
 

  

 

Αθήνα, Ιούλιος 2021 
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, 
 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η έννοια “ΟΜΑΔΑ” αποκτά νόημα και ουσία. Η συσπείρωση είναι 
αναγκαία, απαραίτητη και ίσως η μόνη επιλογή ώστε να μας εξασφαλίζει προνόμια και λύσεις σε 
πολλούς τομείς της κοινωνίας, της οικογένειας και της οικονομίας. 
 
Η πανδημία δημιούργησε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ όλων, ακόμα και εντός των οικογενειών 
και τώρα που το τέλος αρχίζει να φαίνεται, νιώθουμε την υποχρέωση να προσπαθήσουμε όλοι μας 
να έρθουμε πιο κοντά έτσι ώστε να μικρύνουμε τις όποιες επιπτώσεις έχουμε υποστεί. 
 

Ο Συνεταιρισμός έχει ξεκινήσει ήδη  μια μεγάλη προσπάθεια  για τον  
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του με στόχο την παροχή νέων και καινοτόμων  

υπηρεσιών σε τομείς όπως τα δάνεια - βοηθήματα, η Τηλεφωνία, η Υγεία, η  
παροχή Προνομίων μέσω αγορών σε διάφορα καταστήματα και η Ασφάλιση  

των περιουσιακών μας στοιχείων (σπίτι – αυτοκίνητο – επιχείρηση). 
 
Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι πρόσφατα πετύχαμε συμφωνία με τους Συνάδελφους Συνεταιρισμούς 
του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΕΦΚΑ, του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΟΤΕ. 
 
 
 
 
 
 
Η συμφωνία μας αναφέρεται στην συνένωση δυνάμεων αφού όσο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ είμαστε, τόσο 
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ γινόμαστε σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και συμφωνιών με διάφορους φορείς και 
οργανισμούς. 
 
Η ΟΜΑΔΑ πλέον των Συνεταιρισμών αποτελείται από 5 Συνεταιρισμούς 
με χιλιάδες μέλη (άνω των 30.000) και έπεται συνέχεια….. 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Η παροχή δανείων - βοηθημάτων που συνεχίζεται, η συμφωνία μας με καταστήματα πώλησης 
οικιακού εξοπλισμού και όχι μόνο και η κινητή τηλεφωνία αποτελούν 3 δραστηριότητες του 
Συνεταιρισμού που συνεχίζονται και επεκτείνονται προς όφελος των μελών μας. 
 
Ο Τομέας της Υγείας είναι ο πιο κρίσιμος αφού αφορά στη ζωή και στην υγεία μας αλλά και των 
οικογενειών μας. 
 
Συνεχώς επιτυγχάνουμε νέες παροχές, νέες καλύψεις μέσω του ασφαλιστηρίου μας που τώρα έγινε 
αποδεκτό και από τους άλλους 4 συνεταιρισμούς τα μέλη των οποίων μπορούν πλέον να 
ασφαλισθούν δεδομένου ότι πλέον τέτοιου είδους Συμβόλαια δεν υπάρχουν στην Ασφαλιστική 
Αγορά. 
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Μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το site του ΣΥΝΠΕ (www.synpe.gr) και μη χάσετε την ευκαιρία να 
αξιοποιήσετε τη δυνατότητα της ασφάλισης Υγείας με πολύ ευνοϊκούς όρους. 
 

Τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία όπως η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, το ΩΝΑΣΕΙΟ, το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 
η ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ, 
είναι μερικά από τα εχέγγυα της σοβαρότητας και του κύρους του Ασφαλιστηρίου που 
μαζί με την Ευρωστία και Άριστη εξυπηρέτηση της Ασφαλιστικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
συνθέτουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την προστασία της Υγείας μας. 

 
Προς ενημέρωσή σας κατά την τελευταία δεκαετία 2011-2021 το ύψος των αποζημιώσεων για 
νοσηλεία των ασφαλισμένων μελών μας υπερέβη το ποσό των 10.000.000€ (δέκα εκατομμυρίων 
ευρώ). 
 
Τέλος η Κάρτα Υγείας ΣΥΝΠΕ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ έχει δώσει λύσεις σε χιλιάδες 
περιστατικά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις, επισκέψεις 
σε γιατρούς, 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 801-11-22277 – κλείσιμο ραντεβού σε 
γιατρούς σε όλη την Ελλάδα κ.α. 
https://www.synpe.gr/parexomenes-ypuresies/karta-ugeias-eleutheras 
 
Το τηλέφωνο 210 9227703 - 4 είναι στη διάθεσή σας για όλες τις πληροφορίες που τυχόν θέλετε. 
 
 
Συνάδελφοι – Φίλοι (ες) 
 
Η στιγμή να έρθουμε πιο κοντά είναι ΤΩΡΑ, ΌΧΙ ΑΥΡΙΟ. ΣΗΜΕΡΑ, ΤΩΡΑ για να μπορούμε να 
διαπραγματευτούμε καλύτερα, για καλύτερους όρους και Προνόμια, για καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες. 
 
Ήδη δημιουργήσαμε την ομάδα «ΜΑΖΙ» (5 Συνεταιρισμοί – 30.000 μέλη) και είναι η καλύτερη στιγμή 
να μάθουμε, να ρωτήσουμε και τελικά να γίνουμε, εάν δεν είμαστε, μέλη του Συνεταιρισμού. 
 
ΤΩΡΑ είναι η στιγμή να ενώσουμε δυνάμεις, να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες διαφωνίες, να 
λύσουμε προβλήματα και τελικά όλοι να ωφεληθούμε κερδίζοντας σε παροχές – νέες υπηρεσίες. 
 
Καλούμε λοιπόν τα ήδη υπάρχοντα μέλη να αξιοποιήσουν όσο περισσότερο μπορούν τις υπηρεσίες 
του ΣΥΝΠΕ και τα μη μέλη να εγγραφούν και να έχουν και αυτοί τα προνόμια των μελών. 
 

  

 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς. 
 
Για το ΔΣ 

 

 

http://www.synpe.gr/
https://www.synpe.gr/parexomenes-ypuresies/karta-ugeias-eleutheras

