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                                                                  Έτος  2020   Τεύχος  1.  Τιμή  0,01 €         

 
  

Του Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης 

 
Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών ε.ε. και ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης Προμηθέως 1  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη Α.Φ.Μ. 999305489 Τηλ.2310553538 
Fax. 2310553430  Email: Synast.thes@gmail.com 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

O Π Τ Ι Κ Α Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ  

ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ – ΡΕΥΜΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – 
ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Έκδοση του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών ε.ε. και ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης  Α.Φ.Μ. 999305489  
Προμηθέως 1  Τ.Κ. 54627  Θεσσαλονίκη 
Τηλ. κέντρο 2310-553538  Fax. 2310-553430   Email. Synast.thes@gmail.com   
    

 
Υπεύθυνος Έκδοσης – Πρόεδρος Συνεταιρισμού 
Ηλίας Βασιλάκης  Τηλ. 6975905010  Email. Vasilakis.h@hotmail.com 
 

Οι συνεργάτες μας, πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                            ΙΩΑΝΝΑ                               ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΙΡΗΝΗ                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΙΑ             ΘΕΟΔΩΡΑ                     ΜΑΡΙΑ                    ΒΑΣΙΛΗΣ 
 

Για την Αθήνα: ΤΣΙΡΤΣΩΝΗ Μαρία τηλ. 6936069580  Εmail:  m.vasilakits@gmail.com   
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                              ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Αγαπητοί φίλες και φίλοι. 
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, περιέχει προσφορές σε 
είδη και υπηρεσίες, μετά από δυναμικές διαπραγματεύσεις με 
εταιρίες και καταστήματα. 
Οι προσφορές του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, 
απευθύνονται σε όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους που 
υπηρετούν ή υπηρέτησαν στα ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και τις 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ σε όλη την χώρα, καθώς και στις χήρες και 
ορφανά αυτών. 

Επίσης απευθύνεται και σε όλα τα Μέλη των Συλλόγων Φίλων Αστυνομίας. 
Κατά τακτά διαστήματα, και όταν αυτό είναι εφικτό, ενισχύουμε με υλικό, Αστυνομικές 
Υπηρεσίες, Αστυνομικά Σωματεία και Συλλόγους, καθώς επίσης στις δράσεις μας, είναι και  
Κοινωνική Προσφορά στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης. 
Ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 2004 είναι Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός και οι δέκα Υπάλληλοι/Συνεργάτες του, είναι πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν σε 
κάθε σας ερώτηση, ώστε και εσείς να απολαμβάνετε τις εξαιρετικές προσφορές του. 
Πριν απευθυνθείτε σε εμάς, σας καλούμε να συγκρίνετε τις προσφορές μας, με αυτές της 
αγοράς ή να πάρετε την γνώμη κάποιου από τους χιλιάδες συναδέλφους, που απολαμβάνουν τις 
προσφορές μας όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας. 
 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Στις 08-09-2019 στον εκθεσιακό χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας της ΔΕΘ, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, παρόντος και του Γενικού 
Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστρατήγου κ. ΣΚΟΥΜΑ Κων/νου, των επιτελών του 
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Α.Δ.Θ. κ.κ. ΤΖΟΥΒΑΡΑ Αθανασίου και ΛΕΩΤΟΝ Δόμνα, 
καθώς και του Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και Προέδρου της 
I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου, απένειμε στον Πρόεδρο του 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, τιμητική πλακέτα, για την 
σπουδαία προσφορά του Συνεταιρισμού στην Αστυνομία και την Κοινωνία. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Φ.Μ. 999305489    Α΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ. 2310-553538  FAX. 2310-553430   EMAIL. Synast.thes@gmail.com 

 
 
 
 

Βασικό Επαγγελματικό 
+ σταθερό 

Τελική τιμή 6,39€ 
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 2000 λεπτά προς σταθερά 
 300 ΜΒ mobile internet  

MY BUSINESS 2 
Τελική τιμή 16,90€ 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 300 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1,4 GΒ mobile internet  

 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για περιορισμένο αριθμό 
σε νέα νούμερα που θα 
χορηγηθούν από τον 
Συνεταιρισμό και 
λειτουργούν άμεσα.  

Στο MY BUSINESS RED-1 
με 7 GB internet 
Και τελική τιμή 

21,64 ευρώ 

+ 3 μήνες ΔΩΡΕΑΝ 
(εφόσον δεν έχει 
χρεώσεις πέραν του 
προγράμματος) 

 
   

 
 
 

MY BUSINESS RED-1 
Τελική τιμή 21,64€ 

 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1500 SMS προς όλα τα 

δίκτυα 
 100΄ προς διεθνή σταθερά 

(εντός Ε.Ε.) 
 30΄ προς διεθνή κινητά 

(εντός Ε.Ε.) 
7 GΒ  mobile internet 

 

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν: Πάγιο, ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,9€ συνδρομή. 
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1284 ενημερώνεστε για το υπόλοιπο του χρόνου σας. 

ΙΝΤΕRΝΕΤ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ:  
3 GB με 5,90 €             10 GB με 9,90 €                 40 GB με  19,90 €  
 

τελικές τιμές 
 

 

A.D.S.M.:   2GB – 6,60€       5GB – 8,10€       10GB – 14,30€    
 

 20GB – 16,29€     τελικές τιμές. 
 
 
 

ΕNΗΜΕΡΩΣΗ: 

 Αποστολή λογαριασμών με email.  
 Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες:  

ALPHA –         ΙΒΑΝ:  GR3201407010701002002016616 
EΘΝΙΚΗ –       IBAN:  GR0201102100000021048123950 
EUROBANK – IBAN:  GR6502601200000590200817092  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ –    IBAN:  GR3701714020006402126859379  

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, ώρες  
08.00- 17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών τηλ. κέντρο 2310-553538  
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ΟΠΤΙΚΑ  30% ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
 
  
 
 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ Ε.Ε. & Ε.Α. ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΠΡΟΣ 
 

α) ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ( Ι.P.A.) – ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
    Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Προμηθέως 1 Θεσσαλονίκη) 
β) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε & Ε.Α. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Προμηθέως 1 Θεσσαλονίκη) 
γ) ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Προμηθέως 1 Θεσ/νίκη)  
 
