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Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες παιδιών οι οποίες:

Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της ΕΕ ή είναι Ελληνί-
δες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Έχουν ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό
των 24.000 €, προσαυξανόμενο κατά 1.000 € εάν έχουν ένα τέκνο, 2.000 € εάν έχουν δύο
τέκνα και 10.000 € εάν έχουν τρία τέκνα. Το ποσό των 10.000 € θα προσαυξάνεται κατά
1.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου.

Είναι εργαζόμενες στην Ελλάδα (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, αυτοαπασχουλούμενες
στον πρωτογενή τομέα), ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) ή είναι
άνεργες που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποι-
αδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της Πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή από τις 4/9/2006. 

Εξαιρούνται οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄και
β΄βαθμού).

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής, που σχετίζονται με την εργασιακή
και κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών και απο-
δεικνύονται με τα σχετικά δικαιολογητικά, είναι τα παρακάτω:

Οικογενειακή κατάσταση: Προτεραιότητα δίνεται στις οικογέ-
νειες με άτομα με ειδικές ανάγκες, στις μητέρες χήρες, άγαμες, διαζευγμένες, τρίτεκνες ή πολύ-
τεκνες και στις μητέρες με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο.

Οικογενειακό εισόδημα: Προτεραιότητα δίνεται στις γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Χρόνος απασχόλησης και εργασιακή σχέση: Προτεραιότητα δίνεται στις γυναίκες με το μικρότερο
χρόνο απασχόλησης (στη θέση εργασίας που έχουν όταν υποβάλλουν την Αίτηση) και στις ερ-
γαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης.

Διαδικασία Επιλογής

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας
(Ο.Ε.Ε.), ο οποίος επιλέγει τους Σταθμούς και τους δημοσιεύει σε πίνακα ανά νομό και δήμο, στις
6 Οκτωβρίου 2008, στα Κέντρα Διανομής Αττικής και Περιφέρειας του Οργανισμού, καθώς και
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.oee.gr.

« Οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία, στην ατομική ολοκλήρωση
και στην κοινωνική προσφορά είναι αυτονόητο δικαίωμα του
κάθε ανθρώπου και τελικός στόχος κάθε κοινωνικά προσανα-
τολισμένης πολιτικής για την απασχόληση. Κάθε πολιτικής που
σχεδιάζεται όχι με βάση τους αριθμούς αλλά με βάση την πραγ-
ματική ζωή του ενός ανθρώπου και ταυτόχρονα της προοπτι-
κής ολόκληρης της κοινωνίας. Αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε
στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θέ-
τοντας ως προτεραιότητα την κατοχύρωση στην πράξη της συμ-
φιλίωσης του εργασιακού και οικογενειακού βίου, με την
ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο και μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών για την στήριξη της εργαζόμενης
μητέρας θέσαμε,  από τον Ιούλιο,  σε εφαρμογή το νέο αναβαθμισμένο και σύγχρονο πρό-
γραμμα για τις δομές φροντίδας και φιλοξενίας  παιδιών. Αυτό το μεγάλο έργο που συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ήδη λειτουργεί με επιτυχία από
την 1η Σεπτεμβρίου, ανοίγει τώρα ένα δεύτερο κύκλο. Με σκοπό να εξυπηρετηθούν όσο το
δυνατό περισσότερες μητέρες, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους προς τον Οργανισμό Εργατι-
κής Εστίας και επιλέγοντας εκείνες τους Σταθμούς που θέλουν να εμπιστευτούν την φύλαξη
των παιδιών τους.

Φέτος κάνουμε μια αποφασιστική αρχή. 
Για δικαιότερα κριτήρια και ακόμα καλύτερη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. 
Για όλο και περισσότερες μητέρες, όλο και περισσότερες ευκαιρίες».

Φάνη Πάλλη – Πετραλιά 
Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Το πρόγραμμα

Παρέχει θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε: 

Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών
και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών έως 4 ετών συμπληρωμένων (των 4 ετών) μέχρι την
31/12/2008 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολι-
κής ηλικίας από 8 μηνών και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 4 ετών συμπληρωμένων
(των 4 ετών) μέχρι την 31/12/2008 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) για παιδιά από 6 έως 12 ετών και παιδιά με
ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) για παι-
διά με αναπηρία και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία.
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Δικαιολογητικά συμμετοχής*

Γενικά
Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση» οι ενδιαφερόμενες υποβάλλουν τα εξής δικαιολο-
γητικά:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή
από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Ελληνίδα
Ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς. 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο διαζευκτηρίου, στην περίπτωση που
η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη και αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενει-
ακής κατάστασης ή/και αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος
2008, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση.
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2007 (δη-
λαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2006 έως 31/12/2006)
Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, εάν ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ η ίδια η μητέρα ή/και
ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα
ή/και για ένα από τα τέκνα της και 67% και άνω για το σύζυγό της. 
Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ., εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος.

