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     Ο.Λ.Μ.Ε.  

Πολιτιστική Επιτροπή                                                    

Ερμού & Κορνάρου 2             

www.olme.gr 

e-mail: olme@otenet.gr     Αθήνα, 28/11/2019 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ -  

ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

 

1. Η ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ της ΟΛΜΕ (2019 - 2020)  χορηγείται από τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ μόνο 

σε μέλη οικονομικά τακτοποιημένα για το 2019-2020 και ισχύει  μέχρι 31/12/2020.    

 

2. Στην Κάρτα, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ,  

πρέπει απαραιτήτως να επικολληθεί  φωτογραφία του δικαιούχου, διαφορετικά δεν θα γίνεται 

δεκτή από τα Θέατρα, τους Κινηματογράφους και τους Εκδοτικούς Οίκους. 

 

3. Στα  Θέατρα και τους Κινηματογράφους η Κάρτα ισχύει για 2 άτομα, πλην εξαιρέσεων. 

 

4. Η έκπτωση στα βιβλία ισχύει μόνον για τον / την κάτοχο της Κάρτας Μέλους και μόνον 

στα καταστήματα των Εκδόσεων ή τα Βιβλιοπωλεία τους.  

 

5. Η Κάρτα Μέλους 2018–2019 ισχύει μέχρι 31/12/2019.  

 

6. Για τη χρησιμοποίηση της Κάρτας οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν μαζί τους την 

Αστυνομική τους Ταυτότητα και να τηρούν αυστηρά τους περιορισμούς της στήλης των 

«Παρατηρήσεων». 

 

7. Παρακαλούνται τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να κοινοποιήσουν στα Σχολεία τον Πρώτο Κατάλογο 

με τα Θέατρα, τους Κινηματογράφους και τους Εκδοτικούς Οίκους.  

 

 

8. Στα Θέατρα στα οποία δεν αναφέρεται συγκεκριμένη τιμή έκπτωσης ή αναφέρεται 

«τιμή για γκρουπ», θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία. 

 

Τέλος, προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες και να μην ταλαιπωρούνται 

οι συνάδελφοι, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγείται τηλεφωνική 

επικοινωνία των συναδέλφων με τα θέατρα, τους κινηματογράφους και τους 

Εκδ. Οίκους. 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr
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ΘΕΑΤΡΑ 

 
 

 

Α/Α ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΕΚΠ/Σ

Η 

 

ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ Web site 

1.  ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 210 5242211 14                10 Για όλες τις 

παραστάσεις  
https://www.arta

ndlife.gr/athens/

locations/Aggel

on_Vima 

2.  ΑΘΗΝΑ 210 8237330 20                 12  https://www.arta

ndlife.gr/athens/

theater 

3.  ΑΘΗΝΑΪΣ 
(2 διαφορετικές παραστάσεις) 

210 3480099 10               10 

 

Δ-Τρ-Τετ-Κυρ http://www.athi

nais.com.gr/el/ 
4.  ΑΚΡΟΠΟΛ  

2103648303 

15 για καθημ 

20 για Σ/Κ 

 Για την 

παράσταση 

HAIRSPRAY 
 

https://theatroak

ropol.gr/  

5.  ΑΡΓΩ 210 5201684 

 

17              15 

 

15              12 

Παρ-Σαβ-Κυρ https://argotheat

er.gr/ 

6.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑ (Πλ. 

Αμερικής) 

 

2121007079      Μειωμένο ανάλογα 

την παράσταση 

 http://passionthe

ater.gr/deal_com

pany/alexandria-

polychoros-

technis/ 
7.  ΑΛΜΑ  

 

210 5220100      Ως έκπτωση 

ορίζεται η 

χαμηλότερη τιμή 

εισιτηρίου 

ανάλογα την 

μέρα της 

παράστασης 

http://theatroalm

a.gr/ 

8.  ΑΛΦΑ-ΙΔΕΑ 210 5221444 Τιμή Φοιτητικού 

       

Για όλες τις 

παραστάσεις 
http://www.alfat

heater.gr/ 
9.  ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 211 4057249 12                10 Μόνο για 

παραγωγές του 

Θεάτρου 

http://passionthe

ater.gr/deal_com

pany/apo-kinou-

polychoros/ 
10.  ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΣΥΝ – 

ΕΠΙ) 

