
 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ                                     
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 
 
 

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου,   
Με την ανάληψη της Διεύθυνσης του Φροντιστηρίου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – Τούμπας 
από την κ. Μαρία Κυριάκου που είναι μέλος του συλλόγου σας (6 παιδιά) και 
 
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας μαζί σας, τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και τα Κέντρα Σχολικής Μελέτης και Εμπλουτισμού Γνώσεων               
AFTER SCHOOL Θεσσαλονίκης (που βρίσκονται στις περιοχές Τούμπα, Ρετζίκι, Ντεπό 
και Καλαμαριά) προσφέρει σε όλα τα μέλη του συλλόγου «οι Άγιοι Πάντες», με την 
επίδειξη θεωρημένου πάσο: 
 

20% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα μαθημάτων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ                                
για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου – Φοιτητές & Αποφοίτους 

 
20% έκπτωση στα προγράμματα σχολικής μελέτης AFTER SCHOOL                                                        

για παιδιά Δημοτικού και Πρότυπα Σχολεία 
 

Οι προαναφερόμενες ειδικές εκπτώσεις μας για εσάς ισχύουν για όλους τους μαθητές που θα 
εγγραφούν στα εκπαιδευτήρια μας για την τρέχουσα σχολική περίοδο 2020 – 2021. 
 
Επίσης, εξαιρετικά σε όλα τα παιδιά - μέλη του συλλόγου σας που θα εγγραφούν, θα τους 
παρέχουμε επιπλέον εντελώς δωρεάν: 
 
Ένα test επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου ή ένα 
test αναγνώρισης μαθησιακών δεξιοτήτων για τα παιδιά Δημοτικού. 
 

Θεσσαλονίκη, 24/08/2020 

 

Με εκτίμηση, 

Αναστάσιος Ν. Σκιαδόπουλος                                                                                                 

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ 

 



Επισκεφθείτε μας, για να διαπιστώσετε και εσείς από κοντά πόσο ζεστό και φιλόξενο 

είναι το περιβάλλον μάθησης και να γνωρίσετε τους ανθρώπους στους οποίους σας 

καλούμε να εμπιστευθείτε τη μόρφωση των παιδιών σας. 

Εμείς θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας και να βρούμε από κοινού το 

πρόγραμμα φροντιστηριακής υποστήριξης που σας ταιριάζει καλύτερα, παρέχοντας 

εκπαιδευτική ποιότητα και υπηρεσίες που μόνο ένας μεγάλος φροντιστηριακός όμιλος 

μπορεί να σας προσφέρει! 

 

(*) ∆ιευκρινήσεις: 

(1) Τα ανωτέρω στο παρόν ισχύουν για ήδη υπάρχοντα τµήµατα ∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και AFTER 

SCHOOL, µε µέσο όρο αριθμού ατόμων 5 - 6 µαθητές ανά τάξη.  

Τα προγράμματα των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ λειτουργούν σε Καλαμαριά, Ντεπό, 

Ρετζίκι και Τούμπα ενώ τα προγράμματα των κέντρων AFTER SCHOOL λειτουργούν σε 

Καλαμαριά, Ντεπό και Τούμπα. 

(2) Οι αναφερόμενες εκπτώσεις δεν ισχύουν για τους ήδη εγγεγραµµένους µαθητές µας 

παρά µόνο για τις νέες εγγραφές. Στην περίπτωση παλαιάς εγγραφής (που η οικογένεια του 

μαθητή ανήκει στον Σύλλογο Πολυτέκνων Οι Άγιοι Πάντες), τότε ο τοπικός διευθυντής 

του Κέντρου μας ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ή AFTER SCHOOL θα του προσφέρει επιπλέον 5% έκπτωση 

από την τιμή που είχε ήδη λάβει ο μαθητής μας. 

(3) Σε περίπτωση που ένας µαθητής μας δικαιούται και άλλες κατηγορίες εκπτώσεων 

(αριστούχων, εκπαιδευτικών, στρατιωτικών κλπ.), τότε ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση για 

τον δικαιούχο και όχι όλες μαζί  αθροιστικά.  

(4) Τα μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων Οι Άγιοι Πάντες δικαιούνται την αντίστοιχη 

έκπτωση που αναφέρεται ανωτέρω, βάσει του επίσημου καταλόγου διδάκτρων 

∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL 2020 - 2021.   

(5) Οι ανωτέρω εκπτώσεις θα παρέχονται στα μέλη σας και στις οικογένειες τους έπειτα από 

επίδειξη της κάρτας του Συλλόγου Πολυτέκνων Οι Άγιοι Πάντες ή κάποιου άλλου 

εγγράφου / πιστοποιητικού. 

(6) Η παρούσα εκπτωτική συνεργασία μεταξύ του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και του Συλλόγου 

Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης Οι Άγιοι Πάντες, θα ανανεώνεται αυτόματα ετησίως, με τις 

ίδιες παροχές εκπτώσεων, μέχρι νεότερης ενημέρωσης. 

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα προσφορά σε όλα τα μέλη του συλλόγου σας. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 

 

Εκπαιδευτικός Όμιλος Φροντιστηρίων                                                                                                                                                                                                           

Κουντουριώτου 146 – 148, Πειραιάς, τκ 18535,                                                               

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4133810 – Email: info@diakrotima.gr                                                                                   

diakrotima.gr 
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