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ΘΕΜΑ:  «  Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη 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. 0-361/8η/17-7-2014 Απόφαση του ΔΣ/ΕΟΦ, όπως συμπληρώθηκε 

με την αρ. 0-374/11η/27-8-2014 όμοια Απόφαση, προτίθεται να προβεί στην 

κάλυψη εβδομήντα (70) θέσεων υπαλλήλων με μετάταξη , από το  Υπουργείο 

Υγείας και από εποπτευόμενους από αυτό φορείς, για την κάλυψη κενών 

οργανικών ή/και συνιστώμενων προσωποπαγών θέσεων. Για το λόγο αυτό καλεί 

τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους (μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου), των παραπάνω φορέων, των κλάδων – ειδικοτήτων 

που αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν σχετική αίτηση 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. 
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2. Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 

Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11-7-2014), ως εξής : Οι φάκελοι των υποψηφίων, 

αφού ελεγχθούν από τη Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού ως προς 

την πληρότητα και τα τυπικά προσόντα, θα διαβιβασθούν, εντός πέντε (5) 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, σε ad hoc 

Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ. Η 

Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού συνεκτιμήσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

των υποψηφίων, την προϋπηρεσία και την εμπειρία, κατόπιν και προσωπικής 

παράστασης και συζήτησης με κάθε ενδιαφερόμενο, θα διατυπώσει 

αιτιολογημένη γνώμη προς το ΔΣ/ΕΟΦ, εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία περιέλευσης των φακέλων σε αυτήν. Το ΔΣ/ΕΟΦ, αφού λάβει 

γνώση της αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής Αξιολόγησης και των οικείων 

φακέλων των υποψηφίων, τους οποίους δύναται –κατά την κρίση του- να 

καλέσει προς συνέντευξη, θα εκδώσει την τελική εγκριτική απόφαση  επιλογής, 

η οποία θα διαβιβασθεί στη συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση της 

προβλεπόμενης Υπουργικής απόφασης. Η ενώπιον του ΔΣ/ΕΟΦ διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί εντός πέντε(5) ημερών, με έκτακτες συνεδριάσεις του.   

Σε περίπτωση πληθώρας αιτήσεων και λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών 

αναγκών, οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση του 

Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ. 
 

3. Οι  θέσεις των υπαλλήλων οι οποίες θα καλυφθούν ή θα συσταθούν με 
μετάταξη είναι οι κατωτέρω : 

                                               

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ 
     ΑΡΙΘΜΟΣ 
     ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕ Φαρμακοποιών 9 

ΠΕ Χημικών Βιοχημικών 6 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών  2 

ΠΕ Ιατρών 3 

ΠΕ Κτηνιάτρων 3 

ΠΕ Βιολόγων 4 

ΠΕ Οικονομικού  5 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 6 

ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών 3 
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ΠΕ Πολιτικών μηχανικών/μηχανολόγων 
μηχανικών 1 

ΠΕ Διοικητικού 3 

ΠΕ Στατιστικής 3 

ΤΕ Τεχνολόγων Εργαστηρίων 3 

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2 

ΤΕ Πληροφορικής  3 

ΔΕ Διοικητικού 2 

ΔΕ Χειριστών ΗΥ 2 

ΔΕ Παρασκευαστών 3 

ΔΕ Τεχνικών 2 

ΔΕ Οδηγών 2 

ΔΕ Τηλεφωνητών 1 

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού            2 

ΣΥΝΟΛΟ 70 

 
4. Η προκαλούμενη δαπάνη από την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους (με τροποποίηση) και επομένων ετών, από 
ίδια έσοδα.   

 
5.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου που υπηρετούν στον Υπουργείο Υγείας  ή σε εποπτευόμενους από 
αυτό φορείς και έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από 
προηγούμενη μετάταξη και οι οποίοι δεν έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη 
γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική 
παραμονή κ.τ.λ.). 
 

6. 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΄). 