2105231131 Τιμές Φοιτητικές 

ειδικές τιμές για group  

(Συνεννόηση με κ 

Δανάη Κανάσου)  

 https://www.elc

ulture.gr/blog/ve

nues/Apo-

Michanis-

Theatre/ 
11.  BROADWAY 2110125784 Ομαδικό 10 ευρώ 

έκαστος 

 https://www.mu

sicity.gr/rss/broa

dway-theatro-

programma 

https://www.artandlife.gr/athens/locations/Aggelon_Vima
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Aggelon_Vima
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Aggelon_Vima
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Aggelon_Vima
https://www.artandlife.gr/athens/theater
https://www.artandlife.gr/athens/theater
https://www.artandlife.gr/athens/theater
http://www.athinais.com.gr/el/
http://www.athinais.com.gr/el/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSeIN17s4EYkIz-HyiQ8-frMxKGgA%3A1573060986836&ei=egHDXerbMpDksAfO6p6QBQ&q=%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF+%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&oq=%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF+%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30.92917.102785..103648...6.0..0.267.3818.7j19j3......0....1..gws-wiz.....10..35i39j0i131j0i67j0i131i67j0i10j35i362i39j0i13j0i13i30.iJnd8ib0myo&ved=0ahUKEwjqgNLqjNblAhUQMuwKHU61B1IQ4dUDCAs&uact=5
https://theatroakropol.gr/
https://theatroakropol.gr/
https://argotheater.gr/
https://argotheater.gr/
http://passiontheater.gr/deal_company/alexandria-polychoros-technis/
http://passiontheater.gr/deal_company/alexandria-polychoros-technis/
http://passiontheater.gr/deal_company/alexandria-polychoros-technis/
http://passiontheater.gr/deal_company/alexandria-polychoros-technis/
http://passiontheater.gr/deal_company/alexandria-polychoros-technis/
http://theatroalma.gr/
http://theatroalma.gr/
http://www.alfatheater.gr/
http://www.alfatheater.gr/
http://passiontheater.gr/deal_company/apo-kinou-polychoros/
http://passiontheater.gr/deal_company/apo-kinou-polychoros/
http://passiontheater.gr/deal_company/apo-kinou-polychoros/
http://passiontheater.gr/deal_company/apo-kinou-polychoros/
https://www.elculture.gr/blog/venues/Apo-Michanis-Theatre/
https://www.elculture.gr/blog/venues/Apo-Michanis-Theatre/
https://www.elculture.gr/blog/venues/Apo-Michanis-Theatre/
https://www.elculture.gr/blog/venues/Apo-Michanis-Theatre/
https://www.elculture.gr/blog/venues/Apo-Michanis-Theatre/
https://www.musicity.gr/rss/broadway-theatro-programma
https://www.musicity.gr/rss/broadway-theatro-programma
https://www.musicity.gr/rss/broadway-theatro-programma
https://www.musicity.gr/rss/broadway-theatro-programma
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12.  ΒΑΦΕΙΟ 210 3425637  Εξαρτάτε την 

παράσταση. 
https://www.arta

ndlife.gr/athens/

locations/Theatr

o_Vafeio_Lakis

_Karalis 

13.  ΒΕΑΚΗ 210 5223522 17    15 ΕΞΩΣΤΗΣ Τιμή group https://www.mu

sicity.gr/rss/vea

ki-2017-2018 

14.  ΒΕΜΠΟ 210 5221767 17  Τιμή group https://www.mu

sicity.gr/rss/vem

bo-theatro-2017-

2018 

15.  ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ 210 8640414  

17 καθημ 20 Σαβ/κο 

 

 

Τιμή group 
http://passionthe

ater.gr/deal_com

pany/katia-

dandoulaki/ 

16.  ΔΙΑΝΑ 2103626596 Ομαδικό 10 ευρώ 

έκαστος 

 https://www.the

atromania.gr/the

atro/diana/ 

17.  ΕΛΥΖΕ 210 7771766 

 

Μειωμένο  

Αρχές Δεκεμβρίου η 

έναρξη 

 https://www.the

atromania.gr/the

atro/elize/ 

18.  ΖΙΝΑ 210 6424414 15 

 

Τιμή group https://tetragwno

.gr/theater/theatr

ikes-

parastaseis/pros

ochi-o-filos-

dagkonei-sto-

theatro-zina 

19.  ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

210 9212900     Τιμή φοιτητικού 

 

      

 

 

Για όλες τις 

παραστάσεις  
http://nkt.gr/ 

20.  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 210 2236890  15               10 Για όλες τις 

παραστάσεις  
https://www.athi

norama.gr/theatr

e/theater.aspx?id

=2000020 

21.  ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ  

(Υπόγειο) 

210 32 28 706   ΄Εκπτωση 

ανάλογα την 

παράσταση και 

τη μέρα. 

http://www.theat

ro-technis.gr/ 

22.  ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 

(Φρυνίχου) 