Αξιότιμοι Κύριοι λαμβάνω την τιμή να σας αποστείλω την παρούσα επιστολή στο πλαίσιο της 
απεριόριστης εκτίμησης και ευγνωμοσύνης που τρέφω στο πρόσωπο των χιλιάδων 
Αστυνομικών – μελών σας που αγωνίζονται καθημερινά μέσα σε δύσκολες συνθήκες στο 
πλευρό του πολίτη. Αντιλαμβανόμενος την δύσκολη οικονομική συγκυρία που όλοι διανύουμε 
και θέλοντας να εκφράσω τα προαναφερόμενα συναισθήματα μου, σας ενημερώνω ότι 
επιθυμώ να προσφέρω ΕΚΠΤΩΣΗ 30% σε όλα τα οπτικά είδη του καταστήματος ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ «ΟTTICA SHOP KONSTANTINOS» που διατηρώ επί της οδού Αριστοτέλους 71 στον 
Εύοσμο Θεσ/νίκης τηλ. 2310-776205 σε όλους τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
Αστυνομικούς – μέλη σας καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους με την επίδειξη της 
Υπηρεσιακής τους Ταυτότητας ή της Ταυτότητας του Σωματείου Αποστράτων. Επίσης 
προσφέρω δωρεάν οπτικό έλεγχο και δωρεάν το πρώτο ζεύγος φακών επαφής. Η 
προαναφερθείσα προσφορά ισχύει επί των ισχυουσών τιμών καθ όλη την διάρκεια του χρόνου 
πλην των επίσημων περιόδων εκπτώσεων όπου θα ισχύει προσφορά 5% προσθετικά στην 
εκπτωτική τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος. 
Παρακαλώ να αποδεχθείτε την προσφορά μου και να προβείτε σε ενημέρωση των μελών σας 
γι’ αυτήν. Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

                                                                     Μετά τιμής 
                                                               ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                                               Οπτικός - Οπτομέτρης 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ  35% ΕΚΠΤΩΣΗ  

 

 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 
ΤΣΙΓΚΙΡΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Δημητσάνας 19 Συκιές Θεσσαλονίκης 

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979972958 κ. Κυριάκος 
 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
28 ης Οκτωβρίου 14 Θεσσαλονίκη – κ. ΚΑΨΑΧΕΙΛΗΣ Ευάγγελος 
Ο καθηγητής στον υπολογιστή σου. 
Εκπαιδευτικός Οργανισμός με επιτελείο καταξιωμένων καθηγητών για μαθητές 
από Β΄ Δημοτικού  έως  Γ΄ Λυκείου. 
Ειδικές εκπτώσεις σε όλα τα μέλη των οικογενειών συνταξιούχων και εν 
ενεργεία Αστυνομικών. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979972958 κ. Κυριάκος 
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Εταιρία Κοινοχρήστων  «Γαβριήλ» 
Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Γι’ αυτό εμπιστευτείτε μας ! ! ! 
Ελάτε στο γραφείο μας για να γνωριστούμε, να σας λύσουμε τυχόν απορίες, να απαντήσουμε 
στις ερωτήσεις σας  και  να προσαρμόσουμε μαζί το κόστος σύμφωνα με τις πραγματικές 
ανάγκες της  πολυκατοικίας σας καθώς και τις οικονομικές σας δυνατότητες!!! 
Σας παρέχουμε: 
• Διαχείριση κοινοχρήστων που περιλαμβάνει στην τιμή της την έκδοση και την είσπραξή τους. 
• Μηνιαία έκδοση αναλυτικής κατάστασης δαπανών της πολυκατοικίας, καθώς και ειδοποιητικών 
σημειωμάτων για κάθε διαμέρισμα. 
• Τοιχοκόλληση φωτοαντιγράφων τιμολογίων και αποδείξεων που αφορούν έξοδα της 
πολυκατοικίας του μήνα. 
• Είσπραξη κοινοχρήστων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες από εισπράκτορες της εταιρίας με 
αποδείξεις. 
• Συνεργάτες από επιλεγμένα συνεργεία που έχουν την δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων ή 
αποδείξεων (καθαριότητα, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, συντηρητής ασανσέρ, βαφέας κλπ) 
με  εγγύηση άριστης ποιότητας εργασιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. 
Όραμα της εταιρίας μας είναι να αναγνωρίζει τις απαιτήσεις της αγοράς και να παρέχει στους 
πελάτες μας άριστης ποιότητας υπηρεσίες με υπευθυνότητα  και συνέπεια. 
Επιπλέον, με την συμπλήρωση ενός έτους συνεργασίας σας προσφέρουμε δωρεάν απεντόμωση 
των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας. 
Προς αποφυγήν φορολογικών η ασφαλιστικών προβλημάτων τόσο της εταιρείας μας όσο και 
των ιδιοκτητών η ενοικιαστών της πολυκατοικίας σας η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την 
εξόφληση συνεργείων ή ατόμων που θα εργαστούν στην πολυκατοικία σας και δεν μπορούν να 
παρέχουν τα Νόμιμα Παραστατικά (πχ άδεια παραμονής, άδεια εργασίας, άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, ασφάλιση,  απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κλπ). 
Περιοχή Γραφείων: Ανατολική Θεσσαλονίκη. 

Στην καθαριότητα  και στην έκδοση των κοινοχρήστων 
προσφέρουμε  έκπτωση  30% 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979972958  κ. Κυριάκος 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ: 
  
Για έλεγχο υπολοίπων του προγράμματος στέλνετε, δωρεάν, κενό SMS στο 1284. 
Η εφαρμογή My Vodafone ΔΕΝ ισχύει στα εταιρικά νούμερα. 
Η περιαγωγή (ROAMING), τα πενταψήφια εισερχόμενα SMS υψηλής χρέωσης από 54xxx και 
19xxx  και το GPRS για λόγους ασφαλείας των συνδρομητών μας, είναι κλειστά. 
Όσοι συνδρομητές μας, επιθυμούν να έχουν ανοικτή περιαγωγή (ROAMING) θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας και να υποβάλουν σχετικό αίτημα. 
Συνδρομητές μας να ΜΗΝ απευθύνονται σε καταστήματα VODAFONE για πληροφορίες, 
πληρωμή λογαριασμών ή υπηρεσίες, αλλά να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, καθώς το 
εταιρικό μας πακέτο στην VODAFONE διέπεται από ειδικές συμφωνίες και όρους.  
Οι πληρωμές γίνονται στα γραφεία μας, μέσω e-Βanking ή στις παρακάτω τράπεζες, 
υποχρεωτικά αναγράφοντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμό τους.  
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : 
ALPHA BANK : IBAN : GR32 0140 7010 7010 0200 2016 616 
EUROBANK : IBAN : GR6502601200000590200817092 
ΕΘΝΙΚΗ : IBAN : GR02 0110 2100 0000 2104 8123 950 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : IBAN : GR3701714020006402126859379 
Οι λογαριασμοί αποστέλλονται δωρεάν με email, ή διαφορετικά με τα ΕΛΤΑ, σε όσους 
συνδρομητές βρίσκονται εκτός Ν. Θεσσαλονίκης ( χρέωση 2 € /φάκελο ).  
Όσοι συνδρομητές έφεραν τα δικά τους νούμερα με φορητότητα και επιθυμούν να 
αποχωρήσουν παίρνοντας και τα νούμερα που έφεραν, θα πρέπει να το γνωρίσουν εγγράφως 
στα γραφεία μας (η αίτηση χορηγείται από εμάς) έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, και οι 
γραμμές θα αποχωρούν μέχρι το τέλος του έτους. Συνδρομητές που κατέχουν τηλεφωνικούς 
αριθμούς που τους χορηγήθηκαν από τον Συνεταιρισμό, δεν μπορούν αποχωρώντας να 
πάρουν τα νούμερα αυτά, τα οποία είναι ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού. 
Κάθε αίτημα χρήστη εταιρικής σύνδεσης του Συνεταιρισμού μας, επεξεργάζεται και προωθείται 
άμεσα προς την εταιρεία, πλην όμως για την πραγματοποίησή του, απαιτείται χρονικό 
διάστημα περίπου 24 ωρών όσον αφορά άρση φραγής λόγω κλοπής ή χρέους, ενεργοποίηση 
roaming, internet κ.λ.π. και παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει 
υποχρέωση να ενημερώσει για οφειλή πέραν του μηνός και τυχόν σύνδεση που οφείλει θα 
τίθεται αυτόματα σε φραγή. 
Τις αργίες για έκτακτη ανάγκη (π.χ. κλοπή ή απώλεια κινητού τηλεφώνου)μπορείτε να 
απευθύνεστε χωρίς χρέωση στα τηλέφωνα: 1399(από κινητό Vodafone) ή 800 11 127 127 
(από σταθερό).  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΕΣ 
Μόλις διακοπεί το σήμα του προηγούμενου δικτύου τοποθετείτε την τυχόν κάρτα που 
χορηγήθηκε από τον Συνεταιρισμό. 
Ο πρώτος λογαριασμός περιλαμβάνει αναλογία παγίου του μήνα εισαγωγής και ένα ολόκληρο 
πάγιο του επόμενου μήνα. 
Οι χρόνοι και οι όγκοι των προγραμμάτων μηδενίζουν κάθε πρώτη του μηνός. 
Σε περίπτωση αίτησης για οριστική διακοπή, ο αριθμός καταργείται και ο συνδρομητής οφείλει 
να τακτοποιήσει τυχόν ανεξόφλητους λογαριασμούς. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού. 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 ΤΚ 54627 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. Α.Φ.Μ. 999305489 Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλ Κέντρο : 2310553538 & Synast.thes@gmail.com