 
7. Κριτήρια επιλογής  

Μεταξύ των υποψηφίων θα προτιμηθούν εκείνοι που διαθέτουν τουλάχιστον 
ένα (1)  από τα ακόλουθα προσόντα: 
 

 Για τις θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών-Βιοχημικών, ΠΕ Χημικών  
Μηχανικών, ΠΕ Κτηνιάτρων,  ΠΕ Βιολόγων :  
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o Μεταπτυχιακό  ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, συναφή με τα αντικείμενα 
αρμοδιότητας του ΕΟΦ και ελλείψει αυτών πτυχίο ή εμπειρία στα 
αντικείμενα αρμοδιότητας του ΕΟΦ.  

 
o Αποδεδειγμένη (πέρα των όποιων προγραμμάτων σπουδών) 

εργαστηριακή εμπειρία τριών ετών στον έλεγχο φαρμάκων ή 
καλλυντικών ή μεταπτυχιακό και μονοετή εργαστηριακή εμπειρία. 

 
o Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στη Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική 

για την αξιολόγηση μελετών βιοϊσοδυναμίας ή στη Μοριακή Βιολογία ή 
Βιοτεχνολογία ή Ανοσολογία ή Επιδημιολογία ή κλινική φαρμακολογία ή 
φυσιοπαθολογία. 

 
o Εργασιακή προϋπηρεσία ή επιμόρφωση στην εφαρμογή του προτύπου 

ISO 19011:2011 ως αποδεικτικό της εξοικείωσης με την εφαρμογή 
συστημάτων ποιότητας και τη μεθοδολογία της επιθεώρησης ή  
πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων σε ομαδική εργασία ή 
εμπειρία σε ομαδικές δραστηριότητες ως αποδεικτικό της ικανότητας 
του ατόμου να δουλεύει ομαδικά. 

 

o Αποδεδειγμένη εξειδίκευση  από σπουδές ή εμπειρία στα αντικείμενα : 

I. Εφαρμογή στατιστικών ή ποσοτικών μεθόδων.  

II. Πληροφορική στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.  

III. Επιδημιολογία ή Δημόσια Υγεία.  

IV. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

V. Φαρμακοοικονομία.  

VI. Οικονομικά της Υγείας.  

VII. Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας. 

 

 Για τις θέσεις ΠΕ Ιατρών : Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. 

o Μεταπτυχιακό  ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, συναφή με τα 
αντικείμενα αρμοδιότητας του ΕΟΦ και ελλείψει αυτών πτυχίο ή 
εμπειρία στα αντικείμενα αρμοδιότητας του ΕΟΦ.  

o Αποδεδειγμένη εξειδίκευση  στα ακόλουθα αντικείμενα: 
Επιδημιολογία ή Δημόσια Υγεία, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, 
Οικονομικά της Υγείας, Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας.  

 

 Για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής :  

o Αποδεδειγμένη γνώση από σπουδές ή εμπειρία σε δύο (2), από τα  

ακόλουθα επτά (7) αντικείμενα:  
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1. Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Εφαρμογών Λογισμικού με χρήση  σύγχρονων 

τεχνολογιών και μεθόδων. Απαραίτητη η εμπειρία σε αρχιτεκτονικές 

tiering και αποθήκευση δεδομένων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

2. Ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με γλώσσες προγραμματισμού 

java ή/και Javascript ή/και XML. 

3. Προγραμματισμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων με χρήση SQL και 

εμπειρία σε Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων 

(RDBMS). Επιθυμητή η γνώση των συστημάτων Oracle RDBMS και 

PostgreSQL RDBMS ή άλλο αντίστοιχο RDBMS. 

4. Καλή γνώση στην παραμετροποίηση, διαχείριση και ασφάλεια των 

λειτουργικών συστημάτων Unix, GNU/Linux και Microsoft Windows 

Server. Επιθυμητή η γνώση σε συστήματα Solaris 10, Ubuntu Linux, 

CentOS Linux, MS Windows Server 2008 και 2012. 

5. Καλή γνώση σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύων Windows. 

Επιθυμητή η γνώση ή εμπειρία σε ανάπτυξη Windows Domain, 

παραμετροποίηση και διαχείριση Windows Domain Controller, 

παραμετροποίηση και διαχείριση Windows Active Directory. 

