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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

   Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Προσωπικού ΣΤΑΣΥ προτίθεται να προσφέρει στα μέλη του αλλά 

και στο υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας ΣΤΑΣΥ μέσω προγράμματος εθελουσίας συμμετοχής, 

πλήρη  κάλυψη των παροχών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με στόχο την κάλυψη των αδυναμιών 

του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Πρός τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  και  οι ενδιαφερόμενες 
Ασφαλιστικές  Εταιρίες να καταθέσουν ενυπόγραφες, σφραγισμένες (κλειστές) προσφορές που θα 
καλύπτουν  τις πιο κάτω περιγραφόμενες προϋποθέσεις και παροχές. 

 

Προϋποθέσεις : 

 Το πρόγραμμα θα βασίζεται στην  εθελουσία συμμετοχή των εργαζομένων.                           
Αυτό σημαίνει ότι δεν  υπάρχει δέσμευση για συγκεκριμένο, εκ των προτέρων γνωστό,  αριθμό 
συμμετοχών. 

 Επίσης θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Συνταξιούχοι συνάδελφοι. 

 Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ασθενειών ή ατυχημάτων. 

 Θα καλύπτονται όλες οι προϋπάρχουσες από την έναρξη του συμβολαίου ασθένειες, 
(συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων κακοηθειών, νευρολογικών ή αγγειολογικών 
προβλημάτων). 

 Δεν θα υπάρχει ηλικιακό όριο εισόδου και εξόδου στο πρόγραμμα. 

 

Βασικές παροχές - καλύψεις : 

 Ιατρικές επισκέψεις (αριθμός επισκέψεων, χρηματικό όριο ανά επίσκεψη, ετήσιο όριο). 

 Διαγνωστικές εξετάσεις (ετήσιο όριο, συμμετοχή του μέλους, απαλλαγή κλπ). 

 Ετήσιο τσεκ απ. 

 Πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης (Νοσοκομεία, Διαγνωστικά κέντρα κλπ) 

 

Λοιπές παροχές: 

Κάθε προσφέρων, πέραν  των βασικών  παροχών - καλύψεων  μπορεί να προσφέρει τυχόν επί πλέον 
παροχές προς όφελος των δικαιούχων εργαζομένων. 

   



 

 

   Η κατάθεσή των προσφορών, σε τρία πρωτότυπα, πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του προσφέροντος φορέα ή, σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, 
αυτοπροσώπως εντός κλειστού και σφραγισμένου φακέλου, που εξωτερικά θα φέρει την 
ένδειξη «Πρόγραμμα Ασφάλισης Συνεταιρισμού ΣΤΑΣΥ της 10/11/2016». 

   Η κατάθεση θα γίνεται  στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας από τις 1/11/2016 και κατά τις 
ώρες από 10.00 πμ έως 13.00 μμ. 

   Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών  είναι η  9/11/2016 και μέχρι τις 13.00 
μμ. 

    Οι κατατεθειμένες προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του 
Συνεταιρισμού στις 10/11/2016 και ώρα 10.00 πμ ενώπιων των ενδιαφερομένων ή των νομίμων 
εκπροσώπων τους. 

   Τα στοιχεία των προσφορών κάθε συμμετέχοντος θα είναι προσιτά και ανακοινώσιμα στους 
υπολοίπους. 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τις προσφορές με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, 
δηλαδή την καλύτερη σχέση κόστους - καλύψεων (παροχών). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το 
δικαίωμα να συγκρίνει τις προσφορές και, εάν το κρίνει σκόπιμο, επιφυλάσσεται, έχοντας προς 
τούτο την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να καλέσει, ορισμένους ή όλους, τους συμμετέχοντες σε 
νέα προσφορά ή διευκρινήσεις ή βελτιώσεις της αρχικής προσφοράς τους. 

   Τελικός ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προτείνει την συμφερότερη προσφορά. 

 

ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     Κ. Κωνσταντόπουλος                                                                                  Η. Πλώτας              


