
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      124                   Αθήνα, 17.2.2009  

Ο ΣΥΕΤΕ στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους που διαμένουν εκτός Αττικής και θέλουν 
να παρευρεθούν στην Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΥΕΤΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 
7/3/2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στο Κεντρικό Κατ/μα (040), έχει κάνει κρατήσεις σε δίκλινα 
δωμάτια στα εξής ξενοδοχεία: 
    ●  Athens Acropol     ●   Crystal City     ●    Athens Imperial 
    ●  Novotel     ●   Polis Grand     ●    Baby Grand 
    ●  Titania     ●   2 Fashion House     ●    Fresh 

Επιλογή ξενοδοχείου κατά σειρά προτίμησης 
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 δίκλινα δωμάτια. Σε περίπτωση που γίνει κράτηση από δύο συναδέλφους για 
το ίδιο δωμάτιο και ο ένας δεν μπορέσει να έρθει τότε το δωμάτιο θα συμπληρωθεί από άλλο συνάδελφο. Αν ο 
συνάδελφος μείνει μόνος στο δίκλινο δωμάτιο θα επιβαρυνθεί με το 50% του κόστους του δωματίου. Η 
επιβάρυνση θα παρακρατηθεί από το ποσό των οδοιπορικών που θα λάβει ο συνάδελφος. 
Ακυρώσεις δωματίων μπορεί να γίνουν μέχρι και τις 3/3/2009. Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο συνάδελφος 
θα επιβαρύνεται με το κόστος του δωματίου.  

 
Αν η κράτηση δε δηλωθεί μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται παραπάνω ο Σύλλογος δε θα μπορέσει να 
ακυρώσει έγκαιρα τα δωμάτια με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με πρόσθετο κόστος. 
Οι συνάδελφοι που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΣΥΕΤΕ 
(κα Ρούσσου, τηλ. 3218963, 19584) ή με τη Γραμματεία Οργανωτικού (κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, τηλ. 
19590) μέχρι και τις 27.2.2009. 
Οι κρατήσεις των δωματίων θα γίνονται μόνο μέσω FAX, στα νούμερα 210 3212944 και 210 3215988 . 

Στο FAX θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία του συναδέλφου: 
o Ονοματεπώνυμο 
o Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) 
o Μονάδα που υπηρετεί 
o Τηλέφωνο και FAX επικοινωνίας 
o Ημερομηνίες διανυκτέρευσης 
o Επιλογή ξενοδοχείου κατά σειρά προτίμησης 
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 
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