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Αθήνα, 16/05/2022 
 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ      

   ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
 

Συνάδελφοι,  
Ο ΣΥΤΕ ανέλαβε πρωτοβουλία να προχωρήσει στη σύναψη συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, 

προκειμένου να εξασφαλισθούν εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για τους συναδέλφους και τις 

οικογένειές τους. Σε αυτήν την πρωτοβουλία που ανέλαβε πρότεινε και στο Σύλλογό μας να 

συμμετέχει ισότιμα ώστε να καρπωθούν αντίστοιχα και οι συνταξιούχοι μέλη μας και οι οικογένειές 

τους τα ίδια οφέλη από μια κοινή προσπάθεια. Ο Σύλλογός μας απεδέχθη την πρόταση και 

προχώρησε με απόφαση του ΔΣ στην υλοποίησή της. Ταυτόχρονα  αναφέρονται μια σειρά 

επιχειρήσεων που ήδη έχουν αποδεχθεί τη συνεργασία με τους δύο Συλλόγους (ΣΥΤΕ-ΣΣΤΕ): 
 

1. Εκπαιδευτήρια Μέσης Εκπαίδευσης “Αρειμάνιο” 

15% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στα εκπαιδευτήρια “Αρειμάνιο”. 
 

2. Πρότυπο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης “Ειδέναι” (Μαρούσι) 

Δίδακτρα Α´ Λυκείου 150€ / μήνα. Δίδακτρα Β´ Λυκείου 200€ / μήνα.   
Δίδακτρα Γ´ λυκείου 300€ / μήνα. 
Οι μαθητές που θα σημειώσουν επιδόσεις άνω του 80% κατά μέσο όρο στο σύνολο των 
διαγωνισμάτων που διενεργούνται στο φροντιστήριο, δικαιούνται πρόσθετης έκπτωσης 20% επί των 
ανωτέρω τιμών. 
 

3. Κέντρα Ξένων Γλωσσών “So Easy” 

25% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στα εκπαιδευτήρια So Easy. 
 

4. Εκπαιδευτήρια “ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ” (Γυμνάσιο – Λύκειο) 

15% έκπτωση στα δίδακτρα των εκπαιδευτηρίων. 
 

5. “TOMI SCHOOL” (Σπουδές στο Εξωτερικό) 

10% έκπτωση στα δίδακτρα για προετοιμασία των σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
 

6. Βιβλιοπωλείο “ΙΑΝΟΣ” 

Έως 30% έκπτωση σε βιβλία. *Εξαιρούνται τα βιβλία προσφορών & ενιαίας τιμής 
10% έκπτωση σε χαρτικά.  
Έως 10% έκπτωση σε παιχνίδια, cd, dvd, αντικείμενα τέχνης. 
Ειδικές τιμές σε ξενόγλωσσα βιβλία.  
10% έκπτωση στα βιβλία του Διόφαντου (ισχύει για την αγορά του πακέτου όλης της τάξης)  
10% έκπτωση στο ΙΑΝΟΣ café (Σταδίου 24). 
 

7. Famous Sotiriou Travel 

10% στα πακέτα του ταξιδιωτικού πρακτορείου. 
 

8. Starbucks 

15% έκπτωση σε όλα τα ροφήματα, τρόφιμα και αξεσουάρ για όλο το δίκτυο καταστημάτων της 
Starbucks στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα καταστήματα των αεροδρομίων. 
 

9. Μod's hair  

20% έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο δίκτυο καταστημάτων. 
 

http://www.sste.gr/


10. Nails 4 you 

10% έκπτωση σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτύου καταστημάτων. 
 

11. INTERSPORT 

10% έκπτωση στα προϊόντα Multisport, Running και Sportstyle σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. 
 

12. Gap  

10% έκπτωση στο δίκτυο καταστημάτων. 
 

13. Perfectoys Πανταζόπουλος 

15% έκπτωση για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.perfectoys.gr σε όλα τα είδη 
(παιχνίδια, ποδήλατα, βρεφικά, παιδικά ρούχα κ.ά). Κωδικοί που βρίσκονται ήδη σε προσφορά δεν 
θα παίρνουν επιπλέον έκπτωση. 
Για αγορές άνω των 40€ τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. 
 

