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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Συλλό-
γου μας της 16/3/11 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ιώαννης Ιορδανίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Νικολάου
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνα Αναργύρου
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μέγγουλης
Ταμίας: Αντώνιος Οικονομόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας: Ευαγγελία Παραπονιάρη
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας: Χαράλαμπος Σιούλας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας: Σπυρίδων Βλαχάκης

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι του Συλλόγου μας 
βρισκόμαστε στο τέλος μιας προσπάθειας που άρ-
χισε από πολύ καιρό. Μια ευγενική φιλοδοξία μας 
γίνεται πραγματικότητα με το νέο μας ξεκίνημα.

Μαζί με τη χαρά της δημιουργίας νιώθουμε και το 
βάρος της ευθύνης για την ποιότητα της δουλειάς 
μας. Με τη σκέψη πως τίποτε από τα ανθρώπινα δεν 
είναι τέλειο, προχωρούμε στην έκδοση της εφημερί-
δας του Συλλόγου μας, που σκοπό έχει την υπεύθυ-
νη ενημέρωση των συναδέλφων μας γύρω από τα 

δρώμενα του χώρου μας και όχι μόνο, αλλά να προσφέρει μεταφορικά και κυ-
ριολεκτικά το βήμα σε κάθε συνάδελφο να εκφράσει παρατηρήσεις, σκέψεις, 
υποδείξεις που θα γίνουν δεκτές με ευχαρίστηση και θα μελετηθούν.

Είναι φυσικό λοιπόν μια εργασία, όπως αυτή, να οφείλει πολλά στην έρευνα 
και στο συγγραφικό μόχθο άλλων.

Ευελπιστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι με την εγκυρότητα και πληρότητα που 

θα παρουσιάζει η υπό έκδοση εφημερίδα θα γίνει ένα πολύ χρηστικό βοήθη-
μα στην ενημέρωση των συναδέλφων μας.

Φιλοδοξούμε με τον δίαυλο επικοινωνίας που εγκαινιάζουμε με την υπό 
έκδοση εφημερίδα μας να έχουμε ανάλογη ύλη για καταχώριση με σχετικά 
πονήματα των συναδέλφων μας, μέσα στα πλαίσια της αλληλοενημέρωσης 
και τα προς δημοσίευση θέματα θα είναι ασφαλώς εντός της δεοντολογίας και 
μακράν πολιτικής σκοπιμότητας και ιδιαίτερα ενυπόγραφα.

Σε όσους συναδέλφους συνέβαλαν με τον τρόπο τους και ιδιαίτερα στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής για την προσπάθειά τους στην έκδοση της εφη-
μερίδας μας οφείλονται θερμές ευχαριστίες.

Τέλος, παρόλο που ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, η ζωή μας δυστυχώς γίνε-
ται μέρα με την μέρα όλο και πιο δύσκολη, οι οικονομικές υποχρεώσεις μας 
είναι δυσβάστακτες, λόγω ελλείψεως ταμειακής ρευστότητας και στα πρόσω-
πά μας υπάρχει έντονη η δυσθυμία, ωστόσο όμως πρέπει να έχουμε ελπίδα 
και πίστη ότι τελικά η κρίση θα ξεπεραστεί.

Αυτή την ελπίδα θα εκπέμπει και η εφημερίδα μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με μεγάλη χαρά ενημερώθηκα για την έκδοση της νέας σας εφημερίδας.
Είμαι σίγουρος ότι και η νέα αυτή πρωτοβουλία του Συλλόγου σας θα σημει-

ώσει μεγάλη επιτυχία και θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ενημέρωσης για 
όλη την οικογένεια της Τραπέζης.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές για τη χώρα, είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξο για όλους 
εμάς τους εργαζόμενους να βλέπουμε ότι οι ουσιαστικές δράσεις και πρωτο-
βουλίες των «παλαίμαχων» συναδέλφων συνεχίζονται με την ίδια δυναμική.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας & υπογραμμίζω ότι ο Σύλλογος 
Προσωπικού ALPHA BANK είναι πάντα δίπλα σας, αρωγός & συμμαχητής.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς Τάσος Γκιάτης