                                                                  2020 – 2022  
    

SAT XS 
€ πάγιο (τελικό €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ. προς 
 1500 λεπτά προς 

σταθερά
 

(Μόνο νέα νούμερα τα οποία 
χορηγούνται από τον Συνεταιρισμό 
και λειτουργούν αμέσως) 

ΝΕΟ 
SAT 60 

€ πάγιο (τελικό €)
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ. προς 
 1500 προς σταθερά
 60 λεπτά προς  

 
 

SAT 300 
€ πάγιο (τελ. €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ προς 
 1500 προς σταθερά
 0 λεπτά προς  

 
 

 

SAT 1.000 
€ πάγιο (τελικό €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500΄ προς 
 1500΄ προς σταθερά
 00 λεπτά προς 

    
 

 

SAT  Unlimited 
€ πάγιο (τελ. €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ. προς 
 1500     ‘’  προς σταθερά 
 
 ΄ διεθνείς  1η ζώνη
 
 

 

               ΝΕΟ 
  SAT  Unlimited PLUS 

€ πάγιο τελ €) 
 Απερ ενδοεπικοινωνία
 λεπ προς
 1500     ‘’  προς σταθερά
 
 ΄ διεθνείς η ζώνη
 
 

Στις τελικές τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (ΦΠΑ – τέλη κινητής – συνδρομή κλπ)
 

>                            >                        > 
 

                                       >                           >                        >                                       
 
 

 Για έλεγχο υπολοίπου προγράμματος στέλνετε στο 1279 ή κλήση στο 1268
 Για έλεγχο υπολοίπου πρόσθετων υπηρεσιών στέλνετε στο 1279 ή κλήση στο 1268
 Τα προγράμματα έχουν επιδοτούμενα πάγια και ειδικούς συμβατικούς όρους και για τον λόγο αυτό, 

αποχωρήσεις από το εταιρικό πακέτο πραγματοποιούνται μόνο κατά τον μήνα Δεκέμβριο εκάστου 
έτους και εφόσον ο συνδρομητής έχει καταθέσει έγγραφο αίτημα έως 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. 

 Αλλαγή προγράμματος είναι δυνατό να γίνει όποτε ο συνδρομητής επιθυμεί (εκτός από το και 
θα έχει εφαρμογή από 1ης επόμενου μηνός εφόσον το αίτημα κατατεθεί πριν της 15 του μηνός.

 Οι λογαριασμοί αποστέλλονται με 
 Η εξόφληση των λογαριασμών γίνεται: Στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των 

τραπεζών, με ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες
ΕΘΝΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 

.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και εορτών.

1,5 GB - 2  € 5 GB - 3 € 30 GB - 10 € 

2 GB - 2,5 € 
>

10 GB - 5 € 30 GB - 10 € 

Mobile internet (προ ΦΠΑ):  

