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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

 

Θέμα: Παιδικά Δώρα 2022 
 

Συνάδελφοι, 

 

 

Σας ενημερώνουμε, ότι το Πολιτιστικό Τμήμα του Συλλόγου ολοκλήρωσε τη 

διαδικασία διαλογής, επιλογής και αγοράς των Δώρων, τα οποία θα 

διανεμηθούν στα παιδιά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς.  

 

Η αποστολή στις απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής 

χώρας έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η παράδοση πραγματοποιείται από εταιρίες 

ταχυμεταφοράς στα Καταστήματα/Μονάδες που υπηρετούν οι γονείς των 

δικαιούχων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, εφέτος, η αποστολή/παράδοση των Παιδικών Δώρων θα 

πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 

 Στα Καταστήματα και στις Μονάδες του Ν. Αττικής τα Δώρα θα παραδοθούν 

στους γονείς των δικαιούχων από εκπροσώπους του Συλλόγου μας.  Η παράδοση 

θα αρχίσει να πραγματοποιείται από την Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022 και 

θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

   

 Στις απομακρυσμένες περιοχές και γενικότερα στην περιφέρεια, όπως 

προαναφέρθηκε, η αποστολή πραγματοποιείται ήδη, μέσω εταιριών 

ταχυμεταφοράς, στο όνομα του συναδέλφου/μέλους, γονέα του κάθε δικαιούχου. 

 

 Οι γονείς των δικαιούχων, οι οποίοι υπηρετούν σε Καταστήματα και Μονάδες 

που έχουν έδρα κοντά στα γραφεία μας, έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τα 

Δώρα των παιδιών τους απευθείας από το Σύλλογο (Αιόλου 86 – 3ος όροφος) από 

την Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022. 
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Στην περίπτωση που κάποιος συνάδελφος, γονέας δικαιούχου, δεν παραλάβει 

έγκαιρα το Δώρο ή παρατηρήσει μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση, 

παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας στα τηλ. 12771, 12772, 12773, 12774 

και 12769. 

 

Τέλος και με την ευκαιρία των Χριστουγεννιάτικων Εορτών, ο Πρόεδρος και 

τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχονται σε όλους τους συναδέλφους και 

στις οικογένειές τους:  

Χρόνια Πολλά & Καλές Γιορτές   

 
 

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2022 

 

 
 

                                                  Για το Δ.Σ. 

          Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας 

 

     Νίκος Παπαϊωάννου                                                       Νίκος Καρζής  

 

 

 

 

 


