
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ....... 
ΕΠ/31-3-11 

Αθήνα, 31-3-2011 
 

Προς 
Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες 
∆ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε.  

Συνάδελφοι, 
Η Γ.Σ.Ε.Ε. επαναλαµβάνοντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΚΟΠΩΝ σας γνωστοποιεί την πρώτη εγκύκλιο για την φετινή περίοδο, η οποία 

περιλαµβάνει και συνεργασίες για το Πάσχα: 
 

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΝΑ TRAVEL  

Το πρόγραµµα των διακοπών περιλαµβάνει συνεργασία για το ΠΑΣΧΑ µε φιλοξενία των 

δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο HOLLIDAY INN στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

κατηγορίας DE LUX  και το ξενοδοχείο PALATINO στη Ζάκυνθο κατηγορίας Α΄. 
 

1.ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ HOLLIDAY INN DE LUX   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 22, 23, 24, 25-04-2011 & ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  
 

Τιµή µε πρωινό  

σε πλούσιο αµερικάνικο µπουφέ: 70 € το µονόκλινο ανά διανυκτέρευση 

                                                         80 € το δίκλινο ανά διανυκτέρευση 

                                                         90 € το τρίκλινο ανά διανυκτέρευση 
 

Τιµή µε ηµιδιατροφή, µε πρωινό και ένα γεύµα 3 πιάτων, χωρίς τα ποτά:  

                                                85 € το µονόκλινο ανά διανυκτέρευση 

                                              100 € το δίκλινο ανά διανυκτέρευση 

                                              115 € το τρίκλινο ανά διανυκτέρευση 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
Στην τιµή της ηµιδιατροφής στις 23/04/2011 περιλαµβάνεται πλούσιο πρωινό σε µπουφέ & το 

Αναστάσιµο δείπνο 4 πιάτων (χωρίς τα ποτά). 

Στην τιµή της ηµιδιατροφής στις 24/04/2011 περιλαµβάνεται πλούσιο πρωινό σε µπουφέ & το 

Πασχαλινό γεύµα 4 πιάτων (χωρίς τα ποτά). 
 

Παιδί 0-6 ετών στο ίδιο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ µε πρωινό ή µε ηµιδιατροφή 
 

2. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ: PALATINO ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A’ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 19/04/2011 – 28/04/2011 
 

Τιµή µε πρωινό  

σε αµερικάνικο µπουφέ: 45 € το µονόκλινο ανά διανυκτέρευση  

                                          50 € το δίκλινο ανά διανυκτέρευση 
 

3
ο
 άτοµο παιδί έως 12 ετών  12 € 

3
ο
 άτοµο ενήλικας 15 € 

 

Για ηµιδιατροφή: 15 € το άτοµο, για τους ενήλικες 
                               10 € το άτοµο, για παιδιά έως 12 ετών 
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Ο αριθµός των διανυκτερεύσεων δεν είναι δεσµευτικός. 
 

Στην τιµή της ηµιδιατροφής για τις 23/04/2011 θα περιλαµβάνεται πλούσιο πρωινό σε αµερικάνικο 

µπουφέ και ο Αναστάσιµος ∆είπνος. 
 

Στην τιµή της ηµιδιατροφής για τις 24/04/2011 θα περιλαµβάνεται πλούσιο πρωινό σε αµερικάνικο 

µπουφέ και το Πασχαλινό γεύµα. 
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το ΑΝΝΑ TRAVEL (Κουµπάρη 5 

Τ.Κ 106.74 Πλατεία Κολωνακίου) στο τηλ:210/3607222- fax: 210/3607221, για να εξασφαλίσει τις 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει 

προκαταβολή 50€. κατ’ άτοµο σε λογαριασµό τράπεζας που θα του δοθεί.  

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΑΝΝΑ TRAVEL, 

ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο ΑΝΝΑ TRAVEL την αξία της συµµετοχής του µείον 

το ποσό της προκαταβολής. Η Εξόφληση γίνεται 10 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία άφιξης στο 

ξενοδοχείο, µετρητοίς ή σε 24 άτοκες δόσεις µε πιστωτική κάρτα. 