 Mobile Broadband (προ ΦΠΑ):
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
Όλα τα προγράμματα για λόγους ασφαλείας των συνδρομητών, έχουν πέραν του 
προγράμματός τους, όριο χρήσης 10 ευρώ με ΦΠΑ, εκτός του προγράμματος SAT Unlimited που 
έχει όριο 25 ευρώ με ΦΠΑ. 
Η ανάλωση του ορίου θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων στην γραμμή.  
Για έλεγχο υπολοίπων του προγράμματος στέλνεται SMS: BAL στο 1279 ή κλήση στο 1268 
Για έλεγχο υπολοίπου πρόσθετων υπηρεσιών στέλνεται SMS: ΥΡ στο 1279 ή κλήση στο 
1268 
Το SMS στο 1279 καθώς και η κλήση στο 1268 είναι δωρεάν. 
Η περιαγωγή (ROAMING), τα πενταψήφια εισερχόμενα SMS υψηλής χρέωσης από 54ΧΧΧ   κ 
19ΧΧΧ  και το GPRS για λόγους ασφαλείας των συνδρομητών μας, είναι κλειστά . 
Όσοι συνδρομητές μας, επιθυμούν να έχουν ανοικτή περιαγωγή (ROAMING) θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας και να υποβάλουν σχετικό αίτημα. 
Συνδρομητές μας να ΜΗΝ απευθύνονται σε καταστήματα WIND για πληροφορίες, πληρωμή 
λογαριασμών ή υπηρεσίες, αλλά να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, καθώς το εταιρικό μας 
πακέτο στην WIND διέπεται από ειδικές συμφωνίες και όρους.  
Οι πληρωμές γίνονται στα γραφεία μας, μέσω e-Βanking ή στις παρακάτω τράπεζες, 
υποχρεωτικά αναγράφοντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμό τους.  
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : 
ALPHA BANK : IBAN : GR32 0140 7010 7010 0200 2016 616 
EUROBANK : IBAN : GR6502601200000590200817092 
ΕΘΝΙΚΗ : IBAN : GR02 0110 2100 0000 2104 8123 950 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : IBAN : GR3701714020006402126859379 
Οι λογαριασμοί αποστέλλονται δωρεάν με email, ή διαφορετικά με τα ΕΛΤΑ, σε όσους 
συνδρομητές βρίσκονται εκτός Ν.Θεσσαλονίκης ( χρέωση 2 € /φάκελο ).  
Όσοι συνδρομητές έφεραν τα δικά τους νούμερα με φορητότητα και επιθυμούν να 
αποχωρήσουν παίρνοντας και τα νούμερα που έφεραν, θα πρέπει να το γνωρίσουν εγγράφως 
στα γραφεία μας (η αίτηση χορηγείται από εμάς) έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, και οι 
γραμμές θα αποχωρούν μέχρι το τέλος του έτους. Συνδρομητές που κατέχουν τηλεφωνικούς 
αριθμούς που τους χορηγήθηκαν από τον Συνεταιρισμό, δεν μπορούν αποχωρώντας να πάρουν 
τα νούμερα αυτά, τα οποία είναι ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού. 
Κάθε αίτημα χρήστη εταιρικής σύνδεσης του Συνεταιρισμού μας, επεξεργάζεται και προωθείται 
άμεσα προς την εταιρεία, πλην όμως για την πραγματοποίησή του, απαιτείται χρονικό διάστημα 
περίπου 24 ωρών όσον αφορά άρση φραγής λόγω κλοπής ή χρέους, ενεργοποίηση roaming, 
internet κ.λ.π. και παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει υποχρέωση να 
ενημερώσει για οφειλή πέραν του μηνός και τυχόν σύνδεση που οφείλει θα τίθεται αυτόματα σε 
φραγή. 
Τις αργίες για έκτακτη ανάγκη (π.χ. κλοπή ή απώλεια κινητού τηλεφώνου) να απευθύνεστε στο 
τηλέφωνο 1277 της εταιρίας wind.       
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΕΣ 
Μόλις διακοπεί το σήμα του προηγούμενου δικτύου τοποθετείτε την τυχόν κάρτα που 
χορηγήθηκε από τον Συνεταιρισμό. 
Ο πρώτος λογαριασμός περιλαμβάνει αναλογία παγίου του μήνα εισαγωγής και ένα ολόκληρο 
πάγιο του επόμενου μήνα. 
Οι χρόνοι και οι όγκοι των προγραμμάτων μηδενίζουν κάθε πρώτη του μηνός. 
Σε περίπτωση αίτησης για οριστική διακοπή, ο αριθμός καταργείται και ο συνδρομητής οφείλει 
να τακτοποιήσει τυχόν ανεξόφλητους λογαριασμούς. 
Οι αλλαγές προγραμμάτων πραγματοποιούνται κάθε 1 του μηνός εφόσον η αίτηση υποβληθεί 
στον Συνεταιρισμό πριν τις 15 του προηγούμενου μήνα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού. 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ενημέρωση για τις υπηρεσίες περιαγωγής wind 

Αγαπητέ Συνδρομητή, 
Για την υπηρεσία της περιαγωγής καλέστε στο 1277 από το εταιρικό κινητό σας, χωρίς χρέωση 
κι ενημερωθείτε για τις χρεώσεις της χώρας προορισμού (χώρες εντός Ε.Ε. ή χώρες σε άλλη 
ζώνη χρέωσης). 

Για τις εξερχόμενες κλήσεις  και τα sms καταναλώνεται η δωρεάν χρήση προς όλα τα εθνικά 

δίκτυα (ή προς Vodafone & Cosmote). Δεν μπορούν να καταναλωθούν κατά την περιαγωγή 
λεπτά ομιλίας και sms προς Wind – Q, προς σταθερά, προς ενδοεταιρικά. 

Η κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας για εξερχόμενες κλήσεις θα ακολουθεί το 

βήμα χρέωσης του οικονομικού προγράμματος/ πακέτου. 
Οι εξερχόμενες κλήσεις από και προς δίκτυα του υπόλοιπου κόσμου καθώς και οι κλήσεις από 
και προς δορυφορικά δίκτυα και προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, εξαιρούνται του 
κανονισμού και χρεώνονται σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο περιαγωγής της Wind. 
Σε περίπτωση που η χρέωση μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης διαφοροποιείται 

επειδή ο συνδρομητής έχει ενεργοποιήσει κάποια υπηρεσία (για παράδειγμα mobile internet add-
on) τότε η χρέωση αυτή θα εφαρμόζεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για την υπηρεσία Wind Business Roamer καλέστε στο 1277 από το εταιρικό κινητό σας, χωρίς 

χρέωση και ενημερωθείτε για τις χρεώσεις κλήσεων εφόσον ξεπεράσετε τον διαθέσιμο χρόνο σε 
κατάσταση περιαγωγής. 

Η υπηρεσία Wind Business Roamer έχει μηνιαίο πάγιο 2,99€,προ φπα, χωρίς αναλογίες. 

Η υπηρεσία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε συνδέσεις που βρίσκονται στο πρόγραμμα sat xs. 
Η υπηρεσία ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι την απενεργοποίηση της.  

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για εξερχόμενες κλήσεις στην Κίνα. 
Η χρέωση των εξερχομένων κλήσεων γίνεται ανά δευτερόλεπτο ομιλίας,  αφού πρώτα θα 

καταναλώνουν τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας του προγράμματος ή της πρόσθετης υπηρεσίας 

τους , με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 180 δευτερόλεπτα για κλήσεις από κι εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ζώνη 1) και 120 δευτερόλεπτα για κλήσεις από τις ζώνες 2 και 3. Στη συνέχεια θα 

ισχύουν οι χρεώσεις του Wind Business Roamer, σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της 

Wind. 
Η υπηρεσία Wind Business Roamer ισχύει για κλήσεις προς Ελλάδα, κλήσεις εντός της χώρας 

που ταξιδεύεις (τοπικές) και κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Δεν ισχύει για 
κλήσεις προς τον υπόλοιπο κόσμο (Ζώνες 2-7), για κλήσεις προς δορυφορικά και maritime  

δίκτυα, προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, για τα οποία ισχύουν οι χρεώσεις του επίσημου 

τιμοκαταλόγου περιαγωγής. 
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Αμαλία Καλτσίδου
Πλ. Δημοκρατίας 16 Σίνδος - Θεσ/νικη

Τ. 2310 796035  6972840268
e-mail  studio.kaltsidi@gmail.com

FB  studio Καλτσίδη & Amalia Kaltsidou

Εκτυπώσεις φωτογραφιών 
-15χ10  εώς 100 τμχ. 0,20 ευρώ  από 100 τμχ. και πάνω 0,13 ευρώ

