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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Η ΟΣΟΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΟΑΔ, επαλαιακβάλεη ηελ έθδνζε ηνπ θεηηλνύ θαηαιόγνπ ησλ 
ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλαδέιθηζζεο ζηνλ 
Υξεκαηνπηζησηηθό Σνκέα λα παξαθνινπζήζνπλ πνιιέο παξαζηάζεηο ηεο αξεζθείαο ηνπο (νη ίδηνη θαη 
νη νηθνγέλεηέο ηνπο) ζε Θέαηξα πνπ πεξηιακβάλεη ε ιίζηα γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ – 
ΜΑΪΟ). 

Η ζπλεξγαζία κε ηνπο Θηάζνπο ή ηα Θέαηξα έγηλε ζηε βάζε ηεο παξνρήο κεησκέλεο ηηκήο 
εηζηηεξίνπ γηα ηα Θέαηξα ηεο Αζήλαο κε ηελ επίδεημε ηεο εθπησηηθήο θάξηαο ζην ηακείν ηνπ θάζε 
Θεάηξνπ. Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα πάξεη πεξηζζόηεξεο ηεο κία θάξηαο. ΗΥΤΟΤΝ ΟΗ 
ΠΑΛΗΔ ΚΑΡΣΔ! 

 Η ΟΣΟΔ θαη ε ΟΑΔ παξέρνπλ ηελ εθπησηηθή θάξηα γηα ην ζέαηξν, ηελ νπνία πξέπεη λα 
πξνκεζεπηνύλ όινη νη ζπλάδειθνη από ηνπο πιιόγνπο ηνπο θαη από ηα γξαθεία ηεο ΟΣΟΔ θαη ηεο 
ΟΑΔ (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 4ος & 5ος όρ. αντίστοιχα). 

Οη εθπησηηθέο θάξηεο πξέπεη όιεο λα έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο ΟΣΟΔ ή ησλ νηθείσλ 
πιιόγσλ εξγαδόκελσλ ζε Σξάπεδεο θαη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο. 

 Οη ζύιινγνη εξγαδνκέλσλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα εθνδηάζνπλ 
κε απηέο ηηο εθπησηηθέο θάξηεο όια ηα κέιε ηνπο ζηελ Αζήλα θαη όζνπο από ηελ επαξρία ην 
δεηήζνπλ. 

Οη ζπλάδειθνη θαη νη ζπλαδέιθηζζεο νθείινπλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην ζέαηξν πνπ 
επηζπκνύλ πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπο, γηα ηελ ηζρύ ηεο θάξηαο ηελ εκέξα πνπ επηζπκνύλ, δηόηη 
αξθεηά από απηά δελ δέρνληαη ηελ έθπησζε ηα αββαηνθύξηαθα, ηηο γηνξηέο ή ηηο αξγίεο, ή είλαη 
πηζαλόλ λα ππάξρεη αξγόηεξα αιιαγή παξάζηαζεο θιπ. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Σα πεξηζζόηεξα ζέαηξα ζπλεξγάδνληαη κε εηαηξείεο δηαρείξηζεο εηζηηεξίσλ (viva.gr, 
ticket365.gr, ticketservices.gr, publictickets θιπ) , κε θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη σο εθ ηνύηνπ όιν 
θαη ιηγόηεξα απαληνύλ ζην αίηεκα ηεο ΟΣΟΔ απεπζείαο γηα ηελ απνδνρή ηεο εθπησηηθήο θάξηαο, 
πνπ δεθαεηίεο ηώξα πξνζθέξεη ε Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ηεο Οκνζπνλδίαο. 

Η πξνζπάζεηα ηεο Γξακκαηείαο ζπλερίδεηαη, αιιά ν θαηάινγνο κηθξαίλεη. Δίλαη πηζαλόλ 
θάπνηνη ζίαζνη λα απαληήζνπλ αξγόηεξα, πνπ ζεκαίλεη όηη ν θαηάινγνο ζα ζπκπιεξώλεηαη. 
Παξαθαινύκε λα επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνύ 
(www.otoe.gr/politismos) ζηηο Αλαθνηλώζεηο θαη εθεί λα ειέγρεηε θάζε θνξά ηνλ θαηάινγν γηα ηπρόλ 
αιιαγέο/ελεκεξώζεηο.  

