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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΠΟΣΔΕΠ, ΑΘΗΝΑ 22-24/2/2019

ΣΥΝΕΔΡΩΝ και ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕ (4 η Συνεδρίαση, 28 Νοεμβρίου 2018 ), ενημερώνουμε
τους συναδέλφους συνέδρους τα ακόλουθα:
1. Τα έξοδα μετάβασης των συνέδρων θα καλυφθούν από την Ομοσπονδία με βάση τον
οικονομικότερο τρόπο μετακίνησης και ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο, με τον
τρόπο που έγινε και στο προηγούμενο Συνέδριο.
Για την αποζημίωσή τους οι σύνεδροι θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία της
Ομοσπονδίας τα αντίστοιχα παραστατικά σύμφωνα με τη φόρμα που επισυνάπτεται.
Οι κατά τόπους Σύλλογοι καλούνται να καλύψουν την διαφορά για τη μετακίνηση των μελών
τους εφόσον οι σύνεδροι αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν ακριβότερο μέσο.
2. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ότι η ομοσπονδία καλύπτει την διανυκτέρευση σε δίκλινα
δωμάτια για Παρασκευή και Σάββατο 22-23 Φεβρουαρίου στα ξενοδοχεία:

 Embassy, (Τιμ. Βάσσου 22, τηλ 210 6415000 www.embassyhotel.gr)
 Ilisia Hotel, (Μιχαλακοπούλου 25, 11528 τηλ (+30) 210 7244051, Fax (+30)
2107241847 www.ilisiahotel.gr
email: ilisia@ath.forthnet.gr
ilisia.hotel@gmail.com).
Το κόστος διαμονής τους σε δίκλινο δωμάτιο θα καλυφθεί απ’ ευθείας από την
Ομοσπονδία (δε θα χρειαστεί να πληρώσουν οι ίδιοι). Όποιος προτιμήσει μονόκλινο θα
πληρώσει όλο το κόστος στο ξενοδοχείο και θα λάβει από την ομοσπονδία την αποζημίωση
του δίκλινου η οποία ορίζεται σε 40 ευρώ/άτομο/διανυκτέρευση.
Οι σύνεδροι κλείνουν μόνοι τους ή ανά δύο, τα δωμάτια, επικοινωνώντας απευθείας με το
ξενοδοχείο δηλώνοντας συγχρόνως ότι η κράτηση αφορά το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.
Σημειώσατε ότι οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, διαφορετικά τα δωμάτια θα
βρίσκονται στη διάθεση του ξενοδοχείου.
Όσοι επιθυμούν να διανυκτερεύσουν σε άλλο ξενοδοχείο θα αποζημιωθούν με το ποσό των
40 ευρώ/άτομο/διανυκτέρευση μετά την υποβολή της προαναφερόμενης φόρμας που
επισυνάπτεται.
Οι τιμές που έχουμε από τα άλλα ξενοδοχεία που απευθυνθήκαμε είναι στο:
AIROTEL GROUP OF HOTELS


το STRATOS VASSILIKOS, 114, Michalakopoulou Street, 11527 Athens Greece,
Phone+30 210 6400720 Fax +30 210 6400750 E-mail:groups@airotel.gr

-Δίκλινο Δωμάτιο για χρήση Μονόκλινου: €80.00
-Δίκλινο Δωμάτιο για χρήση Δίκλινου: €80.00
(επισυνάπτεται reservation form )
Σε κάθε περίπτωση οι σύνεδροι θα πληρώσουν τα έξοδα μετακίνησης οι ίδιοι και θα
αποστείλουν στην συνέχεια τα σχετικά παραστατικά (εισιτήρια, απόδειξη αγοράς εισιτηρίου,
κάρτες επιβίβασης και απόδειξη ξενοδοχείου σε περίπτωση διαμονής σε ξενοδοχείο εκτός των
ξενοδοχείων Εmpassy και Ilissia Hotel) και την επισυναπτόμενη φόρμα συμπληρωμένη στη
γραμματεία της Ομοσπονδίας (posdep.gr@gmail.com) για να αποζημιωθούν.

STRATOS VASSILIKOS HOTEL
&
ΑLEXANDROS HOTEL
<<ΠΟΣΔΕΠ>>
22-24/02/2019
RESERVATION FORM
Please complete the required form & return by fax or e-mail

Phone+30 210 6400720

Fax +30 210 6400750

E-mail:groups@airotel.gr

ΕΠΟΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

E-MAIL:

FAX

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ :

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ :

Μονόκλινο:

80€ included breakfast

Δίκλινο

80€ included breakfast

Οι συγκεκριμένες τιμές ισχύουν με τους ισχύοντες φόρους. Σε περίπτωση μεταβολής αυτών, οι τιμές
ενδέχεται να μεταβληθούν.

Tα δωμάτια διατίθενται εως εως τις 05/02. Μετα το πέρας της Option θα διατίθενται κατόπιν
διαθεσιμότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
Κατόπιν επιβεβαίωσης να δοθεί πιστωτική κάρτα για την χρέωση προκαταβολής της 1η βραδιάς
(μη επιστρεψιμη)
Εξόφληση στο ξενοδοχείο.

Από 1η Ιανουαρίου 2018 εφαρμόζεται o φορος διανυκτέρευσης σε όλες τις διαμονές επιπλέον των δοθέντων
τιμών: 3€ ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται κατά την άφιξη στο
ξενοδοχείο από τους πελάτες ή από την εταιρία/γραφείο και η έκδοση απόδειξης θα είναι ανα δωμάτια
ονομαστικά (στο όνομα διαμένοντα) .
Ακυρωτική Πολιτική
 Σε περίπτωση ακύρωσης 24 ωρες πριν την αφιξη χρέωση ακυρωτικών 100%.

Name of Card Holder:

Card No:

Card expiry date:

Υπογραφη:

Ημερομηνια:

