
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Θ. 

 
1) Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και τα μέλη του σε όλη την Ελλάδα 

 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ   ΕΜΠΡΑΚΤΑ  ΤΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
 με αφορμή τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και με συναίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης, ανακοινώνουν ότι: 
 

·         Απορροφούν την αύξηση των ποσοστών του Φ.Π.Α. στις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. 

·         Διατηρούν σταθερές τις τιμές στους Τιμοκαταλόγους τους προς 
όφελος των καταναλωτών.  

 
2) Ο ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ. και τα μέλη του στην Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με 

το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., παρέχουν εντελώς 
δωρεάν καθημερινά φαγητό, καφέ και διασκέδαση σε όλους τους 
άπορους φοιτητές.  

 

3) Μια νέα προσπάθεια συνεργασίας του ΠΑΣΚΕΔΙ με την Επιτροπή 

Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., είχε ως αποτέλεσμα την 

εξασφάλιση εκπτωτικών δελτίων-ταυτότητας, στις χιλιάδες των 

φοιτητών (πλην απόρων) και σε όλο το υπαλληλικό και 

Πανεπιστημιακό προσωπικό.  Αναλυτικότερα, θα ισχύουν τα 

παρακάτω και ΔΕΝ θα χρειαστεί  η όποια κατάθεση δικαιολογητικών.   

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

• 1 φωτογραφία ταυτότητας 

• Απόδειξη (επίδειξη κάποιας  επαγγελματικής ταυτότητας, σύμβαση 

κ.ο.κ. ) της επαγγελματικής τους ιδιότητας και συνεργασίας με το 

Πανεπιστήμιο  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

• 1 φωτογραφία ταυτότητας 

• επίδειξη πάσο ή φοιτητικού βιβλιαρίου σπουδών 

Ημέρες όπου μπορεί να προμηθευθεί κάποιος το εκπτωτικό δελτίο είναι  

• Τρίτη & Πέμπτη απο τις 9- 11 π.μ. 



•  Δευτέρα  & Παρασκευή 10 -12 π.μ. 

 στα γραφεία της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής (στο ισόγειο του 

κτηρίου Διοίκησης, δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς). 

• Δευτέρα  έως και  Παρασκευή 10:30 – 13:30 στα  γραφεία του 

ΠΑΣΚΕΔΙ. ώρες 10.30 – 13.30 μ.μ. 

     Χειμάρρας 30 περιοχή Κάτω Τούμπα  (στο ύψος της Μπότσαρη)  

     τηλ. 2310 - 932420 

 
Η έκπτωση που θα παρέχουν τα καταστήματα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

θα είναι 20% για τα καταστήματα του κέντρου πόλης, 40% για τα 

καταστήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Παρασκευή και Σάββατο 20%) 

και 25% για τα καταστήματα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

• - 20%......Κέντρο της πόλης νοείται το τετράγωνο που περικλείουν οι 

οδοί Αγγελάκη- Αγ. Δημητρίου- 26η Οκτωβρίου-(Βαρδάρι)-Λεωφόρος 

Νίκης 

Οι εκπτώσεις θα ισχύουν κάθε μέρα εκτός Παρασκευής και Σαββάτου ή 

επίσημων αργιών, 

• - 40%......Δυτική Θεσσαλονίκης νοείται από Συκιές- Νεάπολη- 

Πολίχνη- Σταυρούπολη- Ευκαρπία- Ωραιόκαστρο- Αμπελόκηποι- 

Εύοσμος- Μενεμένη- Ελευθέριο Κορδελιό- Αγίων Πάντων 

Οι εκπτώσεις θα ισχύουν κάθε μέρα εκτός Παρασκευής και Σαββάτου ή 

επίσημων αργιών,  τις συγκεκριμένες ημέρες θα ισχύει έκπτωση 20% και 

μόνο στα καταστήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

• -25%..... Ανατολική Θεσσαλονίκη νοείται η περιοχή της Άνω πόλης- 

Τούμπας και από Ευζώνων μέχρι Περαία 

Οι εκπτώσεις θα ισχύουν κάθε μέρα εκτός Παρασκευής και Σαββάτου ή 

επίσημων αργιών 

Η οποιαδήποτε ταυτότητα δεν θα έχει ισχύ κατά την διάρκεια που τα 

πανεπιστήμια είναι κλειστά π.χ. Χριστούγεννα, Πάσχα, Θερινή περίοδος, 

εκτός και αν τα μέλη μας το επιδιώξουν, οπότε θα υπάρξει αντίστοιχη 

ενημέρωση.  

