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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΘΕΣΗ   ΒΙΒΛΙΟΥ 
 

 Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και  φέτος  το   ΠΣΕΕΠ  οργανώνει  την  Έκθεση  Βιβλίου  µε στόχο  

την  επαφή των εργαζοµένων µε τον µαγικό κόσµο της γνώσης, δίνοντας τους την ευκαιρία για αγορά 

βιβλίων µε χαµηλότερο κόστος. 

 Για  φέτος  εξασφαλίσαµε  34%  έκπτωση  από  τον  προµηθευτή  και  επί  της διαµορφωµένης  

αυτής  τιµής,  η  εταιρεία  επιχορηγεί  µε  επιπλέον  5%  και  διαµορφώνει  µία  συνολική  έκπτωση   

γύρω  στο  38%   επί  της  αρχικής  τιµής  καταλόγου  των  βιβλίων. 

 Οι  ηµεροµηνίες  των  Εκθέσεων  ανά  χώρο  έχουν  ως  εξής :  

- ΜΑΡΟΥΣΙ (Χειµάρας): Την Τρίτη  16/05/17  στην αίθουσα  εκπαίδευσης ( -1  όροφος),  από  

ώρα  09:00  έως  16:00. 

- ΒΕΑ:  Την  Τετάρτη  17/05/17 και  από  ώρα  07:00  έως  16:00 και  Πέµπτη  18/05/17  και  

από  ώρα  07:00  έως  16:00   στο Αµφιθέατρο του  Ν. ∆ιοικητηρίου.   

- ΒΕΕ:  Την  Παρασκευή  19/05/17  από  ώρα  07:00  έως  16:00   και  την  ∆ευτέρα  22/05/17  

από  ώρα  07:00  έως  16:00  στα γραφεία του ΠΣΕΕΠ  στις  ΒΕΕ.   

- ΒΕΘ:  Την  Πέµπτη  25/05/17  και την  Παρασκευή  26/05/17  στην  αίθουσα  εκπαίδευσης  της  

Κεντρικής  Πύλης  των  ΒΕΘ  και  από  ώρα  07:00  έως  16:00. 

 Οι  συνάδελφοι  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  κάνουν  τις  παραγγελίες  τους: 

α)  Στους  εκθεσιακούς  χώρους,  συµπληρώνοντας  το  σχετικό  ∆ελτίο  Παραγγελίας. 

β)  Το  αργότερο  έως  την  Παρασκευή  02/06/17  να παραδίδουν  τα  ∆ελτία  Παραγγελίας  τους  

στη  Γραµµατεία  του   ΠΣΕΕΠ στις  ΒΕΑ,  στις  ΒΕΕ  και  στις  ΒΕΘ  ή  στους  κάτωθι  

συναδέλφους :  

 ΒΕΘ: Παυλίδου  Σοφία  (3232),  Γεωργίνη  Μάρθα  (3531) 

 ΜΑΡΟΥΣΙ  :  Τσιάρα  Μίνα (85468),  Κωστάκης  Χρήστος  (85236) 

γ)  Η  λίστα βιβλίων  καθώς και τα δελτία παραγγελίας  θα  βρίσκονται στο  intranet,  στην  ιστοσελίδα  

του  ΠΣΕΕΠ καθώς και στα  γραφεία  του  Σωµατείου.  Όσοι  συνάδελφοι  έχουν  πρόσβαση  σε  

Η/Υ  θα  µπορούν  να  συµπληρώσουν  το  ∆ελτίο  τους  ηλεκτρονικά  και  να  το  στείλουν  µε  e-

mail  στη  διεύθυνση  pseep@helpe.gr  (BEA),  pseep_bee@helpe.gr  (BEE)  και  

ppseepthess3@helpe.gr  (ΒΕΘ)   το αργότερο µέχρι  την  Παρασκευή  02/06/17.   Σε περίπτωση 

που η παραγγελία γίνει ηλεκτρονικά να φροντίσετε για την επιβεβαίωση της λήψη της. 

 Το  βιβλιοπωλείο   ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ   που  ανέλαβε  την  Έκθεση  Βιβλίου,  παρέχει  για  ένα  

έτος  έκπτωση  34%  στους  εργαζόµενους  των  ΕΛΠΕ,  η  οποία  αφορά  βιβλία  παρόµοια  µε  της  

Έκθεσης.  

ΓΙΑ    ΤΟ    ∆.Σ. 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                          Ο    ΓΕΝ.    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΟΦΘΑΛΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                  ΚΡΟΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ     
 