Μέιεκά καο είλαη κε ηελ θαηάζεζε απηήο ηεο δνπιεηάο λα δεκηνπξγήζνπκε θαιύηεξεο 
ζπλζήθεο πξνζέιεπζεο ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αγαπνύλ ην Θέαηξν γηα ελήιηθνπο θαη 
παηδηά. 

Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλίζεηο ή πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε 
Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ηεο ΟΣΟΔ ζηα ηει. 210-3388280, 210-3388270, ζην email 
skartsolias@otoe.gr, www.otoe.gr/politismos θαη ηεο ΟΑΔ ζηα ηει. 210-3616572 θαη 210-
3616578. 

            Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
 

                  Γηα ηελ ΟΣΟΔ                                         Γηα ηελ ΟΑΔ 
              Ο Πξόεδξνο            Ο Γελ. Γξακκαηέαο                    Ο Πξόεδξνο                      Ο Γελ. Γξακκαηέαο  
 
 

             . ΚΟΤΚΟ            Α. ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ                Υ. ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΖ                Μ. ΥΑΣΕΑΚΖ 
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ 

Παλεπηζηεκίνπ 39, ηει. 2103711342, 3711200 
 

Οη παξαζηάζεηο ηεο Δ.Λ.. αλεβαίλνπλ ζην ζέαηξν ΟΛΤΜΠΙΑ (Αθαδεκίαο 59-61), ζην ΜΔΓΑΡΟ 
ΜΟΤΙΚΗ θαη ζηε ζθελή ηνπ REX-Μαξίαο Κνηνπνύιε. Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ 
παξαζηάζεσλ θαη ηηο εκεξνκελίεο επηζθεθζείηε ηε ζειίδα www.nationalopera.gr ή 
θαιέζηε ζην ηει. 210-3662100. 
 

ΠΡΟΟΥΖ: Οη ζπλάδειθνη θαη νη ζπλαδέιθηζζεο πνπ επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

παξαζηάζεηο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ηξαπεδνϋπαιιήινπ, πξέπεη λα 

επηθνηλσλνύλ κε ηελ θπξία Βίθπ Παλάγνπ ζηα ηει. 2103711342 ή 2103711200 έσο -229, ή 

ζην email  panagou@nationalopera.gr, ώζηε λα δνζεί ε έθπησζε επί ηεο ηηκήο εηζόδνπ  

 

(Ζ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ ΑΠ’ ΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ). 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ 

Αγ. Κσλζηαληίλνπ 22-24, ηει. 2105288100, www.n-t.gr  
Σν Δζληθό Θέαηξν παξνπζηάδεη πιεζώξα παξαζηάζεσλ ζηηο αίζνπζέο ηνπ θαη ηελ Παηδηθή 
θελή. Οη παξαζηάζεηο αλεβαίλνπλ ζηελ Κεληξηθή θελή, ζηελ Πεηξακαηηθή θελή (θηίξην 
Σζίιιεξ), ζην REX, ζην Νέν REX. Οη ηηκέο πνπ παξέρεη είλαη πξνζηηέο θαη νη κέξεο 
παξαζηάζεσλ είλαη αλεξηεκέλεο ζηε δ/λζε www.n-t.gr . Γελ παξέρνληαη εηδηθέο εθπηώζεηο. 
Ωζηόζν ην Δζληθό Θέαηξν δίλεη ηηκέο νκαδηθώλ εηζηηεξίσλ γηα 20 άηνκα θαη άλσ. Γηα 
θξαηήζεηο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλείηε κε ηα ηει. 2105288178, -9 θπξία Γήκα 
Υαξά ή grafeiosillogon@n-t.gr 
 

 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

Αιθκήλεο 8, Γθάδη, ηαζ.Μεηξό Κεξακεηθόο, ηει. 2103428650 
Πνιιά έξγα κέζα ζηελ εβδνκάδα κε δηάθνξεο ώξεο. πλελλόεζε κε ην Σακείν. 
Γέρνληαη ηελ θάξηα ΟΣΟΔ, αιιά ηαπηόρξνλα εθδίδνπλ εηδηθή θάξηα δηθή ηνπο. 

