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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 120                                ΑΘΗΝΑ, 8.5.2014 

 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει για Τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 

στις 9/11/2014! 

 
Ομαδική Συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας σε 

συνεργασία με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
 

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) σε 
συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα θα συμμετάσχουν με μια μεγάλη 
ομαδική συμμετοχή στον 32ο Μαραθώνιο Αθηνών που θα διεξαχθεί 
την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014. 

Η συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο ενισχύει την κοινωνική μας 
συνείδηση, την περιβαλλοντική μας ευαισθησία και προάγει με τον 
καλύτερο τρόπο την αλληλεγγύη. Το τρέξιμο, το κίνημα δρομέων αλλά και 
ο υγιεινός τρόπος ζωής γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στη χώρα μας. Ο 
Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος, έχει διανύσει τα 
τελευταία χρόνια μια καταπληκτική πορεία ανάπτυξης και προόδου.  

Πρόκειται για ένα μοναδικό γεγονός, μια μεγάλη γιορτή, μια 
μοναδική εμπειρία ζωής που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 
τα τελευταία χρόνια πάνω από 30.000 δρομείς από όλον τον πλανήτη. 

Οι εγγραφές θα συγκεντρωθούν με εσωτερική διαδικασία από 
την Εθνική Τράπεζα και θα αποσταλούν ομαδικά προς τον ΣΕΓΑΣ. 

Στόχος μας είναι η ομάδα της Εθνικής Τράπεζας σε 
συνεργασία με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να ξεπεράσει τις 500 συμμετοχές στα 
5, τα 10 και τα 42 χιλιόμετρα του φετινού Μαραθωνίου. Συμμετοχή 
θα μπορούν να δηλώνουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα 
από όλη την Ελλάδα, αλλά και συγγενείς και φίλοι τους που 
επιθυμούν να τρέξουν με το μπλουζάκι της ομάδας μας.  



Για τους συμμετέχοντες στην ομάδα μας, θα οργανωθεί και 
πρόγραμμα ειδικών προπονήσεων. 

Λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες για τις δηλώσεις 
συμμετοχής θα ακολουθήσουν σύντομα σε νεότερες ανακοινώσεις 
τόσο στην Εσωτερική Επικοινωνία όσο και από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Για 
πληροφορίες θα μπορείτε να απευθύνεστε στον Γραμματέα Νέων του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάδελφο Χρήστο Ασπιώτη στο τηλ. 2103349915 (διεπιλογικό 
19915). 

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας να 
δηλώσουν συμμετοχή στον φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 
με την ομάδα της Εθνικής Τράπεζας! 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 

 

 


