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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

1. Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ-AFTER SCHOOL  
2. Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Σωματείο Union Eurobank σταθερά ευαισθητοποιημένο στα θέματα της μόρφωσης και της σωστής 

καλλιέργειας της νέας γενιάς  προχώρησε σε δυο μεγάλες πανελλαδικές συνεργασίες. 

1.  Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - AFTER SCHOOL
Το όνομα των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ® αναγνωρίζεται σε περισσότερες 

από 60 περιοχές σε Ελλάδα και Κύπρο με 2 πιστοποιήσεις ολικής ποιότητας ISO 

9001 και ΕΛΟΤ 1433 από τους LLOYD'S Register του Λονδίνου. 

 

Τα φροντιστήρια Διακρότημα leader στο χώρο τους οδηγούν τους μαθητές στην σίγουρη επιτυχία λόγω της 

διαρκούς εκπαιδευτικής υποστήριξης των  μαθητών και της ποικιλίας των τεχνολογικών μέσων 

κατανόησης  των μαθημάτων.   

 

2.  Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

 

 Ο Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι ίσως ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός με 

πάνω από 150 κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, με δραστηριότητα στη Κύπρο και τη 

Ρουμανία.  

 

Η Ευρωγνώση έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά και οι ενήλικες σπουδαστές δείχνουν τον 

καλύτερό τους εαυτό και μαθαίνουν με τρόπο εύκολο και δημιουργικό.  

 

Σκοπός του ομίλου είναι οι σπουδαστές να χρησιμοποιούν την γλώσσα που διδάσκονται σαν μητρική τους 

και φυσικά η επιτυχία τους στις εξετάσεις. 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 

    Στάθης Χαρίτος           Γιάννης Σιδεράτος 

‘’Παιδεία τοις μεν νέοις σωφροσύνη, τοις δε πένησι 

πλούτος, τοις δε πλουσίοις κόσμος ‘’ 
(Η παιδεία για τους νέους είναι σωφροσύνη, για τους φτωχούς πλούτος και για τους 

πλούσιους στολίδι) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Περισσότερα από 80 σημεία σε 

όλη την Ελλάδα βρες αυτό που 
είναι κοντά σου… 
                      CLICK HERE 

 

  Το Σωματείο Union Eurobank συνεχίζει τη συνεργασία του με τα Φροντηστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και 

 προσφέρει ειδικές τιμές στα μέλη του και τις οικογένειες τους  

με το πανελλαδικό δίκτυο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ! 

 

20% έκπτωση 

- σε όλα τα προγράµµατα µαθηµάτων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για παιδιά 
Γυμνασίου – Λυκείου – Φοιτητές & Απόφοιτους. 

- στο Διαδικτυακό Φροντιστήριο ΔΙΑΚΟΡΤΗΜΑ@Home 

5% επιπλέον έκπτωση  

στους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, από την τιμή 
διδάκτρων που είχε λάβει ο μαθητής 

ένα test επαγγελματικού προσανατολισμού 

ένα ετήσιο αιματολογικό check up του 

ομίλου διαγνωστικών κέντρων AFFIDEA 

μια σχολική τσάντα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ  

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 

 

 

Ολιγομελή 

τμήματα 

(5-6 μαθητές) 

Σύγχρονες 

μεθόδους 

διδασκαλίας 

Ποικιλία 

τεχνολογικών 

μέσων 

Οργάνωση 

σπουδών  

Εγγύηση Επιτυχίας 

Μόνο με τη χρήση Κάρτας Μέλους 

ΚΕΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ@ HOME 

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


 

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 

 

 ένα test μαθησιακών δεξιοτήτων 

ένα ετήσιο αιματολογικό check up 

του ομίλου διαγνωστικών κέντρων 

AFFIDEA 

μια σχολική τσάντα AFTER 

SCHOOL  

Το Σωματείο Union Eurobank συνεχίζει την συνεργασία με το Πανελλαδικό Δίκτυο Κέντρων 

Σχολικής Μελέτης AFTER SCHOOL και εξασφαλίζει ειδικές τιμές για τα μέλη του και τις 

οικογένειες τους 

25% έκπτωση  

στα προγράµµατα 
σχολικής µελέτης AFTER 

SCHOOL   για παιδιά 
∆ηµοτικού & Πρότυπα 

Σχολεία 

5% επιπλέον έκπτωση  

στους ήδη 
εγγεγραμμένους μαθητές 
AFTER SCHOOL  από την 
τιμή διδάκτρων που είχε 

λάβει ο μαθητής   

Μόνο με τη χρήση κάρτας μέλους 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 

Κάντε click πάνω στην εικόνα 
και βρες το κέντρο που είναι 

κοντά σας 

mailto:nvasilakou@unioneurobank.gr
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