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 ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ -  ΔΙΟΓΕΝΗΣ Studio 24/1/2014 
 

Με ευχαρίστηση σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να 

διοργανώσει την κοπή της πίττας του Συλλόγου στο ΔΙΟΓΕΝΗΣ STUDIO (Λεωφ. Συγγρού 

259 & Αμφιθέας) στις 24 Ιανουαρίου 2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα 22.00. έως 

1.30,  το  καλλιτεχνικό πρόγραμμα  πλαισιώνουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη & η 

Ελευθερία Αρβανιτάκη.  

Τιμή συμμετοχής ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ € 25  (την τιμή μέλους δικαιούται ο ή η συν/χος με 

ένα άτομο συνοδό) για ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ € 50. Περιλαμβάνονται: είσοδος, Α΄ΕΠΙΛΟΓΗ: ένα 

μπουκάλι κρασί ανά 2 άτομα, φρούτα ή καναπεδάκια ( γραβιέρα & γαλοπούλα) & ξηροί 

καρποί. Β΄ΕΠΙΛΟΓΗ: ένα μπουκάλι ουίσκι  ανά 4 άτομα, φρούτα ή καναπεδάκια (γραβιέρα & 

γαλοπούλα) & ξηροί καρποί. 

 Οι προσκλήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία του Συλλόγου  Λέκκα 23 -25, 2ος 

όροφος, 10 π.μ. με 1 μ.μ. καθημερινώς, από 23/12/2013 και μέχρι εξαντλήσεως των 

(με την αγορά των προσκλήσεων θα γίνεται και η κράτηση του τραπεζιού. Θα 

κρατηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας  καθότι ο αριθμός των κρατήσεων είναι 

σχετικά περιορισμένος).  

 
 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Ο Σύλλογός μας με την συνεργασία της ΟΣΤΟΕ προχώρησε σε συμφωνία με τον Ο.Α.Σ.Α. και θα διαθέσει 

και φέτος κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με τη σχετική έκπτωση που 

πετύχαμε τα τελευταία χρόνια. 

H νέα περίοδος αναφέρεται στις ημερομηνίες από 1η Φεβρουαρίου 2014 έως την 31η Ιανουαρίου 2015, 

με τις παρακάτω κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιμές: 

Νο 1  347 €  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ Λεωφορεία - Τρόλεϊ – Τραμ – Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο – Μετρό (μέχρι 

το Κορωπί) και Προαστιακό (στο τμήμα της γραμμής Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί) 

Νο 2  154 € ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΙ ΤΡΑΜ (εξαιρούνται οι γραμμές express του 

Αεροδρομίου και το τμήμα Βάρκιζα – Σαρωνίδα της γραμμής Ε22) 

Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, έχουν έκπτωση 50% και ΔΕΝ ισχύουν για αυτούς οι παραπάνω 

ρυθμίσεις. 

Οι συνάδελφοι δικαιούνται να προμηθευτούν ετήσια κάρτα και για τα μέλη της οικογένειάς τους. 

Η διαδικασία είναι απλή. Μαζί με το ισόποσο της κάρτας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 

τη σχετική αίτηση να προσκομίσουν απαραίτητα μια φωτογραφία στα γραφεία του Συλλόγου 

(Λέκκα 23 - 25, 2ος όροφος, τηλ. 210 3628168) έως και Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 και 

από ώρα 9.30 π.μ. – 12.00 μ.  Οι προθεσμίες θα τηρηθούν αυστηρά. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  & ευχές για καλές γιορτές 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  


