
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ....... 
ΕΠ/27-5-08 

Αθήνα, 27-5-08 
Προς 
Τις Οµοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα ∆ύναµης 
Γ.Σ.Ε.Ε.  

Συνάδελφοι, 
Σε συνέχεια της Εγκυκλίου µας υπ’ αριθµ 3/3-4-2008, που αφορά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ, η Γ.Σ.Ε.Ε. σας γνωστοποιεί και τη συνεργασία της για τη 
περίοδο των φετινών διακοπών, µε τα παρακάτω Ξενοδοχεία. 
 
1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑRISTOTELES HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  
H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ΗΟΤΕL 
ARISTOTELES, κατηγορία Α΄, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 50µ. από τη θάλασσα και 
λειτουργεί όλο το χρόνο. ∆ιαθέτει SPA,πισίνα, θερµαινόµενη πισίνα, σάουνα, χαµάµ, Jacuzzi, 
γυµναστήριο, παιδική χαρά, γήπεδα & νεροτσουλήθρες. 
 
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: -site:www.aristoteles.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
 

1/5-20/5 
1/10-31/10

21/5-10/7 
3/9-30/9 

11/7-29/7 
25/8-2/9 

30/7-24/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45€ 54 69€ 110€ 
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα  

σε δίκλινο δωµάτιο 
 

26€ 
 

30 
 

44€ 
 

59€ 
STUDIO (έως 4 άτοµα) 30€ 36 56€ 75€ 
ΜΕΖΟΝΕΤΑ (2-4 άτοµα) 90€ 110 145€ 215€ 

1ο Παδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των 
γονέων 

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των 
γονέων 

50% 50% 50% 50% 

3ο άτοµο ενήλικας 30%  
Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 
• ∆είπνο µπουφέ επίσης µε µεγάλη ποικιλία από ζεστά και κρύα εδέσµατα, φρούτα και γλυκά 
• Τιµές all inclusive:16€ το άτοµο άνω των 13 ετών – 12€ 3-12 ετών 
• Υπηρεσίες και φόρους. 
 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2377/024025-27 

FAX:2377/024000) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 
δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε διεύθυνση ή 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- ARISTOTELES  
HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 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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2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ MATILDA ΖΑΚΥΝΘΟΥ. 
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 
MATILDA Βασιλικό Ζακύνθου Β΄ Κατηγορίας (superior), για διαµονή 7 και πλέον 
διανυκτερεύσεων. 
  
 Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.matildahotel.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
 

1/6-13/6 
 

14/6-14/7 
28/8-30/9 

15/7-27/8 
 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο  
δωµάτιο ισογείου 

 
32€ 

 
37€ 

 
42€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο  
δωµάτιο ορόφου 

 
37€ 

 
39€ 

 
45€ 

1ο Παιδί 3-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων 12€ 14€ 16€ 
2ο Παιδί 3-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων 14€ 15€ 17€ 

3ο άτοµο άνω των 12 ετών 14€ 17€ 25€ 
Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)  

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µπουφέ µε ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 
• Υπηρεσίες και φόρους. 
• Χρήση πισίνας, οµπρέλες και ξαπλώστρες 
• Παιδική χαρά 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε τα κεντρικά γραφεία του Ξενοδοχείου 

στην Αθήνα (ΤΗΛ:210/6232106 FAX:210/6230789) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 50€ 
κατ’ άτοµο στον λογαριασµό ALPHA BANK ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κατάστηµα 772, Αριθ. Α500/578, για τη 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΞΤΕΕ 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 
MATILDA ΖΑΚΥΝΘΟΥ 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. 
 
3.. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ OLUMPIC KOSMAS ΧΑΝΙΩΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ξενοδοχείο 
OLUMPIC KOSMAS στη Χανιώτη  Χαλκιδικής , για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 
 
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:site:www.hotelolumpickosma.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
 

1/6-30/6 
25/8-30/9 

1/7-27/7 28/7-24/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα  
σε δίκλινο δωµάτιο 

µε πρωινό: 
µε ηµιδιατροφή: 

all inclusine 

 
 
25€  
29€ 
37€ 

 
 
35€ 
42€ 
49€ 

 
 
39€ 
48€ 
60€ 

1o Παιδί 6-12 ετών ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 
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2o Παιδί 2-12 ετών µε πρωινό 

µε ηµιδιατροφή 
all  inclusine 

5€ 
10€ 
15€ 

5€ 
10€ 
15€ 

5€ 
10€ 
15€ 

3ο άτοµο άνω των 12 ετών 10€ 
15€ 
20€ 

10€ 
15€ 
20€ 

10€ 
15€ 
20€ 

1ο Παιδί έως 6 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)  
Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 
• ∆είπνο σε µπουφέ(Προαιρετικά) 
• Πλήρη διατροφή και ποτά(Προαιρετικά) 
• Υπηρεσίες και φόρους. 
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. 
 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΟUROS ΠΑΡΟΥ 
Η συµµετοχή περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 

ΚΟUROS Νάουσα Πάρου , για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 
1/5-31/5 
1/10-31/10 

1/6-30/6 
11/9-30/9 

1/7-19/7 
26/8-10/9 

20/7-25/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

 
30€ 

 
40€ 

 
50€ 

 
60 

∆ΙΚΛΙΝΟ  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

 
40€ 

 
50€ 

 
70€ 

 
80€ 

 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2284/051000 

FAX:2284/051688) 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 
ΚΟΥROS 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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Συνάδελφοι, παρακαλούµε ΑΜΕΣΑ να ενηµερώσετε τα Σωµατεία Μέλη σας για τις παραπάνω 
επιπλέον συνεργασίες και προσφορές. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ 
 
Συνηµµένα: 4 ειδικά σηµειώµατα 