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που δεν έχουν στείλει στο ΕΤΑΤ την σχετική δήλωση σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού του ΤΑΠ, να την στείλουν το δυνατόν συντομότερο, αλλιώς θα διακοπεί το βοήθημά τους.
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2 Ιστορία

Ιστορία του Συλλόγου μας

Αρχαιρεσίες της 9/3/89 
Πρόεδρος    Νίκος Φορτούνας
Αντιπρόεδρος    Σωτήρης Οικονόμου
Γενικός Γραμματέας   Τάκης Αποστολάτος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας  Λία Σταυριανάκου
Ταμίας     Ανδρέας Καμπούρης
Αρχαιρεσίες της 4/3/91 
Πρόεδρος    Σωτήρης Οικονόμου
Αντιπρόεδρος    Βασίλης Φεσσάτος
Γενικός Γραμματέας   Θεόδωρος Τρίγκας
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας  Βασίλης Χωραίτης
Ταμίας     Νίκος Φορτούνας
Αρχαιρεσίες της 5/4/93 
Πρόεδρος    Σωτήρης Οικονόμου
Αντιπρόεδρος     Βασίλης Φεσσάτος
Γενικός Γραμματέας    Νίκος Φορτούνας
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας   Θεόδωρος Τρίγκας
Ταμίας      Βασίλης Χωραίτης
Αρχαιρεσίες της 3/4/95
Πρόεδρος    Τάκης Αποστολάτος
Αντιπρόεδρος    Μπέμπα Ματσούκη
Γενικός Γραμματέας   Μάνος Παρθενιάδης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας  Όλγα Μελά
Ταμίας     Γιάννης Πουράκης
Αρχαιρεσίες της 5/3/97 
Πρόεδρος    Γιάννης Πουράκης
Αντιπρόεδρος    Μπέμπα Ματσούκη
Γενικός Γραμματέας   Μάνος Παρθενιάδης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας  Όλγα Μελά
Ταμίας     Γιώργος Καγκαράκης
Αρχαιρεσίες της 31/3/99 
Πρόεδρος    Γιάννης Πουράκης
Αντιπρόεδρος    Αγαμέμνων Βουτυράς
Γενικός Γραμματέας   Γιάννης Μελάς

Ταμίας     Δημήτρης Χρυσανθόπουλος
Μέλος     Γεώργιος Καγκαράκης
Αρχαιρεσίες της 20/3/01 
Πρόεδρος    Γιάννης Πουράκης
Αντιπρόεδρος    Αγαμέμνων Βουτυράς
Γενικός Γραμματέας   Γιάννης Μελάς
Ταμίας     Δημήτριος Χρυσανθόπουλος
Μέλος     Γεώργιος Καγκαράκης
Αρχαιρεσίες της 12/3/03 
Πρόεδρος    Αγαμέμνων Βουτυράς
Αντιπρόεδρος    Δημήτριος Χρυσανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας   Βασίλειος Καλογιάννης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας  Ιωάννης Μελάς
Ταμίας     Κωνσταντίνα Αναργύρου
Αρχαιρεσίες της 31/3/2005, των πρώτων που πραγματοποιήθη-