-Φωτογραφίες 13χ18  0,30 ευρώ

-Φωτογραφίες Διαβατηρίου  & Διπλώματος  7 ευρώ
-Φωτογραφίες Ταυτότητας  και τύπου διαβατηρίου  5 ευρώ

-Μετατροπή κασετών σε αρχείο 3 ευρώ/ώρα

--Για οποιαδήποτε άλλη αγορά από το κατάστημά μας -15%

Ειδικές Τιμές για τα μέλη του συνεταιρισμού αστυνομικών

Προσκλητήρια                                                                     Γάμος                                                                            Βάπτιση
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ΔΙΑΓΌΡΑ 82, ΑΝΩ ΤΌΎΜΠΑ, 54 351, ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 953753 | ΚΙΝ.: 6942 885745 | E-MAIL: m.kotsaridou@gmail.com

ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΑ - ΑΦΙΣΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ - ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - FOLDER
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - 2ΠΤΥΧΑ - 3ΠΤΥΧΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ - ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

OFFSET
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συνεταιρισμού
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για Ρεύμα και Αέριο στην WATT+VOLT 
Ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με τα καταστήματα 
τηλεφωνίας και ενέργειας «Δίκτυο», πέτυχε μια 
προσφορά σε Ρεύμα και Αέριο ειδικά φτιαγμένη για 
τα μέλη μας. Χωρίς χρονικές δεσμεύσεις, χωρίς 
εγγυήσεις, χωρίς πάγια, χωρίς ετήσια τέλη. 
Ενημερωθείτε από τα καταστήματα «Δίκτυο» στην 
Θεσσαλονίκη – Καζαντζάκη 4 (κέντρο, έναντι 
Δικαστηρίων) τηλ. 2310-311611  και  2310-527070. 
www.diktyoshop.gr 

Για τον νομό Αττικής: 
Η ειδική συνεργάτης μας κ. Μαρία Τσιρτσώνη τηλ. 
6936069580  mail: m.vasilakits@gmail.com  
θα σας ενημερώνει για όλες τις σπουδαίες προσφορές 
μας, τόσο για την WATT + VOLT όσο και για την 
WIND κινητή και την  VODAFONE κινητή. 
 
 
 
 

Από τα καταστήματα «Δίκτυο» 
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 
Α.Ε.  
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000  
Τηλ.: 210 333 7000  
eurobank.gr 

 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
Ιανουάριος 2020 

 
Στην Eurobank πιστεύουμε πως οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, αξίζουν την ιδιαίτερη 
προσοχή μας. Με αυτή τη σκέψη, διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάςi το εν ενεργεία, 
ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας 
της χώρας, το πρόγραμμα προνομίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ», το οποίο σας προσφέρει 
σημαντικά οφέλη. 
 

Μεταφέροντας τη μισθοδοσία σας στην Τράπεζά μας και μέσω του Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Προνομίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ» απολαμβάνετε: 
Λογαριασμό Μισθοδοσίας με 
 

 Προνομιακό επιτόκιο 2%ii στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας για τα πρώτα 5.000€ 
 

 Άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας 
υπερανάληψης (κατόπιν σχετικής έγκρισης), με τα πρώτα 150€ κάθε μήνα άτοκα 
 

 Αυτόματη και δωρεάν εξόφληση των λογαριασμών σας, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. μέσω 
πάγιας εντολής 
Διευκόλυνση στην καθημερινότητά σας 
 

 Όφελος 5% €πιστροφήiii από τα καθημερινά σας έξοδα με τη χρήση της χρεωστικής ή 
πιστωτικής σας κάρτας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, σε επιλεγμένα 
πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ & στα Super Market: Σκλαβενίτης, Μασούτης & 
Χαλκιαδάκης 
 

 Χρεωστική κάρτα, που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, για να 
κερδίζετε ευρώ 

 
 €πιστροφή στις καθημερινές σας αγορές σε πάνω από 8.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τα 

οποία μπορείτε να εξαργυρώνετε σε μελλοντικές αγορές σας και να χτίζετε το αφορολόγητό 
σας 
 

 Ασφαλείς συναλλαγές και έλεγχος οικονομικών με μια ματιά, 24 ώρες το 24ωρο, με τις 
δωρεάν υπηρεσίες e/m-banking και phone banking 

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα
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Στήριξη στις μικρές και μεγάλες ανάγκες 
 

 Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο κατά 3,5%, δυνατότητα 
μεταφοράς υπολοίπου από πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών με προνομιακό επιτόκιο 
(σήμερα 6,9%) μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου και πληρωμή οφειλών προς το 
Δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις (αφορά σε κάρτες Military Visa, Classic & Gold Visa 
& MasterCard) 
 

 Προσωπικό δάνειο Μισθοδοσίας με προνομιακό επιτόκιο 9,75%iv & πάνω από 50% 
έκπτωση στα έξοδα 
Νέα Στεγαστικά Προγράμματα 
 

 Στεγαστικό Δάνειο για αγορά, κατασκευή και επισκευή/ανακαίνιση κατοικίας: 
 
 Με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση για ορισμένη αρχική περίοδο ή και για όλη τη διάρκεια 

του δανείου, με ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση και χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής. 
 

 Με κυμαινόμενο επιτόκιο, με επιπλέον έκπτωση λόγω του ενεργού λογαριασμού μισθοδοσίας 
 
Κάλυψη για την υγεία και την περιουσία σας 
 

 Πρόγραμμα Υγείας “Εξασφαλίζω Πρόληψη” της Eurolife ERB Ασφαλιστικής με 49€ το 
χρόνο: o Δωρεάν απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση παραπεμπτικού 
ΕΟΠΥΥ 
 

 Δωρεάν ετήσιο check up (αιματολογικός, οφθαλμολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος) o 
Δωρεάν επείγουσα υγειονομική μεταφορά εντός Ελλάδας και 

 
 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις από 10€ έως 20€ ανά επίσκεψη στις διαθέσιμες 

ειδικότητες 
 
 Πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive μέσω της Eurolife ERB Ασφαλιστικής με 

έκπτωση 20% στα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης και 5% έκπτωση στις υπόλοιπες 
καλύψεις εκτός της Οδικής Βοήθειας και της Νομικής Προστασίας 

 
 Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας Sweet Home Smart της Eurolife ERB Ασφαλιστικής με 

έκπτωση 25% στα ασφάλιστρα 
 
  Πρόγραμμα Safe Pocket για την απαλλαγή, από το καθημερινό άγχος απώλειας ή κλοπής της     

 πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας Eurobank και των προσωπικών σας αντικειμένων 
 

Επισκεφθείτε σήμερα το κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί και ενημερωθείτε αναλυτικά 
από τα στελέχη μας. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
 

Από τον Συνεταιρισμό: Για τους υπηρετούντες στην 
Θεσσαλονίκη, σας προτείνουμε το κατάστημα EUROBANK  - 
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 18  Τηλ. 2310-592700  με το οποίο 
συνεργάζεται ο Συνεταιρισμός. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000  
Τηλ.: 210 333 7000  
eurobank.gr 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
 

Ιανουάριος 2020 
 
Στην Eurobank πιστεύουμε πως οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, αξίζουν την ιδιαίτερη 
προσοχή μας. Με αυτή τη σκέψη, διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάςi που είστε Συνταξιούχος 
Απόστρατος των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας, το 
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σύνταξης Αποστράτων, το οποίο σας προσφέρει σημαντικά 
οφέλη. 
 