 

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ FIVE CONTINENT CRUISES ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ. 

Η συνεργασία  περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 

ΑΝΕΜΟΛΙΑ, στην ΑΡΑΧΩΒΑ για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:www.anemolia.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

1/4/2011-31/3/2012 

∆ΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε ο δωµάτιο µε θέα βουνό   36€ 33€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δωµάτιο µε θέα ∆ελφούς   43€ 36€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο Superior δωµάτιο   57€ 50€ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µπουφέ 
• ∆είπνο σερβιριζόµενο  

• Χρήση Πισίνας & Γυµναστηρίου 

• Παιδιά έως 6 ετών ∆ωρεάν 

Στις 6 διανυκτερεύσεις η 7
η
 ∆ωρεάν. 

 

Επίσης οι παραπάνω τιµές δεν ισχύουν για την περίοδο Πάσχα, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, 
Θεοφανείων και Αποκριάς όπου θα διαµορφωθούν µετά από συνεννόηση. 
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε την Εταιρεία (ΤΗΛ:210/4291000 

FAX:210/4291332) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Εν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασµό 

που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η 

ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ώστε να 

αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 
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3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ HYDRAIKI-ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

Υ∆ΡΑ-ΠΟΡΟ-ΑΙΓΙΝΑ 

Η συνεργασία περιλαµβάνει µονοήµερες κρουαζιέρες µε προορισµό την Υ∆ΡΑ, τον ΠΟΡΟ 

και την ΑΙΓΙΝΑ 
1. Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/1/2011 

Έως 31/12/2011 

ΕΝΗΛΙΚΑΣ 50€ 

1
ο
 Παιδί έως 3 ετών ∆ΩΡΕΑΝ 

1
ο
  Παιδί 4-10 ετών  25€ 

2
ο
 παιδί ∆ΩΡΕΑΝ 

 

στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Γεύµα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. 

• ∆ιασκέδαση των επιβατών από ζωντανή ορχήστρα, χορευτικό συγκρότηµα µε παραδοσιακούς 
και λαϊκούς χορούς. 

• Λιµενικά τέλη 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

 

7:30 ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΥΛΗ Ε1 

8:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

11:15 ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ Υ∆ΡΑ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ 1ΩΡΑ & 45 ΛΕΠΤΑ 

13:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Υ∆ΡΑ 

14:10 ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ 50 ΛΕΠΤΑ 

15:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ 

16:10 ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ 2 ΩΡΕΣ 

18:10  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ 

19:40  ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε την Εταιρεία (ΤΗΛ:210/3230100 

FAX:210/3230108) για να εξασφαλίσει τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία για τη κρουαζιέρα. Ο κάθε δικαιούχος 

θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα 

ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- HYDRAIKI, ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στην Εταιρεία την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του 10 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 
 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ OLUMPIC KOSMAS  

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 

Ξενοδοχείο OLUMPIC KOSMAS, Χανιώτη Χαλκιδικής κατηγορία 3 αστέρων, για διαµονή 5 και 

πλέον διανυκτερεύσεων.  

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: 

Α΄OLYMPIC KOSMAS www. hotelolympickosma.gr 
ΤΗΛ: 23740/52580-FAX:23740/62130 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-15/6 

10/9-30/9 

16/6-20/7 

20/8-10/9 

21/7-19/8 

∆ΙΚΛΙΝΟ 

µε ηµιδιατροφή: 

all inclusine 

 

45€ 

55€ 

 

55€ 

68€ 

 

74€ 

92€ 
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1o Παιδί έως 6 ετών στο δίκλινο ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

1o Παιδί 6-12 ετών σε δίκλινο µε ηµιδιατροφή  

all  inclusine 

10€ 

15€ 

10€ 

15€ 

10€ 

15€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

µε ηµιδιατροφή 

all  inclusine 

 

68€ 

77€ 

 

77€ 

90€ 

 

103€ 

115€ 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ (4 ενήλικες) 

µε ηµιδιατροφή 

all  inclusine 

 

81€ 

99€ 

 