καν με το Νέο αναθεωρημένο μας Καταστατικό
Πρόεδρος    Αγαμέμνων Βουτυράς
Α΄ Αντιπρόεδρος    Θωμάς Σουλιώτης
Β΄ Αντιπρόεδρος    Δημήτριος Χρυσανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας   Κωνσταντίνα Αναργύρου
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας  Γεώργιος Καγκαράκης
Ταμίας     Αντώνιος Οικονομόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας Ευαγγελία Παραπονιάρη
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας  Χαράλαμπος Σιούλας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας Σπυρίδων Βλαχάκης
Αρχαιρεσίες της 19/3/08 
Πρόεδρος     Αγαμέμνων Βουτυράς
Α΄ Αντιπρόεδρος     Θωμάς Σουλιώτης
Β΄ Αντιπρόεδρος     Δημήτριος Χρυσανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας    Κωνσταντίνα Αναργύρου
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας  Δημήτριος Μέγγουλης
Ταμίας     Αντώνιος Οικονομόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας  Ευαγγελία Παραπονιάρη
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας Χαράλαμπος Σιούλας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας  Σπυρίδων Βλαχάκης

Η ανάγκη δημιουργίας Συλλόγου για τους 
συνταξιούχους της τότε Τράπεζας Πίστεως 
έγινε αισθητή από τις αρχές του 1987. Για 
τον λόγο αυτό, κατόπιν μυστικής ψηφοφο-
ρίας μεταξύ των ιδρυτικών μελών, συγκρο-
τήθηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή,  
με επικεφαλής τον αείμνηστο συνάδελφο 
Νικόλαο Φορτούνα. Καθήκον της προσω-
ρινής διοικούσας επιτροπής ήταν να οδηγή-
σει τον Σύλλογο το συντομότερο σε εκλογές 
για την ανάδειξη του τακτικού διοικητικού 
συμβουλίου και των λοιπών οργάνων έλεγ-
χου και εκπροσώπησης.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, που αρ-
χικά απαριθμούσε 339 άτομα, κατ’ αλφα-
βητική σειρά ήταν:

 1. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 2. ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6. ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
 7. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 8. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 9. ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
10. ΚΑΖΗΤΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12. ΚΑΝΟΥΤΑ ΘΕΩΝΗ
13. ΚΟΥΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
14. ΚΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
15. ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΛΙΓΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
17. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΙΤΗ
18. ΛΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
19. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ
20. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21. ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΝΝΑ
22. ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
23. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
25. ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
26. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
27. ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
28. ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στην ΠΡΩΤΗ της συνεδρίαση η διοι-

κούσα επιτροπή αποφάσισε την εγγραφή 
μελών που συγκέντρωναν τις προβλεπό-
μενες από το Καταστατικό προϋποθέσεις, 
το σχέδιο του οποίου μελέτησε, εκπόνησε, 
συνέταξε και παρουσίασε ο έμπειρος και 
δεινός στα συνδικαλιστικά αείμνηστος συ-
νάδελφος Νικόλαος Φορτούνας, το οποίο 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 16 
Νοεμβρίου 1987.

Και το ΠΡΩΤΟ Καταστατικό του Συλλό-
γου είναι γεγονός, σύμφωνα με το οποίο 
το 1988 ιδρύθηκε στην Αθήνα Σωματείο 
με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙ-
ΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, για την 

προώθηση και την υπεράσπιση των αιτη-
μάτων και δικαιωμάτων των συνταξιούχων 
της Τραπέζης και των δικαιοδόχων τους και 
κάλυψε έτσι ένα κενό στο συνταξιοδοτικό 
τραπεζικό χώρο. 

Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν: 
α) η προστασία των οικονομικών συμ-

φερόντων των μελών του, η διατήρηση και 
προαγωγή των κατακτημένων δικαιωμάτων 
τους και η κατοχύρωση και εξασφάλιση της 
δυνατότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟ-
ΒΟΗΘΕΙΑΣ του προσωπικού της Τραπέ-
ζης Πίστεως και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ, 
AMERICAN EXPRESS (Ταμείου Υγεί-
ας) στην εκπλήρωση και διεύρυνση των 
υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους, 
που απορρέουν από τα Καταστατικά τους. 

β) η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγ-
γύης, αλληλοβοήθειας και συναδέλφωσης 
μεταξύ των μελών του και των μελών του 
Συλλόγου, η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέ-
σεων και η ψυχαγωγία των μελών και των 
οικογενειών τους.

