«Η παράδοση θέλει τη Ναυτιλία να
υπηρετεί τη χώρα μέσα από μικρά και
μεγάλα έργα προσφοράς σε κάθε περίοδο.
Σε αυτό το πνεύμα δημιουργήθηκε η
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, μια κοινή πλατφόρμα
κοινωνικής στήριξης και ανάπτυξης
υπεύθυνων πρωτοβουλιών συνδρομής
της ναυτιλιακής κοινότητας στον τόπο».
“The shipping community has
traditionally helped the country with
small and large scale social welfare
projects at all times. In this spirit
SYN-ENOSIS was created, a collective
platform of the maritime community for
the development of social support and
responsible initiatives that contribute to
the country”.

Η Ελληνική Ναυτιλία έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε κάθε σημαντική περίοδο της
χώρας μας και είναι κοινή η πεποίθηση και η επιθυμία, τόσο των παλαιότερων όσο και των
νεότερων μελών της, να συνεχίσει να προσθέτει το δικό της θετικό πρόσημο, στον τόπο και την
Ιστορία της Πατρίδας μας.
Η ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), υλοποίησε τα τελευταία
χρόνια πρωτοβουλίες στήριξης μεγάλου αριθμού αδύναμων ομάδων του πληθυσμού που
επηρεάστηκαν βαθύτατα από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες στην πατρίδα μας.
Επιστέγασμα της συλλογικής αυτής δράσης, ήταν η απόφαση ίδρυσης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ,
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, μιας
ανεξάρτητης νομικής οντότητας, που σκοπό έχει να συνδράμει το κοινωνικό σύνολο και να
αναλάβει συστηματικές και οργανωμένες πρωτοβουλίες πανελλήνιας εμβέλειας.
Οι δράσεις της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ μας καλούν να ανταποκριθούμε ένθερμα σε αυτή την πρωτοβουλία
κοινωνικής υπευθυνότητας της Ναυτιλίας και στην προσπάθεια στήριξης της χώρας.
Θεόδωρος E. Βενιάμης
Πρόεδρος
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Eλληνικού Εφοπλισμού
Greek shipping has indelibly marked every important period of Greece’s past and present. It
is therefore a commonly held belief and desire, among both the young and elder members
of the shipping community, to continue to positively contribute towards our country and its
history.
In recent years the shipping community, through the Union of Greek Shipowners (UGS), has
implemented various initiatives to support a large number of vulnerable social groups that
have been deeply affected by the adverse economic conditions in our country.
The culmination of this collective action was the decision to establish a separate legal nonprofit entity, SYN-ENOSIS, the Greek Shipowners’ Social Welfare Company. The objective
of this social welfare entity is to undertake systematic and organized nationwide initiatives.
We wholeheartedly urge you to respond positively to this social responsibility initiative of
the Greek shipping community and associated efforts to support our country.
Theodore E. Veniamis
President
SYN-ENOSIS
Greek Shipowners’ Social Welfare Company

Το 2016 μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας
προχώρησαν στην ίδρυση της Εταιρείας
Κοινωνικής
Προσφοράς
Ελληνικού
Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ με σκοπό
τη «συνδρομή εν γένει της ελληνικής
κοινωνίας» και αντικείμενο την ανάληψη
πρωτοβουλιών κοινωνικής μέριμνας και
αλληλεγγύης και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων,
την συνδρομή Υπηρεσιών, Σωμάτων και
Θεσμών που σχετίζονται με την ελληνική
Ναυτιλία και την υλοποίηση έργων εθνικού
ενδιαφέροντος, ανθρωπιστικής βοήθειας
ή αντιμετώπισης συνθηκών έκτακτης
ανάγκης.
Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ διοικείται από Διοικητικό
Συμβούλιο, 7 μέλη του οποίου είναι ex
officio τα μέλη του εκάστοτε Προεδρείου
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.
Στην ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ μπορούν να εγγραφούν
ως μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα από
τη ναυτιλιακή κοινότητα και το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο κατόπιν έγκρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ενώ προς
επίτευξη των σκοπών της αντλεί πόρους
από δωρεές μελών της και τρίτων που
επιθυμούν να συμβάλουν στο κοινωνικό
έργο της ελληνικής Ναυτιλίας.

