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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 122 / 12-6-2017  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητές συναδέλφισσες 

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για τις καλοκαιρινές 

διακοπές με μεγάλες εκπτώσεις που πετύχαμε με τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία.  

Οι προσφορές όπως είναι φυσικό αφορούν αποκλειστικά τα μέλη μας και τις οικογένειές τους. 

 

 
 

                                      
Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό φυλλάδιο προσφορών για τις 

διακοπές σας με τη συνεργασία του Union.  

 

Πατήστε για εδώ download 
 

 

Μέσα από τις 68 σελίδες του καλοκαιρινού προγράμματος του Πρακτορείου SMILE ACADIMOS 

(ΑΘΗΝΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΣ ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Πανεπιστημίου 57, 10564 Τ 210 37 38 000 F 210 

32 38 173 info@smileacadimos.gr, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ! ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 

Ανδρέα Παπανδρέου 39, 15232 Τ 210 37 38 200 F 210 32 38 173 chalandri@smileacadimos.gr,) έχετε 

τη δυνατότητα να επιλέξετε τις διακοπές σας είτε σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, είτε σε 

οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο οδικώς – αεροπορικώς ή με κρουαζιερόπλοιο. 

 

Η έκπτωση που θα γίνεται σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις είναι ειδικά και μόνο για τa μέλη του  Σωματείου 

μας   και 3 άτοκες δόσεις με τις κάρτες της Eurobank. Προϋπόθεση να συμπληρώσετε την 

παρακάτω αίτηση ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε στο Σωματείο. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με 

το πρακτορείο smile@cadimos και θα σας δοθούν τα ως άνω προνόμια (έκπτωση – δόσεις)   

Το πρόγραμμα θα είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας (www.unioneurobank.gr) ή ζητείστε να 

σας το στείλουμε με e-mail. 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
E.F.G. EUROBANK 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/datafiles/eurobank-final(1).pdf
mailto:info@smileacadimos.gr
mailto:chalandri@smileacadimos.gr
http://www.unioneurobank.gr/
http://www.unioneurobank.gr/
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

Ο Σύλλογος  Εργαζομένων στην Eurobank (Union Eurobank) σε συνεργασία με το Smile Acadimos, εξασφάλισε 
για τα μέλη του, προσφορά διακοπών σε επιλεγμένα πακέτα 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη . 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

 
E – MAIL : 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (IN/OUT) 

 

 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 

 
ΔΩΜΑΤΙΑ 

 

 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

 
ΠΑΙΔΙΑ (ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ) 

 

 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30% ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΕ 3 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ 

ΚΑΡΤΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να στείλετε τη φόρμα ενδιαφέροντος με τους παρακάτω τρόπους : 
 Με e-mail: dgritzalas@unioneurobank.gr, gmichalatos@unioneurobank.gr, info@unioneurobank.gr  

 Μέσω fax στο 2103609072 

 Υπεύθυνη Επικοινωνίας Smile Acadimos : κα. Νικολούδη Σοφία (τηλ . 210 – 3738000 F +30 210 3238173  )        
                                                                       operation15@smileacadimos.gr 

mailto:dgritzalas@unioneurobank.gr
mailto:gmichalatos@unioneurobank.gr
mailto:info@unioneurobank.gr
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Η επιχείρηση SAIL IN GREEK WATERS προσφέρει ιστιοπλοϊκά σκάφη προς ενοικίαση σε όλες τις 

περιοχές ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα: Αθήνα (Κυκλάδες και Σαρωνικό), Ιόνιο, Σποράδες, Δωδεκάνησα 

και στα νησιά των Κυκλάδων (Μύκονο και Πάρο). Όταν χρειάζεται, επαγγελματίες skippers είναι στη 

διάθεση των πελατών μας για να πλεύσουν στους ωραιότερους προορισμούς, σε κρυφές παραλίες 

και γραφικά λιμανάκια. Για όποιον ενδιαφέρεται, ένα ταξίδι με τους skippers της SAIL IN GREEK 

WATERS αποτελεί και μία ευκαιρία για να μάθουν τις βασικές αρχές ιστιοπλοΐας, οι ίδιοι ή/και τα 

παιδιά τους, αφού μία εβδομάδα είναι επαρκές διάστημα για να κατανοήσει κανείς και να ασκήσει 

στην πράξη τον τρόπο που κυβερνάται ένα σκάφος. 