Μεταφέροντας τη σύνταξή σας στην Τράπεζά μας και μέσω του Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Σύνταξης Αποστράτων,  απολαμβάνετε: 
Λογαριασμό Σύνταξης με 

 
 Προνομιακό επιτόκιο 2%ii στο λογαριασμό σύνταξης σας για τα πρώτα 5.000€ 

 
 Άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας 

υπερανάληψης (κατόπιν σχετικής έγκρισης), με τα πρώτα 150€ κάθε μήνα άτοκα 
 

 Προθεσμιακή Κατάθεση Σύνταξης με ελάχιστο ποσό από 5.000€ που σας προσφέρει: 
 Σταθερή Απόδοση & επιλογή 3μηνης ή 12μηνης διάρκειας με επιτόκιο που 

διπλασιάζεται τον 6ο & 12ο μήνα 
 

 Αυτόματη και δωρεάν εξόφληση των λογαριασμών σας, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. μέσω 
πάγιας εντολής 
Διευκόλυνση στην καθημερινότητά σας 

 
 Όφελος 5% €πιστροφήiii από τα καθημερινά σας έξοδα με τη χρήση της χρεωστικής ή 

πιστωτικής σας κάρτας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, σε επιλεγμένα πρατήρια 
καυσίμων ΕΚΟ & στα SuperMarket: Σκλαβενίτης, Μασούτης & Χαλκιαδάκης 
 

 Χρεωστική κάρτα, που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, για να 
κερδίζετε ευρώ €πιστροφή στις καθημερινές σας αγορές σε πάνω από 8.500 συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις, τα οποία μπορείτε να εξαργυρώνετε σε μελλοντικές αγορές σας και να χτίζετε το 
αφορολόγητό σας 
 

 Ασφαλείςσυναλλαγές και έλεγχος οικονομικών με μια ματιά, 24 ώρες το 24ωρο, με τις 
δωρεάν υπηρεσίες e/m-banking και phone banking 
Στήριξη στις μικρές και μεγάλες ανάγκες 

 
 Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο κατά 3,5%, δυνατότητα 

μεταφοράς υπολοίπου από πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών με προνομιακό επιτόκιο 

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα
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(σήμερα 6,9%) μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου και πληρωμή οφειλών προς το 
Δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις (αφορά σε κάρτες Military Visa, Classic & Gold Visa & 
MasterCard) 
 

 Προσωπικό δάνειο Μισθοδοσίας με προνομιακό επιτόκιο 9,75%iv & πάνω από 50% 
έκπτωση στα έξοδα 
Νέα Στεγαστικά Προγράμματα 

 
 Στεγαστικό Δάνειο για αγορά, κατασκευή και επισκευή/ανακαίνιση κατοικίας: 

 
 Με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση για ορισμένη αρχική περίοδο ή και για όλη τη διάρκεια 

του δανείου, με ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση και χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής 
 

 Με κυμαινόμενο επιτόκιο, με επιπλέον έκπτωση λόγω του ενεργού λογαριασμού μισθοδοσίας 
Κάλυψη για την υγεία και την περιουσία σας 

 
  Πρόγραμμα Υγείας “Εξασφαλίζω Πρόληψη” της Eurolife ERB Ασφαλιστικής με 49€ το 

χρόνο: 
 

  Δωρεάν απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ 
 

 Δωρεάν ετήσιο check up (αιματολογικός, οφθαλμολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος) o 
Δωρεάν επείγουσα υγειονομική μεταφορά εντός Ελλάδας και 

 
 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις από 10€ έως 20€ ανά επίσκεψη στις διαθέσιμες 

ειδικότητες 
 

 Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας Sweet Home Smart της Eurolife ERB Ασφαλιστικής με 
έκπτωση 25% στα ασφάλιστρα 

 
 Πρόγραμμα Safe Pocket για την απαλλαγή, από το καθημερινό άγχος απώλειας ή κλοπής της 

πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας Eurobank και των προσωπικών σας αντικειμένων. 
Για εσάς που ανήκετε στα Ταμεία ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΚΑ, ΟΓΑ ΟΑΕΕ, ΝΑΤ/ΝΑΤ ΚΕΑΝ, η 
μεταφορά της σύνταξής σας γίνεται από τα καταστήματά μας απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, 
χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε το Ταμείο σας. Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να 
γνωρίζετε είναι το ΑΜΚΑ & τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ (Α.Μ ΔΙΑΣ), ή να προσκομίσετε πρόσφατο 
ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης. 
 

Αλλά και για εσάς που ανήκετε σε οποιοδήποτε άλλο Ταμείο, τα στελέχη του καταστήματός μας 
μπορούν να σας ενημερώσουν και να σας καθοδηγήσουν. 
 

Επιπλέον λαμβάνετε δωρεάν SMS για την πρώτη πίστωση σύνταξης στην Τράπεζά μας. 
Επισκεφθείτε σήμερα το κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί και ενημερωθείτε αναλυτικά 
από τα στελέχη μας. 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
 Από τον Συνεταιρισμό: Για τους συνταξιούχους  στην 

Θεσσαλονίκη, σας προτείνουμε το κατάστημα EUROBANK  - 
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 18  Τηλ. 2310-592700  με το οποίο 
συνεργάζεται ο Συνεταιρισμός. 
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Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σε απόσταση μόλις 
150m από τη θάλασσα! 

Περιλαμβάνουν κουζίνα, κλιματιστικό και τηλεόραση! 
ΤΙΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΙΡΙΟΥ

*Για τη φετινή σεζόν οι τιμές μπορούν να προσαρμοστούν

Λόγω του φετινού προβλήματος δίνεται η δυνατότητα ενοικίασης
διαμερίσματος από 1 3 οικογένειες σε τιμές σεζόν 
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Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Σας παρουσιάζει τον Διαιτολόγο – Διατροφολόγο Νικόλαο Κόκκινο 

Compass Nutrition 
Βενιζέλου 24, κέντρο 
Θεσσαλονίκης,  
Τ.Κ. 54624,  
Σταθ.: 2310-325-596,       
Κιν.: 6972-761-268 
Δέχεται μόνο κατόπιν 
ραντεβού  
10:00 π.μ.-21:00 μ.μ. 
 

«Φάρμακο ας γίνει η τροφή 
σας και η τροφή σας ας 
γίνει φάρμακό σας.» 