In 2016 members of the shipping community
founded the Greek Shipowners’ Social
Welfare Company SYN-ENOSIS in order
to “support the greek society overall” and
undertake social and solidarity initiatives
that will improve the living standard
of vulnerable social groups, support
organizations and institutions related to
shipping, implement public interest social
projects, provide humanitarian aid, and
manage emergency conditions.
SYN-ENOSIS is administered by a Board
of Directors, 7 members of which are
ex officio the members of the Executive
Committee of the Union of Greek
Shipowners.
Natural persons or legal entities from
the maritime community and the wider
society can subscribe to SYN-ENOSIS
with the approval of its Board of Directors
and in order to achieve its goal the entity
receives funds from its members and
third party donors who wish to contribute
to the social work of the Greek shipping
community.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

FOOD AID

ΥΓΕΙΑ

HEALTH

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

SOCIAL CARE

NAYTIKH EKΠΑΙΔΕΥΣΗ

MARITIME EDUCATION

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

SCHOLARSHIPS

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

SOCIAL PROJECTS OF PUBLIC INTEREST

Εξασφαλίζεται η παροχή ειδών σίτισης και ατομικής υγιεινής σε
οικογένειες με ανήλικα τέκνα που διαβιούν σε συνθήκες σοβαρής
υλικής αποστέρησης.

Προσφέρεται δωρεάν ιατρικός έλεγχος σε κοινωνικές ομάδες
που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για κοινωνικούς ή
οικονομικούς λόγους σε συνεργασία με φορείς ιατρικής φροντίδας.

Ενισχύονται δομές και μονάδες πρόνοιας που προστατεύουν
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με τροφοδοσία, θέρμανση, χορήγηση
εξοπλισμού ή/και υλοποίηση εργασιών.

Αναβαθμίζονται οι κτιριακές υποδομές και ο υλικοτεχνικός
εξοπλισμός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Χορηγούνται υποτροφίες σε σπουδαστές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Υλοποιούνται έργα προσφοράς εθνικού ενδιαφέροντος ή/και
αντιμετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης.

Securing the provision of food and personal hygiene supplies
for families with underage children living in conditions of deep
poverty.

Granting free medical care and checkups for social groups that
for economic or social reasons do not have access to healthcare
services in cooperation with medical organizations.

Supporting institutions and social welfare units protecting
vulnerable social groups through the provision of basic food
supplies, heating oil, repair works and/or equipment.

Undertaking restoration works and upgrading of the infrastructure
of the Merchant Marine Academies.

Providing scholarships to students for postgraduate studies.

Implementing projects of public interest and projects which aim
to alleviate the negative impact of emergency conditions.

Οι δραστηριότητες της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ γνωστοποιούνται μέσω ετήσιου
κοινωνικού απολογισμού καθώς επίσης μέσω εκδηλώσεων, εκδόσεων,
δημοσιευμάτων, δελτίων Τύπου, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
αναφορών, αναρτήσεων σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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The initiatives of SYN-ENOSIS are publicized through an annual
social report as well as through events, editions, press releases,
media publicity, web sites and social media.
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ
POINTS OF ACTION
∆ΩΡΕΟ∆ΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
SUPPORTED ORGANIZATIONS
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
BENEFICIARIES
ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
LITRES OF HEATING OIL
ΤΟΝΟΙ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
TONS OF SUPPLIES

