Καρούζη, 07-06-2019

Αρ. Ξρφη.: ΓΒ1Α/Γ1/21294

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ: ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ
ΑΓΝΟΑΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ
Γ/ΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ
ΡΚΖΚΑ: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ &
ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΑΛΘΟ.
ΓΛΑΚΗΘΝ
Ρατ. Γ/λζε: Aπ.Ξαύιοσ 12,
ΡΘ 15123 -Καρούζη
Ρει.: 210-6871719 -767, -768, -770, -774,
766, -765
Fax: 210-6871790
E-mail: d1.t1@eopyy.gov.gr
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ ΚΔ
ΡΟΗΑΛΡΑ ΝΘΡΥ (38) ΦΑΟΚΑΘΝΞΝΗΝΠ ΘΑΗ ΞΔΛΡΔ (5) ΒΝΖΘΝΠ
ΦΑΟΚΑΘΔΗΝ ΚΔ ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΔΘΓΝΠΖΠ ΑΞΝ ΑΡΝΠ ΓΔΙΡΗΝ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ
ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΔΞΗΡΑΘΡΗΘΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΡΝ
E.Ν.Ξ...
Έρνληαο ππφςε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3918/2011(ΦΔΚ 31/η.Α΄/2-3-2011) «Πεξί ζπζηάζεσο ηνπ
ΔΟΠΤΤ»
2) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.4238/2014 (ΦΔΚ 38η.Α΄/17-2-2014)
«Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη
ινηπέο δηαηάμεηο.
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3861/10(ΦΔΚ 112/η.Α΄/13-7-2010) «Δλίζρπζε
ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4058/2012
(Α΄63), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 182 ηνπ Ν. 4261/14 (Α΄107) θαη ην
άξζξν 44 ηνπ λ. 4486/2017 (Α΄115).
5) Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4325/2015 (Α΄47).
6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ Ν. 4316/2014 (Α΄270).
7) Σελ ππ΄αξηζκ.Γ4β/Γ.Π.νηθ.6049/23-01-2019 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ 30/η.ΤΟΓΓ/25-01-2019) πεξί δηνξηζκνχ
Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
8) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΑ1/Φ1/212/νηθ.18265/15-05-2019 βεβαίσζε δέζκεπζεο
πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ.
9) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ4β/Γ.Π. 32263/30-05-2019 εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο.
10) Σν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ4β/Γ.Π. 40701/03-06-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
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11) Σηο ππ’ αξηζκ. 414/ζπλ.548ε/02-04-2019 θαη 745/ζπλ. 565ε/06-06-2019 απνθάζεηο
ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
12) Σελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κε Φαξκαθνπνηνχο θαη Βνεζνχο Φαξκαθείνπ.
Πξνζθαινχκε

ηνπο

ελδηαθεξφκελνπο

Φαξκαθνπνηνχο

θαη

Βνεζνχο

Φαξκαθείνπ

ζε

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κε θαζεζηψο έθδνζεο απφ απηνχο δειηίνπ απφδεημεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ θαησηέξσ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ:
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
1
Δ/ΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ
(Κεντρική Τπηρεςία
Μαρούςι)

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
5

12 ΜΗΝΕ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Δ/ΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ
(Κεντρική Τπηρεςία
ΣΕΕ - Σαύροσ)
Δ/ΝΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ
Κεντρική Τπηρεςία
(Πεύκη)
ΤΠΕΔΤΦΚΑ (Αθήνα)
ΠΕΔΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ)
ΠΕΔΙ ΚΕΝΣΡΟΤ
ΑΘΗΝΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΤΖΗ)
ΠΕΔΙ ΚΕΝΣΡΟΤ
ΑΘΗΝΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΣΡΟΤ
ΑΘΗΝΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)
ΠΕΔΙ ΝΟΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
ΠΕΔΙ ΔΤΣΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ Β΄
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ)
ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΡΕΝΣΗ)

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
7

12 ΜΗΝΕ

1

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

3

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

12 ΜΗΝΕ
12 ΜΗΝΕ

2
ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
12 ΜΗΝΕ
1

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

12 ΜΗΝΕ

1
ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
12 ΜΗΝΕ
1
ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
12 ΜΗΝΕ
1
ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
12 ΜΗΝΕ
1
ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
12 ΜΗΝΕ
1

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
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12 ΜΗΝΕ

12
13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

ΤΠΕΔΤΦΚΑ
(Θεςςαλονίκη)

2

ΠΕΔΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΟΤΜΠΑ)
ΠΕΔΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΤΟΜΟΤ)
ΠΕΔΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΕΝΣΡΟΤ)
ΠΕΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟ

1

ΠΕΔΙ ΜΕΗΝΙΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΠΕΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΤ)
ΠΕΔΙ ΛΕΒΟΤ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΜΤΣΙΛΗΝΗ)
ΠΕΔΙ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΡΟΤ)
ΠΕΔΙ ΗΛΕΙΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΤΡΓΟΤ
ΠΕΔΙ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΡΙΚΑΛΩΝ)
ΠΕΔΙ ΕΡΡΩΝ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΡΡΩΝ)
ΠΕΔΙ
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΣΡΟΤ
ΑΘΗΝΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΤΖΗ)
ΠΕΔΙ ΔΤΣΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ)
ΠΕΔΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΟΤΜΠΑ)
ΠΕΔΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΤΟΜΟΤ)
ΠΕΔΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΕΝΣΡΟΤ)
ΤΝΟΛΟ

1

1

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

12 ΜΗΝΕ

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

12 ΜΗΝΕ

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

12 ΜΗΝΕ

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 12 ΜΗΝΕ

1

ΠΕ
12 ΜΗΝΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ
12 ΜΗΝΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΠΕ
12 ΜΗΝΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΠΕ
12 ΜΗΝΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΠΕ
12 ΜΗΝΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΠΕ
12 ΜΗΝΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

12 ΜΗΝΕ

12 ΜΗΝΕ
12 ΜΗΝΕ

12 ΜΗΝΕ

1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
12 ΜΗΝΕ
1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
12 ΜΗΝΕ
1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
43
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12 ΜΗΝΕ

12 ΜΗΝΕ

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΡΞΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ
ΘΟΗΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΦΑΟΚΑΘΝΞΝΗΥΛ
α) Πηπρίν ή δίπισκα Φαξκαθεπηηθήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φαξκαθνπνηνχ ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φαξκαθνπνηνχ.
ΘΟΗΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΒΝΖΘΥΛ ΦΑΟΚΑΘΝΞΝΗΥΛ:
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνχ θαξκαθείνπ ή βεβαίσζε εθδηδφκελε απφ αξκφδηα
δηνηθεηηθή αξρή φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
Βνεζνχ θαξκαθείνπ.
β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ απφθηεζε
ηεο αλσηέξσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο.
ΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία 18 έσο 65 εηψλ.
2. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ
νκηινχλ θαη γξάθνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα.
3. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή γηα θινπή,
ππεμαίξεζε, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ πεξηνπζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’
ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο γηα νπνηαδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο
ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
Να κελ είλαη ππφδηθνη θαη λα κελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα
θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα
παξαγξάθεθε.
Να κελ έρνπλ, ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ή ζηέξεζε απηή, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ζπλεξγαζία, γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ζα
γίλεη απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πνηληθνχ κεηξψνπ.
4. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκε
απαιιαγή.
5. Δθφζνλ πξνζιεθζνχλ λα εγγξαθνχλ ζηελ Γ.Ο.Τ σο επηηεδεπκαηίεο.
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ
1. ΣΟΝΛΝΠ ΑΛΔΟΓΗΑΠ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 75 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλφ ηφλ 4 κελώλ,
κε αλώηαηο όρηο ηοσς 12 κήλες)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
κνλάδεο
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
2. ή 3. ΞΝΙΡΔΘΛΝΠ Ζ΄ ΡΔΘΛΝ ΞΝΙΡΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)
αξηζκφο ηέθλσλ
3*
4
5
6
7
8
9
10
κνλάδεο
150
200
250
300
350
400
450
500
*αθνξά κόλο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ποισηεθλίας κε ηξία (3) ηέθλα

11
550

12
600

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Σηο αλσηέξσ κνλάδεο κπνξεί λα ιάβεη κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα
4. ή 5. ΡΟΗΡΔΘΛΝΠ Ή ΡΔΘΛΝ ΡΟΗΡΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (40 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)
αξηζκφο
3
ηέθλσλ
κνλάδεο
120
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Σηο αλσηέξσ κνλάδεο κπνξεί λα ιάβεη κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα
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12 θαη άλσ
800

….
….

