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ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ .Τ.Ε.Σ.Ε.
5/11/2022
Συναδζλφιςςεσ και Συνάδελφοι,
Η τελευταία Γενικι υνζλευςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με όςουσ παρόντεσ ορίςτθκε το άββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και
ϊρα 9:30 π.μ. ςτο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2 – Πλ. Καραιςκάκθ –ΣΑΗ
ΜΕΣΡΟ : Μεταξουργείο)
τθ Γενικι υνζλευςθ του υλλόγου μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τα μζλθ του .Τ.Ε.Σ.Ε.,
προςκομίηοντασ τθν Αςτυνομικι τουσ Σαυτότθτα.
1. ΚΑΛΤΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα αποηθμιώςει τουσ ςυναδζλφουσ που διαμζνουν εκτόσ Αττικισ για τα ζξοδα μετακίνθςισ τουσ,
δθλ. κάλυψθ κόςτουσ ειςιτθρίου: αεροπορικοφ ι πλοίου ι Ο.Σ.Ε. ι ΚΤΕΛ μετά τθν προςκόμιςθ των
αντίςτοιχων αποδείξεων.
Σε όςουσ ςυνάδελφουσ μετακινθκοφν με Ι.Χ. κα καταβλθκεί το αντίτιμο ειςιτθρίου ΚΣΕΛ με επιςτροφι και
κόςτουσ διοδίων εφόςον προςκομίςουν αποδείξεισ καυςίμων και διοδίων.
Η κατάκεςθ των δικαιολογθτικών από τουσ ςυναδζλφουσ για τθν πλθρωμι των οδοιπορικών εξόδων, κα
γίνεται είτε κατά τθν θμζρα τθσ Γ.Σ., είτε εκ των υςτζρων με αποςτολι τουσ ταχυδρομικά ςτο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., μαηί
με το ςχετικό ζντυπο που κα προμθκευτείτε από τθ Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Η πίςτωςθ κα ακολουκιςει
ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα.
2. ΚΡΑΣΗΕΙ ΔΩΜΑΣΙΩΝ
Όςοι ςυνάδελφοι διαμζνουν ςε απόςταςθ:


από 0-100 χλμ δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ διαμονισ,



από 100 – 200 xλμ δικαιοφνται (1) διανυκτζρευςθ και



από 200 χλμ και πάνω δικαιοφνται (2) διανυκτερεφςεισ.

Οι κρατιςεισ αφοροφν μόνο ςε μονόκλινα δωμάτια και περιλαμβάνουν το κόςτοσ διαμονισ με πρωινό. Όλεσ
οι υπόλοιπεσ δαπάνεσ που κα γίνουν κα καταβλθκοφν από τουσ ςυναδζλφουσ απευκείασ ςτο ξενοδοχείο.
Αν κάποιοσ ςυνάδελφοσ επικυμεί δίκλινο δωμάτιο πρζπει να το δθλώςει εξαρχισ κατά τθν κράτθςι του ςτο
ζντυπο που κα ςτείλει με e-mail ςτθ Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Για το δεφτερο άτομο υπάρχει επιβάρυνςθ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

2

ποςοφ 20 ευρώ ανά διανυκτζρευςθ, θ οποία και κα παρακρατθκεί από το Σφλλογο κατά τθν εκκακάριςθ των
οδοιπορικών.
Οι κρατιςεισ των δωματίων γίνονται μόνο μζςω email που κα αποςτζλλεται ςτο syete2@nbg.gr.
Το email κα πρζπει να περιλαμβάνει πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο το ςφνολο των ςτοιχείων του ςυναδζλφουμζλουσ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., που περιζχονται ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ.
Ακυρϊςεισ δωματίων πρζπει να ζχουν γνωςτοποιθκεί μζχρι και τθν Σρίτθ 25/10/2022, προκειμζνου να
αποφευχκεί άςκοπθ οικονομικι επιβάρυνςθ του Συλλόγου.
Θα ενθμερωκείτε ςφντομα από τθ Γραμματεία για το ξενοδοχείο όπου κα διαμείνετε, ενώ για
οποιαδιποτε ςχετικι πλθροφορία επικοινωνιςτε με τθ Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτα τθλζφωνα 2103349928, 210-3349927, διεπ. 19928, 19927, ι ςτο τθλεφωνικό κζντρο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτα τθλζφωνα 2103349999, 210-3349935, διεπ. 19999, 19935.
Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδροσ

Αθανάςιοσ Ντεκουμζσ
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Ο Γεν. Γραμματζασ

Θφμιοσ Παπαγιάννης