 

ALTERA PARS 

Μ. Αιεμάλδξνπ 123,Κεξακεηθόο,ηει:2103410011 
«Ο ήρνο ηνπ όπινπ»  ηεο Λνύιαο Αλαγλσζηάθε κε ηε Μίλα Υεηκσλά 

Σεη., Πέκπ, Παξ.        Σηκή: 10€ 
άββ. Κπξηαθή        Σηκή: 12€ 

 

ΖΙΝΑ 

Λεσθ. Αιεμάλδξαο 74, Ακπειόθεπνη, ηει. 2106424414 -24 
«ΑΜΛΔΣ Ο Β’» ηνπ άκηνπει Μπόκπξηθ / Δξξ. Μπειηέο 
Όιεο ηηο εκέξεο Σηκή 13€ ΔΚΣΟ ΑΒΒΑΣΟΤ Σηκή 17€ 

 

ΘΕΑΣΡΟ ΣΕΧΝΗ ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΤΝ -  Τ Π Ο Γ Ε Ι Ο 

Πεζκαδόγινπ 5, ηει. 2103228706 
«Ζ δσή είλαη σξαία - επηινγή από δηεγήκαηα ηνπ Αληόλ Σζέρσθ» 
ηνπ Κσζηή Καπειώλε.  
ηηο δύν ζθελέο παξνπζηάδνληαη παξαζηάζεηο  
Kάζε Πέκπηε        Σηκή 10€. 
Γεπη. Σξίηε, Σεηάξ.Παξαζθ.       Σηκή 15€.  
Γελ γίλνληαη άιιεο εθπηώζεηο. Πιεξνθνξίεο ζην www.theatro-texnis.gr. 

http://www.nationalopera.gr/
http://www.n-t.gr/
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ΚΟΡΟΝΕΣ 

Φξύλεο 11 & Τκεηηνύ, Παγθξάηη, ηει. 210 7212123 
«Θα ζε δσ ζηελ πξεκηέξα» ηνπ Γ. Αιεμίνπ  
άββ. 21:00, Κπξ. 20,00       Σηκή: 10€ 

 

ΜΕΣΑΞΟΤΡΓΕΙΟ 

Αθαδήκνπ14, Μεηαμνπξγείν, ηει:2105234382 
«Λσμάληξα» ηεο Μαξίαο Ινξδαλίδνπ κε ηελ Άλλα Βαγελά 
Σεη. 18:00, άββ. 20:00, Κπξ. 19:00. Γεθηή ε θάξηα ζην Σακείν  Σηκή:   8€ 

 

ΡΑΝΣΑΡ 

Ππζένπ 93, Νένο Κόζκνο (ζηαζ.Μεηξό Ν.Κόζκνο), ηει:2109769294, 6932 391 514 
«Ζ Παξεμήγεζε» ηνπ Αικπέξ Κακύ (βξαβεπκέλν δύν θνξέο) 
Παξ., άββ. 21:00, Κπξ. 19:00     Σηκή:   10€ 

 

STUDIO ΟΔ. ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΗ 

Μαπξνκηράιε 134, Ακπειόθεπνη, ηει. 2106453330, www.studiomavromihali.gr 
 «Κνηκήζεθα κε ηα καιιηά κνπ κέζα ζ’ έλα άδεην θνπηί πίηζαο»  
Σεο Έξζεο Νηώηε, Γεπη.: 21:00 
«Σν θηβώηην» ηνπ Αξ. Αιεμάλδξνπ θάζε Παξαζθ. 21:00 
Σηκή  10€ ΓΗΑ 2 ΑΣΟΜΑ ή 50% ΔΚΠΣΩΖ 

 

VAULT Πολυχώρος 

Μειελίθνπ 26, Βνηαληθόο, ηει. 2130356472  vaultvotanikos@gmail.com 
Πνιιά έξγα κέζα ζηελ εβδνκάδα. Γεθηή ε θάξηα ΟΣΟΔ  
κε ηειέθσλν/ζπλελλόεζε γηα έξγν, εκέξα, ώξεο παξαζηάζεσλ. 
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ΠΑΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 

 

