Πληροφοριακό έντυπο
για τους ωφελούμενους
του έργου
«EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Αθήνα, 2018
Υλοποίηση
ενεργειών
στο
πλαίσιο
του
Έργου
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40%
από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τι είναι το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση;
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) παρέχει εξατομικευμένη στήριξη
με περιορισμένη χρονική διάρκεια (έως 2 έτη) και
μόνο μια φορά σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών
αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση
ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε
εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματο-

Ποιοι είναι δικαιούχοι;
Δικαιούχοι των σχεδίων του ΕΤΠ είναι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί. Κατά την περίοδο 20142020, δικαιούχοι μπορεί να είναι αυτοαπασχολούμενοι, έκτακτοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι
πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου κ.α.

Ποια είναι η διαδικασία
υποβολής αίτησης για
χρηματοδότηση από το ΕΤΠ;

πιστωτικής κρίσης.
Κατά κανόνα, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν στο Ταμείο μό-

μόνον στις περιπτώσεις απόλυσης άνω των 500

νον τα κράτη μέλη, μέσω των αρμόδιων εθνικών

εργαζομένων από μία μεμονωμένη εταιρεία (περι-

αρχών. Όταν ένα κράτος μέλος πληροφορηθεί

λαμβανομένων των προμηθευτών και των παρα-

ότι έγιναν απολύσεις μεγάλης κλίμακας εξαιτίας

γωγών επόμενων σταδίων) ή απόλυσης μεγάλου

της παγκοσμιοποίησης ή μιας κρίσης, και αφού ο

αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο

εργοδότης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων

κλάδο (στην περίπτωση του έργου«EGF/2017/003

συμφωνήσουν επί του κοινωνικού τους σχεδίου,

GR/Attica retail» από τον κλάδο NACE 47) σε μία ή

καταρτίζεται σχέδιο παροχής βοήθειας στους ερ-

περισσότερες γειτονικές περιοχές.

γαζομένους που έχουν πληγεί, υπό την αιγίδα των
αρμόδιων επικοινωνίας του οικείου κράτους μέ-

Τι είδους στήριξη μπορεί να
παρέχει;

λους για το ΕΤΠ. Το σχέδιο αυτό μπορεί να υποβληθεί με τη μορφή αίτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο και το υποβάλλει

Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα, όπως:
βοήθεια για αναζήτηση εργασίας, συμβουλές σε
θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση,
υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης. Μπορεί
ακόμη να παρέχει επιδόματα κατάρτισης και κινητικότητας/μετεγκατάστασης, ημερήσια αποζημίωση, ή παρόμοιες μορφές στήριξης. Το ΕΤΠ δεν
συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας,
όπως συντάξεις ή παροχές ανεργίας.
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για έγκριση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό
αρχή της ΕΕ (το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί, το κράτος
μέλος μπορεί να λάβει ενίσχυση ύψους μέχρι και
60% του κόστους του σχετικού εθνικού σχεδίου
δράσης.

Πώς φτάσαμε στο έργο
EGF/2017/003 GR/Αttica
retail;

Στις 21/9/2018 το ΕΙΕΑΔ ως φορέας υλοποίησης σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, KEK INE ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, κατέθεσε πρόταση για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο έργο «ΥΛΟΠΟΙΗ-

Στις 13 Απριλίου 2017 η Ελλάδα, μέσω της ΕΥ ΕΔ
ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπέβαλε την αίτηση «EGF/2017/003 GR/Αttica retail»
για χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, μετά τις απολύσεις 725 εργαζόμενων, το διάστημα 19/4/2016 – 19/1/2017, από
τις επιχειρήσεις.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.
DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE
MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚWΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ
«EGF/2017/003 GR/Attica retail».
Στις 7/11/2018 η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Εθνική Αρχή
Συντονισμού – Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ 2014-2020
εξέδωσε απόφαση ένταξης του έργου με Α.Π.
8.10245.