95€ 

108€ 

 

110€ 

129€ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (2 ενήλικες & 2 παιδιά) 

µε ηµιδιατροφή 

all  inclusine 

 

68€ 

77€ 

 

77€ 

90€ 

 

103€ 

115€ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (2 δίκλινα) 

µε ηµιδιατροφή 

all  inclusine 

 

75€ 

90€ 

 

90€ 

115€ 

 

126€ 

145€ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 

• ∆είπνο σε µπουφέ 
• Πλήρη διατροφή και ποτά(Προαιρετικά) 

• Έκπτωση 10% σε περίπτωση προεξόφλησης του συνολικού ποσού διαµονής 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 22/4-25/4 

∆ΙΚΛΙΝΟ την ηµέρα 

all inclusine 

 

70€ 

1o Παιδί έως 6 ετών στο δίκλινο ∆ΩΡΕΑΝ 

1o Παιδί 6-12 ετών σε  

all  inclusine 

 

15€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ την ηµέρα 

all  inclusine 

 

95€ 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ (4 ενήλικες) την ηµέρα 

all  inclusine 

 

110€ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (2 ενήλικες & 2 παιδιά) 

all  inclusine 

 

95€ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πλήρη διατροφή και ποτά(Προαιρετικά) 

• Τη Μ. Παρασκευή το µενού θα είναι νηστίσιµα 

• Το Μ. Σάββατο το µενού θα είναι νηστίσιµα και το βράδυ µαγειρίτσα  κ.λ.π 

• Την Κυριακή του Πάσχα αρνί σούβλας και ζωντανή µουσική 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2374/052580-52275 

FAX:2374/062130) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση. κατ’ άτοµο σε λογαριασµό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η 

κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ OLUMPIC KOSMAS ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ώστε 

να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 
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5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ LAGOMANDRA HOTELS 

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία 

LAGOMANDRA HOTEL και LAGOMANDRA BEACH HOTEL, πλήρως ανακαινισµένα το 2007, 

στη Σιθωνία Χαλκιδικής Α΄ κατηγορίας, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες   - site:www.lagomandra.gr 

Α΄ LAGOMANDRA HOTEL: 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-30/6 

1/9-20/10 

1/7-20/7 

23/8-31/8 

21/7-31/7 

 

1/8-22/8 

∆ΙΚΛΙΝΟ  80€ 
θέα θάλασσα 90 

100€ 
θέα θάλασσα 110 

120€ 
θέα θάλασσα 125 

140€ 
θέα θάλασσα 145 

JUNIOR SUITE 

32-34  τ.µ 

 

110€ 

 

130€ 

 

150€ 

 

170€ 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 

45τ.µ 

 

120€ 

 

160€ 

 

180€ 

 

200€ 

1
ο
 Παιδί έως 14 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί 2-14 ετών µόνο στη 

junior suite ή στη Μεζονέτα  
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

3
ο
 άτοµο άνω των 15 ετών 

µόνο στη Μεζονέτα 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 

Β΄ LAGOMANDRA BEACH 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-30/6 

1/9-20/10 

1/7-20/7 

23/8-31/8 

21/7-31/7 

 

1/8-22/8 

∆ΙΚΛΙΝΟ  

SUPERIOR 

 

90€ 

 

120€ 

 

130€ 

 

150 

∆ΙΚΛΙΝΟ SUPERIOR 

Με θέα θάλασσα 

 

95€ 

 

125€ 

 

140 

 

160€ 

Οικογενειακό ∆ωµάτιο 

24 τ.µ 

 

100€ 

 

140€ 

 

150€ 

 

170€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί έως 6  ετών µόνο στο 

οικογενειακό  

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

3
ο
 άτοµο άνω των12 ετών 10€ 10€ 10€ 10€ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• ∆ωµάτια πλήρως ανακαινισµένα µε κλιµατισµό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, µουσική σεσουάρ µαλλιών. 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ 
 

 3 διανυκτερεύσεις 4 διανυκτερεύσεις 
∆ΙΚΛΙΝΟ 255 € 310 € 

JUNIOR SUITE 405 € 460 € 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 450€ 500€ 

