
 
Δ/ΝΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ν. ΦΑΛΗΡΟ                                                     

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.45 ΕΩΣ 15.30                        

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.prosypro.gr                                         

ΤΗΛ: 2104817737 - ΤΗΛ&ΦΑΞ: 2104812773  

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  18/10/2017                                                                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΥ 

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

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

κάλυψη  παροχών Νοσοκομειακής περίθαλψης.  

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ είναι 2.450 ενώ τα μέλη του 
Συνεταιρισμού εν συνόλω (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ) είναι 1130.  

Πρός τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι (θα υποβάλλουν απαραιτήτως τον 
αριθμό μητρώου του επιμελητηρίου τους) και  οι ενδιαφερόμενες Ασφαλιστικές  Εταιρίες να καταθέσουν 
ενυπόγραφες, σφραγισμένες (κλειστές) προσφορές που θα καλύπτουν  τις πιο κάτω περιγραφόμενες 
προϋποθέσεις και παροχές. 

 

Προϋποθέσεις : 

• Τα προγράμματα θα βασίζονται στην εθελουσία συμμετοχή των εργαζομένων.                           

Αυτό σημαίνει ότι δεν  υπάρχει δέσμευση για συγκεκριμένο, εκ των προτέρων γνωστό,  αριθμό 

συμμετοχών των εργαζομένων. 

• Επίσης θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Συνταξιούχοι συνάδελφοι. 

• Kατάθεση έως 2 προσφορών: α) προσφορά για τα μέλη μας και τους εργαζόμενους στη ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ και κατ επέκταση και για τις οικογένειές τους με είσοδο στο πρόγραμμα από 18 έως 60 ετών 
και  β) προσφορά για τα μέλη μας και τους συνταξιούχους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και κατ 
επέκταση και για τις οικογένειές τους με είσοδο στο πρόγραμμα από 60 έως 75 ετών 
(Δυνατότητα ένταξης των μελών της οικογένειας (σύζυγος, παιδιά) στο νοσοκομειακό 
πρόγραμμα). 

• Κάθε συμμετέχων μπορεί να καταθέσει έως 2 προτάσεις για κάθε προσφορά. 

• Τα προτεινόμενα προγράμματα πρέπει να  συνεχίζονται και μετά την έξοδο του εργαζομένου 
από την υπηρεσία ανεξαρτήτως αιτιολογίας αποχώρησης η απόλυσης. 

• Η καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνεται είτε απ’ ευθείας από τους εργαζομένους της μετρητοίς 

ή για τη διευκόλυνση τους σε δόσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς.  

Βασικές παροχές - καλύψεις : 

• Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε δίκλινο δωμάτιο 

• Συγκεκριμένο ετήσιο όριο ανά νοσηλεία αλλά και συνολικό. 

• Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε ποσοστό 80% τουλάχιστον. 

• Να περιλαμβάνει κάλυψη εργατικού ατυχήματος τουλάχιστον 20.000€ , και η συγκεκριμένη 

κάλυψη να είναι πέραν των ετήσιων συνολικών ορίων νοσηλείας. 



• Να καλύπτονται τα έξοδα θεραπείας εργατικού ατυχήματος σε ώρα υπηρεσίας (μικροέξοδα 

ατυχήματος χωρίς τη χρήση νοσηλείας από τον ασφαλισμένο με συγκεκριμένο όριο), η 

συγκεκριμένη κάλυψη να είναι πέραν των ετήσιων συνολικών ορίων νοσηλείας. 

• Να περιγράφεται σαφώς σε ποια νοσοκομεία ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη (λίστα απαραίτητα 

και αν υπάρχουν διαφορές στις καλύψεις ανάμεσα στα νοσοκομεία αυτές να περιγράφονται ανά 

νοσοκομείο και ει δυνατόν Πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης). 

• Να υπάρχει κάλυψη όλων των ασθενειών που υπήρχαν πριν την έναρξη της ασφάλισης ή εάν 

αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας εύλογος χρόνος αναμονής ο οποίος σε κάθε 

περίπτωση πρέπει σαφώς να ορίζεται για κάθε μία προϋπάρχουσα πάθηση. 

• Να υπάρχει όσο είναι δυνατόν όρος που θα μηδενίζει τις αναμονές των καλύψεων. 

• Ο ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα αποχώρησης από την ασφάλιση πριν τη συμπλήρωση του 

πρώτου έτους ασφάλισης ακόμα και από το πρώτο τρίμηνο. 

Λοιπές παροχές: 

• Κάθε προσφέρων, πέραν  των βασικών  παροχών - καλύψεων  μπορεί να προσφέρει τυχόν 

επί πλέον παροχές προς όφελος των δικαιούχων εργαζομένων οι οποίες και θα εκτιμηθούν 

κατά την εξέταση των προτάσεων.  

.     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 « Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας Συνεταιρισμού ΣΤΑΣΥ της 31/10/2017». 

       Εντολές ανάθεσης ( έως 2 ασφαλιστικές εταιρίες μέγιστος αριθμός) στους ενδιαφερόμενους 
θα δίδονται από τα γραφεία του Συνεταιρισμού από τις 20/10/2017 έως τις 26/10/2017 και κατά 
τις ώρες από 10.00 πμ έως 13.00 μμ.   

        Η κατάθεση θα γίνεται  στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας από τις 23/10/2017 και κατά τις 
ώρες από 10.00 πμ έως 13.00 μμ. 

        Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών  είναι η  27/10/2017 και μέχρι 
τις 13.00 μμ. 

        Οι κατατεθειμένες προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του 
Συνεταιρισμού στις 31/10/2017 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. 
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