Πού μαθαίνω περισσότερα για
το ΕΤΠ και το Attica retail;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?-

ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

catId=326&langId=el

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

https://egf-greece.gr/

METRO AEBE
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ
PET CITY ΑΕΒΕ
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

Η πρόταση εγκρίθηκε με την Απόφαση του Ευ-

Πού μπορώ να υποβάλλω
ερωτήματα, παρατηρήσεις ή
καταγγελίες για τα έργα του
ΕΤΠ στην Ελλάδα;
https://egf-greece.gr/contact/

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με
αριθμ.COM (2017) 613 final/ 23-10-2017.
Στις 23/07/2018, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚο, εξέδωσε
την με Α.Π.: 8.7760 πρόσκληση προς το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού,
εφεξής Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ως δημόσιο εποπτευόμενο από
το Υπουργείο φορέα, μεμονωμένα ή/και με συμμετέχοντες επιμέρους φορείς υπό τη συνολική ευθύνη του, για την υποβολή πρότασης υλοποίησης
μέρους των ενεργειών του Έργου.
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Μπορώ να συμμετέχω;
Ναι, αν απολύθηκες το διάστημα 19/4/2016 έως 19/1/2017 από τα καταστήματα των 9 επιχειρήσεων που
λειτουργούσαν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Απολυμένοι το διάστημα
19/4/2016 – 19/1/2017

Επιχείρηση

Περιφέρεια

(αριθμός)

Ανατολική Μακεδονία Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Θεσσαλία Ήπειρος
428

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.

Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

42

DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE

Αττική

MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛ37

ΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

Αττική

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29

ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αττική

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥ49

ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αττική

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
56

METRO AEBE

Αττική

33

NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ

Αττική

23

PET CITY ΑΕΒΕ

Αττική

14

Θεασαλία
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

14
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Κεντρική Μακεδονία

Ποια είναι η ταυτότητα του έργου;

Τίτλος έργου

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2017/003
GR/Attica retail»

Ομάδα στόχου

725 πρώην εργαζόμενοι που απολύθηκαν κατά την περίοδο 19/4/2016 –
19/1/2017 από 9 εταιρίες λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε 10 άλλες
περιφέρειες της χώρας

Κωδικός Πράξης (MIS/ΟΠΣ)

5032901

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε 9 επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της
NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και
άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας 2014-2020»

Αρχή διαχείρισης

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ I - ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ ΕΤΠ & ΤΟΥ ΕΟΧ
Ταχ. Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
Πληροφορίες: ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 4.915.250,00 € και
καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά
40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα
από τη ΣΑΕ 034/2. Ο προϋπολογισμός των ενεργειών που θα υλοποιήσει το
ΕΙΑΕΔ με τους συμμετέχοντες φορείς στο πλαίσιο του παρόντος έργου ανέρχεται σε 3.511.250,00 € και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Α – Επαγγελματική συμβουλευτική, Β – Κατάρτιση.

Περιφέρειες εφαρμογής έργου

Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Ημερομηνία έναρξης έργου

7/11/2018

Ημερομηνία λήξης έργου

13/7/2019
(Η ενέργεια Β2 δύναται να ολοκληρωθεί έως την 13-01-2020)

Υπεύθυνος φορέας έργου
(δικαιούχος)

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
www.eiead.gr

ΙΝΕ ΓΣΕΕ www.inegsee.gr
Συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr
επαγγελματικής συμβουλευτικής
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ www.inemy.gr
ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ www.inegsee.gr
Συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ www.kekgsevee.gr
κατάρτισης
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ www.kaele.gr
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Ποιος είναι ο στόχος του έργου;
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και η παροχή υποστήριξης, μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και κατάρτισης, είτε για
εξεύρεση εργασίας, είτε για εξεύρεση καλύτερης και
πιο σταθερής εργασίας, είτε για υποστήριξη άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τι περιλαμβάνει η ενέργεια
της επαγγελματικής
συμβουλευτικής;

