
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 67    ΑΘΗΝΑ, 7.9.2016 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2016-2017 
των Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα 

Συνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. διοργανώνει και φέτος Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μεταξύ εργαζομένων 
στην Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχουν αγκαλιάσει οι συνάδελφοι εδώ και δεκαετίες 
και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον εργασιακό αθλητισμό της χώρας, καθώς προσφέρει μια 
σημαντική ευκαιρία για ερασιτεχνική άθληση, ευγενή άμιλλα, σύσφιξη σχέσεων και ψυχαγωγία. 

Όλοι οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αγωνιστούν στο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 
πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν με fax στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο 
2103212944 ή στο 2103215988 ή στο διεπιλογικό 19945, μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών 
εξετάσεων και ελέγχων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Γραμματέα Αθλητισμού και 
Πολιτισμού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάδελφο Χρήστο Ασπιώτη στο τηλ. 2103349915 (διεπιλογικό 19915) ή στο 
κιν. 6938188974. 

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος ξεκινούν το Σάββατο 8 Οκτωβρίου και θα διεξάγονται κάθε 
Σάββατο από το πρωί έως και το μεσημέρι σε γήπεδο 11 Χ 11 ατόμων στην περιοχή Ρέντη (πλησίον Allou 
Fun Park). 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

             Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ! 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2016-2017 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

(Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.) 

Επώνυμο     Όνομα 

…………………………………………. ………………………………………….. 
Όνομα Πατρός     Ημ/νία Γέννησης 

…………………………………………. ………………………………………….. 
Αριθμός Μητρώου    *Σύλλογος (διαβάστε στο τέλος της σελίδας) 

…………………………………………. ………………………………………….. 
Μονάδα Εργασίας (Συμπληρώστε Κατάστημα ή Διεύθυνση και Κωδικό)  

……………………………………..............................................……………………… 
Τηλέφωνο Εργασίας  Κινητό Τηλέφωνο   E-mail 

…………………......... …………………………… ………………………….. 
 
Σημειώστε με Χ ανάμεσα στις παρακάτω επιλογές: 

 Συμμετέχω για πρώτη φορά Συμμετέχω ήδη με κάποια ομάδα  

Αν συμμετέχετε ήδη με κάποια από τις ομάδες του Εσωτερικού Πρωταθλήματος, 
αναφέρετε σε ποια αγωνίζεστε: 

Ένωση  Σύνταγμα Πίστη 
Εθνοκάρτα ΤΥΠΕΤ        Πληροφορική                       
ΜΙΛΑΝ ΡΕΑΛ 
 

Αποδεχθείτε την παρακάτω δήλωση για να ολοκληρωθεί η αίτηση: 

Συμμετέχω στο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα με απόλυτη 
προσωπική μου ευθύνη, αφού θα έχω υποχρεωτικά προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας 

κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Γνωρίζω ότι για να συμμετάσχω απαιτείται Δελτίο που πρέπει 
απαραίτητα να φέρει σφραγίδα ιατρού καρδιολόγου ή παθολόγου. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των 
διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία. Αποδέχομαι όλους τους όρους του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, όπως επικαιροποιείται κάθε 
φορά από τις αποφάσεις της αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής Πρωταθλήματος. 

Υπογραφή: 

……………………. 

 

* Στο πεδίο «Σύλλογος» συμπληρώνετε ανάμεσα στις παρακάτω επιλογές: 
 Αν ανήκετε σε κάποιον Σύλλογο, γράφετε: ΣΥΕΤΕ ή ΣΥΤΑΤΕ ή ΣΕΠΕΤΕ ή Εθνοκάρτα ή Εθνοdata ή ΕΘΝΑΚ ή ΣΣΕΤΕ. 
 Αν είστε εργαζόμενος στο ΤΥΠΕΤ, γράφετε ΤΥΠΕΤ. 
 Αν είστε εργαζόμενος σε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ή συνεργαζόμενη εταιρεία, γράφετε αντιστοίχως π.χ. Εθνική 

Ασφαλιστική ή Εθνική Factors ή ICAP, Mellon κλπ. 
 Αν ανήκετε στην κατηγορία των ειδικών συνεργατών, γράφετε Ειδικός Συνεργάτης. 
 Αν εργάζεστε στην Εθνική Τράπεζα μέσω του προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ, γράφετε ΙΚΥ. 
 Αν βρίσκεστε με πρακτική άσκηση ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Εθνική Τράπεζα, γράφετε Πρακτική Άσκηση. 


