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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει για τα μέλη του 

λεκανοπεδίου Αττικής τις ακόλουθες μονοήμερες εκδρομές. 
 

1. Παρασκευή 15/4/2016: ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΑΡΑΧΟΒΑ. Περιλαμβάνονται: μεταφορά 

με πολυτελή πούλμαν, αρχηγό – συνοδό. Τιμή συμμετοχής για τα μέλη μας και τους 

συνοδούς τους 13€ το άτομο. 
 

2. Τρίτη 19/4/2016: ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ. Περιλαμβάνονται: μεταφορά με πολυτελή 

πούλμαν, αρχηγό – συνοδό. Τιμή συμμετοχής για τα μέλη μας και τους συνοδούς τους 

14€ το άτομο. 
 

3. Τρίτη 17/5/2016: ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ. Περιλαμβάνονται: 

μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, αρχηγό – συνοδό. Τιμή συμμετοχής για τα μέλη μας 

και τους συνοδούς τους 14€ το άτομο. 

 

4. Τρίτη 24/5/2016: ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΣΠΑ -ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ. 

Περιλαμβάνονται: μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, αρχηγό – συνοδό. Τιμή συμμετοχής 

για τα μέλη μας και τους συνοδούς τους 13€ το άτομο. 

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής από ΤΡΙΤΗ 05/04/2016 και ώρες 9:00-11:00 

έως εξαντλήσεως των θέσεων στα γραφεία του Συλλόγου, Λέκκα 23-25 (β΄ όροφος ), Αθήνα, 

τηλ. 210 36.28.168 ή 210 36.18.747. 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδρομή απαραίτητη είναι η συμπλήρωση 

συγκεκριμένου αριθμού θέσεων.  

 

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΣΧΑ 
 

 

Το πρακτορείο «MANESSIS TRAVEL» (Φιλελλήνων 4, Αθήνα, τηλ 210 3290100) 

προσφέρει τις κάτωθι εκδρομές στα μέλη μας. 

  

Παρασκευή 29/4/2016-Δευτέρα 2/5/2016: ΑΘΗΝΑ ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ – 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ – ΠΑΤΡΑ – ΓΥΡΟΣ ΤΡΥΧΩΝΙΔΟΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ με 

πούλμαν (3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο AITOREL ACHAIA BEACH 4*) Ημιδιατροφή 



με αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό γεύμα. Την Κυριακή του Πάσχα με πλήρη διατροφή. 

Απεριόριστα ποτά στα φαγητά. τιμή μέλους 181€ μη μέλους 259€ το άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο. Με Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πλήρη διατροφή και απεριόριστα ποτά τιμή μέλους 125€ 

μη μέλους 179€ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. 

 

Παρασκευή 29/4/2016-Δευτέρα 2/5/2016: ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΕΡΟΠΟΛΗ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ – ΑΘΗΝΑ με πούλμαν (3 διανυκτερεύσεις 

στο ξενοδοχείο Elite city Resort 4*) Ημιδιατροφή με αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό 

γεύμα. Την Κυριακή του Πάσχα με πλήρη διατροφή όπου απεριόριστα ποτά τιμή μέλους 200€ 

μη μέλους 287€ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Με Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πλήρη διατροφή 

και απεριόριστα ποτά τιμή μέλους 160€ μη μέλους 229€ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. 

 

 

Το πρακτορείο «ΟΜΟΝΟΙΑ TOURS» (Θέμιδος 6, Μαρούσι, τηλ 210 8028500) προσφέρει 

την κάτωθι εκδρομή με ειδική τιμή στα μέλη μας 

 

Πέμπτη 28/4/2016-Δευτέρα 2/5/2016: ΑΘΗΝΑ– ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  - ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – 

ΑΘΗΝΑ με πούλμαν (4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Portes Beach hotel 4*) 

Ημιδιατροφή με αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό γεύμα τιμή μέλους 167€ μη μέλους 239€ το 

άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. 

 

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκδρομή του πρακτορείου 

«OMONOIA TOURS» οφείλει να επικοινωνήσει στο τηλ 210 8028500 και για τις εκδρομές του 

πρακτορείου «MANESSIS TRAVEL» στο τηλ. 210 3290100.  Επισημαίνουμε ότι κάθε 

συνταξιούχος έχει το δικαίωμα για ένα συνοδό ο οποίος πληρώνει και αυτός την τιμή μέλους. 

Εξαιρούνται της επιδοτήσεως του επιπλέον συνοδού ζευγάρια που τυγχάνει να είναι και οι  δύο 

συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 

 

Στο  πλαίσιο της  πολιτικής  του ΣΣΤΕ  για τη διοργάνωση  πολιτιστικών και 

επιμορφωτικών δράσεων  για τα μέλη μας ,  σας  ενημερώνουμε  ότι θα  λειτουργήσει  δωρεάν  

πρόγραμμα  με θέμα  "Τα  καθημερινά  Αγγλικά" .  

Το πρόγραμμα  έχει  στόχο  τη  διδασκαλία  της  καθομιλουμένης  αγγλικής  γλώσσας,  

με έμφαση στην  εξοικείωση της  χρήσης της.   Απευθύνεται  τόσο  (α) σε όσους  διαθέτουν 

κάποιες  γνώσεις της  αγγλικής, σε όσους επιθυμούν  να  τις επικαιροποιήσουν,  να  τις 

ξαναθυμηθούν,  να τις εμπλουτίσουν  και να τις εξασκήσουν  στην  πράξη,    όσο και    (β) σε  

όσους  θέλουν  να  ξεκινήσουν τώρα  τη  γνωριμία  τους  με τη  γλώσσα αυτή. 

Το  πρόγραμμα είναι  ειδικά  σχεδιασμένο  για  ενήλικες και τα μαθήματα τα παραδίδει 

εθελοντικά η συνάδελφος Πωλέττα Λαμπροπούλου (κάτοχος διπλώματος Αγγλικής γλώσσας). 

Θα  λειτουργεί  κάθε  Δευτέρα  10:30 - 12:00 στους  χώρους του  ΣΣΤΕ. 

Για δηλώσεις συμμετοχής: στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας 210 36.28.168 & 

210 36.18.747, μέχρι  15 Απριλίου. 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