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

BECOME A MEMBER

Συµµετέχετε στα προγράµµατα κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλιακής
κοινότητας που υλοποιεί η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τη στήριξη της χώρας.
Participate to the social welfare programmes of the greek shipping community
implemented by SYN-ENOSIS to support the country.
Συµπληρώστε και επιστρέψτε το παρακάτω έντυπο στα στοιχεία: ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210 4291300-3 FAX: 210 4291304
Please complete and return this form to SYN-ENOSIS, 85, AKTI MIAOULI, PIRAEUS, 185 38, GREECE TEL.: +30 210 4291300-3 FAX: +30 210 4291304
WEB-SITE: www.syn-enosis.gr E-MAIL: syn-enosis@syn-enosis.gr

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

NATURAL PERSON

ΓΙΝΕΤΕ ∆ΩΡΗΤΗΣ

BECOME A DONOR

Συνεισφέρετε στα προγράµµατα κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλιακής
κοινότητας που υλοποιεί η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τη στήριξη της χώρας.
Fund the social welfare programmes of the greek shipping community
implemented by SYN-ENOSIS to support the country.
Συµπληρώστε και επιστρέψτε το παρακάτω έντυπο στα στοιχεία: ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210 4291300-3 FAX: 210 4291304
Please complete and return this form to SYN-ENOSIS, 85, AKTI MIAOULI, PIRAEUS, 185 38, GREECE TEL.: +30 210 4291300-3 FAX: +30 210 4291304
WEB-SITE: www.syn-enosis.gr E-MAIL: syn-enosis@syn-enosis.gr

(βάλτε √ - check)

1. Select donation option:

Επιλέξτε τρόπο δωρεάς:

Όνοµα/Επώνυµο

Name/Surname

Όνοµα πατρός

Father’s name

A.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
FUND ALL SOCIAL WELFARE SUPPORT AREAS

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας ή Αριθ. Διαβατηρίου

Identity Card No. or Passport No.

B.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Επιλέξτε τους τοµείς προσφοράς που επιθυµείτε να χρηµατοδοτήσετε)
FUND - ADOPT AREAS OF SUPPORT (Select the support area/s that you would like to fund)

Διεύθυνση

Address

Πόλη

Ταχ. Κωδ.

City

Postal code

Χώρα

Τηλέφωνο

Country

Telephone

Κινητό
Ηµεροµηνία

Ε-mail

Mobile

Υπογραφή

Date

NΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Full Name

Εθνικότητα

Nationality

Έδρα

ΑΦΜ

Tax Jurisdiction

Διεύθυνση

Ηµεροµηνία

Tax Identification No.

Ταχ. Κωδ.

Χώρα
Τηλέφωνο

Ε-mail
Σφραγίδα & Υπογραφή

Αποδέχοµαι τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση των ανωτέρω
προσωπικών δεδοµένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, η
οποία ακολουθεί τον Γενικό Κανονισµό 2016/679 της ΕΕ και το εφαρµοστέο
εθνικό δίκαιο για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

City

Postal code

Contact Person
Mobile
Date

Country

1o ETOΣ
1 YEAR
ST

€ 300,000 and above

Μεγάλος Ευεργέτης/Grand Benefactor

€ 200,000 to € 299,999

Ευεργέτης/Benefactor

€ 100,000 to € 199,999

Μεγάλος Αρωγός/Grand Grantor

€ 50,000 to € 99,999

Αρωγός/Grantor

€ 30,000 to € 49,999

Μεγάλος Υποστηρικτής/Grand Supporter

€ 10,000 to € 29,999

Υποστηρικτής/Supporter

Άλλο Ποσό €

Other amount €

2o ETOΣ
2 YEAR
ND

3o ETOΣ
3RD YEAR

Η τριετής δέσµευση υποστηρίζει την επίτευξη προγραµµάτων µακροπρόθεσµου σχεδιασµού.
The three year commitment supports programmes of long term planning.

A.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Όνοµα/Επώνυµο φυσικού προσώπου ή Επωνυµία νοµικού προσώπου)
WITH THE DETAILS (Name/Surname of natural person or Full name of legal entity)

B.

