
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 200 /17-03-2021 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Union. 

 

● ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ 

● ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

● ΚΕΝΤΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

● ΚΟΛΛΕΓΙΑ  

 



 

Μόνο για τα μέλη του Σωματείου μας Union Eurobank μοναδική συνεργασία με 

τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών – QLS 

To QLS είναι ένα Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πιστοποιημένης Ποιότητας που διαμορφώνουν 

ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο για τους μαθητές και τους γονείς που τα εμπιστεύονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε : 

 Στο Σωματείου Union Eurobank: Νικολέττα Βασιλάκου: 6956301842,  

     e- mail : nvasilakou@unioneurobank.gr 

 QLS office Κλοέ Στρούμπου : 210 – 6929463,  e mail: qls@qls.gr                                           https://www.qls.gr/ 

 

 
 Σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εμπλουτίζουν την μάθηση της ξένης γλώσσας 

 ξεχωριστή & μοναδική εμπειρία μάθησης μέσα από  προγράμματα που βασίζονται σε καταξιωμένες 

ακαδημαϊκές συνεργασίες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. 

34 Κέντρα Πανελλαδικά 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑ test Μαθησιακών Τύπων 

QLP για τα παιδιά Δημοτικού / 

Γυμνασίου /Λυκείου 

Βρεις το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που είναι δίπλα σου CLIK HERE   

 

                 - σε όλα τα προγράμματα ξένων γλωσσών. Οποιοδήποτε επίπεδο. Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου, Φοιτητές,   Ενήλικες. 

             -   όταν εγγράφεται ένας συνάδελφος μέλος μας ή  ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας του  
συναδέλφου - μέλους στο σύνολο του ποσού.   

               - σε όλα τα προγράμματα ξένων γλωσσών. Οποιοδήποτε επίπεδο. Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου, Φοιτητές, Ενήλικες 

                  - όταν εγγραφούν δύο συνάδελφοι -μέλη μας ή ένα μέλος από δύο οικογένειες  συναδέλφων - 
μελών μας μαζί 

              - σε όλα τα προγράμματα ξένων γλωσσών. Οποιοδήποτε επίπεδο. Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου, Φοιτητές, Ενήλικές 

              - όταν εγγραφούν τρεις ή περισσότεροι συνάδελφοι - μέλη μας ή ένα μέλος από τρεις ή περισσότερες 
οικογένειες  των  συναδέλφων μας μαζί. 

ΜΟΝΟ με την χρήση Κάρτας Μέλους 

mailto:nvasilakou@unioneurobank.gr
mailto:qls@qls.gr
https://www.qls.gr/
https://www.qls.gr/kentra-xenon-glosson/


 

Σε όλα τα παιδιά των μελών μας που θα εγγραφούν: 

 

 20% έκπτωση σε όλα τα προγράµµατα µαθηµάτων 

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου – 

Φοιτητές & Απόφοιτους. 

 5% επιπλέον έκπτωση στους ήδη εγγεγραμμένους 

μαθητές ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, από την τιμή διδάκτρων που 

είχε λάβει ο μαθητής.                                                                                    

Η Εγγύηση Επιτυχίας ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: 

 Ειλικρίνεια 

Η ποιότητα σημαντικότερη της ποσότητας. Ομάδες μικρές σε μέγεθος. Ομοιογένεια τμημάτων. 

Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Τρόπος παρουσίασης του μαθήματος  

Ποικιλία των τεχνολογικών μέσων εμπέδωσης των μαθημάτων 

Διαρκής εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές μας. Οργάνωση σπουδών 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: 

Σωματείο Union Eurobank: Νικολέττα Βασιλάκου, τηλ2103624278, κιν 6956301842, e-mail: nvasilakou@unioneurobank.gr        www.diakrotima.gr 

Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ:   Γραμματεία Κεντρικής Διοίκησης, τηλ. 210 4133810, email: info@diakrotima.gr 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ Union Πανελλαδικά  
(μόνο με τη χρήση κάρτας μέλους): 

εντελώς δωρεάν: 

 ένα ετήσιο αιματολογικό check up του ομίλου 

διαγνωστικών κέντρων AFFIDEA 

 μια σχολική τσάντα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ  

ΚΕΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 

  Το Σωματείο Union Eurobank εξασφάλισε για τα μέλη του και τις οικογένειες τους συνεργασία  

με το πανελλαδικό δίκτυο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ! 

 

ένα test επαγγελματικού προσανατολισμού 

Φροντιστήρια με παρόν και μέλλον, με περισσότερα απο 80 
σημεία σε όλη την Ελλάδα βρες αυτό που είναι κοντά σου 

    CLICK HERE 

mailto:nvasilakou@unioneurobank.gr
www.diakrotima.gr
mailto:info@diakrotima.gr
https://www.diakrotima.gr/centers/attiki
https://www.diakrotima.gr/centers/panelladika
http://www.diakrotima.gr


 

Σε όλα τα παιδιά των μελών μας που θα εγγραφούν: 

 

● 25% έκπτωση στα προγράµµατα σχολικής µελέτης 

AFTER SCHOOL   για παιδιά ∆ηµοτικού και 

Πρότυπα Σχολεία 

● 5% επιπλέον έκπτωση στους ήδη 

εγγεγραμμένους μαθητές AFTER SCHOOL  από την 

τιμή διδάκτρων που είχε λάβει ο μαθητής   

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: 

Σωματείο Union Eurobank: Νικολέττα Βασιλάκου, τηλ2103624278, κιν 6956301842, e-mail: nvasilakou@unioneurobank.gr      www.afterschool.academy 

Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ/Κέντρα Σχολικής Μελέτης AFTER SCHOOL: Γραμματεία Κεντρικής Διοίκησης, τηλ. 210 4133810, email: info@afterschool.academy 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ Union Πανελλαδικά  
(μόνο με τη χρήση κάρτας μέλους): 

εντελώς δωρεάν: 

 ένα ετήσιο αιματολογικό check up του ομίλου 

διαγνωστικών κέντρων AFFIDEA 

 μια σχολική τσάντα AFTER SCHOOL  

ΚΕΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 

  Το Σωματείο Union Eurobank εξασφάλισε για τα μέλη του και τις οικογένειες τους συνεργασία με το 

πανελλαδικό δίκτυο Κέντρων Σχολικής Μελέτης AFTER SCHOOL 

ένα test μαθησιακών δεξιοτήτων 

Περισσότερα από 65 σημεία σε όλη την Ελλάδα 
βρες αυτό που είναι κοντά σου 

CLICK HERE 

 

mailto:nvasilakou@unioneurobank.gr
http://www.afterschool.academy/
mailto:info@afterschool.academy
https://www.diakrotima.gr/centers/attiki
https://www.diakrotima.gr/centers/panelladika


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ OΜΙΛΟ
ΝEW YORK COLLEGE ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ UNION 

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουµε σε εσάς και τους συγγενείς σας Α’ βαθµού:
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Σπούδασε σε διεθνούς κύρους κρατικά Πανεπιστήµια
Αγγλίας, Γαλλίας ή Αµερικής και απόκτησε πτυχίο
επαγγελµατικά ισοδύναµο µε τα αντίστοιχα πτυχία

των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, µε παγκόσµια αναγνώριση
για επιτυχηµένη σταδιοδροµία στην Ελλάδα

ή και το εξωτερικό. 

25% έκπτωση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών του New York College και
του ΙΕΚ New York 
30% έκπτωση στα επαγγελματικά σεμινάρια του
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 New York 
Προσωποποιημένος προνομιακός τρόπος
πληρωμής διδάκτρων

Δωρεάν παρακολούθηση σε επιλεγμένα σεμινάρια
και ημερίδες με ενημέρωση μέσω των
επαγγελματικών σας email 
Μια ολική υποτροφία σπουδών σε προσφερόμενο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τον
Σεπτέμβριο!

          Αντιμετωπίζεται το κάθε μέλος του Σωματείου Union ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ! 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ UNION

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (CLICK HERE)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΕΚ NEW YORK

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
Union Eurobank: Νικολέττα Βασιλάκου, τηλ.: 6956301542, e-mail: nvasilakou@unioneurobank.gr
New York College: Τζένη Παυλάκου, τηλ.: 6937236749, e-mail: epavlakou@nyc.gr

https://www.nyc.gr/proptyxiaka-programmata
https://www.nyc.gr/metaptyxiaka-programmata
https://www.nyc.gr/seminaria
http://www.ieknewyork.gr/


 

 

Το Σωματείο Union Eurobank είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη συνεργασία 

του με το Διεθνές Κολέγιο Αθηνών ICBS Business College. Σας προσφέρουμε μια ειδική 

διαμορφωμένη πρόταση για την μετεκπαίδευση των συναδέλφων και την απόκτηση ΜBA στις πιο 

σύγχρονες εξειδικεύσεις.   

ΜΟΝΟ για τα μέλη του Union και τις οικογένειες τους, 

με την υπόδειξη της κάρτας μέλους, προσφέρεται για 

τον Ακαδημαϊκό Κύκλο που ξεκινά τέλος Μαρτίου: 

  

 7500€ αντί 10.500€ δηλ. 3.500€ ανά έτος (2 έτη), 

για τα ΜΒΑ: Executive MBA,MBA in Baking and Finance, 

MBA MBA in Strategic Management, MBA in Human 

Resources Management, MBA in Marketing, MBA in Digital 

Transformation. ΔΩΡΕΑΝ 2 customized σεμινάρια ανά έτος 

σε θεματολογία σχετική με την εξειδίκευση που έχει 

επιλέξει ο κάθε φοιτητής. 

 6.000€ αντί 8.000€ για το μονοετές Μεταπτυχιακό 

MSc in Finance and Accounting. 

 4.000€ αντί 6.000€ για το μονοετές μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα, Diploma in Management Studies (DMS). 

Απευθύνεται σε εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο. 

 4.000€ ανά έτος, αντί 5.900€ στα προπτυχιακά 

προγράμματα (Bachelor) που ξεκινάνε τον Οκτώβριο 

2021. 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: 

-Σωματείο Union Eurobank: Νικολέττα Βασιλάκου, τηλ 210-3624278 κιν:6965301842, e-mail: nvasilakou@unioneurobank.gr                  www.icbs.gr 
-ICBS Business College : Ελένη Παπαλέξη, τηλ 210-2114671, e- mail: icbs-abs@icbs.gr 

Σπουδάζοντας στο Διεθνές Κολέγιο Αθηνών αποκτάς 

κορυφαίο πτυχίο του Βρετανικού Πανεπιστημίου του 

Winchester, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και 

στην Ελλάδα τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδ. 

Τομέα.  

Τα (3) Εκπαιδευτικά Κέντρα 

Αθήνα- Θεσσαλονίκη - Λάρισα 

προσφέρουν σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης:  

5 Bachelor - 15 Master - e Learning 

Click HERE: 

mailto:nvasilakou@unioneurobank.gr
http://www.icbs.gr/
https://www.icbs.gr/metaptichiaka
https://www.icbs.gr/proptychiaka

