
⚫ Ο Συνεταιρισμός έχει εμπορική ιδιότητα και έδρα την Αθήνα(Ελ. 

Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 56,  Αθήνα 106 78) 

 

⚫ Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού δεν είναι αμοιβόμενα 

 

⚫ Οποιοδήποτε κέρδος χρήσης προκύψει για το Συνεταιρισμό 

διατίθεται για τους καταστατικούς του σκοπούς 

 

⚫ Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η προμήθεια πάσης φύσεως κινητών 

και ακινήτων αγαθών προκειμένου να τα προμηθεύσει στα μέλη του, 

μεριμνώντας για τους πλέον συμφερότερους όρους 

 

⚫ Η ανάμειξη του Συνεταιρισμού στην πολιτική δεν επιτρέπεται 

 

⚫ Μέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε από τους 

μόνιμους ή με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και των ΝΠΔΔ, που λειτουργεί εντός της 

Περιφέρειας και της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, και εφόσον 

υπάρχουν ως προς αυτόν, οι απαιτούμενες από το Νόμο προϋποθέσεις 

συμμετοχής του στον Συνεταιρισμό.(περισσότερες λεπτομέρειες στο 

άρθρο 3 του καταστατικού του Συνεταιρισμού που είναι διαθέσιμο στο 

(http://www.synetyppo.gr/nomologia) 

 

⚫ Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή, με μια αίτηση η οποία εγκρίνεται 

από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. 

 

⚫ Το κόστος της εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των  3.67€ και 

παρακρατείται από τη μισθοδοσία για 24 μήνες  



 

⚫ Η μηνιαία ειφορά των μελών του Συνεταιρισμού είναι  1,5€ και 

παρακρατείται από τη μισθοδοσία κάθε μήνα. 

 

⚫ Οι Συνέταιροι έχουν τη δυνατότητα χρήσης διατακτικών του 

Συνεταιρισμού για αγορές από συνεργαζόμενα καταστήματα και 

επαγγελματίες.Επίσης έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν στον 

Συνεταιρισμό να καλύψει δαπάνη αγοράς, σε κατάστημα της δικής 

τους επιλογής, και να εξοφλήσουν το ποσό στο Συνεταιρισμό με δόσεις. 

 

⚫ Με τη χρήση διατακτικών ο Συνέταιρος δεν χρεώνεται προμήθεια 

 

⚫ Το δίκτυο καταστημάτων και επαγγελματιών που συνργάζεται με το 

Συνεταιρισμό είναι πολύ ευρύ και συμπεριλαμβάνει πολλούς 

τομείς.Ενδεικτικά αναφέρεται ο τομέας της ενέργειας, της 

τηλεφωνίας,των λογιστικών υπηρεσιών, της φυσικοθεραπείας,της 

ιατρικής περίθαλψης, των ασφαλειών, της ένδυσης και υπόδυσης, των 

οπτικών, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,των 

καλλυντικών και των κομμωτηρίων,της διασκέδασης,του τουρισμού, 

των νυφικών και βαπτιστικών,των κοσμημάτων, της εκπαίδευσης κλπ. 

 

⚫ Όλες οι συνεργασίες είναι διαθέσιμες προς προβολή στη σελίδα του 

Συνεταιρισμού http://www.synetyppo.gr 

 

⚫ Ο Συνεταιρισμός στους δύσκολους αυτούς καιρούς είναι δίπλα στα 

μέλη του, στηρίζοντάς τα και προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες 

τους.Όσο περισσότερα μέλη απαριθμεί, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

διαπραγματευτική του δύναμη  και αντίστοιχα και η  βοήθεια που 

μπορεί να παρέχει στα μέλη του. 

 

⚫ Όραμα των μελών του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού είναι να μπορεί να 

καλύπτει κάθε ανάγκη των μελών του 

 

http://www.synetyppo.gr/
http://www.synetyppo.gr/


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στα 

τηλέφωνα του Συνεταιρισμού (2130882777  και  69.36.00.36.96 ) είτε 

με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  http://www.synetyppo.gr/Board 
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