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ΠΡΟΣ
1. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
.

2. Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Ανθρώπινου
∆υναµικού
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Κινητικότητας Ανθρώπινου ∆υναµικού
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(e-mail): hrm@ydmed.gov.gr
(µε την παράκληση η παρούσα να αναρτηθεί
στο διαδικτυακό του τόπο).

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά µε
υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

µετάταξη

Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτίθεται να
καλύψει τις αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του µονάδων µε µετάταξη µονίµων
υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων ή
άλλων δηµοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆., ανεξάρτητων αρχών, αποκεντρωµένων διοικήσεων, καθώς
και υπαλλήλων Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού
τους κεφαλαίου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ………..και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4456/2017 (Α΄ 24) και εν συνεχεία µε
την παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 19
του Ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε µε την παρ. 5 του άρθρου 38
του Ν. 4456/2017 και εν συνεχεία µε την παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 4472/2017.
β) της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
γ) του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
∆ηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-Θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180).
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δ) των άρθρων 71 παρ. 1, 3 και 5 - όπως η παρ. 5 προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του
Ν. 3801/2009 (Α΄ 163)- 73 και 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» (Α΄ 26), όπως
ισχύουν.
ε) της παρ. Γ περ. 3 του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης….» (Α΄ 41).
στ) του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (Α΄ 263).
ζ) του άρθρου 28 παρ. 6 & 7 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, ……..και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 237).
η) των άρθρων 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28 του Π.∆. 50/2001 «Καθορισµός των
προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα» (Α΄ 39), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
θ) του Π.∆. 94/2011 «Οργανισµός Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)»
(Α΄ 225), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 874/12-01-2017 κοινή απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, της Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του
Προέδρου ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. (Β΄ 42).
2. Τη µε αρ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 (Α∆Α: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ) εγκύκλιο του
(τότε) Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3. Την κατά τη συνεδρίαση 28η/26-06-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.
σχετικά µε την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Μ.Τ.Π.Υ. µε µετάταξη υπαλλήλων.
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Μ.Τ.Π.Υ. κατά κλάδο και ειδικότητα µε µετάταξη είναι
οι ακόλουθες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος/Ειδικότητα

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
ΠΕ Μηχανικών,
ειδικότ. Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών,
ειδικότ. Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων
ΠΕ Πληροφορικής,
ειδικότ. Επιστήµης Η/Υ (SOFTWARE)

ΘΕΣΕΙΣ
15
1
1
2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος/Ειδικότητα

ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού
ΤΕ Μηχανικών,
ειδικότητας Ηλεκτρολογίας
ΤΕ Πληροφορικής