Οργανώστε Bachelor Party σε ένα ταξίδι με ιστιοπλοϊκό σκάφος! Ενοικιάστε ένα ιστιοπλοϊκό με το 

μέλλοντα γαμπρό ή νύφη και τους φίλους σας και απολαύστε μία διαφορετική εμπειρία: Ένα ταξίδι 

ιστιοπλοΐας στα ελληνικά νησιά με το σκάφος που θα έχετε ενοικιάσει αποκλειστικά εσείς και θα 

κυβερνάτε με την καθοδήγηση του επαγγελματία skipper της Sail in Greek Waters. 

Τα ταξίδια για Bachelor Party διαρκούν 1 έως 3 ημέρες, αλλά αυτό προσαρμόζεται στα δικά σας 

σχέδια. 

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης και πρώην συνάδελφος στη Eurobank και μέλος του Union, Κώστας 

Γκέκας, είναι στην ευχάριστη θέση να παρέχει έκπτωση στην ενοικίαση του σκάφους, τουλάχιστον 

ίση με 20% από την αρχική τιμή ενοικίασης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η έκπτωση μπορεί να 

είναι ακόμα μεγαλύτερη.  

  

Για περισσότερες πληροφορίες στο contact@sailingreekwaters.gr  http://www.sailingreekwaters.gr  

  +302109659880 +306955106429 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

Ο Σύλλογος  Εργαζομένων στην Eurobank (Union Eurobank) σε συνεργασία με το  SAIL IN GREEK WATERS  , 
εξασφάλισε για τα μέλη του, προσφορά στις τιμές ενοικίασης σκαφών αναψυχής. 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

 
E – MAIL : 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

 

  
 
 

Μπορείτε να στείλετε τη φόρμα ενδιαφέροντος με τους παρακάτω τρόπους : 
 Με e-mail: dgritzalas@unioneurobank.gr, gmichalatos@unioneurobank.gr, info@unioneurobank.gr  

 Μέσω fax στο 2103609072 

 
 

mailto:contact@sailingreekwaters.gr
http://www.sailingreekwaters.gr/
mailto:dgritzalas@unioneurobank.gr
mailto:gmichalatos@unioneurobank.gr
mailto:info@unioneurobank.gr
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Τέλος έχουμε και μια προσφορά για ιαματικά λουτρά από το KAIAFAS LAKE HOTEL 

(Ηλεία)(www.kaiafaslakehotel.gr) που μας προσφέρει τις παρακάτω τιμές διαμονής:  
Α ΣΕΖΟΝ  ΑΠΟ 1/6-26/7/2017 ΚΑΙ ΑΠΟ 28/8-31/12/2017 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΒΒ = 46€, ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΒΒ = 40€, ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΒΒ = 68€, ΜΕΖΟΝΕΤΑ(4ΑΤΟΜΩΝ) ΒΒ = 75€  

 

Β ΣΕΖΟΝ ΑΠΟ 27/7 ΕΩΣ 27/8/2017 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΒΒ = 54€, ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΒΒ =45€, ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΒΒ = 70€, ΜΕΖΟΝΕΤΑ(4ΑΤΟΜΩΝ) ΒΒ =80€ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 
ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

 
E – MAIL : 

 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

(IN/OUT) 

 

ΑΤΟΜΑ  

 
 

 
 

Μπορείτε να στείλετε τη φόρμα ενδιαφέροντος με τους παρακάτω τρόπους : 
 Με e-mail: dgritzalas@unioneurobank.gr, gmichalatos@unioneurobank.gr, info@unioneurobank.gr  

 Μέσω fax στο 2103609072 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα διακοπών επικοινωνείτε με τους 

συναδέλφους Δημήτρη Γκριτζάλα 6944765557, Γαβριήλ Μιχαλάτο 6972051520 ή Σοφία 

Γεωργούδη 6949728998  

ή στα τηλέφωνα του Σωματείου 2103614465-2103624278 

 

   
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

                                               Στάθης Χαρίτος                 Γιάννης Σιδεράτος   

 

 
 
                                     
 
 

http://www.kaiafaslakehotel.gr/
mailto:dgritzalas@unioneurobank.gr
mailto:gmichalatos@unioneurobank.gr
mailto:info@unioneurobank.gr