6. Καλή γνώση διαχείρισης και λειτουργίας δικτύων υπολογιστών. 

Επιθυμητές γνώσεις και εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα: δίκτυα 

Ethernet, καλωδίωση δικτύων Ethernet, παραμετροποίηση και 

διαχείριση μεταγωγέων Ethernet, VLAN, DHCP, δρομολόγηση IP, DNS. 

7. Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα ακόλουθα αντικείμενα: Εφαρμογή 

στατιστικών  ή ποσοτικών μεθόδων ή Πληροφορική στη Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση  Υπηρεσιών Υγείας. 

 

 Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ 
Διοικητικού, ΠΕ Στατιστικής: 

 

o Προαπαιτούμενο η αποδεδειγμένη  καλή γνώση χρήσης H/Y. 

o Μεταπτυχιακό  ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, συναφή με τα 
αντικείμενα αρμοδιότητας του ΕΟΦ και ελλείψει αυτών πτυχίο ή 
εμπειρία στα αντικείμενα αρμοδιότητας του ΕΟΦ.  

o Αποδεδειγμένη εξειδίκευση  από σπουδές ή εμπειρία σε τουλάχιστον 
ένα (1) από τα ακόλουθα αντικείμενα : Εφαρμογή στατιστικών ή 
ποσοτικών μεθόδων, Πληροφορική στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, 
Επιδημιολογία ή Δημόσια Υγεία, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, 
Φαρμακοοικονομία, Οικονομικά της Υγείας, Αξιολόγηση Τεχνολογιών 
Υγείας, Κοστολόγηση, Λογιστικά πρότυπα, project management,  
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Μάρκετινγκ, Διεθνείς σχέσεις. 
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o Εμπειρία σε καθήκοντα υπολόγου.  
o Εμπειρία στην παρακολούθηση & διαχείριση συµβάσεων έργων - 

µελετών, παροχής υπηρεσιών, καθώς και εμπειρία σε θέµατα 
διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ κτλ). 
 

Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στην χρήση : 

o Έτοιμων λογιστικών πακέτων με ειδίκευση στο Δημόσιο 
Λογιστικό 

o Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) 

o Του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ). 

o Εφαρμογής Μισθοδοσίας 

o Εφαρμογής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

o Ψηφιακής υπογραφής 

o Πακέτων στατιστικής ανάλυσης (SPSS, STATISTICA, MINITAB, 
κλπ) 

Από τις παραπάνω θέσεις οι 2 θα πληρωθούν από Πτυχιούχους 

Νομικής. Για τους Πτυχιούχους Νομικής θα συνεκτιμηθεί: 

o Εμπειρία στην εξέταση καταγγελιών, αναφορών και προσφυγών. 

Εμπειρία στη προετοιμασία & διενέργεια διαγωνιστικών 

διαδικασιών ή και συμβάσεων και γνώση αντικειμένου προϊόντων 

αρμοδιότητας ΕΟΦ. 

 

 ΤΕ Πληροφορικής :  

o Αποδεδειγμένη γνώση από σπουδές ή εμπειρία σε δύο (2), από τα  

ακόλουθα επτά (7) αντικείμενα:  

1. Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Εφαρμογών Λογισμικού με χρήση  σύγχρονων 

τεχνολογιών και μεθόδων. Απαραίτητη η εμπειρία σε αρχιτεκτονικές 

tiering και αποθήκευση δεδομένων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

2. Ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με γλώσσες προγραμματισμού 

java ή/και Javascript ή/και XML. 

3. Προγραμματισμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων με χρήση SQL και 

εμπειρία σε Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων 
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(RDMS). Επιθυμητή η γνώση των συστημάτων Oracle RDBMS και 

PostgreSQL RDBMS ή άλλο αντίστοιχο RDBMS. 

4. Καλή γνώση στην παραμετροποίηση, διαχείριση και ασφάλεια των 

λειτουργικών συστημάτων Unix, GNU/Linux και Microsoft Windows 

Server. Επιθυμητή η γνώση σε συστήματα Solaris 10, Ubuntu Linux, 

CentOS Linux, MS Windows Server 2008 και 2012. 