Επίσης, ειδικότερα
Μισθωτές:

αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου
του 2008 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της
βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και
το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη
θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει,μέχρι την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων».

Αυτοαπασχολούμενες:
αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. 
υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα:
βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, από την οποία να προκύπτει και η ημερομηνία εγγραφής
της στον ασφαλιστικό της φορέα.

Συμμετέχουσες σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης:

Πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ: αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ
Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης και βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. για τη συνέχιση πα-
ρακολούθησης του προγράμματος.

Πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ: αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και βεβαίωση
εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος ή αντίγραφο της εγκριτικής
απόφασης υπαγωγής και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχι-
στον του πρώτου τριμήνου του 2008 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

Πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ: αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και βεβαί-
ωση Ο.Α.Ε.Δ. για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

Υποβολή Αίτησης

ΠΟΥ και ΠΟΤΕ

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες υποβάλλουν την «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση» -είτε τα-
χυδρομικώς είτε ιδιοχείρως- στα Κέντρα Διανομής του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στο
νομό κατοικίας τους, στο διάστημα από 7 έως 24 Οκτωβρίου 2008, σε εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες: από 08.00 έως 14.30.

ΠΩΣ

Η αίτηση –ένα πρωτότυπο υπογεγραμμένο και ένα αντίγραφο- υποβάλλεται σε σφραγι-
σμένο φάκελο με την υποχρεωτική ένδειξη: 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑ-
ΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Οι μητέρες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, σε ενιαίο φάκελο (συμπληρώνοντας τον
αριθμό του συνόλου των παιδιών για τα οποία κάνουν αίτηση, στο αντίστοιχο ειδικό
πεδίο) τόσες αιτήσεις, όσες και τα παιδιά που επιθυμούν να εγγράψουν.

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως και πέντε Σταθμούς ή Κέντρα,εντός του
νομού της διαμονής τους.

Από τις ταχυδρομικές «Αιτήσεις συμμετοχής-Δηλώσεις» έγκαιρες και έγκυρες θεωρούνται μόνο όσες έχουν
παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, 24 Οκτωβρίου 2008 και
ώρα 14.30. Η έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου και όχι από τη ημε-
ρομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Οι γυναίκες που περιλαμβάνονται στους πίνακες ωφελουμένων γυναικών ανά Νομό που αναρ-
τήθηκαν από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας στις 25/8/2008 ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής
νέας αίτησης. 

Οι γυναίκες που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιλαχουσών γυναικών που αναρτήθηκαν από
τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας στις 25/8/2008, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου, συμ-
πληρώνοντας το αντίστοιχο ειδικό πεδίο της αίτησης και ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η επανυποβολή δι-
καιολογητικών. Σε διαφορετική περίπτωση θα διατηρήσουν την ίδια σειρά κατάταξης στον τελικό
πίνακα επιλαχουσών. 

Οι γυναίκες που περιλαμβάνονται στους πίνακες απορριφθεισών γυναικών που αναρτήθηκαν
από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας στις 25/8/2008, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου,
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, εφόσον και μόνο πληρούν να νέα κριτήρια και
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
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*Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.
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Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης: βεβαίωση από
πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση
παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής
της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από
τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες
προ της δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή από 4/9/2006: αντίγραφο της
εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετά-
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επιλογή - Αποτελέσματα

Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει μηχανογραφικού συστήματος με την ευθύνη Επιτροπών.
Βασίζεται στη μοριοδότηση των κριτηρίων και λαμβάνει υπόψη τις επιλογές των γυναικών και τον
αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. 

Στάδια

Έλεγχος πληρότητας των Αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών.
Βαθμολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια.
Δημοσίευση ΑΡΧΙΚΩΝ πινάκων με κατάταξη των υποψηφίων ανά νομό, κατά φθίνουσα σειρά,
με βάση τη βαθμολόγησή τους: 
Α. Αρχικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων γυναικών (θα δημοσιευθεί στις 29/10/2008).
Β. Πίνακας απορριφθεισών γυναικών, με την αιτιολογία απόρριψής τους (θα δημοσιευθεί στις
29/10/2008).
Υποβολή ενστάσεων: 30/10/2008 – 3/11/2008.

Υποβάλλονται μόνο στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Αγησιλάου 10, 102 10, Αθήνα) εγ-
γράφως, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Από τις ταχυδρομικές ενστάσεις έγκαιρες και έγκυρες θεωρούνται μόνο όσες έχουν παραλη-
φθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 14.30.
Η έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου και όχι από τη ημε-
ρομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Ανακοίνωση,  στις 6/11/2008, του οριστικού πίνακα, στον οποίο θα αναγράφονται 
τόσο τα στοιχεία της ωφελούμενης μητέρας, όσο και τα στοιχεία του αντίστοιχου Σταθμού ή
Κέντρου, για το οποίο έχει επιλεγεί.
Ανάρτηση του πίνακα επιλαχουσών, στις 6/11/2008.