10
1

ΥΕ Επιµελητών
ΥΕ Αρχειοθετών-Ταξινόµων

2
2

ΣΥΝΟΛΟ

36

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος

Επισηµαίνεται ότι, για την κάλυψη των θέσεων του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, λόγω
των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και του αντικειµένου των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ., θα δοθεί
προτεραιότητα σε πτυχία σχετικά µε τις Οικονοµικές Επιστήµες και γνώσεις σε αντίστοιχα θέµατα,
όπως ιδίως γενικής λογιστικής, δηµόσιου λογιστικού ή/και κρατικών προµηθειών, καθώς και
Νοµικής.
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Οι µετατάξεις θα πραγµατοποιηθούν σε υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις ή µε ταυτόχρονη
µεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι στον φορέα προέλευσης µετά από γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., στο οποίο θα υποβληθούν από το τµήµα Προσωπικού της
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού του Μ.Τ.Π.Υ. οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά
των ενδιαφεροµένων, κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των
υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο προκειµένου να σχηµατίσει πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους δύναται να τους
προσκαλέσει σε προσωπική συνέντευξη.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του
Μ.Τ.Π.Υ. και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης, θα αποσταλεί στη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης αίτηµα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από
την επιτροπή της µε αριθµ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ), όπως ισχύει κάθε
φορά.
Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έχει ίδιο προϋπολογισµό, η δε δαπάνη
µισθοδοσίας των µετατασσοµένων υπαλλήλων έχει προβλεφθεί σε βάρος των πιστώσεων των
οικείων ΚΑΕ του προϋπολογισµού του Μ.Τ.Π.Υ. τρέχοντος οικονοµικού έτους και επόµενων ετών.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν:
Όλοι οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι
Υπουργείων ή άλλων δηµοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆., ανεξάρτητων αρχών, αποκεντρωµένων
διοικήσεων, καθώς και Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ΕΚΟ, οι οποίες δεν
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του
µετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το
διορισµό τους ή από προηγούµενη µετάταξη, καθώς και να µην υπολείπεται λιγότερο από µία
δεκαετία για τη συνταξιοδότησή τους.
Οι τακτικοί υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κρατικών
Ν.Π.Ι.∆. και οι υπάλληλοι των ∆.Ε.Κ.Ο. θα προσκοµίσουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 και ειδικότερα:
α) για µεν τους τακτικούς υπαλλήλους µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
των κρατικών Ν.Π.Ι.∆., 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 σε ποσοστό πενήντα ένα στα εκατό (51%)
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού του
β) για δε τους υπαλλήλους των ∆.Ε.Κ.Ο. βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να
προκύπτει ότι δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο και ότι το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία
του µετοχικού της κεφαλαίου.
Οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα µεταταχθούν µε την ίδια
σχέση εργασίας.
Στην εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 δεν εµπίπτουν οι υπάλληλοι των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νοσοκοµεία, καθώς
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), καθώς και
κατηγορίες υπαλλήλων από φορείς στους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις περί µετατάξεων.
Οι υποψήφιοι/ες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να
κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυµούν να µεταταχθούν, όπως αυτά
ορίζονται στο Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.∆. 347/2003 (Α΄ 315),
44/2005 (Α΄ 63), 116/2006 (Α΄ 115), 146/2007 (Α΄ 185), Ν. 4115/2013 άρθρο 19 παρ. 6β (Α΄ 24).
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Σηµειώνεται ότι θα συνεκτιµηθούν πρόσθετα προσόντα όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και
γνώση ξένων γλωσσών.
Οι ενδιαφερόµενοι/ες υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 33
ηµερών, ήτοι από ∆ευτέρα 10/07/2017 µέχρι Παρασκευή 11/08/2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση µετάταξης, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγµα, µε
υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει. Η αίτηση κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Προσωπικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι/ες, ενώ προκειµένου
για υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. η αίτηση κοινοποιείται και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω
κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου, ειδάλλως δεν θα εισάγεται
στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Μ.Τ.Π.Υ.
2. Βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου του.
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υ, η οποία
είναι απαραίτητη για όλους τους κλάδους/ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, καθώς και αποδεικτικά
των πρόσθετων προσόντων που διαθέτουν, όπως τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών, ξένης γλώσσας
κλπ. (σηµείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι).
5. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν εκτός των άλλων
στοιχείων ειδικότερα:
• Η υπηρεσιακή εµπειρία (τοποθετήσεις, µετακινήσεις)
• Η βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης κατά την τελευταία πενταετία
• Το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας
• Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη
• Ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση
παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα)
• Ότι έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των στοιχείων του/της υπαλλήλου σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του/της υπαλλήλου δύναται να συνεκτιµηθεί (π.χ.
πιστοποιητικά επιµόρφωσης κ.α.).
7. Πρόσφατη Βεβαίωση µηνιαίων αποδοχών (προηγούµενου µηνός από την υποβολή της
αίτησης).
8. Για τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος, απαιτείται η
προσκόµιση αυτής.
Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Το Μ.Τ.Π.Υ. δύναται αιτιολογηµένα, να
ζητήσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τους/τις ενδιαφερόµενους/ες.
Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβάλλονται:
- είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, καθηµερινά, εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο τµήµα Γραµµατείας του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.) (Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51 Αθήνα, στο ισόγειο του κτιρίου)
- είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση:
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Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
Τµήµα Προσωπικού
Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51 Αθήνα
εντός της οριζόµενης προθεσµίας, µε την ένδειξη στο φάκελο «Αίτηση συµµετοχής στην
Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Μ.Τ.Π.Υ. για µετάταξη» (το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψήφιου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, τµήµα Προσωπικού στα τηλ. 2131500 061, 062, 063.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για την
υπηρεσία
Οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση, παρακαλούνται να
την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους των αναφεροµένων κατηγοριών-κλάδων που
υπηρετούν σε αυτές.
Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση καθώς και η αίτηση θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ.
Το Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται για την ανάρτησή της στον
διαδικτυακό του τόπο.
Συνηµµένα:
Έντυπο αίτησης

