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Τα κτ ική  Γ εν ική  Συνέλευση U nion  

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 242 / 07-10-2021 
 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

 

Η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Union θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο                           

23 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:30 στο ξενοδοχείο “DIVANI CARAVEL” (Βασιλέως 

Αλεξάνδρου 2, Αθήνα).  
 

Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε πλήρως 

εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.   
 

 

Τα καλυπτόμενα έξοδα των μελών έχουν ως εξής:  
 

 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Κράτηση & έκδοση από το Σωματείο. Δήλωση συμμετοχής 

έως την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 με την συνημμένη αίτηση. 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 €. 

 

 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 καθώς και οι αποδείξεις καυσίμων. 
 

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

αποζημίωση δεν θα ξεπερνά τα 140 €. 
 

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

από και προς την πόλη όπου εργάζεται ο συνάδελφος. 
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Όσοι συνάδελφοι δεν προσκομίσουν τα  

απαραίτητα πιστοποιητικά (εμβολιασμού ή νόσησης)  

δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση  

και συνεπώς δεν θα αποζημιωθούν  

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: Μία (1) διανυκτέρευση το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 στο 

ξενοδοχείο “Divani Caravel” με πρωινό αποστέλλοντας την συνημμένη αίτηση.  
 

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας. Τα δωμάτια θα είναι 

δίκλινα και με ευθύνη της υπεύθυνης του Δ.Σ. σ.δ. Σοφίας Γεωργούδη θα 

τοποθετηθούν όσοι συνάδελφοι/ισσες δεν δήλωσαν συγκάτοικο διανυκτέρευσης σε 

δίκλινο δωμάτιο του ξενοδοχείου.  

 

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 ψηφοφοριών της Γενικής Συνέλευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                              Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