Ο Ιπποκράτης πίστευε, 
πως η διατροφή μας είναι 
το σπουδαιότερο πράγμα 
για την σωματική και 
ψυχική υγεία, και πως τα 
καλύτερα φάρμακα μας τα 
προσφέρει η φύση 
απλόχερα, κάτι που είναι 
κοινό μυστικό.  
Με πυξίδα πάντα τη 
Μεσογειακή Διατροφή, μια 
σωστά σχεδιασμένη και 
ισορροπημένη διατροφή, 
συμβάλει στην ομαλή 

λειτουργία του οργανισμού, 
μας χαρίζει ζωντάνια και 
ευεξία, εξασφαλίζοντας τη  
πολυπόθητη υγεία.  
Σε συνδυασμό & με 
γνώμονα πάντα με την 
καθημερινή Άσκηση-
Γυμναστική βοηθά αφενός 
στη ρύθμιση και το 
σημαντικότερο στη 
διατήρηση του σωματικού 
μας βάρους, καθώς αυξάνει 
το μεταβολισμό.  
Να θυμάστε ότι, η Άσκηση 

είναι ο βασιλιάς και η 
Διατροφή η βασίλισσα. 
Ενώστε τα και θα έχετε ένα 
βασίλειο για την υγεία του 
οργανισμού.  
Εάν όμως, το πλάνο σας 
δεν αποδίδει, αλλάξτε το 
πλάνο, όχι το στόχο σας 
και είμαι εδώ για να το 
πετύχουμε Μαζί !!!  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

Πρότυπο επιστημονικό ερευνητικό κέντρο διατροφικής αγωγής & προαγωγής υγείας 
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μερικές φορές, παρά τη τακτική άσκηση 
και τη σωστή διατροφή, η κοιλιά 
παραμένη… 

# Φούσκωμα 
Ανεξάρτητα με το άν είμαστε υπέρβαροι ή όχι, το 
ιδιαιτερο χαρακτηριστικό είναι η επίπεδη κοιλιά το 
πρωϊ αλλά κατα τη διάρκεια της ημέρας να 
διογκώνεται. 

Αιτία εμφάνισης:  

• διατροφική αλλεργία 

• υποτονικό έντερο 

• μη ισορροπημένη εντερική χλωρίδα 

Συμβουλές :  

• Αποκλείστε τροφές που σας επιρρεάζουν όπως: 
μαγιά, αλκοόλ, επεξεργασμένα γαλακτοκομικά 
προϊόντα (γάλα, τυρί, βούτυρο), είδη 
ζαχαροπλαστικής, πίττες κ.α. 

• Μη παραλείπετε το πρωϊνό σας. 

• Εντάξτε στη διατροφή σας, περισσότερα φρέσκα 
λαχανικά & φρούτα, ψάρι ή θαλασσινά και 
κοτόπουλο. 

• και τέλος, ρυθμίστε την εντερική σας χλωρίδα με 
πρεβιοτικά ή προβιοτικά συμπληρώματα, ως 
τελευταία λύση και τον πιο απλό τρόπο για να 
ενισχύσετε τη μικροχλωρίδα του εντέρου σας. 

Compass Nutrition 
Νικόλαος Κόκκινος 

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

Βενιζέλου 24, κέντρο Θεσ/νίκης 

σταθ.: 2310-325-596, κιν.: 6972-761-268 

Δέχεται κατόπιν ραντεβού  
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μερικές φορές, παρά τη τακτική άσκηση 
και τη σωστή διατροφή, η κοιλιά 
παραμένη… 

# Χαμηλή κοιλίτσα  
το χαρακτηριστικό της είναι οτι, στο κάτω 
μέρος προεξέχει ενώ είναι πιο λπετή στο άνω 
μέρος. 
Αιτία εμφάνισης:  

• πρόσφατη εγκυμοσύνη 

• μονότονη διατροφή 

• κύρτωση της σπονδυλικής στύλης 

• υπερβολική γυμναστική και   επαναλαμβανόμενες 
ασκήσεις. 

Συμβουλές :  

• καλή διατροφή και αρκετές φυτικές ίνες (πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά και ολικής προϊόντα κ.α.) και 
άπαχη πρωτεϊνη (ψάρια, κοτόπουλο). 

• αποφύγετε ή σταματήστε τους κοιλιακούς σε 
μηχάνημα και αντικαταστήστε το, με τη σανίδα.  

• και τέλος, ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου με 
κυκλική γυμναστική. 

Compass Nutrition 
Νικόλαος Κόκκινος 

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

Βενιζέλου 24, κέντρο Θεσ/νίκης 

σταθ.: 2310-325-596, κιν.: 6972-761-268 

Δέχεται κατόπιν ραντεβού  
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μερικές φορές, παρά τη τακτική άσκηση 
και τη σωστή διατροφή, η κοιλιά 
παραμένη… 

# Κοιλίτσα απο άγχος  
το χαρακτηριστικό της περίπτωσης αυτής 
είναι η σφικτή κοιλιά..,το λίπος 
συγκεντρωνεται στη περιοχή του αφαλού. 
Αιτία εμφάνισης:  

• χρόνιο στρες 

• σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου 

• συχνή παράλειψη γευμάτων 

• Υψηλή πρόσληψη καφεϊνης 

• Πρόχειρο φαγητό 

Συμβουλές :  

• χαλάρωση πρίν τον ύπνο και καλό  θα ήταν 
επίσης, να κοιμάστε και νωρίς. 

• να αποφεύγεται ένα εξαντλητικό πρόγραμμα 
γυμναστικής. 

• και τέλος, συμπεριλάβετε το μαγνήσιο στη 
διατροφή σας (σκούρα πράσινα λαχανικά, 
αβογκάντο, καρύδια, μπανάνα, μαύρη σοκολάτα, 
ψάρι κ.α.) 

