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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
6/4/2019
Συνάδελφοι
1. ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η τελευταία Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με όσους παρόντες ορίστηκε το Σάββατο 6 Απριλίου
2019 και ώρα 9:30 π.μ. στο ξενοδοχείο CARAVEL – ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Ιλίσια –
ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ).
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα καταβάλει στους συναδέλφους που διαμένουν εκτός Αττικής τα έξοδα μετακίνησής τους, δηλ.
Κάλυψη αεροπορικού εισιτηρίου ή πλοίου ή Ο.Σ.Ε. ή ΚΤΕΛ με την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδείξεων.
Επίσης όσοι μετακινηθούν με Ι.Χ. θα αποζημιωθούν με το αντίτιμο του εισιτηρίου ΚΤΕΛ με επιστροφή και
των διοδίων εφόσον προσκομίζουν αποδείξεις διοδίων και καυσίμων.

→ Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων, θα γίνεται
ή κατά την ημέρα της Γ.Σ. ή με αποστολή ταχυδρομικά στο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μαζί με το σχετικό
έντυπο που θα προμηθεύεστε από τη Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Η πίστωση θα γίνεται στο επόμενο διάστημα.
Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μπορούν να συμμετάσχουν
ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Οι κρατήσεις των δωματίων θα γίνονται μόνο

στo e‐mail

syete2@nbg.gr

ενδοεπιχειρησιακό. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στα
τηλέφωνα 210‐3349928, 210‐3349927, διεπ. 19928, 19927, ή στο τηλεφωνικό κέντρο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στα
τηλέφωνα 210‐3349999, 210‐3349935, διεπ. 19999, 19935.
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ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΜΕΙΝΕΤΕ.
Όσοι συνάδελφοι διαμένουν από 0‐100 χλμ δεν δικαιούνται διαμονή από 100 – 200 xλμ δικαιούνται 1
διανυκτέρευση και από 200 χλμ και πάνω (2) διανυκτερεύσεις.
Οι κρατήσεις αφορούν μόνο σε μονόκλινα δωμάτια και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής με
πρωϊνό. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες που θα γίνουν θα καταβληθούν από τους συναδέλφους απευθείας
στο ξενοδοχείο.
Εφόσον κάποιος συνάδελφος θέλει δίκλινο δωμάτιο πρέπει να το δηλώσει εξαρχής κατά την
κράτησή του στο έντυπο που θα στείλει με e‐mail στη Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Για το δεύτερο άτομο θα
υπάρχει επιβάρυνση με το ποσό των 20 ευρώ ανά διανυκτέρευση και θα παρακρατηθεί από το Σύλλογο
κατά την εκκαθάριση των οδοιπορικών.

Ακυρώσεις δωματίων μπορεί να γίνουν μέχρι και τις 26/3/2019 ημέρα Τρίτη. Πέραν
της ημερομηνίας αυτής ο συνάδελφος θα επιβαρύνεται με το κόστος του δωματίου.
Η κράτηση των δωματίων καθώς και πληροφορίες σχετικές με τη διαμονή στα ξενοδοχεία δίνονται
αποκλειστικά από τη Γραμματεία του Συλλόγου.
Στο e‐mail θα αναφέρονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τα εξής στοιχεία του συναδέλφου μέλους του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
συμπληρωμένα στη συνημμένη κατάσταση:
o Ονοματεπώνυμο
o Αριθμός Μητρώου (ΑΜ)
o Μονάδα που υπηρετεί
o Τηλέφωνο και e‐mail επικοινωνίας
o Ημερομηνίες διανυκτέρευσης
o Τύπος δωματίου

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ Ε‐ΜΑΙL ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ …………………. e-mail ……………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σ/∆
ΑΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΟ

ΑΜ

e-mail

HΜΕΡ/ΝΙΕΣ
∆ΙΑΝ/ΣΗΣ
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ΤΥΠΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
[ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ή ∆ΙΚΛΙΝΟ]