Με την ολοκλήρωση των πρώτων σταδίων της συμβουλευτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την πορεία
της συμβουλευτικής, θα συναποφασιστεί η ένταξη
σας στις επόμενες ενέργειες του Έργου, σύμφωνα με
το ατομικό σας σχέδιο δράσης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής
XX θα ενημερωθείτε για ενδεχόμενες ευκαιρίες
ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας, μέσω της
διοργάνωσης περιφερειακών συναντήσεων
«ελευθέρας εισόδου» (open day),
XX θα έχετε τη δυνατότητα εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου (για μέγιστο αριθμό 65 ατόμων
και για όσους εκφράσουν επιθυμία να αναπτύ-

Αφορά στη διεξαγωγή 25 ατομικών συνεδριών επαγ-

ξουν επιχειρηματική δραστηριότητα).

γελματικής συμβουλευτικής (διάρκειας 45 λεπτών η
κάθε μία) σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο

Σημείωση: Για την ενημέρωση των ωφελουμένων

απασχόλησης, για τις οποίες προβλέπεται η καταβο-

και την παραπομπή τους στις περαιτέρω Ενέργειες

λή επιδόματος αναζήτησης εργασίας, ύψους χιλίων

του έργου θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του

ευρώ (1.000,00 ευρώ/μεικτό ποσό).

μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας (ΕΙΕΑΔ),

Η συμμετοχή στην συμβουλευτική είναι υποχρεωτι-

αναφορικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις δεξιό-

κή.

τητες που παρουσιάζουν άνοδο σε κάθε μια από τις 11

Η ενέργεια διαρθρώνεται σε πέντε στάδια:

περιφέρειες υλοποίησης του έργου.

XX Α.1 Υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και
διερεύνηση αναγκών – 2 συνεδρίες
XX Α.2 Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός – 2 συνεδρίες

Τι περιλαμβάνει η ενέργεια της
κατάρτισης;

XX Α.3 Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπόνηση αρχικού/συνοπτικού

Η Ενέργεια της κατάρτισης, η οποία θα οδηγεί σε πι-

σχεδίου δράσης και παραπομπή σε ενέργειες –

στοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι εφι-

6 συνεδρίες

κτό, συνίσταται:

XX Α.4 Ανάπτυξη και επεξεργασία του αναλυτι-

α) είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματι-

κού εξειδικευμένου ατομικού σχεδίου δράσης

κής κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, για 680 άτομα,

– Υποστήριξη στην εκπόνηση επιχειρηματικών

η επιτυχής συμμετοχή στα οποία οδηγεί στην κατα-

σχεδίων - 10 συνεδρίες

βολή εφάπαξ εκπαιδευτικού επιδόματος κατάρτισης,

XX Α.5 Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων – 5 συνεδρίες
Σκοπός της είναι η εφαρμογή εξειδικευμένων παρεμβάσεων, βασισμένων στα προσωπικά χαρακτηριστικά
και στις ανάγκες σας, σε συνδυασμό με τις ανάγκες
και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας.
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ύψους 1.000,00 ευρώ. Επιτρέπονται απουσίες έως
το 10% επί του συνολικού ωρών κατάρτισης και έως
20% για ειδικές περιπτώσεις.
β) είτε σε δωρεών προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης για 45 άτομα, χωρίς καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος.

Η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης θα

του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα).

πραγματοποιηθεί έπειτα από διάγνωση των εκπαι-

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η

δευτικών σας αναγκών, βάση των ιδιαίτερων χαρα-

αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

κτηριστικών σας και τον ακριβή προσδιορισμό των

μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσε-

προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή

λίδα του ΕΙΕΑΔ

του σχεδίου δράσης σας που εκπονείται κατά την

http://www.eiead.gr/index.php?option=com_conte

επαγγελματική συμβουλευτική.

nt&view=article&id=465&Itemid=229&lang=el

Πώς μπορώ να υποβάλλω
αίτηση συμμετοχής στο έργο;

Μπορώ να βρω και έντυπες
αιτήσεις συμμετοχής και
να λάβω περισσότερες
πληροφορίες για το έργο;