Ισοβαθμία: Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, προηγούνται οι υποψήφιες που έχουν
συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο δεύτερο κριτήριο (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

Αναπλήρωση θέσεων: Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις, κατά τη διάρκεια του σχολι-
κού έτους, στους Σταθμούς ή στα Κέντρα, αναπληρώνονται από τον πίνακα των επιλαχουσών.

Οι ωφελούμενες γυναίκες που θα ανακοινωθούν στις 29/10/2008, δεν έχουν κατ’ ανάγκη εξα-
σφαλίσει θέση φύλαξης παιδιού, αφού τα τελικά αποτελέσματα εξαρτώνται από τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων και τις επιλογές που προκύπτουν από τις αιτήσεις.

Εγγραφές παιδιών

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι μη-
τέρες θα λαμβάνουν από το Κέντρο Διανομής του Οργανισμού
Εργατικής Εστίας, στο οποίο κατέθεσαν την αίτηση:

Έντυπο-«Εντολή Τοποθέτησης», με το επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα μπορούν να
εγγράψουν το παιδί τους στους Σταθμούςκαι στα Κέντρα.

Συνοδευτικό έντυπο εντολής τοποθέτησης, το οποίο θα καταθέτουν στους Σταθμούς και τα
Κέντρα κατά την εγγραφή του παιδιού. 

Οι μητέρες υποχρεούνται να βεβαιώνουν τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας του παιδιού τους, κάθε μήνα από την 1η έως την 5η ημέρα. 

Επίσης υποχρεούνται να υποβάλουν όποιο άλλο σχετικό έγγραφο τους ζητηθεί από τους
Σταθμούς, τα Κέντρα, ή τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, σε όλη τη διάρκεια της παροχής υπη-
ρεσιών φροντίδας των παιδιών τους.

Σε περίπτωση που η μητέρα αποφασίσει τη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας
τους παιδιού της, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οφείλει να το δηλώσει υπεύθυνα, εντός
δέκα ημερών, τόσο στο Σταθμό όσο και στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γραφείο Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο

ΠΑΤΗΣΙΩΝ Πατησίων 125, Τ.Κ. 112 51 210-8841950, 8825700
ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ Αγ. Μάρκου 11. Τ.Κ. 105 60 210-3245297, 3232716
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Θίσβης 7, Τ.Κ. 121 32 210-5743907
ΠΕΙΡΑΙΑ Ομηρίδου Σκυλίτση 19, Τ.Κ. 185 31 210-4120746
ΤΑΥΡΟΥ Τιμοθέου Ευγενικού 5, Τ.Κ. 177 70 210-3424394
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Χαριλάου 30, Τ.Κ. 192 00 210-5545360
Ν. ΙΩΝΙΑΣ-Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 28ης Οκτωβρίου 42, Τ.Κ. 142 31 210-2717636, 2775416
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αργυρουπόλεως 94-96, Τ.Κ. 164 51 210-9958596
ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αγαμέμνονος 22, Τ.Κ. 155 61 210-6542155
ΑΙΓΑΛΕΩ Πλαστήρα 105, Τ.Κ. 122 42 210-5312795

•

1.
2.
3.

4.

5.

6.

•

•



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Γραφείο Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λευκών Ορέων, Τ.Κ. 721 00 28410-24584
ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ι. Στάϊκου 21, Τ.Κ. 301 00 26410-23178
ΑΙΓΙΟΥ Αριστείδου 4, Τ.Κ. 251 00 26910-23796
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Δημοκρατίας 370-372, Τ.Κ. 681 00 25510-27100
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κουμουνδούρου 24, Τ.Κ. 272 00 26220-24686
ΑΜΦΙΣΣΑΣ Γ. Κοττόρου 21, Τ.Κ. 331 00 22650-28147
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Αντώνη Τρίτση 76, Τ.Κ. 281 00 26710-28943
ΑΡΓΟΥΣ Δανοπούλου 5, Τ.Κ. 212 00 27510-63022
ΑΡΤΑΣ Μακρυγιάννη, Τ.Κ. 471 00 26810-28284
ΒΕΡΟΙΑΣ Πλατεία Πλατάνων 5, Τ.Κ. 591 00 23310-60160
ΒΟΛΟΥ Μακρινίτσας 38, Τ.Κ. 383 33 24210-26584
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Εργατικής Πρωτομαγιάς 1, Τ.Κ. 511 00 24620-24219
ΔΡΑΜΑΣ Ηπείρου 2, Τ.Κ. 661 00 25210-35370
ΕΔΕΣΣΑΣ Φλωρίνης 4, Τ.Κ. 582 00 23810-23626
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευγένιου Ευγενίδου 5, Τ.Κ. 291 00 26950-42870
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αγ. Αποστόλων 143, Τ.Κ. 461 00 26650-22732
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Δημοκρατίας, Τ.Κ. 713 06 2810-282997, 283874
ΘΗΒΑΣ Επαμεινώνδα 19, Τ.Κ. 322 00 22620-25626
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μητροπόλεως 110, Τ.Κ. 546 21 2310-286082, 281505,