Τρίτο άτοµο ενήλικας  60€ 80 € 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών  στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί 2-12 ετών σε junior suite και 

Μεζονέτα 

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 
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Τρίτο άτοµο από 15 ετών και πάνω σε όλους 
τους τύπους δωµατίων 

20€ 20€ 

Στις παραπάνω προσφορές για ΠΑΣΧΑ περιλαµβάνεται: 
Ηµιδιατροφή και συµµετοχή στο Πασχαλινό πρόγραµµα 

• ΜΕΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 19:00-21:30 ∆είπνο µε νηστίσιµους και αρτύσιµους µπουφέδες. 
Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στο Νέο Μαρµαρά (6χλµ) 

• ΜΕΓ.ΣΑΒΒΑΤΟ:Παρακολούθηση της Λειτουργίας της Ανάστασης στο Νέο Μαρµαρά  

• ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:Αρνιά κοκορέτσια, µε πλούσιο εορταστικό µπουφέ, ορχήστρα µε 
ζωντανή µουσική. 

• ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωϊνό µπουφέ και ∆είπνο µπουφέ. 
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2375/072217-8 

FAX:2375/072009) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 45€ κατ’ άτοµο σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του 

δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία 

άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ LAGOMANDRA ώστε να 

αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 

 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΘΑΣΟΥ  

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ, Λιµενάρια Θάσου, κατηγορίας.3 αστέρων. 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:www.thalassies-hotel.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

ΜΑΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒ 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

∆ΙΚΛΙΝΟ  µε πρωϊνό 

40€ 

µε ηµιδιατροφή 

75€ 

µε ηµιδιατροφή 

80€ 

µε ηµιδιατροφή 

110 

Παιδί έως 6  ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Παιδί 6-12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ 15€ 20€ 25€ 

3
ο
  ενήλικας  

 

50% 50% 50% 50% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό. 

• Γεύµα ή ∆είπνο σερβιριζόµενο 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
 

ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ 50€ 
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ-FAX:2310/844183-

2593/51163) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν 

συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση. σε λογαριασµό τράπεζας που θα του δοθεί 

και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η κράτηση  

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ώστε να 

αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 
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Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 
 

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ epihotel ODYSSEAS ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ  

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο για 

την περίοδο του ΠΑΣΧΑ και του Αγίου Πνεύµατος. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

22/4-25/4 
 

82€  το άτοµο  

µε πρωινό µπουφέ και δώρο το Αναστάσιµο δείπνο 
 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

11/6-13/6 
 

72€  το άτοµο  

µε πρωινό µπουφέ  
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν στο τηλέφωνο 210/5244561 

FAX:210/5245155 για να εξασφαλίσει την κράτηση των δωµατίων. Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από 

την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα 

των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 

ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ODYSSEAS  ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

 

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ LESVOS INN & BELVEDERE AEOLIS 

RESORT HOTELS ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Το πρόγραµµα των διακοπών περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών 

τους στο Ξενοδοχείο LESVOS INN, Πύργοι Θερµής-Μυτιλήνη, κατηγορία πολυτελείας, και στο 

Ξενοδοχείο  BELVEDERE AEOLIS RESORT,Μόλυβος Μυτηλήνης  για διαµονή 4 και πλέον 

διανυκτερεύσεων.  

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: LESVOS INN 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/4-30/6 1/7-30/8 

 

1/9-30/10 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45 €  90 € 55 € 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 

µε ηµιδιατροφή 

35 € 55 € 35 € 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε τρίκλινο δωµάτιο 

µε ηµιδιατροφή (Ενήλικες)  
25 € 45 € 25 € 

1
ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων 15 € 20 € 15 € 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

•  ∆είπνο Μπουφέ 
• Ποτά και αναψυκτικά (εξαιρείται το εµφιαλωµένο νερό). 