Η λίστα με τα καταστήματα θα δίνεται από τους αντίστοιχους χώρους του 

Α.Π.Θ.  



Τηλέφωνο επικοινωνίας Α.Π.Θ.: 2310991375 
e-mail: feronikisam@gmail.com και ipaspala@gmail.com 
 

4) Ο ΠΑΣΚΕΔΙ και τα μέλη του σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουν την 
paskedi club (Εκπτωτική κάρτα) ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ www.paskedi.gr  
e-mail: paskedi@paskedi.gr  

Α) Πώς θα πας για φαγητό με την paskedi Club. 
Τώρα εξασφαλίζεις έκπτωση 20% σε εστιατόρια και ταβέρνες από Κυριακή 
βράδυ έως και Παρασκευή μεσημέρι και έκπτωση 10% από Παρασκευή 
βράδυ έως και Κυριακή μεσημέρι! 
Τα μέλη του paskedi Club έχουν τη δυνατότητα να βγουν για φαγητό, 
εξασφαλίζοντας τις εκπτώσεις στο ποσό του τελικού λογαριασμού, 
συμπεριλαμβανομένου του κρασιού, της μπύρας και του αναψυκτικού.  
Η κάρτα μέλους είναι προσωπική και καλύπτει μόνο τον κάτοχό της. 
Τα μέλη του paskedi Club κλείνουν τραπέζι όπως θα έκλειναν σε 
οποιαδήποτε άλλη έξοδό τους. 
Οι εκπτώσεις ισχύουν στις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της 
επιχείρησης και δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές που ενδέχεται να 
ισχύουν την ίδια εβδομάδα σε κάποια από τα σηματοδοτημένα εστιατόρια ή 
ταβέρνες. 
Τα μέλη του paskedi Club είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την ιδιότητά τους 
και να επιδεικνύουν την κάρτα τους πριν από την παραγγελία και κατά την 
πληρωμή του λογαριασμού, η οποία μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με 
οποιαδήποτε (αποδεκτή από την επιχείρηση) πιστωτική κάρτα.  
Αν δεν επιδειχθεί η κάρτα μέλους, το δικαίωμα έκπτωσης δεν ισχύει.  

  Η κάρτα μέλους paskedi club ισχύει για όλη την Ελλάδα.  
  Η κάρτα μέλους paskedi club παραδίδεται στους κατόχους 30 

ημέρες μετά την εγγραφή, με courier. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν 
τον παραλήπτη. Παραλαβή καρτών μπορεί να γίνεται και από τα 
Γραφεία του ΠΑΣΚΕΔΙ στην Θεσσαλονίκη Χειμάρρας 30 (περιοχή 
Μπότσαρη) Τηλ. Κέντρο 2310932420 
 
Β) Πώς θα πας για clubbing, ποτό ή καφέ με την paskedi Club 

Τώρα εξασφαλίζεις έκπτωση 20% σε Καφετέριες, cafe-bar, bar από Κυριακή 
βράδυ έως και Παρασκευή μεσημέρι και έκπτωση 10% από Παρασκευή 
βράδυ έως και Κυριακή μεσημέρι! 
Τα μέλη του paskedi Club έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το ποτό τους 
ή τον καφέ τους, εξασφαλίζοντας τις ως άνω εκπτώσεις στο ποσό του 
τελικού λογαριασμού για κατανάλωση σε τραπέζι, συμπεριλαμβανομένου 
του κρασιού, του αλκοόλ και των παρελκόμενων (εξαιρούνται τα πούρα). 
Στην περίπτωση που πρόκειται για κατανάλωση στην μπάρα (bar) η κάρτα 
μέλους του paskedi Club εξασφαλίζει δωρεάν το δεύτερο (ίδιο) ποτό, μετά 
την πληρωμή του πρώτου. 
Στην καθιστή κατανάλωση κάθε κάρτα μέλους καλύπτει μόνο τον κάτοχό 
της.  
Τα μέλη του paskedi Club κλείνουν τραπέζι όπως θα έκλειναν σε 
οποιαδήποτε άλλη έξοδό τους. 
Οι ως άνω εκπτώσεις ισχύουν στις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της 
επιχείρησης και δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές που ενδέχεται να 

mailto:feronikisam@gmail.com
mailto:ipaspala@gmail.com
http://www.paskedi.gr/
mailto:paskedi@paskedi.gr