210 3222464   ΄Εκπτωση 

ανάλογα την 

παράσταση και 

τη μέρα 

http://www.theat

ro-technis.gr/ 

23.  ΘΗΣΕΙΟΝ 210 3255444    

΄Εκπτωση 

ανάλογα την 

http://passionthe

ater.gr/deal_com

https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Vafeio_Lakis_Karalis
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Vafeio_Lakis_Karalis
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Vafeio_Lakis_Karalis
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Vafeio_Lakis_Karalis
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Vafeio_Lakis_Karalis
https://www.musicity.gr/rss/veaki-2017-2018
https://www.musicity.gr/rss/veaki-2017-2018
https://www.musicity.gr/rss/veaki-2017-2018
https://www.musicity.gr/rss/vembo-theatro-2017-2018
https://www.musicity.gr/rss/vembo-theatro-2017-2018
https://www.musicity.gr/rss/vembo-theatro-2017-2018
https://www.musicity.gr/rss/vembo-theatro-2017-2018
http://passiontheater.gr/deal_company/katia-dandoulaki/
http://passiontheater.gr/deal_company/katia-dandoulaki/
http://passiontheater.gr/deal_company/katia-dandoulaki/
http://passiontheater.gr/deal_company/katia-dandoulaki/
https://www.theatromania.gr/theatro/diana/
https://www.theatromania.gr/theatro/diana/
https://www.theatromania.gr/theatro/diana/
https://www.theatromania.gr/theatro/elize/
https://www.theatromania.gr/theatro/elize/
https://www.theatromania.gr/theatro/elize/
https://tetragwno.gr/theater/theatrikes-parastaseis/prosochi-o-filos-dagkonei-sto-theatro-zina
https://tetragwno.gr/theater/theatrikes-parastaseis/prosochi-o-filos-dagkonei-sto-theatro-zina
https://tetragwno.gr/theater/theatrikes-parastaseis/prosochi-o-filos-dagkonei-sto-theatro-zina
https://tetragwno.gr/theater/theatrikes-parastaseis/prosochi-o-filos-dagkonei-sto-theatro-zina
https://tetragwno.gr/theater/theatrikes-parastaseis/prosochi-o-filos-dagkonei-sto-theatro-zina
https://tetragwno.gr/theater/theatrikes-parastaseis/prosochi-o-filos-dagkonei-sto-theatro-zina
https://tetragwno.gr/theater/theatrikes-parastaseis/prosochi-o-filos-dagkonei-sto-theatro-zina
http://nkt.gr/
https://www.athinorama.gr/theatre/theater.aspx?id=2000020
https://www.athinorama.gr/theatre/theater.aspx?id=2000020
https://www.athinorama.gr/theatre/theater.aspx?id=2000020
https://www.athinorama.gr/theatre/theater.aspx?id=2000020
http://www.theatro-technis.gr/
http://www.theatro-technis.gr/
http://www.theatro-technis.gr/
http://www.theatro-technis.gr/
http://passiontheater.gr/deal_company/theatro-thision/
http://passiontheater.gr/deal_company/theatro-thision/
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παράσταση και 

τη μέρα 
pany/theatro-

thision/ 
24.  ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 210 4816200 15 10  http://katoapotig

efyra.gr/ 
25.  ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 210 5234382 12  https://www.onl

ytheater.gr/theat

ra/item/%CE%B

C%CE%B5%C

F%84%CE%B1

%CE%BE%CE

%BF%CF%85%

CF%81%CE%B

3%CE%B5%CE

%B9%CE%BF-

%CE%B8%CE

%B5%CE%B1

%CF%84%CF%

81%CE%BF 

26.  ΜΠΕΛΛΟΣ 210 3229889       15                8  

      12                8 

      10                8 

Για όλες τις 

παραστάσεις 
https://www.fac

ebook.com/theat

rompellos/ 

27.  ΟΛΒΙΟ 2103414118 Μειωμένο εισιτήριο 

κατά παράσταση 

 http://www.olvi

otheater.gr/ 

28.  ΠΟΡΕΙΑ 210 8210991 16               12 

 

 

Περιορισμένος 

Αριθμός 

Παραστάσεων 

https://poreiathe

atre.com/ 

29.  ΠΟΛΗ (Πλ. Βικτωρίας) 211 1828900 18               14 Για όλες τις 

παραστάσεις 
http://www.polit

heatro.gr/ 
30.  ΠΡΟΒΑ 

 

Κεντρική Σκηνή 

 

 

210 8818326  

 

 

15              10 

 

 

 
https://www.pro

va.gr/ 

31.  ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 210 8256838                    15 Τιμή group http://www.theat

roproskinio.gr/

%CF%85%CF%

80%CE%B1%C

F%81%CF%87

%CE%B5%CE

%B9-

%CE%BA%CE

%B1%CE%B9-

%CF%86%CE

%B9%CE%BB

%CF%8C%CF

%84%CE%B9%

CE%BC%CE%

BF/ 
32.  ΡΙΑΛΤΟ 210 7622034          15              10 Ισχύει για την 

παράσταση 
https://www.arta

http://passiontheater.gr/deal_company/theatro-thision/
http://passiontheater.gr/deal_company/theatro-thision/
http://katoapotigefyra.gr/
http://katoapotigefyra.gr/
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.onlytheater.gr/theatra/item/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.facebook.com/theatrompellos/
https://www.facebook.com/theatrompellos/
https://www.facebook.com/theatrompellos/
http://www.olviotheater.gr/
http://www.olviotheater.gr/
https://poreiatheatre.com/
https://poreiatheatre.com/
http://www.politheatro.gr/
http://www.politheatro.gr/
https://www.prova.gr/
https://www.prova.gr/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
http://www.theatroproskinio.gr/%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF/
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ενηλίκων 