• Γυµναστήριο, σάουνα, τζακούζι, χρήση πισίνας µε ξαπλώστρες και οµπρέλες, ιδιωτική 

παραλία, ξαπλώστρες, οµπρέλες, παιδική χαρά και γήπεδο µπάσκετ. 
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Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: Belvedere Aeolis hotel  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/4-30/6 

 

1/7-30/8 

 

1/9-30/10 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45 €  90 € 55 € 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 

µε ηµιδιατροφή 

35 € 55 € 35 € 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε τρίκλινο δωµάτιο 

µε ηµιδιατροφή (Ενήλικες)  
25 € 45 € 25 € 

1
ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων 15 € 20 € 15 € 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• All inclusive. 

• Γυµναστήριο, σάουνα, τζακούζι, χρήση πισίνας µε ξαπλώστρες και οµπρέλες, ιδιωτική 

παραλία, ξαπλώστρες, οµπρέλες, παιδική χαρά και γήπεδο µπάσκετ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ 
 

∆ΙΚΛΙΝΟ:  104€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ:  124€ 

ΣΟΥΙΤΑ:  134€ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ µε νηστίσιµους και αρτύσιµους µπουφέδες. 
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε τα Ξενοδοχεία (ΤΗΛ:2251/071781-4 

FAX:2251/071711& 22530/71772-71974-5 FAX:2253/71773) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες 

ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 40€ . κατ’ 

άτοµο στην διεύθυνση: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ LESVOS INN, ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ή 

Ξενοδοχείο  BELVEDERE AEOLIS RESORT,81108 Μόλυβος ΛΕΣΒΟΣ 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ LESVOS INN & BELVEDERE AEOLIS 

RESORT ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 
 

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑ ΓΣΕΕ & LOUIS HOTELS ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Το πρόγραµµα των διακοπών περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα 

LOUIS ΚΕΡΚΥΡΑ GOLF & LOUIS CORCYRA BEACH τεσσάρων αστέρων. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ 
LOUIS ΚΕΡΚΥΡΑ GOLF –ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

Τηλ:26610/24030 

 Παραµονή:3 νύκτες Παραµονή:4 νύκτες 
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 

µ ε θέα κήπος: 
 µε θέα θάλασσα: 

 

268 € 

285 € 

 

340 € 

364€ 

Το άτοµο σε οικογενειακό  δωµάτιο µε συρρόµενη 

µ ε  θέα κήπος: 
 µε θέα θάλασσα: 

 

285 

302 

 

364 

387 

1
ο
 Παιδί 2-12 ετών  στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 
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2
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων 

 

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Επιβάρυνση µονόκλινου 60% 60% 

Έκπτωση 3
ου

 ατόµου 25% 25% 

 

LOUIS CORCYRA BEACH - ΓΟΥΒΙΑ 

Τηλ:26610/90196 

 Παραµονή:3 νύκτες Παραµονή:4 νύκτες 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 

µ ε θέα κήπος: 
 µε θέα θάλασσα: 

 

250 € 

268 € 

 

319 € 

342€ 

Το άτοµο σε οικογενειακό  δωµάτιο µε συρρόµενη 

µ ε  θέα κήπος: 
 µε θέα θάλασσα: 

 

250 

268 

 

319 

342 

1
ο
 Παιδί 2-12 ετών  στο δωµάτιοτων γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Επιβάρυνση µονόκλινου 60% 60% 

Έκπτωση 3
ου

 ατόµου 25% 25% 

Στις παραπάνω προσφορές για ΠΑΣΧΑ περιλαµβάνεται: 
• Ηµιδιατροφή και εορταστικά προγράµµατα 

• Νηστίσιµοι και αρτύσιµοι µπουφέδες κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας. 
• Μεγάλη ποικιλία εδεσµάτων που συνοδεύει την µαγειρίτσα του Μ.Σαββάτου 

• Αρνιά σούβλας µε πλούσιο εορταστικό µπουφέ & ζωντανή µουσική, για την Κυριακή του 

Πάσχα. 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε τα Ξενοδοχεία για να εξασφαλίσει τις 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει 

προκαταβολή 40€. κατ’ άτοµο στην ανάλογη διεύθυνση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑ ΓΣΕΕ- 

