 απαιτούμενη έγκριση
πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο
2 παρ. 1 της υπ' αριθ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όπως ισχύει.
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 τριάντα (30) εργάσιμων ημερών δηλαδή από 26.7.2017 έως 6.9.2017, 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 Διεύθυνση Ανταγωνισμού
Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου,
Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Αίτηση για την υπ' αριθ. πρωτ.οικ.4189/24.7.2017 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.
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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.
Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν :
α)η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών
β)ο χρόνος υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα, τοποθετήσεις σε επιμέρους
τμήματα και καθήκοντα.
γ)ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη
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.
8. Οι υπάλληλοι των κρατικών ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από την
οικεία υπηρεσία, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3613/2007
(ΦΕΚ 263Α΄), και ειδικότερα συνυποβάλλεται: α) για τους υπαλλήλους των κρατικών ΝΠΙΔ
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
προϋπολογισμού του, β) για τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ ότι δεν είναι εισηγμένη στο
χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.
9. Η παρούσα ανακοίνωση:
Να αποσταλεί σε όλα τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τις Περιφερειακές
Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές. 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 Διοικητικής 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 Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, στα τηλέφωνα 210 8809224, 301 και 170.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κυριτσάκης
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ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής
Υποστήριξης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Θέμα: Υποβολή δικαιολογητικών
για μετάταξη
Επώνυμο :………………………...
Όνομα: ……………………….......
Πατρώνυμο: ..... ………………...
Α.Δ.Τ.:. .............. ………………...
Τηλέφωνο:…….. ………………..
E-mail: ............... ………………..

Ημερομηνία: ............................
Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
4. .....................................

1. Διεύθυνση Διοικητικού τ... (Υπηρεσία στην
οποία υπάγεται ο αιτών)
2. (Φορέας που εποπτεύει την Υπηρεσία του
αιτούντος, εφόσον υπάρχει)
Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
σύμφωνα
με
την
υπ’ αριθ.πρωτ.:οικ.4189/24.7.2017 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...

Δ/νση: ..................................................................
Τμήμα: ....................................................................
Δ/νση εργασίας: ....................................................
Τηλέφ. εργασίας: ...................................................
Τηλεομοιότυπο εργασίας: ...................................
Επιπρόσθετα δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα
αίτηση μου έχει κοινοποιηθεί:
α. στην Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας μου
και β. στο εποπτεύον την υπηρεσία μου Υπουργείο
Ο/Η Αιτών/ούσα

ΑΔΑ: 9ΚΨΒΙΜΞ-034

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. Όλα τα Υπουργεία
1. Εσωτερικών: Σταδίου 27 και Δραγατσανίου, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.)
2. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα
3. Οικονομίας και Ανάπτυξης: Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80, Αθήνα
4. Εθνικής Άμυνας: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
5. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι
6. Εξωτερικών (ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης): Ακαδημίας 1, Τ.Κ. 106 71,
Αθήνα
7. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27,
Αθήνα
8. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10,
Αθήνα
9. Υγείας: Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87 Αθήνα
10.Πολιτισμού και Αθλητισμού: Μπουμπουλίνας 20-22, 10682, Αθήνα
11.Οικονομικών: Καραγεώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα
12.Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα
13.Υποδομών και Μεταφορών: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 15669, Παπάγος
14.Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510, Πειραιάς
15.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αχαρνών 2, ΤΚ 10176, Αθήνα
16.Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: Φραγκούλη 11, Τ.Κ. 101 63, Αθήνα
17.Μεταναστευτικής Πολιτικής: Σταδίου 27 και Δραγατσανίου, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα
18.Τουρισμού: Βασ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα
B. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1. Αιγαίου: Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς
2. Αττικής: Π. Κανελλοπούλου, 56, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα
3. Ηπείρου - Δυτικής 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, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Γ. Όλες οι Περιφέρειες:
1. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης-Γ. Κακουλίδου I. Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή
2. Αττικής - Δ/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. Δυτικής Ελλάδας ~ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Λθηνών 32, Τ.Κ. 26441 Πάτρα
5. Δυτικής 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
Στερεάς Ελλάδας - Υψηλάντου 1. Τ.Κ. 35100 Λαμία
Δ. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Πουλίου 6, Τ.Κ.11523, Αθήνα
2. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Ιερού Λόχου 3, Τ.Κ.15124, Μαρούσι
3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.11523, Αθήνα
4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Κηφισίας 60, Τ.Κ.15125, Αθήνα
5. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), Αμερικής 5 & Πανεπιστημίου, Τ.Κ.10564, Αθήνα
6. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, Κότσικα 1Α & Πατησίων, Τ.Κ.10434, Αθήνα
7. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Πειραιώς 132, Τ.Κ. 11854, Αθήνα
8. Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ.11471, Αθήνα
9. Συνήγορος του Πολίτη, Χ. Μέξη 5, Τ.Κ.11528, Αθήνα