γ) η ανύψωση του βιοτικού και πολιτιστι-
κού επιπέδου των μελών και η προώθηση 
και λύση των γενικότερων οικονομικών, 
κοινωνικών και άλλων προβλημάτων που 
αφορούν τους συνταξιούχους. Η κατοχύ-
ρωση και εδραίωση των δημοκρατικών, 
ατομικών κοινωνικών και συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομέ-
νων και του λαού. 

δ) η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας 
σε αναξιοπαθούντα μέλη και τις οικογένειές 
τους  μέσα στα πλαίσια των οικονομικών 
του δυνατοτήτων.

Τον Ιανουάριο του 1989 συνεδρίασε η 
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με θέμα-
τα τον απολογισμό δράσης της, την έγκρι-
ση του Ισολογισμού, τον προγραμματισμό 
δράσης και την διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Στις 22/2/1989 έγινε η ΠΡΩΤΗ Γενική 
Συνέλευση στη ζωή του Συλλόγου, η οποία 
απετέλεσε Σταθμό και ορόσημο για την πα-
ραπέρα ζωή και δράση του και ταυτόχρο-
να έγιναν και οι πρώτες αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησής του 
και αποφασίσθηκε η εγγραφή του Συλλό-
γου στην ΟΣΤΟΕ και το Εργατικό Κέντρο 
Αθηνών, καθώς και την εκπροσώπηση του 
Συλλόγου στην ΓΣΕΕ μέσω της Ομοσπον-
δίας.

Στις 27.3.89 συνήλθε σε ΠΡΩΤΗ συ-
νεδρίαση υπό την προεδρία του Πανα-
γιώτη Αποστολάκου, του Συμβούλου που 
πλειοψήφησε στις πρώτες αρχαιρεσίες 
της 9.3.89, και συγκροτήθηκε σε σώμα το 

ΠΡΩΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου με την εξής σύνθεση: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ
Το 2003 ομάδα εργασίας/Αναθεωρητική 

Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Αγαμέμνων Βου-
τυράς, Κωνσταντίνα Αναργύρου, Βασίλειος 
Καλογιάννης, Ιωάννης Μελάς, Δημήτριος 
Χρυσανθόπουλος) και συναδέλφους της 
Περιφέρειας, (Σπυρίδων Βλαχάκης, Αθα-
νάσιος Δημητριάδης, Ευαγγελία Παρα-
πονιάρη) ολοκλήρωσε την προετοιμασία 
σχεδίου τροποποίησης-αναθεώρησης του 
Καταστατικού για ένα σύγχρονο, προοδευ-
τικό, λειτουργικό, σχεδόν καινούργιο Κατα-
στατικό με προοπτική σε βάθος χρόνου. 

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε 
χώρα στις 26/1/04 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑ-
ΝΙΑ ψηφίστηκε με ποσοστό 80,2% και 
98,8% των ψηφισάντων, η πρόταση για την 
αναθεώρηση του ισχύοντος Καταστατικού 
και η αναθεώρηση και αντικατάστασή του 
με το προτεινόμενο νέο σχέδιο της Αναθε-
ωρητικής Επιτροπής και από τον Νοέμβριο 
του 2004 τέθηκε σε ισχύ το νέο Καταστατι-
κό του Συλλόγου μας. 

Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ομοσπον-
δίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργα-
νώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.), μετά από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλ-
λόγου μας της 22.2.1989.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου μας έχουν διατελέσει κατά και-
ρούς μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., όπως το 1993 ο Γεν. Γραμ-
ματέας του Συλλόγου μας αείμνηστος Νι-
κόλαος Φορτούνας είχε εκλεγεί Σύμβουλος  
της Ομοσπονδίας, το 1995 ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου μας Παναγιώτης Αποστολάτος 
είχε εκλεγεί Σύμβουλος της Ομοσπονδί-
ας, το 1999 ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας 
αείμνηστος Γιάννης Πουράκης είχε εκλεγεί 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας. 
Επίσης και ο αποθανών συνάδελφος Γιάν-
νης Μελάς Αναπλ. Γεν. Γραμματέας του 
Συλλόγου μας είχε εκλεγεί και εκείνος στην 
ίδια θέση.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Αγα-
μέμνων Βουτυράς κατείχε τη θέση του Α΄ 
Αντιπροέδρου της ίδιας Ομοσπονδίας για 

την περίοδο 2005-2008, και τη θέση του Β΄ 
Αντιπροέδρου για την περίοδο 2008-2011.

Η αναγνώριση και καταξίωση του Συλλό-
γου μας στην υπερκείμενη αυτή Συνδικα-
λιστική Οργάνωση ασφαλώς μας δίνει την 
ευκαιρία και τη δυνατότητα εκ του σύνεγγυς 
να παρακολουθούμε τα δρώμενα στο χώρο 
μας και να συμβάλλουμε στην προώθηση 
και επίλυση κατά περίπτωση των προβλη-
μάτων μας με τις ανάλογες εισηγήσεις και 
παρεμβάσεις των εκλεγμένων μελών μας 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Στις 24 Νοεμβρίου 2006 ιδρύθηκε η Ανω-
τάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων 
Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), η οποία είναι δημι-
ούργημα των πρωτοπόρων Ομοσπονδιών 
των Συνταξιούχων των Δ.Ε.Κ.Ο., Τραπε-
ζών κλπ, και η οποία καλύπτει ένα μεγάλο 
κενό διότι μέχρι την ίδρυσή της στην οποία 
η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. πρωτοστάτησε, ήμασταν η 
μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς 
τριτοβάθμιο θεσμικό συνδικαλιστικό όργα-
νο συνταξιούχων και η οποία έγινε μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιού-
χων και Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.). 

Με τις αρχαιρεσίες της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. της 
27.6.2008 και για τρία χρόνια, ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου μας κ. Αγαμέμνων Βουτυράς 
και η Γεν. Γραμματέας Κα Κωνσταντίνα 
Αναργύρου, είχαν εκλεγεί Αντιπρόσωποι 
της Α.Γ.Σ.Ε.Ε. Το πρώτο συνέδριο της 
Α.Γ.Σ.Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 20 
Μαΐου 2009 και ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας μας κ. Ιγνάτιος Πλιάκος εξελέγη 
Γενικός Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Ε.Ε.

Τα γραφεία του Συλλόγου εδρεύουν στην 
Αθήνα – οδός Ιπποκράτους 8, 1ος όροφος- 
σε χώρο, που ευγενικά έχει παραχωρηθεί 
από τον Σύλλογο Προσωπικού ALPHA 
BANK. Τα εγκαίνια του χώρου και η εγκα-
τάσταση του Συλλόγου, πραγματοποιήθη-
καν την 1.2.2006.

Εκτός από τα γραφεία της Αθήνας, ο 
Σύλλογος ξεκίνησε να λειτουργεί στη Θεσ-
σαλονίκη (Μητροπόλεως 19) με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης από τον Ιούνιο του 
1999, με τις Κυρίες Ευαγγελία Παραπονιά-
ρη, Δωροθέα Σαρρή και Μαγδαληνή Καρα-
νικόλα, και εξακολουθεί να λειτουργεί στην 
ίδια διεύθυνση με την Περιφερειακή μας 
Σύμβουλο Βορείου Ελλάδας Κα Παραπο-
νιάρη και τον Περιφερειακό Διευθυντή και 
τους τοπικούς Εκπροσώπους του Νομού, 
που όλοι εκλέγονται κάθε τριετία με τις αρ-
χαιρεσίες. 

Επίσης λειτουργεί γραφείο και στην Πά-
τρα (Πατρέων 31) από τον Σεπτέμβριο του 
2006, με τον Περιφερειακό μας Σύμβουλο 
Νοτίου Ελλάδας κ. Σπύρο Βλαχάκη.

