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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νo 103 /20-04-2016 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 
 

Τα καλυπτόμενα έξοδα μελών για την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση που θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 06 Μαΐου 2017 και ώρα 16:30 στο ξενοδοχείο “DIVANI 

CARAVEL” (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα) έχουν ως εξής:  

 

► ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Έκδοση από το Σωματείο. Δήλωση συμμετοχής έως την 

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 χωρίς να έχει γίνει κράτηση. Όσοι κάνουν χρήση 

αεροπορικών εισιτηρίων δεν δικαιούνται άλλων οδοιπορικών εξόδων. 
 

► Μ.Μ.Μ.: 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου με την αποστολή του πρωτοτύπου σε 

Π.Ο.Ε. μετά την επιστροφή στην έδρα τους (Ο.Σ.Ε. τουριστική θέση, πλοία μέχρι ΒΑ θέση). Σε 

καμία περίπτωση το συνολικό ποσό δε θα υπερβαίνει τα 140,00 €. 
 

► Ι.Χ.Ε.: Τουλάχιστον δύο (2) μέλη σε κάθε όχημα. Αποζημίωση μετά την επιστροφή 

στην έδρα τους με την αποστολή Π.Ο.Ε. (διανυθέντα χλμ Χ 0,20 €) . Προαπαιτούμενο για την 

αποζημίωση είναι η επισύναψη των πρωτοτύπων αποδείξεων διοδίων-πορθμείων, ως 

αποδεικτικών της διαδρομής. 

- Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν επιβαίνει 2ο μέλος στο Ι.Χ., η 

αποζημίωση δεν θα ξεπερνά τα 140,00 €. 

- Ο υπολογισμός της αποζημίωσης θα γίνει με βάση τις επίσημες αποστάσεις, από 

και προς τη πόλη όπου εργάζεται ο συνάδελφος. 
 

► ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: Μία (1) διανυκτέρευση το Σάββατο 06 Μαΐου 2016 στο ξενοδοχείο 

“DIVANI CARAVEL” σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. 

 

Όσοι δεν δηλώσουν εγκαίρως (και αποδεδειγμένα παραβρεθούν στις εργασίες                     

της Γενικής Συνέλευσης) θα δικαιούνται 100 € για το αεροπορικό εισιτήριο (παραστατικό                 

ή κάρτα επιβίβασης) και 50 € έξοδα διαμονής με προσκόμιση σχετικών αποδείξεων-

τιμολογίων. 
 
 
 

 

Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο, μέλος στο οποίο                  

έχει εκδοθεί αεροπορικό εισιτήριο δεν παραβρεθεί στην Γενική 

Συνέλευση οφείλει να επιστρέψει το αντίτιμο στο Σωματείο  
 

 
 
 

Όλες οι παραπάνω καλύψεις ισχύουν εφόσον το μέλος αναγράφεται στις 

καταστάσεις παρουσίας και ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης.  

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 

 

Αποστολή στο e-mail: info@unioneurobank.gr  

ή στα fax: 210 3609072, 210 3631282 
 

Μ έ χ ρ ι  τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή  2 8  Α π ρ ι λ ί ο υ  2 0 1 7  

Ονοματεπώνυμο μέλους:.........................................………………………………………...... 

Μονάδα υπηρεσίας: ………………………………..……………………………………………. 

Κινητό τηλ.: ……………….................... E-mail: ………………………………………………… 

Αεροδρόμιο αναχώρησης: …………………………………………………………………….. 

Ημ/νια αναχώρησης: …………………………………, ώρα: ………………………………… 

Ημ/νια επιστροφής: ……………………………….., ώρα:…………………………………….. 

Διανυκτέρευση το Σάββατο 06/05/2017 (δίκλινο δωμάτιο):       ΝΑΙ              ΟΧΙ      

Μαζί μου θα μείνει:      Ονοματεπώνυμο:……………………………………..…………........ 

                            Μονάδα υπηρεσίας: …………………………………..………….…. 

 

Ο/Η αιτών/ούσα 

(Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κράτηση/έκδοση του 

αεροπορικού σας εισιτηρίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το “Marathon 

Travel” στο τηλέφωνο 210 3818069). 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                                    Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 
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