ισχύουν την ίδια εβδομάδα σε κάποια από τα σηματοδοτημένα καταστήματα. 
Τα μέλη του paskedi Club είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την ιδιότητά τους 
και να επιδεικνύουν την κάρτα τους πριν από την παραγγελία και κατά την 
πληρωμή του λογαριασμού, η οποία μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με 
οποιαδήποτε (αποδεκτή από την επιχείρηση) πιστωτική κάρτα. 
Αν δεν επιδειχθεί η κάρτα μέλους, το δικαίωμα έκπτωσης δεν ισχύει.  

  Η κάρτα μέλους paskedi club ισχύει για όλη την Ελλάδα.  
  Η κάρτα μέλους paskedi club παραδίδεται στους κατόχους 30 

ημέρες μετά την εγγραφή, με courier. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν 
τον παραλήπτη. Παραλαβή καρτών μπορεί να γίνεται και από τα 
Γραφεία του ΠΑΣΚΕΔΙ στην Θεσσαλονίκη Χειμάρρας 30 (περιοχή 
Μπότσαρη) Τηλ. Κέντρο 2310932420 
 
Γ) Πώς θα βγεις για νυχτερινή διασκέδαση με την paskedi Club. 

Τώρα εξασφαλίζεις έκπτωση 20% σε Κέντρα Διασκέδασης και club από 
Κυριακή βράδυ έως και Πέμπτη βράδυ και έκπτωση 10% από Παρασκευή 
βράδυ έως και Σάββατο βράδυ! 
Τα μέλη του paskedi Club έχουν τη δυνατότητα να βγουν για νυχτερινή 
διασκέδαση, εξασφαλίζοντας στο ποσό του τελικού λογαριασμού τις ως άνω 
εκπτώσεις για κατανάλωση σε τραπέζι, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού, 
του αλκοόλ και των παρελκόμενων (εξαιρούνται τα πούρα και τα 
λουλούδια). Στην περίπτωση που πρόκειται για κατανάλωση στο μπαρ, η 
κάρτα μέλους του paskedi Club εξασφαλίζει δωρεάν το δεύτερο (ίδιο) ποτό, 
μετά την πληρωμή του πρώτου.  
Στην καθιστή κατανάλωση κάθε κάρτα μέλους καλύπτει μόνο τον κάτοχό 
της.  
Τα μέλη του paskedi Club κλείνουν τραπέζι όπως θα έκλειναν σε 
οποιαδήποτε άλλη έξοδό τους. 
Οι ως άνω εκπτώσεις ισχύουν στις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της 
επιχείρησης και δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές που ενδέχεται να 
ισχύουν την ίδια εβδομάδα σε κάποιους από τους σηματοδοτημένους χώρους 
νυχτερινής διασκέδασης. 
Τα μέλη του paskedi Club είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την ιδιότητά τους 
και να επιδεικνύουν την κάρτα τους πριν από την παραγγελία και κατά την 
πληρωμή του λογαριασμού, η οποία μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με 
οποιαδήποτε (αποδεκτή από την επιχείρηση) πιστωτική κάρτα.  
Αν δεν επιδειχθεί η κάρτα μέλους, το δικαίωμα έκπτωσης δεν ισχύει.  

  Η κάρτα μέλους paskedi club ισχύει για όλη την Ελλάδα.  
  Η κάρτα μέλους paskedi club παραδίδεται στους κατόχους 30 

ημέρες μετά την εγγραφή, με courier. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν 
τον παραλήπτη. Παραλαβή καρτών μπορεί να γίνεται και από τα 
Γραφεία του ΠΑΣΚΕΔΙ στην Θεσσαλονίκη Χειμάρρας 30 (περιοχή 
Μπότσαρη) Τηλ. Κέντρο 2310932420 
 
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. πάντα πρωτοπόρος και δίπλα στον καταναλωτή.  
 
Με την παράκληση να δημοσιοποιηθεί. 