LOUIS ΗOTELS ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 
 

10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ»  

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Νεοκλασικό  

Ξενοδοχείο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ», στην Πρέβεζα κατηγορίας 4 αστέρων. 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

1/4/2011-31/3/2012 

∆ΙΚΛΙΝΟ 

 

∆ΙΚΛΙΝΟ 

 

70€ 

 

1
ο
 & 2

ο
 παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο των 

γονέων 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µε παραδοσιακά εδέσµατα 
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Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:26820/23915 

FAX:26820/61474) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασµό 

που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η 

ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ» ώστε να 

αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 

 

11. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ MABELY ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στo Ξενοδοχείo 

MABELY στην Ζάκυνθο κατηγορίας 5 αστέρων, για διαµονή 5 και πλέον διανυκτερεύσεων. 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες   - site:www mabely.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-11/6 

2/10-31/10 

12/6-9/7 

11/9-1/10 

10/7-6/8 

28/8-10/9 

7/8-27/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 61,50 90,50 113 139,50 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε  

δίκλινο 

38,50€ 

θέα θάλασσα 

45 

56,50€ 

θέα θάλασσα 

63 

70,50€ 

θέα θάλασσα 

77 

87€ 

θέα θάλασσα 

93,5 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε  

JUNIOR SUITE 

 

83,50€ 

 

101,50€ 

 

115,50€ 

 

132€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
& 3ο  Παιδί 2-12 ετών 

στο δωµάτιο των γονέων 
-25% -25% -25% -25% 

3
ο
 άτοµο ενήλικας -25% -25% -25% -25% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

• Μόνο πρωινό µείωση 5 € το άτοµο την ηµέρα 

• Επιβάρυνση All inclusive 15 € το άτοµο την ηµέρα 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ 
 

 4 διανυκτερεύσεις 
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε  δίκλινο 180 € 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε  δίκλινο µε θέα θάλασσα 220€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε JUNIOR SUITE 350 € 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε σουίτα µε προσωπική πισίνα 450€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών  στο δίκλινο ∆ΩΡΕΑΝ 

1
ο
 & 2

ο
 Παιδί 2-12 ετών σε junior suite  ∆ΩΡΕΑΝ 

Τρίτο άτοµο ενήλικας  -30% 

Στις παραπάνω προσφορές για ΠΑΣΧΑ περιλαµβάνεται: 
• 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο  
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• 4 πλούσια πρωινά σε buffet 

• ∆είπνο µε νηστίσιµα εδέσµατα τη Μεγάλη Παρασκευή 

• Αναστάσιµο δείπνο µε πλούσιο buffet µετά την Ανάσταση και ελεύθερη κατανάλωση κρασιού 

• Πασχαλινό γλέντι µε παραδοσιακό οβελία την Κυριακή του Πάσχα και ελεύθερη κατανάλωση 

κρασιού, µε ορχήστρα και χορευτικο 

• Eλεύθερη χρήση γυµναστηρίου, sauna & hammam στο spa του ξενοδοχείου 

• Πασχαλινό δώρο κατά την άφιξη (λαµπάδες κλπ) 

• Late check out 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2695/041302 

FAX:2695/041301) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό 

Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του 

καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η 

κράτηση. 
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ MABELY ώστε να 

αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 

 
 

Συνάδελφοι, 

Σας ενηµερώνουµε ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη εγκύκλιος µε 
συνεργασίες για το καλοκαίρι. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση να επικοινωνείτε µε το Οργανωτικό Τµήµα 

της ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα:210/82 02 111, 82 02 108 και 82 02 128. 

 

Επίσης, επειδή έχουµε γίνει αποδέκτες παραπόνων, παρακαλούµε το 

συντοµότερο δυνατόν να ενηµερώσετε τα Σωµατεία Μέλη σας, για 

τις παραπάνω συνεργασίες, διότι υπάρχουν και συνεργασίες που 

περιλαµβάνουν την περίοδο του ΠΑΣΧΑ. 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 

 

 

Συνηµµένα: 11 ειδικά σηµειώµατα 


