
Σύλλογος Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

1 Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr– email: syllogos@sett.gr– 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20

Αθήνα 04/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο12

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παναγή Τσαλδάρη 9-11, Αθήνα,

ΤΚ 10552 (1ος Ορ.)

Τηλ;    211 411 4001-5

Fax:211 40 300 20

Email :syllogos@sett.gr

URL:   www.sett.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επίσκεψη στην Καλογριά Αχαΐας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων του Συλλόγου μας, το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση πολιτιστικής και ενημερωτικής ημερίδας για τους
συναδέλφους στην Αττική, στα παραρτήματα Πελοποννήσου και Νήσων καθώς και των
καταστημάτων των νομών Ευβοίας και Βοιωτίας.
Όλοι χωρίς συνοδούς.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου του 2017

στην παραλία της Καλογριάς Αχαΐας στο ξενοδοχείο KALOGRIA BEACH HOTEL.

Στο βορειοδυτικό αυτό άκρο της Πελοποννήσου, εκτείνεται το μεγαλύτερο και ωραιότερο δάσος
κουκουναριάς της Ελλάδας, όπου αποτελεί μοναδικό στολίδι αλλά και οικότοπο προτεραιότητας,
ιδιαίτερα προστατευόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το ιδιαίτερου κάλους χώρο,

προγραμματίζουμε μία οργανωμένη πεζοπορία ώστε να περπατήσουμε και να ξεναγηθούμε.

Η ΑΤΟΜΙΚΗ αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί στο Σύλλογο το αργότερο έως την
Παρασκευή 15/ 09/ 2017, ώστε να μπορέσει να γίνει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και θα
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πρέπει να δηλώσετε:

1. Το άτομο ή τα άτομα με τα οποία επιθυμείτε να μοιραστείτε το δωμάτιο. Επισημαίνεται πως
υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια.

2. Τον τρόπο μετάβασης στο ξενοδοχείο ώστε να μισθωθούν λεωφορεία.

3. Τη συμμετοχή σας στην πεζοπορία – ξενάγηση.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, και
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θα υπάρξουν τυχόν αλλαγές.

Παρακαλούμε να αποστείλετε την ατομική αίτηση συμμετοχής σας έως την Παρασκευή
15/ 09/ 2017 στο email του συλλόγου syllogos@set t .gr ή στο fax: 211-4030020

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτιστική εκδήλωση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΒΑΣ
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