Η συμμετοχή σας στο έργο, εφόσον ανήκετε στους
725 πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν κατά
την περίοδο 19/4/2016 – 19/1/2017 από 9 εταιρίες
λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε 10 άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, εξασφαλίζεται με την υποβολή ή αποστολή,
μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς, φακέλου συμ-

Σημεία πληροφόρησης και διάθεσης έντυπων αιτήσεων συμμετοχής στις ανα τόπους δομές των συμμετεχόντων φορέων και στη δομή του ΕΙΕΑΔ στην
Αθήνα (βλέπε πίνακα στο τέλος του εντύπου).

μετοχής (αίτηση και δικαιολογητικά) στο πρωτόκολλο
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ΕΙΕΑΔ, Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141, Αθήνα, τηλ. 210 2120733/758/749
ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, TΚ 10433, Αθήνα, 210 8544666

Αττική

ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71 Α, ΤΚ 10681, Αθήνα, 210 3327710-755
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Πετράκη 8, ΤΚ 10563, Αθήνα, τηλ. 210 3259170
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Μητροπόλεως 42, ΤΚ 10563, Αθήνα, τηλ. 210 3259233 και 235
ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Ναυμαχίας Λήμνου & Ολυμπίου Διαμαντή 16,
ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 566282

Κεντρική Μακεδονία

ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Ν. Πλαστήρα 81, ΤΚ 59300, Αλεξάνδρεια, τηλ. 2333028010
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Αισώπου 24 & Προμηθέως,
ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη , Tηλ. 2310 –0 385823 –22, 385810-14
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Σωτήρη Πέτρουλα 5,
ΤΚ 59100, Βέροια, τηλ. 2331- 075673

Ανατολ. Μακ. Θράκη

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΝ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ Γεωργίου Κονδύλη και Ακρίτα Γωνία
ΤΚ 67100, ΞΑΝΘΗ τηλ.. 2541-0 64448 -0 84385

Δυτ. Μακεδονία

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Καμβουνίων 24,
ΤΚ 50100, Κοζάνη, τηλ. 2461-049780

Πελοπόννησος

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , Σπάρτης 8 &Ευριπίδου,
ΤΚ 22100, Τρίπολη, τηλ. 271-0243345- 226146
ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Πανεπιστημίου 170, ΤΚ 26443, Πάτρα, 2610 438557

Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Κανακάρη 46 – 52, ΤΚ 26221, Πάτρα, τηλ.: 2610621757
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ, Κολοκοτρώνη 20,
ΤΚ 26221, Πάτρα, τηλ. 261-0 226347
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλατεία Διάκου & Αχιλλέως 3 & 59
ΤΚ 35100, Λαμία, τηλ. 2231-037902
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Στρ. Ιωάννου 24, ΤΚ 32100, Λιβαδειά, τηλ. 22610 24218
ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Καστοριάς 2α, ΤΚ 41335, Λάρισα, τηλ. 2410 579876

Θεσσαλία

Ν. Αιγαίο

Κρήτη

Ήπειρος

ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Σωκράτους 18, ΤΚ 42100, Τρίκαλα, τηλ. 2431079455
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τζαβέλλα 4, Λάρισα
ΤΚ 41222, τηλ. 241-0 537489/90
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, Γεωργίου Μαύρου 7, Ζέφυρος
ΤΚ 85100, Ρόδος, τηλ. 2241- 070408
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Αυστραλίας & Μακρυγιάννη 2-4,
ΤΚ 85100, Ρόδος, τηλ. 2241070280
ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Βασιλείου Πατρικίου 11,
ΤΚ 71409, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810361040
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ, Εμμ. Καστρινάκη 23,
ΤΚ 71305, Ηράκλειο , τηλ. 281- 0343616
ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 2ο χλμ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ΤΚ 45500, Ιωάννινα, τηλ. 26510 44727
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μακρυολούτσα,
ΤΚ 48100, Πρέβεζα, τηλ. 2682-0 26969