Τα Διοικητικά Συμβούλια που συγκροτήθηκαν σε σώμα από την ίδρυση του Συλλόγου έχουν ως ακολούθως:



3Ειδήσεις

Ο Σύλλογός μας απέστειλε τις εξής 
επιστολές στο ΕΤΑΤ.

Αθήνα 30 Μαΐου 2011 
Αριθ. Πρωτ. 650

Κύριο
Νικόλαο Φράγκο
Πρόεδρο Ε.Τ.Α.Τ.
Πανεπιστημίου 63, Αθήνα 

Κύριε Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε βάσει του πρόσφα-

του Ν. 3845/10 τα επιδόματα εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επί-
δομα αδείας για τους συνταξιούχους 
και βοηθηματούχους όλων των φορέων 
κύριας ασφάλισης, χορηγούνται εφό-
σον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο 
έτος της ηλικίας του το δε ύψος καθο-
ρίζεται ως εξής:

α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 
στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

β) Το επίδομα εορτών Πάσχα στο 
ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

γ) Το επίδομα αδείας στο ποσό των 
διακοσίων (200) ευρώ.

Κατόπιν τούτου είναι προφανές ότι 
με τον ανωτέρω νόμο αδικούνται κα-
τάφορα οι συνταξιούχοι-στην προκει-
μένη περίπτωση του ΙΚΑ- που έχουν 
υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους, 
οι οποίοι λαμβάνουν τα ανωτέρω επιδό-
ματα κατά πολύ μειωμένα απ’ ότι μέχρι 
τώρα ελάμβαναν.

Με τον Ν. 3620/07 οι ασφαλισμένοι 
και συνταξιούχοι του Ταμείου Αλλη-

λοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης 
Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) υπήχθησαν υπο-
χρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλι-
σης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), με 
ισχύ το Καταστατικό και Κανονισμό Συ-
ντάξεων και Παροχών του Ταμείου Αλ-
ληλοβοηθείας, σύμφωνα με το οποίο:

α. σκοπός του Ταμείου (ΤΑΠΤΠ) 
(άρθρο 1 παρ. 2) είναι η παροχή βο-
ήθειας με τη μορφή της μηνιαίας συ-
ντάξεως πλέον δώρων Χριστουγέννων, 
Πάσχα, επιδόματος αδείας και δώρου 
χρήσεως στα μέλη που αποχωρούν 
από την υπηρεσία της Τραπέζης λόγω 
γήρατος – συμπληρώσεως ορισμένου 
χρόνου υπηρεσίας κ.λ.π.

β. μετά την συμπλήρωση των προϋ-
ποθέσεων για την απόληψη συντάξεως 
από το ΙΚΑ (άρθρο 29 παρ. 9α,,β), 
στα μέλη του το Ταμείο (ΤΑΠΤΠ) κα-
ταβάλλει τη διαφορά του συνόλου της 
συντάξεως που δικαιούνται κατά τις 
διατάξεις του Καταστατικού και Κανονι-
σμού Παροχών και της συντάξεως που 
απένειμε το ΙΚΑ. Σε περίπτωση που τα 
μέλη του Ταμείου υπαχθούν αναγκαστι-
κά σε ενιαίο φορέα επικουρικής ασφα-
λίσεως από τον οποίο θα δικαιούνται 
συντάξεως, το πόσο αυτής της συντά-
ξεως θα υπολογίζεται και το Ταμείο θα 
καταβάλλει μόνο τη διαφορά του αθροί-
σματος των συντάξεων του ΙΚΑ και του 
νέου φορέα. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι συνάδελφοι 
που βρίσκονται στο προσυνταξιοδοτικό 
δικαίωμα απολαμβάνουν από το ΕΤΑΤ 

το 100% των αντίστοιχων επιδομάτων 
εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επι-
δόματος αδείας.