Compass Nutrition 

Νικόλαος Κόκκινος 
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

Βενιζέλου 24, κέντρο Θεσ/νίκης 

σταθ.: 2310-325-596, κιν.: 6972-761-268 

Δέχεται κατόπιν ραντεβού  
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγαπητοί Φίλοι, 
Το δίκτυο είναι μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών και ενέργειας με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Διατηρούμε συνεργασίες με παρόχους κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας,  με παρόχους  ρεύματος και αερίου. Επίσης 
δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο των πωλήσεων  λιανικής  και 
χονδρικής σε συνεργασία με γνωστούς προμηθευτές και επώνυμα 
brands. 
Απευθυνόμαστε τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες και διατηρούμε ένα δίκτυο συνεργατών 
έτοιμο να ανταποκριθεί με ταχύτητα και προθυμία. 
Στο δίκτυο προσπαθούμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς διατηρώντας πάντα 
εκείνα τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν και μας αντιπροσωπεύουν: ευγένεια, αμεσότητα, 
εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. 
Με οδηγό την γνώση του χώρου των τηλεπικοινωνιών αλλά και εκείνου της ενέργειας, 
εργαζόμαστε συστηματικά για να παρέχουμε λύσεις διευρύνοντας διαρκώς την γκάμα των 
υπηρεσιών μας. 
Επιθυμία μας είναι να βρισκόμαστε κοντά 
στον συνδρομητή προτείνοντάς του, τις πιο 
συμφέρουσες επιλογές, έχοντας ταυτόχρονα 
ειδικά σχεδιασμένα πακέτα τα οποία και 
προσφέρουμε κατ’ αποκλειστικότητα. 
Ο στόχος μας είναι να συνδυάζουμε την τιμή 
με την υπηρεσία. Σε ένα εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό περιβάλλον που συνεχώς 
εξελίσσεται και μεταλλάσσεται , με πολλά 
προγράμματα και πολλές διαφορετικές 
χρεώσεις, αναζητούμε λύσεις που να 
εμπεριέχουν  στοιχεία σταθερότητας 
διάρκειας ευελιξίας και οικονομίας ώστε το 
κόστος για το συνδρομητή να είναι ανάλογο 
των υπηρεσιών που απολαμβάνει. 
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Η εξειδίκευσή μας, σε συγκεκριμένους χώρους-κλάδους στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και 
ενέργειας μάς έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι. 
Έτσι, παρά τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, η εταιρεία μας στο πρώτο τρίμηνο της 
τρέχουσας χρονιάς διατήρησε το πελατολόγιό της, κάνοντας παράλληλα θετικά βήματα για 
περαιτέρω ανάπτυξη. 
Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και μας δίνει δύναμη ώστε με τον ίδιο ζήλο  να αναζητούμε 
διαρκώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών μας. 
Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη έχει  προστεθεί ένα νέο μέλος στην ομάδα μας, υπεύθυνο για την 
εξυπηρέτηση όλων των συνδρομητών μας στην Αθήνα και γενικότερα για όλο τον νομό Αττικής. 
Η ανάγκη που δημιουργήθηκε από το πλήθος των συνδρομητών και από τις πολλές κλήσεις που 
δεχθήκαμε  σχετικά με την παρουσία  μας στην Αθήνα, καλύφθηκε και εκπρόσωπός μας, ανέλαβε 
καθήκοντα και είναι στη διάθεσή σας, για κάθε πληροφορία. 
Εκτός από τα προγράμματα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, στο δίκτυο θα βρείτε λύσεις για 
την σύνδεσή σας, στο internet, προτάσεις για το ρεύμα και το φυσικό αέριο τόσο του σπιτιού 
αλλά και της επιχείρησής σας, μικρής ή/και μεγάλης, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων, 
ποιοτικά αξεσουάρ για smartphones-tablets-laptops, αλλά και μία μεγάλη ποικιλία από χρήσιμα 
gadgets. 

Στο diktyoshop.gr μπορείτε να 
ενημερώνεστε για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας αλλά και να 
πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας με 
ευκολία και ασφάλεια. 
Σύντομα θα υπάρξουν σημαντικές 
παρεμβάσεις τόσο στο diktyoshop.gr όσο 
και στην σελίδα μας στο Facebook ώστε 
να βελτιώσουμε την πρόσβαση αλλά και 
την μεταξύ μας επικοινωνία. 
Όπως ήδη γνωρίζετε το δίκτυο προσπαθεί  
να συμμετέχει  αθόρυβα σε όλες τις 
προσπάθειες προσφοράς στο κοινωνικό 
σύνολο.   
 

Εκπροσωπώντας την εταιρεία είχα την χαρά να παρευρεθώ σε πολλές  από κοινού δράσεις  με 
τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα να επισκεφθώ 
πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες και Ενώσεις.  
Οι εντυπώσεις μου ήταν εξαιρετικές και εύχομαι αμοιβαία θετικές. Γνώρισα ανθρώπους με 
πραγματική διάθεση προσφοράς και πραγματικά μου δόθηκε η δυνατότητα να ακούσω πολλές 
νέες απόψεις σε έναν χώρο νέο για μένα. Παράλληλα μου δόθηκε η ευκαιρία να ακούσω γνώμες 
για τα νέα μας προγράμματα αλλά και  προτάσεις για επιπλέον υπηρεσίες. 
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εμάς να αφουγκραζόμαστε τη διάθεση και τα θέλω των συνδρομητών, 
γι’ αυτό και κάθε σκέψη σας μπορείτε να μας την αποστείλετε μέσω του diktyoshop.gr κι ένας 
συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας. 
Σας υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: 
Στα τηλέφωνα 2310 311611 και 2310 52 70 70 για όλη την Ελλάδα 
Στο τηλέφωνο 6936 069580 για το νομό Αττικής 
Στο diktyoshop.gr 
Στο  Facebook, diktyoshop-Δίκτυο 
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Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το κατάστημά μας, οδός Καζαντζάκη 4, Θεσσαλονίκη. 
Ωράριο καταστήματος: Καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής 09:00-17:00 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά  τον Πρόεδρο  και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και το προσωπικό του Συνεταιρισμού για την 
άψογη και εποικοδομητική συνεργασία. 
Αποτέλεσμα αυτής είναι τα  πιο οικονομικά προγράμματα της αγοράς ΜΟΝΟ για τα μέλη του 
Συνεταιρισμού και επιπρόσθετα αγορές σε ειδικές τιμές από τα καταστήματα μας όλο το χρόνο! 
Πραγματικά έχουμε δουλέψει ατελείωτες ώρες προσπαθώντας να διαμορφώσουμε τα πιο 
ελκυστικά πακέτα της αγοράς, με ιδιαιτερότητες που τα κάνουν να ξεχωρίζουν. 
Ενδεικτικά θα αναφέρω τη 12μηνη διάρκεια των προγραμμάτων κινητής, την παροχή του 
εξοπλισμού εντελώς δωρεάν στην σταθερή τηλεφωνία, την απουσία εγγύησης τόσο στο ρεύμα 
όσο και στο αέριο αλλά και την σταθερότητα των τιμών ανεξάρτητα από τις εκάστοτε 
τιμολογιακές αυξήσεις των παρόχων . 
Ευχαριστώ, επίσης, εκ μέρους όλων στο δίκτυο ,τους συνδρομητές που μας εμπιστεύθηκαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο δυναμικό ουσιαστικό και παραγωγικό τρόπο. 
Και φυσικά περιμένουμε με χαρά να σας εξυπηρετήσουμε . 
Φιλικά 
Μαχαιρίδης Γιώργος  
Εμπορική Διεύθυνση  
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

     Για  4η χρονιά συνεχίζουμε την άριστη συνεργασία με 
τα καταστήματα «δίκτυο» σε προγράμματα σταθερής 
WIND, σε προγράμματα ρεύματος και Φυσικού Αερίου 
WATT+VOLT, σε είδη τεχνολογίας ttec και την 
καλύτερη υποστήριξη σε παροχή υπηρεσιών στην κινητή 
τηλεφωνία. 