14. 362 Grocery 

12€ Δωροεπιταγές ανά 200 πόντους σύμφωνα με τις αγορές. 
Συμμετοχή σε ειδικές προσφορές και σε κληρώσεις με πλούσια δώρα. 
5€ εκπτωτικά κουπόνια για κάθε αγορά που υπερβαίνει τα 40€. 
10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα Ζεστής Γωνιάς (καφές, αρτοσκευάσματα, σπιτικό φαγητό). 
4% έκπτωση στα προϊόντα Super Market. 
Extra προωθητικές ενέργειες σχεδιασμένες μόνο για τα μέλη. 
 

15. Nice N Easy Group 

(Nice N Easy Restaurants – Santanna – Frankie – Zinglee – Nesaea – Spala– 

Exquisite – Foodies – Mystilli – Bouboulo)  

Δευτέρα έως Πέμπτη 20% έκπτωση.  
Παρασκευή έως και Κυριακή μεσημέρι 10% έκπτωση.  
Κυριακή από απόγευμα έως και βράδυ 20% έκπτωση. 
Εορταστικά μενού και θεματικές βραδιές κατόπιν συνεννόησης.  
 
 

16. ΚΤΕΟ ΗΝΙΟΧΟΣ 

ΙΧ επιβατικό                     45,00€  Επαγγελματικά φορτηγά έως 3,5 τόνους  48,00€  
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων  10,00€  Δίκυκλα                                         25,00€ 
 

17. Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος 

Ελληνισμού 

10% σε όλες τις εκθέσεις, στα εκπαιδευτικά προγράμματα Σαββάτου και Κυριακής, σε όλες τις 
παραγωγές της Εικονικής Πραγματικότητας «ΘΟΛΟ», στα πάρτυ γενεθλίων, καθώς και στο 
Πωλητήριο του «Ελληνικού Κόσμου». 
 

18. Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ-EUROLAB 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών «Ευρωγνώση» και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Πληροφορικής 

«EuroLab» 

25% Έκπτωση για περιπτώσεις όπου η εξόφληση του προγράμματος πραγματοποιείται σε 1 δόση 
(μετρητά με την έναρξη των μαθημάτων).  
20% Έκπτωση για περιπτώσεις όπου η εξόφληση του προγράμματος πραγματοποιείται είτε σε 3 
δόσεις (αποπληρωμή έως τις 30/12/εκάστοτέ έτους), είτε με  μηνιαίο διακανονισμό. 
 

19. Γυμναστήρια «HOLMES PLACE» 

Εταιρικές Συνδρομές με σημαντικά εταιρικά προνόμια: Holmes Place Corporates Rates 

& Benefits  
 

20. Γυμναστήρια «PLANET Fitness & More» 

STANDARD συνδρομή από 89 στα 69 ευρώ.  
PRIME συνδρομή από 199 στα 179 ευρώ.  
PERSONAL TRAINING,  πακέτο 10 μαθημάτων, από τα 199 στα 159 ευρώ. 
 

http://www.perfectoys.gr/
https://hpg.holmesplace.gr/documents/Holmes_Place_Corporate_Offer.pdf
https://hpg.holmesplace.gr/documents/Holmes_Place_Corporate_Offer.pdf


21. Κέντρα «Dr. Prinou» 

30% έκπτωση σε κάθε αγορά  υπηρεσιών προσώπου ή σώματος. 
 

22. Βρεφικά Πολυκαταστήματα «Λητώ» 

10% έκπτωση στο δίκτυο καταστημάτων. 
 

23. Οπτικά Καταστήματα «Optical Papadiamantopoulos» και «Sunwear Stores» 

Γυαλιά Οράσεως 
20% έκπτωση και 30% έκπτωση  για αγορές αξίας άνω των 300€. 
Γυαλιά Ηλίου 
20% έκπτωση στα γυαλιά. 
Φακοί Επαφής 
10% έκπτωση σε μηνιαίους φακούς Optimal Air Comfort. 
Υπηρεσίες 
Δωρεάν Βασικός Έλεγχος Όρασης. 
Δωρεάν Επίσκεψη στο σπίτι από ειδικό για έλεγχο ακοής. 
Δωρεάν Δοκιμή ακουστικού για 15 ημέρες. 
40% έκπτωση στα: Ozzie, Polar Glare, AZ, Polar View 
40% έκπτωση σε παιδικά γυαλιά ηλίου 
25% έκπτωση σε Backpacks / Σακίδια 
15% έκπτωση στα: Ray-Ban, Oakley, Maui Jim, υπόλοιπα brands & είδη 
 

24. Καταστήματα «Selections Χυτήρογλου»  

10% έκπτωση στο δίκτυο καταστημάτων. 

