
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

Πειραιώς 40, 10437 Αθήνα 

Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο 

H Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε Αραξλώλ 

417,11143, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (πξόζβαζε ππάξρεη  θαη κέζσ 
ηνπ ζηαζκνύ ΗΣΑΠ Αγ. .Διεπζέξηνο) 

Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο ζην ηει. 210-

2599300 (FAX: 210- 2599302). 

Δπηπιένλ, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη θαη από ηελ ηζηνζε-

ιίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο: www.neagenia.gr 

ΟΑΕΔ 

Η Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΓ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Αιίκνπ, ζηελ νδό Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8. Σηελ Κεληξηθή Υπεξεζία 
Λεηηνπξγεί ηειεθσληθό θέληξν, ην 210-9989000. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα/δξάζεηο ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεωλ 
εξγαζίαο θαη γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Δ.Π. 

"Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ"), ιεηηνπξγεί ε ηειεθσληθή γξακ-
κή 800-11-44444. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα, ηα επηδόκαηα θαη ηηο ινηπέο παξνρέο ηνπ ΟΑΔΓ 

νη πνιίηεο κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Οξγαληζκνύ:  www.oaed.gr 

πλζήθεο Εξγαζίαο. Τγηεηλή & Αζθάιεηα  
ζηελ Εξγαζία 

Παξέρνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζύλζεηο πξνο ηηο 
αξκόδηεο Υπεξεζίεο, πνπ είλαη: 

Η Γεληθή Γηεύζπλζε Σπλζεθώλ & Υγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο (Κεληξηθή 

Υπεξεζία)  πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δπηθνύξνπ 29 ζην θέληξν ηεο 
Αζήλαο. Τει.: 210-3213673 & 210-3213501. Οη Γηεπζύλζεηο 

Κέληξσλ Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ (ΚΔ.Π.Δ.Κ.) θαη ζηα 
θαηά ηόπνπο Τκήκαηα Τερληθήο & Υγεηνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο ηνπ 
Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (Σ.ΔΠ.Δ.). 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, Σηαδίνπ 29, 10110, Αζήλα. 
Τει. 210 - 3702316-17 & 210 - 3702309-11-13. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Καζνιηθήο Δθθιεζίαο 1, 18510, 
Πεηξαηάο. Τει. 210 - 4102568-69, 210 - 42221700-71. 

Δηακνλή & Εξγαζία Μεηαλαζηώλ 

Η αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο ζε ζέκαηα εξγαζίαο 
ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ είλαη ην Τκήκα Σηήξημεο Δξγαδνκέλσλ Σηελ 

Αιινδαπή & Απαζρόιεζεο Αιινδαπώλ ζηελ Διιάδα (Γηεύζπλζε 
Απαζρόιεζεο), Πεηξαηώο 40, Αζήλα, ηει. 213-1516037-8-9 & 

213-1516040. 

Δπηπιένλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα  
παξέρνληαη από ηνπο θαηά ηόπνπο Γήκνπο νη νπνίνη 

ελεκεξώλνπλ γηα όιεο ηηο άδεηεο δηακνλήο θαη παξα-
ιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο. Σηε ζπλέρεηα ηηο πξνσζνύλ 

ζηελ θαηά ηόπνλ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.  

Τν Κέληξν Δμππεξέηεζεο ΙΡΙΔΑ έρεη σο απνζηνιή ηελ παξνρή 
πνηνηηθήο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο πξνο ηνπο πνιίηεο γηα 
ζέκαηα εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζπγθεληξώλνληαο 
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα ζεκείν.  

Σηόρνο ηεο ΙΡΙΔΑ είλαη ε δηεπθόιπλζε ησλ πνιηηώλ ζηηο 
ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, ώζηε λα έρνπλ εύθνιε θαη γξήγνξε πξόζβαζε ζε 
πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ.   

Η ΙΡΙΔΑ βξίζθεηαη ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία.  
Τν πξώην ζεκείν εμππεξέηεζεο ιεηηνπξγεί ζηελ νδό Πεηξαηώο 
40.  