Ο Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Ηλίας Μπάρδας
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:...................................................
ΟΝΟΜΑ:.........................................................

ΠΡΟΣ
Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.)

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:..............................................

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού

Α.∆.Τ. :……………………………………….

Τµήµα Προσωπικού

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :……………………...
………………………………………………..
………………………………………………..

Κοιν. : ……………………………………….

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :…………………..

………………………………………………….

E-mail: ……………………………………….

(∆/νση ∆ιοικητικού/Προσωπικού του φορέα που
ανήκει ο υπάλληλος)

Υπηρετώ ως υπάλληλος στ.. ………………..

…………………………………………………
∆ιεύθυνση …………………………………….
Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα
Τµήµα : ………………………………………..

δικαιολογητικά και παρακαλώ, µε βάση τη

Κατηγορία/Κλάδος/Ειδικότητα:……………

µε αρ. πρωτ. ……………………………..

…………………………………………………

ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης

Βαθµός :……………………………………….

ενδιαφέροντος, όπως εξετάσετε αίτηµα

Μ.Κ.:…………………………………………

µετάταξής µου από την υπηρεσία …………….

Σχέση εργασίας : …………………………….

………………………………………………….

∆/νση εργασίας :……………………………..
Τ.Κ. ……………Περιοχή……………………
Τηλ. εργασίας : ……………………………..
Fax εργασίας: ………………………………

Ηµεροµηνία : ………………………………

Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά :
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
4. ………………………………………………..
5. ………………………………………………..
6. ………………………………………………..
7. ………………………………………………..

Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Προέδρου ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.
2. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού του Μ.Τ.Π.Υ.
3. Τµήµα Προσωπικού Μ.Τ.Π.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α. Όλα τα Υπουργεία –∆/νσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού µε την παράκληση να κοινοποιηθεί η
παρούσα σε όλους τους εποπτευοµένους φορείς
1. Εσωτερικών: Σταδίου 27 και ∆ραγατσανίου, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα
2. ∆ιοικητικής 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: Ακαδηµίας 1, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
7. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: Λ. 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. 104 33 Αθήνα
10. Πολιτισµού και Αθλητισµού: Μπουµπουλίνας 20-22, 10682, Αθήνα
11. Οικονοµικών: Καραγεώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα
12. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Αµαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23, 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. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: Αχαρνών 2, ΤΚ 10176, Αθήνα
16. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: Φραγκούδη 11, Τ.Κ. 101 63, Αθήνα
17. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Σταδίου 27 και ∆ραγατσανίου 2, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα
18. Τουρισµού: Βασ. Αµαλίας 12, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα
B. Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
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 - ∆υτικής Μακεδονίας: Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα
4. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36, Λάρισα
5. Κρήτης: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης
6. Μακεδονίας - Θράκης: Τάκη Οικονοµίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 540 08, Θεσσαλονίκη
7. Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158, Τ.Κ. 264 42, Πάτρα
Γ. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
1. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Πουλίου 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, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.11523, Αθήνα
4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ.15125, Μαρούσι
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