6. ΑΛΖΙΗΘΑ ΡΔΘΛΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο)
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο
30
60
110
7. ή 8. ΓΝΛΔΑΠ Ζ΄ ΡΔΘΛΝ ΚΝΛΝΓΝΛΔΦΘΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)
….
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Σηο αλσηέξσ κνλάδεο κπνξεί λα ιάβεη κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα
9. ΒΑΘΚΝΠ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ (γηα ΞΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά υεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε
ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20)
θαηεγνξίεο
5
… 5,5 …
6
… 6,5 …
7
… 7,5 …
8
… 8,5 …
9
…
ΠΔ
θαηεγνξία
10
… 11
…
12
…
13
…
14
…
15
…
16
…
17
…
18
…
ΓΔ
κνλάδεο
200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360
…
10. ΔΚΞΔΗΟΗΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έφς 60 κήλες)
κήλεο εκπεηξίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
κνλάδεο
7
14
21 28 35 42
49
56
63

10
70

11
77

12
84

13
91

14
98

…
…

57
399

58
406

Γ. ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο
βαζκφο απηνχ, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο
εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ πξέπεη λα ππνβάιεη θαη
βεβαίσζε ηεο νηθείαο ρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ.
Δάλ ο ηίηιος έτεη αποθηεζεί ζηελ αιιοδαπή απαηηείηαη:
Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Θ.Α.Ρ.Π.Α, ή ην Η.Ρ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ
ηίηινπ θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή
θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηοποηεηηθό αλαγλώρηζες απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ
Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.) πεξί
ηζοηηκίας θαη αληηζηοητίας θαζψο θαη αληηζηοητία ηες βαζκοιογηθής θιίκαθας
απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ.
2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πξέπεη
λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
3. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο
πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.) γηα
φζνπο επηθαινχληαη πνιπηεθληθή ηδηφηεηα.
6. Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα
θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί
ηελ πεξηνπζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο γηα
νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
γελεηήζηαο δσήο.
Γελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή
γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε.
Γελ έρνπλ, ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα (θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ή ζηέξεζε απηή), φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
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9,5

…

10

19

…

20

380

…

400

59
413

60 θαη άλσ
420

ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζα γίλεη απηεπάγγειηε αλαδήηεζε Πνηληθνχ
Μεηξψνπ θαη Πηζηνπνηεηηθνχ πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
7. Γηα ηνπο άλδξεο, Τπεχζπλε Γήισζε φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο ή έρνπλ λφκηκε απαιιαγή απφ απηέο. ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο
ζα γίλεη απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο.
8. Πξφζθαηε βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο.
9. Πηζηνπνηεηηθφ απφδεημεο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο, κεηά ηελ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο.


Γηα ηνπο κηζζσηνχο, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.
1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.



Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά αληί ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο
λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ δεκνζίνπ θνξέα απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ην είδνο
θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.



Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, Τπεχζπλε Γήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.
1599/86, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.

ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ζπλεξγαζία, ππνρξεσηηθή ζα είλαη ε ζρεηηθή
βεβαίσζε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί
ζηελ Τπ. Γήισζε.
ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ην ζρεηηθφ έληππν αίηεζεο κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν,
εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο, ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΝ Δ.Ν.Ξ...
ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Αποζη. Ξαύιοσ 12, Ρ.Θ 151 23 Καρούζη.
ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ ζα
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλο αίηεζε θαη έφς ηρεης επηιογές.
Ζ προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ είλαη δώδεθα (12) εκέρες θαη ορίδεηαη από
15/07/2019 έφς θαη 26/07/2019.
ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΞΝΤΖΦΗΥΛ
Σξηκειήο Δπηηξνπή ε νπνία ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ ζα εμεηάζεη
ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ε θαηάηαμε ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
σο εμήο:
1.Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηά ηελ εμήο ζεηξά: ρξφλνο αλεξγίαο,
πνιπηεθληθή ηδηφηεηα, ηξίηεθλνο ή ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ,
γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, βαζκφο βαζηθνχ ηίηινπ, εκπεηξία.
2.ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ
έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (ρξφλνο αλεξγίαο) θαη
αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην θαη
νχησ θαζ΄εμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ
θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε.
ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΔΛΠΡΑΠΔΥΛ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάηαμεο, ε Τπεξεζία καο ζα αλαξηήζεη ηνπο
πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Η αλάξηεζε ζα γίλεη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
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Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ, φπνπ αλαθνηλψλεηαη ε
θάιπςε αλαγθψλ.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε
εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο.
Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ζπλεξγαζία, θαηά ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ α.) Τπεχζπλε Γήισζε φηη δελ θαηέρνπλ άιιε ζέζε ή
απαζρφιεζε θαη φηη δελ δηαηεξνχλ ηδησηηθφ θαξκαθείν β.) ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ Τπ. Γήισζε
ζε φ, ηη αθνξά ηελ απφδεημε εκπεηξίαο.
ΝΟΝΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο κε ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ νπνίνπ ιχεηαη απηνδηθαίσο, ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο. Οη
ζπκβαιιφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ην έξγν πνπ ηνπο αλαηίζεηαη
απφ ηηο Τπεξεζίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, εμππεξεηψληαο ηηο
αλάγθεο ηνπο.
Σν έξγν ησλ Φαξκαθνπνηψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζε Φαξκαθεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. είλαη ε
εθηέιεζε ζπληαγψλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε
ζπλδξνκή ζηνλ έιεγρν ελεκέξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο απνζήθεο ησλ θαξκαθείσλ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ε ζπλδξνκή ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
Σν έξγν ησλ Βνεζψλ Φαξκαθείνπ είλαη ε εθηέιεζε ζπληαγψλ ζπλππεχζπλα κε ηνλ
Πξντζηάκελν Φαξκαθνπνηφ ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ε ππνζηήξημε ησλ Φαξκαθνπνηψλ ζηηο παξερφκελεο απφ απηνχο ππεξεζίεο.
Σν έξγν ησλ Φαξκαθνπνηψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηε Γηεχζπλζε Φαξκάθνπ ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ. είλαη ν έιεγρνο εθηειεζκέλσλ ζπληαγψλ, ε ζχληαμε εηζήγεζεο γηα ηελ έθδνζε
απνθάζεσλ επηβνιήο θπξψζεσλ ζε θαξκαθνπνηνχο θαη ηαηξνχο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηε
θείκελε λνκνζεζία, ν ρεηξηζκφο πξνζθπγψλ ησλ θαξκαθνπνηψλ, ηαηξψλ θαη
θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ ηνπο αθνξνχλ, ε
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηνλ Οξγαληζκφ κεηξψσλ (registries) θαη ε παξαθνινχζεζε
ζπκκφξθσζεο κε ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια, ε ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο
πξνέγθξηζεο ζπληαγψλ Φαξκάθσλ Τςεινχ Κφζηνπο (ΗΠ) ε αλάπηπμε SPC θίιηξσλ, ε
ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαζψο θαη ε ζπλδξνκή ζηε
ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Φαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
Οη ζπκβαιιφκελνη θαινχληαη λα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο επζπλείδεηα, πξφζπκα θαη κε
επηκέιεηα, ηεξψληαο απφιπηε ερεκχζεηα σο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ζηα
πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα θάζε ζπκβαιιφκελν Φαξκαθνπνηφ νξίδεηαη ζηηο δέθα ηξεηο ρηιηάδεο
εθαηφλ ηέζζεξα (13.104) επξψ, κεηθηά θαη γηα θάζε Βνεζφ Φαξκαθείνπ ζηηο δέθα ρηιηάδεο
δηαθφζηα ελελήληα έμη (10.296) επξψ, κεηθηά θαη ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ
έξγνπ ή ηκεκαηηθά σο δεδνπιεπκέλα, ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, θαηφπηλ έθδνζεο απφ
απηνχο Γειηίνπ Απφδεημεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ν ζπκβαιιφκελνο δε δηθαηνχηαη ακνηβή, νθείιεη δε, λα
ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ νηθείν Γηεπζπληή ν νπνίνο εθδίδεη απφθαζε αλαζηνιήο ηεο
ζχκβαζεο γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε κε Φαξκαθνπνηνχο θαη Βνεζνχο Φαξκαθείνπ, ζε θακία πεξίπησζε δελ
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απνηεινχλ ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο αιιά ζπκβάζεηο έξγνπ
ζπκβαιιφκελνη λα θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ.