Ως ΑΝΩΝΥΜΟΣ (βάλτε √) / As ANONYMOUS (please mark with √)

Telephone
E-mail
Stamp & Signature

Ι agree with the collection, management, processing and storage of the above
personal data exclusively for the purposes of SYN-ENOSIS, which follows the
General Data Protection Regulation 2016/679 of the EU and the governing
national law.

Η ετήσια συνδροµή µέλους είναι € 2.000 και καταβάλλεται στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασµούς αναγράφοντας το όνοµα του καταθέτη:
The annual membership fee is € 2,000 and should be deposited to the following bank accounts indicating the name of the depositor:
PIRAEUS BANK (Shipping Branch), 137, Filonos Str., 185 36, Piraeus.
Bank account in EURO: 5104-082798-577, IBAN: GR55 0172 1040
0051 0408 2798 577, BIC: PIRBGRAA.
Bank account in USD: 5104-082798-607, IBAN: GR21 0172 1040
0051 0408 2798 607, BIC: PIRBGRAA.

2. Select one of the following categories of donors:
Επιλέξτε κατηγορία δωρητή:

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
PUBLIC INTEREST PROJECTS
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
SCHOLARSHIPS

τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµείτε να γίνεται αναφορά της δωρεά σας:
3. Σηµειώστε
Indicate how you would like your donation to be mentioned:

Address

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Κινητό

Signature

LEGAL ENTITY

Επωνυµία

Πόλη

E-mail

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
SOCIAL CARE
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MARITIME EDUCATION

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
FOOD AID
ΥΓΕΙΑ
HEALTH

ABN AMRO Bank N.V., Postbus 749, 3000 AS ROTTERDAM, THE
NETHERLANDS, Swiftcode ABNANL2A
Bank account in EURO: 56.29.97.199, IBAN: NL32ABNA0562997199,
Bank account in USD: 56.30.00.317, IBAN: NL42ABNA0563000317,
Wells Fargo Bank Intl, New York, Swift code PNBPUS3NNYC

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
NAME/SURNAME/AND SIGNATURE or FULL NAME/SIGNATURE AND STAMP

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
DATE:
EMAIL:
TΗΛ. ΕΠΙΚ.:
PHONE:

Η καταβολή δωρεάς γίνεται µε έµβασµα αναγράφοντας το όνοµα του
αποστολέα στους τραπεζικούς λογαριασµούς:
Annual donation should be deposited in the following bank accounts,
indicating the name of the contributor:
PIRAEUS BANK (Shipping Branch), 137, Filonos Str., 185 36, Piraeus.
Bank account in EURO: 5104-082798-577, IBAN: GR55 0172 1040
0051 0408 2798 577, BIC: PIRBGRAA.
Bank account in USD: 5104-082798-607, IBAN: GR21 0172 1040 0051
0408 2798 607, BIC: PIRBGRAA.
ABN AMRO Bank N.V., Postbus 749, 3000 AS ROTTERDAM, THE
NETHERLANDS, Swiftcode ABNANL2A
Bank account in EURO: 56.29.97.199, IBAN: NL32ABNA0562997199,
Bank account in USD: 56.30.00.317, IBAN: NL42ABNA0563000317,
Wells Fargo Bank Intl, New York, Swift code PNBPUS3NNYC

Αποδέχοµαι τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση των ανωτέρω προσωπικών δεδοµένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, η οποία
ακολουθεί τον Γενικό Κανονισµό 2016/679 της ΕΕ και το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ι agree with the collection, management, processing and storage of the above personal data exclusively for the purposes of SYN-ENOSIS, which follows the
General Data Protection Regulation 2016/679 of the EU and the governing national law.

ΑΚΤH ΜΙΑΟYΛΗ 85, 185 38 ΠΕΙΡΑΙAΣ, ΤΗΛ.: 210 4291300-3, FAX: 210 4291304
85, AKTI MIAOULI, PIRAEUS 185 38, GREECE, TEL.: +30 210 4291300-3, FAX: +30 210 4291304
E-MAIL: syn-enosis@syn-enosis.gr WEB: www.syn-enosis.gr