233167, 286071, 286081,
224386, 286083, 286072

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τσακάλωφ 10, Τ.Κ. 453 33 26510-23386
ΚΑΒΑΛΑΣ Δαγκλή 19, Τ.Κ. 654 03 2510-224400
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριστοδήμου 92Α, Τ.Κ. 241 00 27210-29548
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αλαμανή 33, Τ.Κ. 431 00 24410-21468
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν. Τσιαμπούλα 5, Τ.Κ. 361 00 22370-23545
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μ. Αλεξάνδρου 53, Τ.Κ. 521 00 24670-26658
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αγ. Λαύρας 24, Τ.Κ. 601 00 23510-24821
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σαμαρά 6, Τ.Κ. 491 00 26610-38995
ΚΙΛΚΙΣ Καραολή – Δημητρίου 6, Τ.Κ. 611 00 23410-24003
ΚΟΖΑΝΗΣ Ν. Πλακοπίτη 6, Τ.Κ. 501 00 24610-26180
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Πολυφήμου 1, Τ.Κ. 691 00 25310-26920
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κολοκοτρώνη 54, Τ.Κ. 201 00 27410-22313
ΛΑΜΙΑΣ Αχιλλέως 3, Τ.Κ. 351 00 22310-23965
ΛΑΡΙΣΑΣ Κούμα 4, Τ.Κ. 421 22 24105-36454
ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γεωρ. Μεσσήνη 7, Τ.Κ. 311 00 26450-24403
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δημάρχου Ανδρεαδάκη 19, Τ.Κ. 321 00 22610-28086
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Παρ. Σταυρόπουλου (περ. Αλίποδου), Τ.Κ. 302 00 26310-22121
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Κομνηνάκη 43, Τ.Κ. 811 00 22510-22610
ΝΑΟΥΣΑΣ Νικ. Αναδόλη 36, Τ.Κ. 592 00 23320-22900
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Αποκαύκου 16, Τ.Κ. 303 00 26340-29614
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 25ης Μαρτίου 2, Τ.Κ. 211 00 27520-28464
ΞΑΝΘΗΣ Μ. Ρέματος 18, Τ.Κ. 671 00 25410-22501
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αγ. Θεοδώρων 89, Τ.Κ. 682 00 25520-23387
ΠΑΤΡΑΣ Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 262 21 2610-273470, 223682
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Μουσείου 3, Τ.Κ. 631 00 23710-23928
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ελ. Βενιζέλου 15, Τ.Κ. 481 00 26820-23807
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αγ. Τριάδος 27, Τ.Κ. 502 00 24630-23544
ΠΥΡΓΟΥ Ξάνθου 6, Τ.Κ. 271 00 26210-34797
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γιαμπουδάκη 9 & Ψαρών, Τ.Κ. 741 00 28310-29124
ΡΟΔΟΥ Αυστραλίας 88, Τ.Κ. 851 00 22410-22464
ΣΑΜΟΥ Σμύρνης 2, Τ.Κ. 831 00 22730-22968
ΣΕΡΡΩΝ Εθνικής Αντίστασης 48, Τ.Κ. 621 24 23210-22792
ΣΠΑΡΤΗΣ Αγ. Νίκωνος 124, Τ.Κ. 231 00 27310-26083
ΣΥΡΟΥ Αγ. Νικολάου 8, Τ.Κ. 841 00 22810-88766
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Λαρίσης 68, Τ.Κ. 421 00 24310-28830
ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ελ. Βενιζέλου 39, Τ.Κ. 221 00 27102-23583
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ηπείρου 26, Τ.Κ. 531 00 23850-23356
ΧΑΛΚΙΔΑΣ Μαρδ. Φρίζη 8, Τ.Κ. 341 00 22210-23128
ΧΑΝΙΩΝ Μάρκου Μπότσαρη 70, Τ.Κ. 731 36 28210-94454
ΧΙΟΥ Μαρτύρων 2, Τ.Κ. 821 00 22710-24604

Πληροφορίες: στα Κέντρα Διανομής Αττικής και Περιφέρειας του Οργανισμού Εργατικής
Eστίας, καθώς και στα τηλέφωνα 210-5286013, 5224311, 5286528.