Αρκάς «Η ζωή 

μετά χαμηλών 

πτήσεων» 

ndlife.gr/athens/

events/zoi_meta

_xamilon_ptiseo

n_toy_arka_sto_

theatro_rialto 
33.  ΡΟΕΣ (Γκάζι) 210 3474312                  ΄Εκπτωση 

ανάλογα την 

παράσταση 

Facebook:ΡΟΕΣ 

θέατρο / ROES 

theater 

34.  ΣΗΜΕΙΟ (όπισθεν 

Παντείου, Καλλιθέα) 

210 9229579 10 ευρώ ανά άτομο Για την 

παράσταση 

«Σκηνές από 

ένα γάμο» 

https://www.these

mio.gr/el/news 

35.  ΣΤΑΘΜΟΣ (Μεταξουργείο) 210 5230267       Τιμή φοιτητικού Για όλες τις 

παραστάσεις 
https://stathmost

heatro.gr/ 
36.  ΣΤΟΥΝΤΙΟ (Μαυρομιχάλη) 210 6453330 8 Για όλες τις 

παραστάσεις 
https://studioma

vromihali.gr/ 
37.  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ 210 3464380  

 

        

΄Εκπτωση 

ανάλογα την 

παράσταση 

http://sychronot

heatro.gr/ 

38.  ΧΩΡΑ 210 8673945 Τιμή φοιτητικού Για όλες τις 

παραστάσεις 

Facebook:         

-θεατρο χώρα  
-choratheatro 

39.  ΠΟΛΗ 2111828900 14 Τιμή group http://www.polit

heatro.gr/ 
 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ 
 

 

 ΑΒΑΤΟΝ 210 3412689           ΄Εκπτωση 

ανάλογα την 

παράσταση 

https://www

.theatroavat

on.com/ 
 ALTERA PARS 210 3410011 15                12 Από 10 άτομα 

και άνω 8 

ευρώ  

https://www

.alteraparsth

eater.gr/ 
 ΠΑΛΛΑΣ 210 3213100 15               7 Ομάδα 10 

ατόμων 
https://www

.artandlife.g

r/athens/loc

ations/Theat

ro_Pallas 

 ΠΡΟΒΑ 210 8818326       10               8 Κυριακή https://www

.prova.gr/ 
 ΡΙΑΛΤΟ 210 7622034        9                8  https://www

.artandlife.g

r/athens/eve

nts/laxana_

kai_xaxana

_klik_sti_la

xanoxaxano

xora_sto_th

eatro_rialto 

https://stathmostheatro.gr/
https://stathmostheatro.gr/
https://studiomavromihali.gr/
https://studiomavromihali.gr/
http://sychronotheatro.gr/
http://sychronotheatro.gr/
http://www.politheatro.gr/
http://www.politheatro.gr/
https://www.theatroavaton.com/
https://www.theatroavaton.com/
https://www.theatroavaton.com/
https://www.alteraparstheater.gr/
https://www.alteraparstheater.gr/
https://www.alteraparstheater.gr/
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Pallas
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Pallas
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Pallas
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Pallas
https://www.artandlife.gr/athens/locations/Theatro_Pallas
https://www.prova.gr/
https://www.prova.gr/
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 ΤΕΧΝΗΣ (Φρυνίχου) 210 3222464                        Ανάλογα την 

παράσταση 

και τη μέρα 

http://www.

theatro-

technis.gr/ 
 ΦΟΥΡΝΟΣ 210 6460748 8 

(Μια ζαχαρένια 

συνταγή) 

 

Κυριακή https://fourn

os-

culture.gr/ 

 ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ  

 

210 9315600 10                7 Κυρ. 11.30 

 

Κυρ. 15.00 

Ερωτόκριτος 

https://giali

no.gr/paidik

i-skini/el/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 

 
 

 

 

 ΑΕΛΛΩ CINEMAX  210 8259975 8,50 7  http://cinem

ax.gr/cinem

as/143-

aello-

cinemax 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 210 8219298 7,5 6,50 Η κάρτα 

ισχύει για 

2 άτομα 

 

https://sum

mercinemas

.gr/cinemas/

alexandra/ 
 ΑΝΟΙΞΗ 210 5813470 7 5  http://flix.gr

/theatres/28

8 

 ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 

(ΠΤΟΛ/ΔΑ) 

2463025125 Μειωμένο  6  Facebook: 

/Αχιλλειον 

Πτολεμαιδα 
 ΔΙΑΝΑ (Μαρούσι) 210 8028587 8 6,50 Η 

έκπτωση 

ισχύει 

μόνο 

Τρίτη-

Τετ-

Πέμπτη 

https://www

.athinorama.

gr/cinema/h

all.aspx?id=

1001131 

 ΙΝΤΕΑΛ (Κέντρο) 210 3826720 8 6  http://flix.gr

/theatres/13

3 

 ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 

(Αιγάλεω) 

210 5911390 7 5 Η κάρτα 

ισχύει για 

2 άτομα. 

