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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, για τη δυνατότητα ολιγοήμερων διακοπών, από τρείς 

έως επτά ημέρες, στο πλήρως ανακαινισμένο 
Παραθεριστικό μας Κέντρο στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας.
Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία της φύσης και του
εκπληκτικού περιβάλλοντος της Ευρυτανίας, με καταβολή συμβολικού 
ποσού, απαραίτητου για τη μελλοντική συντήρηση την ομαλή λειτουργία 
του Κέντρου και την κάλυψη του λειτουργικού του κόστους. (ΔΕΗ – ΟΤΕ - 
ΑΕΡΙΟ – ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ).

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται
για τη νέα περίοδο, 

από 24/03/2023 έως 30/06/2023,
να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση στα γραφεία της ΠΟΣΤ, 

είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10678 
είτε ηλεκτρονικά με αποστολή της αίτησης στο email : post@postnet.gr. 

έως 6/03/2023

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της
Π.Ο.Σ.Τ. στο τηλέφωνο 210 5200 301.

Το ποσό για κάθε διαμέρισμα (6 ατόμων) ορίζεται για τη συγκεκριμένη περίοδο :
• Για  τριήμερο (από Παρασκευή έως Κυριακή) στα 80 ευρώ.
• Για επταήμερο (από Παρασκευή έως Παρασκευή) στα 140 ευρώ.

* Όσοι ενημερωθούν ότι κληρώθηκαν, οφείλουν εντός 10 ημερών να αποστείλουν στον
τραπεζικό λογαριασμό των παραθεριστικών που τηρείται από την Π.Ο.ΣΤ στη EUROBANK
με IBAN: GR170 260 63 000000 70 200 55 41 44, το  ποσό που τους αναλογεί ώστε να
οριστικοποιηθεί η κράτησή τους και να αποστείλουν αντίγραφο της κατάθεσης αναγρά-
φοντας το όνομα τους στο e-mail της Π.ΟΣ.Τ. ή στο φαξ 2105201410. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορούν να συμμετάσχουν και οι Συνταξιούχοι ΕΛ.ΤΑ. - Μπορούν να κλείσουν ομα-
δικά όλο το κέντρο, τα Σωματεία μέλη της Π.Ο.Σ.Τ. και ο Σύλλογος Συνταξιούχων
ΕΛ.ΤΑ. (εκτός των περιόδων αιχμής).

Σας ευχόμαστε 
Ευχάριστη Διαμονή στο Κερασοχώρι 



A I T H Σ H

ONOMA:

EΠΩNYMO:

K.A.M.:

TAX.  KAT/MA:

THΛ.  YΠHPEΣIAΣ:

THΛ.  KINHTO:
(AΠAPAITHTA)

HMEPOMHNIA:

ΠPOΣ:  Π.O.Σ.T.

ΔIAXEIPIΣTIKH  EΠITPOΠH
ΠAPAΘEPIΣTIKΩN  KENTPΩN

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ  5  106 78   ΑΘΗΝΑ
Tηλ.  210 52.00.301
FAX: 210 52.01.410

Eπιθυμώ να κάνω διακοπές στο
Παραθεριστικό Kέντρο Kερασοχωρίου

o επταήμερο,  o τριήμερο,

από μέχρι

α) Mε την οικογένειά μου που αποτελείται από:

o σύζυγο,  o παιδιά,  o γονείς,  o αδέλφια

β) o Mε τ...ν συνοδό μου

γ) o Θα συγκατοικήσω με τ...ν συνάδελφο:

ONOM/MO:

YΠHPEΣIA: K.A.M.:

THΛ.:

δ) ΣYNOΛO  ATOMΩN:

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τη χρηματική
συμμετοχή των:

o 140,00 € για το επταήμερο

o 80,00 € για το τριήμερο

Aιτ
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