25. Εστιατόρια «Palmie bistro» 

10% έκπτωση στο δίκτυο καταστημάτων. 

26. Green Family 

10% έκπτωση στο δίκτυο καταστημάτων. 

27. Καθαριστήρια «Drops Laundry» και «MyLaundry»  

10% έκπτωση στο δίκτυο φυσικών καταστημάτων και 10% έκπτωση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

28. Κατάστημα «Action Country» 

8% έκπτωση για τις συσκευές Sports & Fitness. 

29. Πρακτορειακή «Group Μέριμνα» 

Ενδεικτικά για την  Ασφάλιση  Οικοδομής αξίας €100.000:  

Ατλαντική Ένωση Το συμβόλαιο κοστίζει ετησίως 95€ και περιλαμβάνει βασικές καλύψεις σε 

περίπτωση αποζημίωσης. Υπολογίζει απαλλαγές ανάλογα με την κάλυψη (ενδεικτικά 10% με 

ελάχιστο τα 250€ για την κάλυψη ζημίες από διαρροή σωληνώσεων). Interasco Ασφαλιστική 

Το συμβόλαιο κοστίζει ετησίως 108€ και περιλαμβάνει περισσότερες καλύψεις (π.χ. ζημιές από κλοπή 

στην οικοδομή, αστική ευθύνη, κ.ά.) και υπολογίζει απαλλαγές ανάλογα με τον καλυπτόμενο 

κίνδυνο.Groupama Ασφαλιστική Το συμβόλαιο κοστίζει ετησίως 118€ και περιλαμβάνει 

επιπρόσθετα προσωπική και οικογενειακή αστική ευθύνη μέχρι του ποσού των 30.000 € συνολικά 

για όλη τη διάρκεια της κάλυψης. Δεν εφαρμόζονται  απαλλαγές σε περίπτωση ζημιάς - πλην της 

κάλυψης του κινδύνου Σεισμού. 

30. Ασφαλιστικό Κατάστημα Πειραιά «Ευρωπαïκή Πίστη» 
Προνομιακές τιμές για τους συναδέλφους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2104133220 – 222 / 6948929389 
 

31. Εκπαιδευτικός όμιλος Activum (www.activum.gr)  

15% έκπτωση στα δίδακτρα για μαθητή που θα εγγραφεί: 
α) στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης «Activum» 
β) στον πολυχώρο εκπαίδευσης «Κύκλος Μάθησης» (Σαρανταπόρου 32 -Περιστέρι) που διαθέτει 
φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρο Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης και επαγγελματικού 

http://www.activum.gr/


Προσανατολισμού, Κέντρο Μελέτης για μαθητές Δημοτικού, Κέντρο Ρομποτικής, Κέντρο εκμάθησης 
Ξένων γλωσσών. Η έκπτωση ισχύει και για το summer camp που πραγματοποιεί ο πολυχώρος 
(www.kyklosmathisis.gr)  
γ) στα Κέντρα Μελέτης για μαθητές Δημοτικού "Μαθαίνω Έξυπνα". 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

✓ Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, σε περίπτωση που επιθυμείτε να σταλεί η παραγγελία μέσω courier, θα 
πρέπει να αποσταλεί η λίστα των βιβλίων μαζί με τα στοιχεία παράδοσης (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, ΤΚ, πόλη ,τηλέφωνο) στα email: commercial@ianos.gr , assistant.manager@ianos.gr. Σε 
περίπτωση που η παραγγελία είναι άνω των 30€ δεν υπάρχουν μεταφορικά έξοδα. 
 