Εκτός 

http://www.

lamproskon

stantaras.gr/ 

http://www.theatro-technis.gr/
http://www.theatro-technis.gr/
http://www.theatro-technis.gr/
https://fournos-culture.gr/
https://fournos-culture.gr/
https://fournos-culture.gr/
https://gialino.gr/paidiki-skini/el/
https://gialino.gr/paidiki-skini/el/
https://gialino.gr/paidiki-skini/el/
http://cinemax.gr/cinemas/143-aello-cinemax
http://cinemax.gr/cinemas/143-aello-cinemax
http://cinemax.gr/cinemas/143-aello-cinemax
http://cinemax.gr/cinemas/143-aello-cinemax
http://cinemax.gr/cinemas/143-aello-cinemax
https://summercinemas.gr/cinemas/alexandra/
https://summercinemas.gr/cinemas/alexandra/
https://summercinemas.gr/cinemas/alexandra/
https://summercinemas.gr/cinemas/alexandra/
http://flix.gr/theatres/288
http://flix.gr/theatres/288
http://flix.gr/theatres/288
https://www.facebook.com/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1-153903615244237/
https://www.facebook.com/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1-153903615244237/
https://www.athinorama.gr/cinema/hall.aspx?id=1001131
https://www.athinorama.gr/cinema/hall.aspx?id=1001131
https://www.athinorama.gr/cinema/hall.aspx?id=1001131
https://www.athinorama.gr/cinema/hall.aspx?id=1001131
https://www.athinorama.gr/cinema/hall.aspx?id=1001131
http://flix.gr/theatres/133
http://flix.gr/theatres/133
http://flix.gr/theatres/133
http://www.lamproskonstantaras.gr/
http://www.lamproskonstantaras.gr/
http://www.lamproskonstantaras.gr/
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Τετ Πέμπ 

που είναι 

7 ευρώ 

τα 2 

άτομα. 

 ΟΣΚΑΡ 2102281563 

 

7,5 6  https://oscar

cinema.ae/ 

 STUDIO NEW STAR  

210 8640054 

2108220008 

  5 ευρώ το 

ατομικό 

7 ευρώ 

τα 2 

άτομα 

http://newst

arartcinema.

gr/studio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
 

 

 

 

 ΑΓΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 210 7011461 α) 10% για βιβλία των εκδόσεων 

διετίας 

β) 35% για λοιπά βιβλία των 

εκδόσεων  

 

Facebook: 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΓΡΑ 

 ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

210 3846964 α) 10% για βιβλία διετίας 

β) 30% για λοιπά βιβλία των 

Εκδόσεων 

 

 

Facebook: 

Εκδόσεις 

Αιγόκερως 

 ΑΙΘΡΑ 210 3302622 α) 10% για βιβλία διετίας 

β) 50% για τα λοιπά βιβλία των 

εκδόσεων 

Facebook: 

Αίθρα - 

Εκδόσεις - 

Βιβλιοπωλείο 

 ΑΙΟΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 210 3301553 20% για βιβλία των Εκδόσεων https://aiolo

sbooks.gr/ 
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

210 3806305 25% για βιβλία των Εκδόσεων 

10% για βιβλία 2ετίας 
http://alexan

dria-

publ.gr/ 
 ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ (Ν. 

Ηράκλειο) 

210 2840588 25% για βιβλία των Εκδόσεων Facebook: 

Alkimachon 

Publications / 

Εκδόσεις 

Αλκίμαχον 

 ΑΛΦΕΙΟΣ 210 3623092 α) 10% για τα βιβλία 2ετίας των 

Εκδόσεων 

β) 25% για βιβλία πέραν της 2ετίας 

των Εκδόσεων 

https://www

.alfeiosbook

s.com/ 

 ΑΝΕΜΟΣ Εκδοτική 

(Αιγίνης 14) 

210 8223574 25% για τα βιβλία των Εκδόσεων Facebook: 

Ανεμος 

Εκδοτική 

https://oscarcinema.ae/
https://oscarcinema.ae/
http://newstarartcinema.gr/studio/
http://newstarartcinema.gr/studio/
http://newstarartcinema.gr/studio/
https://aiolosbooks.gr/
https://aiolosbooks.gr/
http://alexandria-publ.gr/
http://alexandria-publ.gr/
http://alexandria-publ.gr/
https://www.alfeiosbooks.com/
https://www.alfeiosbooks.com/
https://www.alfeiosbooks.com/
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 ΑΞΙΩΤΕΛΗΣ 210 3636264 30% για όλα τα βιβλία των Εκδόσεων  

 ΑΡΜΟΝΙΑ (Κολωνός) 210 5156250 35% για τα βιβλία των Εκδόσεων 

 
https://www

.armoniaedi

tions.gr/ 
 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ 

(Σόλωνος 120) 

210 3630271 35% για όλα τα βιβλία των Εκδόσεων Facebook: 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΡΝΑΟΥΤΗ 

 ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

210 3629538 α) 25% για βιβλία των εκδόσεων 

β) 20% για βιβλία τρίτων  

 

http://www.

