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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 16/06/2022

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Συνάδελφοι,

Ο ΣΣΤΕ σε συνεργασία σε τον ΣΥΤΕ, συνεχίζοντας την προσπάθεια της
οικονομικής ενίσχυσης των συναδέλφων προχωρά σε σύναψη νέων
συμφωνιών με επιχειρήσεις για την παροχή πρόσθετων εκπτώσεων σε όλα τα
μέλη του.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκε από τον ΣΥΤΕ και τον ΣΣΤΕ η σύναψη
συμφωνιών με τέσσερις (4) νέες επιχειρήσεις που έρχονται να προστεθούν
στις 31 υπάρχουσες. Παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω οι συνεργαζόμενες
εταιρείες με τις σχετικές παροχές:

32.

Όμιλος Επιχειρήσεων «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ»
 10 % έκπτωση σε KGrill στην Καλλιθέα, KGrill στη Βούλα, KGrill στην
Κηφισιά, KGrill στον Πειραιά, Raki Meze στην Καλλιθέα, Ζουμπουρλού
στην Αθήνα και Cup or What? στην Γλυφάδα. Σημειώνεται ότι για τα
καταστήματα «KGrill» η σχετική έκπτωση ισχύει και για τις παραγγελίες
delivery.
 15% έκπτωση σε Kastelorizo στην Κηφισιά, Kastelorizo στην Βάρκιζα,
Mezze Glyfada, Ramino στη Γλυφάδα, Omnivore Athens, Don Moskio
στην Κηφισιά, Όμικρον Μεζέ στην Κηφισιά και Ορίζοντες Λυκαβηττού.
Οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν τα ανωτέρω εστιατόρια θα πρέπει να
αναφέρουν πως είναι «Μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων
Τράπεζας της Ελλάδος» πριν την παραγγελία, προκειμένου να
λάβουν τη σχετική έκπτωση. Η έκπτωση δεν ισχύει για Σάββατο
βράδυ και Κυριακή μεσημέρι.
33.
Εστιατόριο “GASTONE”
 10% έκπτωση στο κατάστημα “Gastone”. Απαιτείται να προηγείται είτε
τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κράτηση κατά την
οποία θα πρέπει να αναφέρεται πως είναι «Μέλος του Συλλόγου
Συνταξιούχων Τράπεζας της Ελλάδος».
Η έκπτωση δεν ισχύει από Παρασκευή και ώρα 20:00 έως Κυριακή και
ώρα 20:00.
34.
Κατάστημα ειδών θαλάσσης “APOSTOLIDIS”
 10% έκπτωση από τις τιμές που αναγράφονται στα ηλεκτρονικά
καταστήματα www.apostolidisdive.gr & www.swimmingshop.gr (οι
οποίες είναι ήδη μειωμένες κατά 10% δηλαδή συνολική έκπτωση 20%).

Σε περίπτωση αγοράς με φυσική παρουσία στο κατάστημα απαιτείται η
επίδειξη της εκπτωτικής κάρτας του ΣΣΤΕ. Σε περίπτωση αγοράς από τα
ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να αναφέρεται στο πεδίο ¨Σχόλια
παραγγελίας" συνταξιούχος Τράπεζας Ελλάδος.

35.


Tουριστικό Site Ekdromi.gr

Δημιουργήθηκε μια ειδική log in area στο www.ekdromi.gr ,όπου οι
συνάδελφοι θα μπορούν να εισέλθουν πληκτρολογώντας το
αναγνωριστικό username και password. Σε αυτό οι συνάδελφοι θα
έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προσφορές καταλυμάτων με
επιπλέον έκπτωση από αυτή που παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό.
Επίσης, θα μπορούν να αγοράζουν προσφορές καταλυμάτων με
επιπλέον παροχές πχ δωρεάν αναβάθμιση τύπου διατροφής (από
πρωινό σε Ημιδιατροφή ή από Ημιδιατροφή σε Πλήρη Διατροφή),
δωρεάν αναβάθμιση τύπου δωματίου, δωρεάν παροχή πακέτου spa,
δωρεάν ένα παιδί και πολλά άλλα προνόμια. Για παράδειγμα εάν σε
κάποια υπάρχει η σήμανση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ τα ξενοδοχεία
αυτά δίδουν μια επιπλέον διανυκτέρευση ΔΩΡΟ. Επιπλέον, θα
μπορούν να βλέπουν προσφορές ξενοδοχείων που δεν εμφανίζονται
στο ευρύ κοινό, σε αυτά θα υπάρχει σχετική σήμανση ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΣΕΝΑ.
Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί τηλεφωνικός αριθμός ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για
τους συναδέλφους της Τράπεζας της Ελλάδος: 2103008647



Ώρες κρατήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-18.00



Τους καλοκαιρινούς μήνες θα υπάρχει και λειτουργία το Σάββατο και
ώρες 10.00-15.00
Βήματα εγγραφής συναδέλφων:

1. Μπαίνετε στη διεύθυνση
https://www.ekdromi.gr/auth/register/index/syte και συμπληρώνετε τα
στοιχεία σας. Στο πεδίο «Κωδικός εγγραφής / εταιρείας» βάζετε
απαραίτητα SYTE22!
2. Εφόσον έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο ekdromi.gr με το
συγκεκριμένο email ,τότε δεν θα μπορείτε να ακολουθήσετε τη
διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται παραπάνω. Θα πρέπει να
συνδεθείτε με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας , να μεταβείτε στην
ενότητα ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ > Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ > ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και στο πεδίο «Κωδικός εταιρείας» να καταχωρήσετε
τον κωδικό εγγραφής εταιρείας που σας έχει δοθεί δηλαδή SYTE22!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

