
 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 10   &  ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος ΟΡΟΦΟΣ) 
105 64  ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.210/ 32.24.989   - 210/ 32.32.523    FAX 210/ 32.30.414                       
ΕΤΟΣ   ΙΔΡΥΣΗΣ   1945 
www.osyate.gr 
e-mail: osyate@osyate.gr – osyate45@otenet.gr 
support@osyate.gr – osyate45@osyate.gr 

 
ΑΠ:354        ΑΘΗΝΑ,5/10/2021 

 
 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ ΣΤΗΝ 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 17/10/2021. 

Λόγω των σοβαρών θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν στην Γενική 
Συνέλευση στηνΑθήνα και λόγω των περιορισμών που ισχύουν σε εφαρμογή 
των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς covid-
19, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΥΑΤΕ αποφάσισε να διευκολύνει τη 
συμμετοχή των μελών του και να καλύψει: 
 

 Με  ΙΧ αυτοκίνητο 
0,25 € ανά χλμ για μετακίνηση (1) ατόμου ( οδηγός),συν τα έξοδα διοδίων με 
τη προσκόμιση των αντίστοιχων αποδείξεων όπου υπάρχουν. 
0,30 € / χλμ για μετακίνηση  2 ατόμων  και άνω. 
 

 Με ΚΤΕΛ ή ΠΛΟΙΟ ή ΤΡΑΙΝΟ 
Το αντίτιμο του εισιτηρίου Β΄θέσης όπου υπάρχει, για μετακινήσεις με την 
υποχρέωση προσκομισής του στον ΟΣΥΑΤΕ. 
 

 Με ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ  
Το 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου για απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, 
με την υποχρέωση προσκόμισής του στον ΟΣΥΑΤΕ. 
 

 ΕΠΙ  ΠΛΕΟΝ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΑΝΩ ΤΩΝ  250 ΧΛΜ 
- 20 € εφάπαξ για  λοιπά  έξοδα  σε κάθε  μέλος ( χωρίς απόδειξη ). 
- Μέχρι 70 € δαπάνη ξενοδοχείου για  (1)  διανυκτέρευση, μετά από 

τη προσκόμιση σχετικής απόδειξης. 
 

Όλες οι παραπάνω δαπάνες μετακινήσεων ισχύουν αντίστοιχα και για 
τις δαπάνες επιστροφής.  

Τα όποια έξοδα των  tests  που αφορούν  τον εντοπισμό  του covid – 
19  και προβλέπονται από το Νόμο ή κριθούν απαραίτητα,  για τη διαμονή των 
συνεταίρων στα ξενοδοχεία  θα καλυφθούν  από το Συνεταιρισμό, μετά την 
προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων. 

Σε κάθε περίπτωση η προσέλευση θα ελεγχθεί από την κατάσταση 
ψηφισάντων της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Σας γνωρίζουμε  ότι η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνει  μετά  από 
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σχετικό έλεγχο  των παραστατικών από τον ΟΣΥΑΤΕ.  
Οι παραπάνω δαπάνες θα έρθουν για έγκριση στην Γενική Συνέλευση 

όπως προβλέπεται στην σχετική πρόσκληση. 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι εκτός από φυσική παρουσία θα υπάρξει και 

διαδικτυακή κάλυψη της Γενικής Συνέλευσης. 
Σχετικές οδηγίες για την συμμετοχή τόσο της φυσικής παρουσίας όσο 

και της διαδικτυακής θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση.  
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