ekdoseisars

enidi.gr/ 
 ΑΡΧΕΤΥΠΟ 

Θεσσ/νίκης (εκδ. + 

βιβλ/λείο) 

2310429200 Στις εκδόσεις: 30% για βιβλία των 

Εκδόσεων 

Εκτός προσφοράς εκδόσεις 10%  

http://www.

archetypo.c

om.gr/ 
 ΑΣΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 210 3829829 20%-30% για βιβλία των εκδόσεων http://www.

ekdoseis-

astarti.gr/ 
 ΑΤΩΝ (οδός Μουρούζη) 210 7241933 α) 10% για βιβλία διετίας 

β) 35% για λοιπά βιβλία των 

εκδόσεων  

http://atonb

ooks.gr/abo

ut-us/ 
 ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΙ 210 3801485 α) Πολύτομες εκδόσεις 40% 

β) Επίτομες εκδόσεις 30% 

 

 ΒΑΣΔΕΚΗΣ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 

210 3819187 20% για τα βιβλία των εκδόσεων https://vasd

ekispublicat

ions.wordpr

ess.com/ 
 ΒΕΡΕΤΑΣ (Ρόδος) 22410 72648 α) 10% για βιβλία 2ετίας των 

εκδόσεων 

β) 30% για τα υπόλοιπα βιβλία των 

εκδόσεων 

http://www.

verettasboo

ks.gr/ 

 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

210 3228839 20% για τα βιβλία των εκδόσεων https://gavri

elidesbooks.

gr/ 
 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 210 3608911-15 30% για τα βιβλία των εκδόσεων https://www

.ekdotikeath

enon.gr/ 
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ 

(βιβλ/λείο Ο ΠΟΛΙΤΗΣ) 

210 8817341 25% http://www.

tsoukatou.gr

/ 
 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

210 7273942 20% http://www.

eie.gr/editio

ns-gr.html 
 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 210 3636083 α) 25% για τα βιβλία των εκδόσεων 

β) 10% για βιβλία τρίτων  
 
https://www.e

pikerotita.com

.gr › categories 

 
 

 ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 210 38 11077 30% Για τα βιβλία του Καταλόγου https://www

.epikentro.g

r/ 
 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ι. 

Ο.Ε. 

2103231525 α) 30% για βιβλία των εκδόσεων (τα 

προ διετίας) 

β) 25% για βιβλία τρίτων 

https://www

.sizacharop

https://www.armoniaeditions.gr/
https://www.armoniaeditions.gr/
https://www.armoniaeditions.gr/
http://www.ekdoseisarsenidi.gr/
http://www.ekdoseisarsenidi.gr/
http://www.ekdoseisarsenidi.gr/
http://www.archetypo.com.gr/
http://www.archetypo.com.gr/
http://www.archetypo.com.gr/
http://www.ekdoseis-astarti.gr/
http://www.ekdoseis-astarti.gr/
http://www.ekdoseis-astarti.gr/
http://atonbooks.gr/about-us/
http://atonbooks.gr/about-us/
http://atonbooks.gr/about-us/
https://vasdekispublications.wordpress.com/
https://vasdekispublications.wordpress.com/
https://vasdekispublications.wordpress.com/
https://vasdekispublications.wordpress.com/
http://www.verettasbooks.gr/
http://www.verettasbooks.gr/
http://www.verettasbooks.gr/
https://gavrielidesbooks.gr/
https://gavrielidesbooks.gr/
https://gavrielidesbooks.gr/
https://www.ekdotikeathenon.gr/
https://www.ekdotikeathenon.gr/
https://www.ekdotikeathenon.gr/
http://www.tsoukatou.gr/
http://www.tsoukatou.gr/
http://www.tsoukatou.gr/
http://www.eie.gr/editions-gr.html
http://www.eie.gr/editions-gr.html
http://www.eie.gr/editions-gr.html
https://www.epikerotita.com.gr/categories.php
https://www.epikerotita.com.gr/categories.php
https://www.epikerotita.com.gr/categories.php
https://www.epikerotita.com.gr/categories.php
https://www.epikentro.gr/
https://www.epikentro.gr/
https://www.epikentro.gr/
https://www.sizacharopoulos.gr/
https://www.sizacharopoulos.gr/
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oulos.gr/ 
 ΖΗΤΗ 210 3816650 20%  http://www.

ziti.gr/ 
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Θ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

210 3832704 α) 30% για τα βιβλία των εκδόσεων 

β) 30% για βιβλία τρίτων 

γ) παιδικά κατά περίπτωση 

http://www.

classicbook

s.gr/ 
 ΘΕΜΕΛΙΟ 210 3608180 α) 10 – 30% για τα βιβλία των 

εκδόσεων 

β) 10 – 20% για τα βιβλία άλλων 

εκδόσεων 

http://theme

lio-

ekdoseis.gr/

wp/ 
 Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΚΔ. 210  3833434 20% για βιβλία των εκδόσεων διετίας 

