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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΕΤΕ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΑΦΟΡΑ Μ Ο Ν Ο ΜΕΛΗ ΣΥΕΤΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Αθήνα, 11.2.2014

Ο ΣΥΕΤΕ στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους που
διαμένουν εκτός Αττικής και θέλουν να παρευρεθούν στην Τακτική
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΥΕΤΕ που θα πραγματοποιηθεί
στις 15/3/2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30 π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα
(040), έχει κάνει κρατήσεις σε ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ δωμάτια στα εξής ξενοδοχεία:
• Titania
• Polis Grand

• Fresh
• Melia

Οι συνάδελφοι που διαμένουν εκτός Αττικής και μέχρι 200 χλμ δικαιούνται μία
(1) διανυκτέρευση.
Όσοι συνάδελφοι διαμένουν πάνω από 200χλμ δικαιούνται δύο (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 κατά την κράτησή του στη Γραμματεία του ΣΥΕΤΕ. 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.

Εφιστούμε την προσοχή ότι για την διαμονή στα
ξενοδοχεία είναι απαραίτητη η προσκόμιση αστυνομικής
ταυτότητας στο όνομα που έχει γίνει η κράτηση
διαφορετικά η διαμονή δεν θα είναι εφικτή.
Παρακαλείσθε να δηλώνετε περισσότερες από μία επιλογές για την
καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
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Ακυρώσεις δωματίων μπορεί να γίνουν μέχρι και τις
4/3/2014. 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 και ΟΧΙ από
τα ξενοδοχεία τα οποία ενημερώνονται για τα ονόματα των
συναδέλφων την παραμονή της Γ.Σ.
Οι συνάδελφοι που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή να στέλνουν ΦΑΞ ή mail
στη Γραμματεία του ΣΥΕΤΕ (κα Ρούσσου, τηλ. 19926).
Οι κρατήσεις των δωματίων θα γίνονται μόνο μέσω FAX, στο νούμερο 210
3212944 ή στο νούμερο 210 3215988 ή στα e-mail syete1@syete.gr εξωτερικό ,
syete2@nbg.gr ενδοεπιχειρησιακό.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΣΥΕΤΕ στα
τηλέφωνα 210-3349999, 210-3349935 διεπ. 19999, 19935
Στο FAX θα αναφέρονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τα εξής στοιχεία του συναδέλφου
μέλους του ΣΥΕΤΕ συμπληρωμένα στη συνημμένη κατάσταση:
o
o
o
o
o
o
o

Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Μητρώου (ΑΜ)
Μονάδα που υπηρετεί
Τηλέφωνο ,FAX και e-mail επικοινωνίας
Ημερομηνίες διανυκτέρευσης
Επιλογή ξενοδοχείου κατά σειρά προτίμησης
Τύπος δωματίου

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα τηρηθεί
απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Με τιμή
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Γιαννακόπουλος

Μάκης Κατσίκας
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σ/Δ
ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

ΑΜ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ …………………………………......

e-mail

HΜΕΡ/ΝΙΕΣ
ΔΙΑΝ/ΣΗΣ

ΦΑΞ …………………………………….

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
[ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ]

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
[ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ Η
ΔΙΚΛΙΝΟ]

ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΛΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ Σ/Δ ΠΟΥ ΘΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ. ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.
ΟΙ Σ/Δ ΘΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