ΑΛΙΚΗ 

Ακεξηθήο 4, ύληαγκα, ηει. 2109964691, press.avanti.arts@gmail.com 

«Μόλν αλ ην πηζηέςεηο..» ηεο Κέιιπο ηακνπιάθε, 
κνπζηθή Λαπξέληε Μαραηξίηζα. Ο ελήιηθαο    Σηκή : 7€ 
ηζρύεη θαη γηα ηνλ δηθαηνύρν θαη 3 κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

ΒΕΜΠΟ 

Καξόινπ 18, Πιαηεία Καξατζθάθε, Μεηαμνπξγείν 
«Σα Υξηζηνύγελλα ηνπ θξνπηδ»     Σηκή  7€  

 

VAULT Πολυχώρος 

Μειελίθνπ 26, Βνηαληθόο, ηει. 2130356472, vaultvotanikos@gmail.com 
«Σν βαηξάρη πνπ πήδεζε ζην βάιην», ηεο Γεκ. Μπνπζίνπ  
από ην «Καξπδόηζνπθιν» Κάζε Κπξηαθή 12:00, karidotsouflo@yahoo.gr. 
«Σν γηαηί ησλ παηδηώλ θέξλεη ηελ ειπίδα», ηνπ Βαγγ. Ηιηόπνπινπ. 
ρεηηθή έθπησζε κε επίδεημε ηεο θάξηαο ΟΣΟΔ ζην ηακείν. 

 

ΘΕΑΣΡΟ ΣΕΧΝΗ ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΤΝ 

Φξπλίρνπ 14, Πιάθα ηει. 2103222464 
«Ο έξινθ Υνικο θαη ην γαιάδην ξνπκπίλη» Γηαζθεπαζκέλε ηζηνξία  
ηνπ έξινθ Υνικο ηεο Άλδξεο Θενδόηνπ 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ 

Αγ. Κσλζηαληίλνπ 22-24, ηει. 2105288100, www.n-t.gr  
«Ο επηπρηζκέλνο Πξίγθηπαο»  ηνπ Όζθαξ Οπάηιλη 

 

ΚΑΠΠΑ 

Κπςέιεο 2, Κπςέιε, ηει. 2108831068, www.thiasoskarella@weebly.com 
«ηελ Κηβσηό ζηηο νθηώ» ηνπ ζίαζνπ Ζι. Καξειιά  
Κπξ. 11:30. Με ηελ επίδεημε ηεο θάξηαο    Σηκή: 8€ 
 

ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ 

Παξακπζίαο 27 & Πιαηαηώλ, Κεξακεηθόο, 2155011338 
«Πεξηπέηεηα ζηε θνππηδαλία»  ηεο Καηεξίλαο Μνπξίθε από ηελ 
«Παξακπζόθνζκνο events», paramythokosmos@gmail.com. 
Κπξ. 11:30 κε ηελ επίδεημε ηεο θάξηαο ΟΣΟΔ 10% έθπησζε επί ηνπ εηζηηεξίνπ. 

 

ΤΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΣΡΟ – Εταιρεία Θεάτρου 

Δπκνιπηδώλ 45, Γθάδη, ηει. 2103464380 
«Ο Βαζηιηάο Ύπλνο»  Κπξ. 11:30 
Δλήιηθεο        Σηκή: 5€ 
Παηδί         Σηκή: 6€ 
 

STUDIO ΟΔ. ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΗ 

Μαπξνκηράιε 134, Ακπειόθεπνη, ηει. 2106453330, www.studiomavromihali.gr 
«Ηζηνξίεο γηα θίινπο» ηεο Γεσξγίαο Παξαζθεπά  
Κπξ. 17:00        Σηκή  8€ ηα 2 άηνκα 
 

ΣΕΧΝΗ GENESIS – Εταιρεία Διαχείρισης Παραστάσεων 

Μαξαζσλνκάρσλ 8 θαη π. Πάηζε, Βνηαληθόο, ηει. 2105248144,  
www.texnisgenesis.gr 
Πξνζθέξεη ηηο Κπξηαθέο 11 θαη 18 Γεθέκβξε, ώξα 11:15  Σηκή:7€  
 

http://www.n-t.gr/