30% παλαιότερες εκδόσεις  

 

https://isider

is.gr/ 

 ΙΑΜΒΟΣ 210 3300443 α) 30% για τα βιβλία των εκδόσεων 

β) 15% για βιβλία τρίτων 

 

 

https://iamb

os.gr/ 

 ΙΑΝΟΣ 210 3217406  

Ειδικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία 

- Έως 30% έκπτωση σε όλα τα 

βιβλία εξαιρούνται τα βιβλία που 

εμπίπτουν στον Νόμο Ενιαίας Τιμής 

- 10% έκπτωση στα χαρτικά (χαρτική 

ύλη, τετράδια, είδη καλλιτεχνικών) 

- Έως 10% έκπτωση στα παιχνίδια, 

τα αντικείμενα τέχνης & 

μουσικά CD και DVD 

- 10% έκπτωση στο IANOS CAFÉ και 

στο IANOS DELI 

https://www

.ianos.gr/ 
 

 ΙΚΑΡΟΣ 210 3225152 10% https://ikaro

sbooks.gr/ 
 ΚΑΚΤΟΣ 210 3840524 40% για βιβλία των εκδόσεων https://www

.kaktos.gr/ 
 ΚΑΛΕΝΤΗΣ 

(Ιωαννίδου) 

210 3601551 30% για βιβλία των εκδόσεων https://kalen

dis.gr/ 
 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

210 3615156 α) 30% για τα βιβλία των εκδόσεων 

β) 10 – 20% για τα λοιπά και 

ξενόγλωσσα 

http://www.

kardamitsa.

gr/ 
 ΚΙΧΛΗ (Λόφος Σκουζέ) 210 5145933 40% για βιβλία των εκδόσεων πέραν 

της 2ετίας 

Facebook: 
Εκδόσεις 

Κίχλη Kichli 

Publishing 

 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ 2102628492 10% σε νέες εκδόσεις 

30% ανά περίπτωση 
https://korfi

atisbooks.gr

/eshop/gr.ph

p?p=home 

 ΚΨΜ 210 3839714 α) 10% σε νέες εκδόσεις 

β) 30% για τα βιβλία των εκδόσεων 

και βιβλιοπωλείο (Κιάφας 3) 

https://kapsi

mi.gr/ 

https://www.sizacharopoulos.gr/
http://www.ziti.gr/
http://www.ziti.gr/
http://www.classicbooks.gr/
http://www.classicbooks.gr/
http://www.classicbooks.gr/
http://themelio-ekdoseis.gr/wp/
http://themelio-ekdoseis.gr/wp/
http://themelio-ekdoseis.gr/wp/
http://themelio-ekdoseis.gr/wp/
https://isideris.gr/
https://isideris.gr/
https://iambos.gr/
https://iambos.gr/
https://www.ianos.gr/
https://www.ianos.gr/
https://ikarosbooks.gr/
https://ikarosbooks.gr/
https://www.kaktos.gr/
https://www.kaktos.gr/
https://kalendis.gr/
https://kalendis.gr/
http://www.kardamitsa.gr/
http://www.kardamitsa.gr/
http://www.kardamitsa.gr/
https://korfiatisbooks.gr/eshop/gr.php?p=home
https://korfiatisbooks.gr/eshop/gr.php?p=home
https://korfiatisbooks.gr/eshop/gr.php?p=home
https://korfiatisbooks.gr/eshop/gr.php?p=home
https://kapsimi.gr/
https://kapsimi.gr/
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 ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

210 3661200 α) 10% για βιβλία διετίας  

β) έως 30% για βιβλία πέραν της 

διετίας 

http://www.

livanis.gr/ 

 ΜΕΛΙΣΣΑ 210 3611692 25% https://www

.melissaboo

ks.com/ 
 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΊΔΡΥΜΑ ΕΘΝ. 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

210 3614143 α) 10% για βιβλία διετίας 

β) 40% για βιβλία πέραν της διετίας 

γ) 20% στις επανεκτυπώσεις  

https://www

.miet.gr/boo

k-list/ 
 ΝΕΦΕΛΗ 210 3639962      α) 10% στις νέες εκδόσεις 

β) 20% για βιβλία των εκδόσεων 

      γ) 30% σε βιβλία καταλόγου 

https://nefel

i.fairead.net

/nefeli-

home 

 ΠΑΝΕΠ. ΕΚΔ. 