5. Καλή γνώση σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύων Windows. 

Επιθυμητή η γνώση ή εμπειρία σε ανάπτυξη Windows Domain, 

παραμετροποίηση και διαχείριση Windows Domain Controller, 

παραμετροποίηση και διαχείριση Windows Active Directory. 

6. Καλή γνώση διαχείρισης και λειτουργίας δικτύων υπολογιστών. 

Επιθυμητές γνώσεις και εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα: δίκτυα 

Ethernet, καλωδίωση δικτύων Ethernet, παραμετροποίηση και 

διαχείριση μεταγωγέων Ethernet, VLAN, DHCP, δρομολόγηση IP, DNS. 

7. Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα ακόλουθα αντικείμενα: Εφαρμογή 

στατιστικών  ή ποσοτικών μεθόδων ή Πληροφορική στη Διοίκηση 

Τεχνολογιών Υγείας, Διοίκηση  Υπηρεσιών Υγείας. 

 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού :  

o Άδεια άσκησης λογιστικού επαγγέλματος Α΄ή Β’ τάξης. 
 

 

 ΤΕ Τεχνολόγων Εργαστηρίων : 

o Διετή εμπειρία σε Εργαστήρια ελέγχων. 
 

 ΔΕ Παρασκευαστών : 

o Διετή εμπειρία σε Εργαστήρια ελέγχων. 

 

 ΔΕ Τεχνικών :   

o Πτυχίο Τεχνικής σχολής ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών και άδεια  

                    ασκήσεως  επαγγέλματος.    

 ΔΕ Χειριστών Η/Υ :   

o Εμπειρία σε αντικείμενα αρμοδιότητας ΕΟΦ. 

 

 ΔΕ Οδηγών :  

o Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (τουλάχιστον Γ΄)                 
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 ΔΕ Διοικητικού & ΔΕ Τηλεφωνητών :  

o Καλή / πολλή καλή γνώση Αγγλικών. 

 

 ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού :  

o Καλή / πολλή καλή γνώση Αγγλικών. 

o Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

o Εμπειρία σε διοικητικούς χειρισμούς αντικειμένων αρμοδιότητας 
ΕΟΦ. 

 
Όλοι οι υποψήφιοι, πλην του κλάδου ΔΕ Οδηγών πρέπει να έχουν καλή γνώση 
χρήσης Η/Υ ( επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών 
διαδικτύου), ενώ οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ πρέπει να γνωρίζουν 
τουλάχιστον καλά την Αγγλική γλώσσα &  καλά μία δεύτερη γλώσσα ( επιθυμητό). 
 
Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν 
άριστα την ελληνική γλώσσα. 

 
8. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού -Τμήμα 

Προσωπικού  του   ΕΟΦ, από την 15 - 10  - 2014 έως και την    30 - 10 - 2014, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

i. Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (Υπόδειγμα της αίτησης 
επισυνάπτεται στην παρούσα). 

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

iii. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων 
προσόντων. 

iv. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
v. 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 δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος 
τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος 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. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-7-2009( ΦΕΚ 11/71/τ. 
Β/11-7-2009) ΚΥΑ. 
Για υπαλλήλους Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει επιπλέον να 
προσκομισθεί βεβαίωση του Νομικού  Προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας 
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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.  
 

9. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία 
Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. 

 
10. 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 (παρ.1), 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). 

 
11.  Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την  

 αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας . 
 

 
12.  Η παρούσα θα εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του ΕΟΦ www.eof.gr . 
 

 
13. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στην Διεύθυνση   Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΦ στα τηλέφωνα 
2132040322,   2132040323, 213 2040370. 

 
 

                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ/ΕΟΦ 
                                                                                     
 
                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ        
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 
   Υπουργείο Υγείας  

  Αριστοτέλους 17 
  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα 

(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλες τις 

 εποπτευόμενες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. &  Ν.Π.Ι.Δ.) 

    
       Εσωτερική Διανομή : 

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 42 του Ν. 4272/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….…     …/…/ 2014 
 

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. ………………………………………………… 
8. ………………………………………………… 
 
 

Ο /Η ΑΙΤ……… 
 


