
«Καταστήματα που παρέχουν έκπτωση σε εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέλη του Συλλόγου μας» 

 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου 

πραγματοποίησε κάποιες κρούσεις στην τοπική αγορά (βιβλιοπωλεία, ναυτιλιακές 

εταιρείες, κινηματογράφους, εμπορικό σύλλογο, κτλ..) ώστε να παρέχει στα μέλη του, 

σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, μια μικρή οικονομική 

ελάφρυνση. Παρακάτω, σας παραθέτουμε τον πίνακα με τα καταστήματα του 

Ρεθύμνου που έχουν ανταποκριθεί, μέχρι στιγμής, στο αίτημα του συλλόγου μας. Σας 

υπενθυμίζουμε ότι για να αποδείξετε την ιδιότητά σας και να αξιοποιήσετε τις 

εκπτώσεις, πρέπει να έχετε την ειδική κάρτα εκπαιδευτικού της ομοσπονδίας 

(ΔΟΕ), την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία του συλλόγου, κάθε 

Τρίτη και Πέμπτη από τις 6-8 μ.μ., εκτός από τις μέρες αργιών και απεργιών. 

 

 

1. Βιβλιοχαρτοπωλείο «Η ΓΝΩΣΗ» 

Βάρδα Καλλέργη 9, Ρέθυμνο 

Τηλ. 2831053471 

-20% σε όλα τα βιβλία (σχολικά βοηθήματα, 

λογοτεχνικά, κ.α.) 

-30% σε όλα τα σχολικά είδη (γραφική ύλη, 

χαρτικά, τετράδια, κτλ.) 

2. Κατάστημα Οπτικών 

«Optical House Leonidas Matthaioudakis» 

Αρκαδίου 84, Ρέθυμνο 

Τηλ. 2831056001 

-30% σε γυαλιά ηλίου 

-Υγρό βιολογικό για φακούς επαφής  

από 17.95 €  9 € 

 

-30% σε σκελετούς γυαλιών οράσεως 

-50% σε φακούς γυαλιών οράσεως 

-Φακοί επαφής Bausch&Lomb (6Pack 

μηνιαίοι) από 45 €  20 € 

3. Guru Restaurant - Cafe – Bar 

ΆρηΒελουχιώτη 2, Ρέθυμνο 

Τηλ. 2831036000 

-10% σε φαγητό και ποτό 

-20% για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, 

γενεθλίων, κτλ. 

4. Bankery Cafe -20%  σε όλα τα είδη εντός καταστήματος 



Δημητρακάκη 2 με Μοάτσου, Ρέθυμνο 

Τηλ. 2831026004 

(εξαιρούνται τα είδη φούρνου – ψωμιά, 

σφολιάτες, μπάρες κ.τ.λ.) 

5. N O B L E  ( H O U S E  O F  T H E  

D E L I C I O U S )  

( Π Α Λ Ι Ο  H A A G E N D A Z S )  

Αγγέλου Σικελιανού 1, Ρέθυμνο 

Τηλ. 2831 058383 

-20% σε ροφήματα εκτός Κυριακής (καφέ, 

χυμός, σοκολάτα) 

-20% σε κρύα πιάτα εκτός Κυριακής 

(σαλάτα, ομελέτες, nuggets, clubsandwich) 

-10% σε κοκτέιλς (κάθε Τρίτη, Πέμπτη, 

Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 6 το 

απόγευμα) 

6.  Στη φωλιά του κούκου 

Μοάτσου 55 

Τηλ: 2831027162 

10% έκπτωση στα πιάτα ημέρας 

(Από τις 13.00 έως τις 17.00 το απόγευμα μπορείτε 

να γευτείτε τα μαγειρευτά μας είτε στο χώρο μας 

στη Μοάτσου 55, είτε να σας τα ετοιμάσουν με ένα 

τηλέφωνο στο 2831027162 και  να τα παραλάβετε 

σε πακέτο. ) 

7. Ασφαλιστικό Γραφείο 

«Ασφάλειες Ρουσάκης» 

 

Εκπτώσεις: 

*Έκπτωση λόγω ηλικίας ιδιοκτήτη ( 8% ) 

*Έκπτωση οδικής εμπειρίας ιδιοκτήτη ( 4% ) 

*Έκπτωση ετήσιας διάρκειας ( 10% ) 

*Έκπτωση μη εμπλοκής σε ατύχημα ( 6% )  

(Επισυνάπτεται το έγγραφο με τις 

λεπτομέρειες) 

8. Υποδήματα 

«LA BELLE» 

Κ. Γερακάρη 9 

 (Πίσω από τον παλιό Ο.Τ.Ε.) 

Τηλ.: 28310 50416 

 

20%  έκπτωση σε όλα τα υποδήματα 

(αντρικά και γυναικεία) 

https://www.google.gr/search?q=bankery&oq=bankery&aqs=chrome..69i57j69i65l3j69i61j0.3935j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=HAAGENDAZS&oq=HAAGENDAZS&aqs=chrome..69i57j0l5.425j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 