ΚΡΗΤΗΣ 

210 3849020 α) 10% για βιβλία εντός διετίας 

β) 30% για βιβλία παλαιότερα 

 

https://www

.cup.gr/ 

 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 210 3822496 40% για τα βιβλία των εκδόσεων https://www

.papazissi.gr

/ 
 ΠΑΤΑΚΗΣ 210 3650030 α)35% για τα βιβλία πέραν της 2ετίας 

β)Ειδικές προσφορές κάθε Σεπτ-Οκτ 

 γ) έκπτωση κατά περίπτωση 

https://www

.patakis.gr/d

efault.aspx 

 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

210 5245264 α) 30% για τίτλους που εκδόθηκαν 

πριν 2 έτη τουλάχιστον 

β) 10% για τίτλους που εκδόθηκαν 

εντός των προηγούμενων 2 ετών 

(της έκπτωσης εξαιρούνται τα βιβλία 

της σειράς Φυσική και Υγιεινή 

διατροφή) 

https://www

.propobos.g

r/ 

 ΣΑΒΒΑΛΑΣ 210 3301251 α) 10% σε εκδόσεις διετίας 

β) 30% σε παλαιότερες εκδόσεις 
https://saval

as.gr/ 
 ΣΤΙΓΜΗ 210 3844064 35% - 40% για βιβλία των εκδόσεων  

https://stigmi.

gr 

 

 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 210 3829835 α) 10% για βιβλία διετίας 

β) 20% για βιβλία πέραν της διετίας 
https://www

.sep.gr/cms/

site/gr.php?

p=homepag

e 

 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Φ.Ε.Ε. 

(Ξενόγλωσσα) 

210 3626028 10%-20% ανάλογα με τις εκδόσεις https://tsigar

idasbooks.g

r/ 
 ΥΨΙΛΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 210 3838257 30% για βιβλία των εκδόσεων http://www.

ypsilon.gr/ 
 UNIVERSITY STUDIO 

PRESS 

2310 208731 α) 10% για βιβλία διετίας 

β) 20% για παλαιότερα  
http://www.

universityst

udiopress.gr

/intro.htm 

 ΦΑΡΦΟΥΛΑΣ και 

Βιβλ/λείο 

(Μαυρομιχάλη) 

211 1845583 α) 10% για βιβλία 2ετίας 

β) 20% για βιβλία πέραν της 2ετίας 
https://www

.farfoulas.gr

/%CE%B5

%CE%BA

http://www.livanis.gr/
http://www.livanis.gr/
https://www.melissabooks.com/
https://www.melissabooks.com/
https://www.melissabooks.com/
https://www.miet.gr/book-list/
https://www.miet.gr/book-list/
https://www.miet.gr/book-list/
https://nefeli.fairead.net/nefeli-home
https://nefeli.fairead.net/nefeli-home
https://nefeli.fairead.net/nefeli-home
https://nefeli.fairead.net/nefeli-home
https://www.cup.gr/
https://www.cup.gr/
https://www.papazissi.gr/
https://www.papazissi.gr/
https://www.papazissi.gr/
https://www.patakis.gr/default.aspx
https://www.patakis.gr/default.aspx
https://www.patakis.gr/default.aspx
https://www.propobos.gr/
https://www.propobos.gr/
https://www.propobos.gr/
https://savalas.gr/
https://savalas.gr/
https://stigmi.gr/
https://stigmi.gr/
https://stigmi.gr/
https://stigmi.gr/
https://www.sep.gr/cms/site/gr.php?p=homepage
https://www.sep.gr/cms/site/gr.php?p=homepage
https://www.sep.gr/cms/site/gr.php?p=homepage
https://www.sep.gr/cms/site/gr.php?p=homepage
https://www.sep.gr/cms/site/gr.php?p=homepage
https://tsigaridasbooks.gr/
https://tsigaridasbooks.gr/
https://tsigaridasbooks.gr/
http://www.ypsilon.gr/
http://www.ypsilon.gr/
http://www.universitystudiopress.gr/intro.htm
http://www.universitystudiopress.gr/intro.htm
http://www.universitystudiopress.gr/intro.htm
http://www.universitystudiopress.gr/intro.htm
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
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%CE%B4%

CE%BF%C

F%83%CE

%B5%CE%

B9%CF%8

3-

%CF%86%

CE%B1%C

F%81%CF

%86%CE%

BF%CF%8

5%CE%BB

%CE%B1%

CF%83.htm

l 
 ΨΥΧΟΓΙΟΣ 210 3306407 Οι ειδικές τιμές εδώ: 

https://psinl.s3.amazonaws.com/c

ampaigns/mkt/2019/11/14/NSL-

04500.html 

https://www

.psichogios.

gr/?network

=google&gc

lid=Cj0KC

QiAt_PuBR

DcARIsAM

NlBdpLY8u

0_zTQpFxS

nsHUjp7dQ

2ZvT5K9g7

puxem_mnu

MTc2Jhu4

AxmwaAp

Q_EALw_

wcB 

 

 

 

https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://www.farfoulas.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83.html
https://psinl.s3.amazonaws.com/campaigns/mkt/2019/11/14/NSL-04500.html
https://psinl.s3.amazonaws.com/campaigns/mkt/2019/11/14/NSL-04500.html
https://psinl.s3.amazonaws.com/campaigns/mkt/2019/11/14/NSL-04500.html
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB
https://www.psichogios.gr/?network=google&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpLY8u0_zTQpFxSnsHUjp7dQ2ZvT5K9g7puxem_mnuMTc2Jhu4AxmwaApQ_EALw_wcB

