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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  
Συνάδελφοι,  

 
Όπως γνωρίζετε, με την από 28/6/2019 Ανακοίνωσή μας, την Κυριακή 14 Ιουλίου 

2019 και ώρα 10:30 πμ  στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52 Αθήνα,                           
θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΑΤΠΠΕΑΤΕ με θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης αυτά που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω των σοβαρών θεμάτων που θα συζητηθούν και 

προκειμένου να διευκολύνει τη μαζική συμμετοχή των μελών στη Συνέλευση αποφάσισε     

(στη συνεδρίαση της 20ής/6/2019) να συμβάλει στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
των μελών του Ταμείου, ως εξής : 

 
1.     Για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου θα καλύψει: χιλιομετρική αποζημίωση 0,25 €/χλμ                    
για μετακίνηση ενός (1) ατόμου, και 0,30 €/χλμ για μετακίνηση δύο (2) και πλέον 

ατόμων με το ίδιο αυτοκίνητο, καθώς επίσης και τα έξοδα διοδίων με προσκόμιση 
των σχετικών αποδείξεων.  
2.     Για μετακίνηση με ΚΤΕΛ ή τρένο, θα καλύψει το 100% της αξίας του 

αντίστοιχου εισιτηρίου με επιστροφή, με την προσκόμιση του εισιτηρίου.  
3.     Για μετακίνηση από νησιά με πλοίο, θα καλύψει το 100% του ακτοπλοϊκού 

εισιτηρίου Β’ θέσης και για μετακίνηση από απομακρυσμένα νησιά με πλοίο                                
το 100% του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου Β’ θέσης με καμπίνα, με την προσκόμιση 

του εισιτηρίου.  
4.     Για μετακίνηση από απομακρυσμένες περιοχές και νησιά με αεροπλάνο θα καλύψει                     

το 100% του αεροπορικού εισιτηρίου, με την προσκόμιση του εισιτηρίου, χωρίς 

διανυκτέρευση.  
5.     Για μετακίνηση από απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ, ή από νησιά με πλοίο,                 

θα καλύψει επιπλέον και έξοδα μιας διανυκτέρευσης έως 40€ το άτομο, με 
σχετική πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου.  
6.     Για μετακίνηση από απομακρυσμένες περιοχές και νησιά με αεροπλάνο, θα καλύψει 

και έξοδα μιας διανυκτέρευσης έως 40€ το άτομο, με σχετική πρωτότυπη 
απόδειξη ξενοδοχείου, στις περιπτώσεις που λόγω των δρομολογίων δεν                       

θα είναι εφικτή  η επιστροφή στον τόπο διαμονής  αυθημερόν μετά το πέρας   
της συνέλευσης.  

 

Η καταβολή των εξόδων διαμονής και οδοιπορικών θα γίνει μετά από έλεγχο                     
των δικαιολογητικών, με πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                
Η Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

 

Ακριβή Γιαννοπούλου  


