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 Θερινές και όχι μόνο Διακοπές 
 

Συνεργασία με Ekdromi.gr για 
παροχή προσφορών προς τα μέλη 

μας. 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

 

Ο Σύλλογός μας πιστός στις καταστατικές του αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών 

του προχωρά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία στην Ελλάδα, το 

www.Ekdromi.gr  

 

Πλέον, μέσω της συνεργασίας αυτής, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε Αποκλειστικές Παροχές 

και Εξαιρετικές τιμές σε προσφορές  που φτάνουν μέχρι και το -63% έκπτωση! 

 

Για να δείτε τις προσφορές, θα πρέπει να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και να συμπληρώσετε τα 

στοιχεία σας. Στο πεδίο «Κωδικός εγγραφής / εταιρείας» βάζετε τον ΚΩΔΙΚΟ: SETT2019! (με αυτό τον 

τρόπο γίνεται η αναγνώριση και η τοποθέτηση στο ειδικό περιβάλλον) 

https://www.ekdromi.gr/auth/register/index/sett. 

 

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο ekdromi.gr θα πρέπει να συνδεθείτε με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό 

σας, να μεταβείτε στην ενότητα ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ > Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ > ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και 

στο πεδίο «Κωδικός εταιρείας» να καταχωρήσετε τον κωδικό εγγραφής εταιρείας που σας έχει δοθεί 

(SETT2019!). 

 

    
 
 

 

http://www.ekdromi.gr/
https://www.ekdromi.gr/auth/register/index/sett
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Μετά την επιτυχή εγγραφή και σύνδεσή σας θα μπορέσετε να επισκεφθείτε την ειδική ενότητα με όλες 

τις αποκλειστικές προσφορές για τα μέλη μας.  

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι, όλες οι κρατήσεις είναι κατόπιν διαθεσιμότητας του κάθε ξενοδοχείου και αφού 

προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Ekdromi.gr στο τηλέφωνο 210 3009613 το οποίο λειτουργεί από 

Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-18.00 και Σάββατο 10.00-15.00. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

 