✓ Starbucks Όσον αφορά στην εταιρεία Starbucks, θα πρέπει να προηγηθεί ενεργοποίηση 
της Starbucks Κάρτας. Ελάχιστο ποσό ενεργοποίησης είναι τα €10, τα οποία μένουν στην κάρτα για 
μελλοντικές αγορές. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει εγγραφή στο πρόγραμμα στο site της κάρτας 
https://card.starbucks.com.gr/ και αποστολή Mail με τον αριθμό της κάρτας στο 
sr@starbucks.com.gr με την αναφορά «μέλος Συλλόγου Συνταξιούχων Τράπεζας Ελλάδος», 
ώστε να γίνει αναβάθμιση από Green σε Gold Μέλος και να προστεθούν 120 Αστέρια για ένα δωρεάν 
ρόφημα, αφού αποσταλεί σχετικό επιβεβαιωτικό email. Στη συνέχεια κάνοντας χρήση της Starbucks 
Κάρτας και επιδεικνύοντας την εκπτωτική κάρτα και την ταυτότητά σας θα γίνεται η σχετική 
έκπτωση στο δίκτυο καταστημάτων. 
 

✓ INTERSPORT Όσον αφορά στην εταιρεία Intersport, θα πρέπει να προηγηθεί εγγραφή 
στο πρόγραμμα «Score for more» στο σύνδεσμο https://www.intersport.gr/e-shop/score-
for-more. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του ΣΥΤΕ αναγράφοντας το κινητό τους 
τηλέφωνο και τον αριθμό κάρτας«Score for more»   (email: msymeonidi@syte.gr, τηλ. 
2103650112). 
 

✓ Perfectoys Πανταζόπουλος Όσον αφορά στην εταιρεία Perfectoys Πανταζόπουλος, η 
έκπτωση αφορά σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.perfectoys.gr. Πριν την 
ολοκλήρωση της παραγγελίας απαιτείται επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΣΣΤΕ (email: 
info@sste.gr ,τηλ. 2103628168 & 210 3251432) προκειμένου να σας δοθούν μοναδικοί 
ηλεκτρονικοί κωδικοί που θα ισχύει ο καθένας για μια ηλεκτρονική παραγγελία.  Δύναται να 
πραγματοποιηθούν πανελλαδικά αγορές σε όλα τα είδη (παιχνίδια, ποδήλατα, βρεφικά, παιδικά 
ρούχα κ.ά) και για αγορές άνω των 40€, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. 
Εναλλακτικά, οι συνάδελφοι θα μπορούν να επιλέξουν πληρωμή και παραλαβή από το κατάστημα.  
Ο εκπτωτικός κωδικός ισχύει για μία παραγγελία.  Αν κάποιος επιθυμεί να κάνει εκ νέου αγορά, θα 
πρέπει να ζητήσει ένα νέο μοναδικό κωδικό. 
 

✓ Διευκρινίζεται ότι για το ηλεκτρονικό κατάστημα “MyLaundry” προκειμένου να τύχουν 
οι συνάδελφοι της συμφωνηθείσας έκπτωσης του 10%, θα πρέπει να αναγράψετε στο σχετικό πεδίο, 
με λατινικούς χαρακτήρες, τον κωδικό ΤΕ10.  
 

 
 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

 

Προκειμένου να εξασφαλισθούν εκπτώσεις στα προϊόντα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 

συναδέλφους και τις οικογένειες του ο Σ.Σ.Τ.Ε. προχώρησε σε έκδοση ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Οι 

εκπτωτικές κάρτες είναι ονομαστικές και ατομικές για κάθε συνάδελφο το/τη σύζυγο και τα τέκνα 

ή εγγόνια άνω των 13 ετών.  

Προκειμένου οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις προσφερόμενες εκπτώσεις, θα 

πρέπει με τη χρήση της εκπτωτικής κάρτας να επιδεικνύεται ταυτόχρονα και η αστυνομική 

ταυτότητα.   

Η αρχική χορήγηση αφορά ΜΟΝΟ τα άμεσα και έμμεσα μέλη του Συλλόγου που διαμένουν στο 

λεκανοπέδιο Αττικής. Όσοι εκ των παραπάνω συναδέλφων επιθυμούν την έκδοση πρόσθετης 

εκπτωτικής κάρτας και για τα μέλη της οικογένειας τους να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του 

Συλλόγου 210 3628168 ή 210 3251432 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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