Οη άδεηεο δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνύο ή εμαηξεηηθνύο ιόγνπο, 
γηα  ζηειέρε εηαηξεηώλ θαη γηα αλάπηπμε επελδπηηθήο δξαζηε-

ξηόηεηαο εθδίδνληαη από ην  Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεληθή 
Γξακκαηεία Πιεζπζκνύ θαη Κνηλσληθήο Σπλνρήο, Γηεύζπλζε 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, Δπαγγειηζηξίαο 2, Τ.Κ. 10563, 

Αζήλα 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο  γηα ηνπο αηηνύληεο 

άζπιν, πξόζθπγεο θαη  δηθαηνύρνπο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο, 
αξκόδηεο είλαη νη θαηά ηόπνπο Γηεπζύλζεηο Αιινδαπώλ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ελώ γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εξγαζίαο 

αξκόδηα είλαη ε θαηά ηόπνπο Αηξεηή Πεξηθέξεηα. 

Οξγαληζκόο Εξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Ε.Κ.) 

Γηα ηα ζέκαηα ηεο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο νη πνιίηεο κπνξoύλ λα  
απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζί-

αο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ην Τκήκα Σηεγαζηηθήο Σπλδξνκήο 
ηεο Γηεύζπλζεο Σπλδξνκήο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγεζηιά-
νπ 16, θαη ζηα ηειέθσλα 213-1516561-2-3. 

Δλαιιαθηηθά, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη από ηελ 
Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο 

(Ο.Δ.Κ.) ζηελ νδό Παηεζίσλ θαη Σνισκνύ 60, θαη ζηα ηει. 
210-5281100 & 210-5281600.  

Τέινο, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη θαη από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ www.oek.gr 

Οξγαληζκόο Εξγαηηθήο Εζηίαο (Ο.Ε.Ε.) 

Οη πνιίηεο κπνξoύλ λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο γηα δεηήκα-
ηα ελδηαθέξνληόο ηνπο από ηελ εθάζηνηε αξκόδηα δηεύζπλζε 

ηνπ Οξγαληζκνύ, αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα δεηήκαηα Παξνρώλ ηνπ Ο.Δ.Δ. αξκόδηα 
είλαη ε Γηεύζπλζε Μεηεξγαζηαθήο Μέξηκλαο, ηει. 

2105286510 & 2105286527. 

Γηα δεηήκαηα Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ, αξκόδηα είλαη ε Γηεύ-

ζπλζε Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ (Γ/λζε ΒΝΣ), ηει. 210-
5286535. 

Γηα δεηήκαηα ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ αξκόδηα είλαη ε 

Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ, ηει. 210-5286002. 

Καη νη ηξεηο Γηεπζύλζεηο βξίζθνληαη ζηελ νδό Αγεζηιάνπ 10, 

ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  

Δπηπιένλ, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη θαη από ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ www.oee.gr 

 

 

http://www.oaed.gr
http://www.oek.gr/
http://www.oee.gr/


Πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεηαη  
γηα ηα εξγαζηαθά ζέκαηα: 

Ακνηβή Εξγαζίαο 

Οη λόκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηηο 
ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο (Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο, 
Γηαηηεηηθέο Απνθάζεηο θιπ).  

Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα βξνπλ ηηο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο 
Δξγαζίαο & ηηο Γηαηηεηηθέο Απνθάζεηο θαη ζηελ ηζηνζειί-
δα ηνπ Υπνπξγείνπ www.ypakp.gr 

Υξνληθά Όξηα Εξγαζίαο 

Ωξάξην εξγαζίαο, θαλνληθή άδεηα θαη επίδνκα αδείαο, 
ινηπέο άδεηεο πνπ δηθαηνύληαη νη κηζζσηνί. 

Πξνζηαζία ηεο Μεηξόηεηαο ζηελ Εξγαζία 

Πξνζηαζία θαηά ηεο απόιπζεο, άδεηεο θιπ. 

Αηνκηθή ύκβαζε Εξγαζίαο 

Υπνρξεώζεηο/δηθαηώκαηα εξγνδνηώλ & κηζζσηώλ θαηά 
ηελ πξόζιεςε/απόιπζε. 

Δλεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ πνιηηώλ πνπ αληηκεησ-
πίδνπλ εξγαηηθέο δηαθνξέο κε εξγνδόηεο. Υπόδεημε ησλ 
θαηά ηόπνπο αξκόδησλ Κνηλσληθώλ Δπηζεσξήζεσλ Δξ-
γαζίαο ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (Σ.ΔΠ.Δ.) 
γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ ππνβνιή θαηαγ-
γειηώλ.  

Καζνδήγεζε ησλ πνιηηώλ ζηα αξκόδηα θαηαζηήκαηα 
ΙΚΑ γηα ηελ ππνβνιή θαηαγγειηώλ ζηηο πεξηπηώζεηο 
αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. 

Κέληξν Εμππεξέηεζεο 
ΙΡΙΔΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Εξγαζίαο & Κνηλωληθήο 
Αζθάιηζεο 

 

Πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεηαη  
γηα  ζέκαηα θνηλωληθήο  

αζθάιηζεο: 

 

Σν Νέν Αζθαιηζηηθό 

Δλεκέξσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζρεηηθά κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ 
λένπ αζθαιηζηηθνύ λόκνπ. Όια όζα πξέπεη λα γλσξίδεη αλάιν-
γα κε ην αζθαιηζηηθό ηακείν ζην νπνίν ππάγεηαη. Γίλνληαη αλα-
ιπηηθά παξαδείγκαηα. 

Οη Αλαγλωξηδόκελνη Υξόλνη 

Δλεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζρεηηθά κε ην 
λέν κέηξν ησλ ρξόλσλ αζθάιηζεο. 

Δηαδνρηθή Αζθάιηζε 

Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη ηα εξγαιεία γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε. 
Οη λέεο ξπζκίζεηο εθαξκόδνληαη ζε όζνπο ππνβάιινπλ αίηεζε 
ζπληαμηνδόηεζεο από 1/1/2011 θαη κεηά, θαη εθόζνλ θπζηθά 
έρνπλ αζθαιηζζεί δηαδνρηθά ζε δύν ή πεξηζζόηεξα ηακεία. 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο – Σερληθνί Οξηζκνί 

Αλάιπζε ησλ όξσλ θαη ζηνηρεηώδεο έλλνηεο πνπ απαληώληαη 
ζην ζύλνιν ηνπ αζθαιηζηηθνύ λόκνπ θαη απαζρνινύλ θάζε 
αζθαιηζκέλν 

Παξαπνκπή ηωλ πνιηηώλ ζηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ: 

Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο  
θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο  

H Γεληθή Γξακκαηεία  ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο  βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ζηελ νδό Πεηξαηώο 
40.  

Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα ηειέθσλα 210-

5295101, 136  

Τέινο, ρξήζηκε ελεκέξσζε θαη πιηθό παξέρεηαη από ηελ 

 ηζηνζειίδα www.yeka.gr 

Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

H Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο,  Σηαδίνπ 29, 10110. 

Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ηειέθσλν 210-

3368000 θαη ζηα FAX  210-3368012, 210-3368025. 

Τέινο, ρξήζηκε ελεκέξσζε θαη πιηθό παξέρεηαη από ηελ 
 ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο:  www.ggka.gr 

Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαιωηή 

H Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή βξίζθεηαη ζηε Πι. Κάληγγνο, 

10181,  ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ ιεηηνπξγεί γξακκή θαηαλαισ-

ηή ζην ηει. 1520 γηα ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ, παξαπόλσλ θαη 
θαηαγγειηώλ. 
Δπίζεο, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γηεύζπλζε 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, ζηα ηειέθσλα 210-3893301, 210-
3302708, 210-3893365 (FAX:  210-3843549). 

Τέινο, ρξήζηκε ελεκέξσζε θαη πιηθό παξέρεηαη από ηελ ηζηνζειί-
δα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο:  
www.efpolis.gr 

 

 

http://www.ypakp.gr/
http://www.efpolis.gr