ρσξίο

νη

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλεξγαδφκελνη επηζπκνχλ ηελ απνρψξεζή ηνπο πξηλ ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα έλα (1) κήλα κεηά ηελ
ππνβνιή ηεο γξαπηήο ηνπο παξαίηεζεο, εθηφο εάλ απηή γίλεη λσξίηεξα δεθηή απφ ηνλ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηε ιήμε απηήο
αδεκίσο,
α.) ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλεπαξθνχο ή ειιηπνχο παξνρήο ππεξεζίαο εθ κέξνπο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ Φαξκαθνπνηψλ θαη Βνεζψλ Φαξκαθείνπ
β.) ζε πεξίπησζε πνπ απηνί παχζνπλ λα παξέρνπλ ην έξγν ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ θαη
γ.) γηα νπνηνδήπνηε ζπνπδαίν ιφγν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Οξγαληζκνχ.
ε θάζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δχλαηαη λα
πξνρσξά ζε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ππνςήθην ηεο απηήο
εηδηθφηεηαο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη
ζπκπιήξσζεο ηεο δηάξθεηαο ησλ δψδεθα (12) κελψλ.
Με ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηαγγειία ηεο, νη Φαξκαθνπνηνί
ή Βνεζνί Φαξκαθείνπ ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηηο ζθξαγίδεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία
πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπο.
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Δπίζεο, αληίγξαθν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο λα αλαξηεζεί
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. θαη ησλ
Γηεπζχλζεσλ φπνπ αλαθνηλψλεηαη ε θάιπςε αλαγθψλ.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Δ.Ν.Ξ...
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΙΑΓΗΑΛΑΘΝΠ
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ ΞΟΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑ
1.) ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΑΟΚΑΘΝ
2.) ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΝ & ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖΠ
3.) ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΙΔΓΣΝ ΓΑΞΑΛΥΛ ΓΔΗΑΠ
ΦΝΟΔΥΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ
Μελάλδξνπ 64 –ΑΘΗΝΑ
Σ.Κ. 10432
4.) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΑΠ
Αραξλψλ 96 - Σ.Κ. 10433 ΑΘΗΝΑ
5.) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ
Γνχλαξε 22- Σ.Κ. 15343
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ
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6.) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ Γ/ΛΠΖ Δ.Ν.Ξ...
ΛΝΡΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ
Κνινθνηξψλε 47 – Σ.Κ. 175 76
ΚΑΛΛΙΘΔΑ
7.) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ
Μάξθνπ Μπφηζαξε 14 - Σ.Κ. 12241
ΑΙΓΑΛΔΩ
8)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Β΄
Κσζηή Παιακά & Αγίνπ Νεθηαξίνπ
ΚΑΜΑΣΔΡΟ Σ.Κ. 13451

9.) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΞΔΗΟΑΗΑ
Ηξψσλ Πνιπηερλείνπ 19-Σ.Κ.18532
ΠΔΙΡΑΙΑ
10.) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ Γ/ΛΠΖ Δ.Ν.Ξ...
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
απθνχο 3 – Σ.Κ. 54 627
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
11.) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ Γ/ΛΠΖ Δ.Ν.Ξ..
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
Κ. Καξακαλιή & 35Β & Πεξδίθα 79-81
Σ.Κ. 54639 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
12.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ
Αγ. Νηθνιάνπ 29- Σ.Κ. 20100
ΚΟΡΙΝΘΟ

13.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΠΔΟΟΥΛ
Βεληδέινπ 26 Σ.Κ. 62125
ΔΡΡΔ

14.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΡΟΗΘΑΙΥΛ
Πινχησλνο 8 Σ.Κ. 42100
ΣΡΙΚΑΛΑ

15.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΖΙΔΗΑΠ
Μαλσινπνχινπ 31 (Γηνηθεηήξην)
Σ.Κ. 27100 ΠΤΡΓΟ

16.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΘΘΙΑΓΥΛ
Πεηξίδε, Πεηξίηζε, Πινπηάξρνπ
Σ.Κ. 84100 ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ
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17.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ
Υαξηιάνπ Σξηθνχπε & Κχπξνπ
Σ.Κ. 30200 ΜΔΟΛΟΓΓΙ

18.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΙΔΠΒΝ
Π. Βαζηάλε 28
Σ.Κ. 81100 ΜΤΣΙΛΗΝΗ

19.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ
Ιθνλίνπ 6 Σ.Κ. 21100
ΝΑΤΠΛΙΟ

20.)

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ
Δ.Ν.Ξ... ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ
Θεκηζηνθιένπο 106
Σ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΣΑ

21.)

Ξ.Δ.Γ..Φ.Θ.Α.
Γ/ΛΠΖ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ
Ρκήκα Γ΄ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ
Κνκλελψλ 26 - Σ.Κ. 54624
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

1.
2.
3.
4.

Δζφηερηθή Γηαλοκή
Γξ. Πξνέδξνπ
Γξ. Αληηπξνέδξνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ
Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
- Σκήκα Γξακκαηείαο & Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ
- Σκήκα Γηαρ/ζεο, Αλάπηπμεο & πλερηδφκελεο
Δθπαίδεπζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
- Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ, Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο
& Δπνπηείαο Τπεξεζηψλ ΔΟΠΤΤ
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