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Αξιότιμε κ. Κοφπκα,  
 
ε ςυνζχεια εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εκ μζρουσ ςασ, με χαρά ςασ γνωςτοποιοφμε 

ότι το Σ.Τ.Π.Ε.Σ., μαηί με τα παιδιά των εργαηομζνων ςτθν Εκνικι Σράπεηα, ζχει τθ 

δυνατότθτα να φιλοξενιςει και παιδιά μελϊν του Φορζα ςασ ςτισ μόνιμεσ 

εγκαταςτάςεισ των καταςκθνϊςεϊν του ςτο άνθ Χαλκιδικισ και ςτθ Λοφτςα 

Πρεβζηθσ. 

Για τθν καταςκινωςθ Χαλκιδικισ ζχουμε τθ δυνατότθτα να διακζςουμε ςτο 

φλλογό ςασ είκοςι (20) κζςεισ ςε κάκε καταςκθνωτικι περίοδο και για τθ Λοφτςα 

Πρεβζηθσ δζκα (10) κζςεισ αντίςτοιχα.  

 

Προκειμζνου να ενθμερωκείτε για τισ καταςκθνϊςεισ του Σαμείου μασ, ςασ 

αποςτζλλουμε πλθροφοριακό υλικό με το ενδεικτικό πρόγραμμα διατροφισ και 

ψυχαγωγίασ και χρθςτικζσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και το πρόγραμμα λειτουργίασ των 

καταςκθνϊςεων του Σ.Τ.Π.Ε.Σ. περιόδου 2015, ϊςτε τα ενδιαφερόμενα μζλθ ςασ να 

επιλζξουν καταςκθνωτικζσ περιόδουσ, ανάλογα με τισ προτιμιςεισ τουσ και τισ 

θλικίεσ τουσ. Πλθροφορίεσ επίςθσ μποροφν τα μζλθ ςασ να λαμβάνουν από το site 

του ΣΤΠΕΣ (www.typet.gr) και ςτα τθλζφωνα 2310.281399 και 2310.227991.  

 

θμειϊνεται ότι, για λόγουσ αρχισ και φιλοςοφίασ, ςτισ καταςκθνϊςεισ του ΣΤΠΕΣ 

δε λειτουργεί κυλικείο, και ςυνεπϊσ, όλοι οι καταςκθνωτζσ, για όςο διάςτθμα 

παραμζνουν ςτισ καταςκθνϊςεισ μασ, δεν υποβάλλονται ςε καμία επιπλζον 

οικονομικι επιβάρυνςθ πζραν τθσ αρχικισ ςυμφωνθμζνθσ τιμισ, αφοφ όλα τα είδθ 

κυλικείου (χυμοί, παγωτά, ςνακσ, γλυκά κλπ) τουσ παρζχονται δωρεάν από τθν 

καταςκινωςθ κακθμερινά. 

 

Οι δφο καταςκθνωτικζσ περίοδοι του ΣΤΠΕΣ για το ζτοσ 2015 είναι διάρκειασ 22 

διανυκτερεφςεων και θ τιμι ςυμμετοχισ που ειδικά για εςάσ προςφζρουμε για 

http://www.typet.gr/


κάκε ςυμμετζχοντα καταςκθνωτι/τρια, ανζρχεται ςτο ποςό των 28,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ανά διανυκτζρευςθ, ιτοι 616,00€ για πλιρθ 

καταςκθνωτικι περίοδο.  τθν περίπτωςθ που κάποιοσ καταςκθνωτισ/τρια 

παραμείνει ζωσ και δζκα πζντε (15) διανυκτερεφςεισ, το ςυνολικό τελικό τίμθμα κα 

είναι αναλογικό, ενϊ για παραμονι άνω των 15 διανυκτερεφςεων, κα καταβλθκεί 

ςτο ΣΤΠΕΣ το ςυνολικό ποςό (616,00€). 

 

Ευελπιςτϊντασ ςτθ ςυνεργαςία μασ, τελοφμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε πρόςκετθ 

πλθροφορία και διευκρίνιςθ.   

 

Με τιμι, 

Θεςςαλονίκθ, 20 Μαϊου 2015 

ΣΤΠΕΣ 

Τγειονομικό υγκρότθμα Θεςςαλονίκθσ 
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