Όπως αντιλαμβάνεστε έχει δημιουρ-
γηθεί μια μεγάλη χρηματική ανισότητα, 
που δεν συμπορεύεται με τις συνταγ-
ματικές διατάξεις, μεταξύ εκείνων των 
συνταξιούχων και βοηθηματούχων που 
έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας 
τους και έχουν ως κυρία σύνταξη το 
ΙΚΑ και εκείνων που βρίσκονται εισέτι 
στο προσυνταξιοδοτικό τους στάδιο-
δηλ. στο ΕΤΑΤ.

Σας παρακαλούμε όπως κατ’ εξαίρε-
ση εισηγηθείτε στο Δ.Σ. του ΕΤΑΤ για 
να αρθεί η προκύπτουσα αδικία και κα-
ταβληθεί από το ΕΤΑΤ στους συνταξι-
ούχους του ΙΚΑ, η χρηματική διαφορά 
από την μη καταβολή του συνόλου των 
ανωτέρω επιδομάτων που έχει προκύ-
ψει από την εφαρμογή του Ν. 3845/10.

Ευελπιστούμε για την υιοθέτηση του 
αιτήματός μας και παρακαλούμε να 
έχουμε τις απόψεις σας εγγράφως.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 

Κοιν.: κ. Γ. Καρατζά – Δ/ντή ΕΤΑΤ
κ. Τάσο Γκιάτη – Πρόεδρο Συλλόγου 

Προσωπικού ALPHA BANK

Ανακοίνωση Νο 4

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για τα 
εξής και παρακαλούμε να κρατήσετε καλή 
σημείωση:

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου επέρχονται οι κάτωθι μεταβο-
λές στην Οργανωτική Δομή του Συλλόγου:

1. Λόγω παραιτήσεως της Κας Ελένης 
Μαργαρίτου, μέλους της τριμελούς Επιτρο-
πής των Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής 
και Κιλκίς, τη θέση της καταλαμβάνει το 
πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα 
με τις αρχαιρεσίες της 16/3/2011 Κα Ελευ-
θερία Φεσληκίδου.

2. Κατόπιν προτάσεως της Περιφερεια-
κής Συμβούλου Βόρειας Ελλάδας Κας Ευ-

αγγελίας Παραπονιάρη, και σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παρ. 7, τοποθετούνται Εκπρόσω-
ποι στους κάτωθι Νομούς, όπου σύμφωνα 
με τις τελευταίες αρχαιρεσίες δεν αναδεί-
χθηκαν Εκπρόσωποι, ως εξής:

Ν. Κοζάνης: Μαρία Παγκαρλιώτου
Ν. Σερρών: Κωνσταντίνος Χατζητάσκος
Ν. Δράμας: Μιχαήλ Γιοργαντζής
Ν. Έβρου: Πρόδρομος Τσιορμπατζίδης

Β. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ανεβλήθη για τις 10.10.2011 η αίτηση 

ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ (Α΄ Τμήμα) 
κατά της απόφασης του Υπουργού Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν αυ-
ξήσεις στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ, με-
ταξύ των οποίων και στους συνταξιούχους 
μέλη του Συλλόγου μας σε 5% στο σύνολο 
των αποδοχών, ενώ θα έπρεπε να ακολου-
θήσουμε τις αυξήσεις των εν ενεργεία συνα-

δέλφων μας έτους 2008, μετά την απόφαση 
που εκδόθηκε από τον ΟΜΕΔ, που προέ-
βλεπε αυξήσεις 8%.

2. Ανεβλήθη για τις 24.11.2011 η αίτηση 
ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ (Γ΄ Τμήμα) 
κατά της απόφασης του Υπουργού Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
κατά το μέρος που διορίζεται ο Πρόεδρος 
και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι-
χειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ), 
της αλλαγής επωνυμίας των τραπεζικών 
λογαριασμών που τηρούσε στην Τράπεζα 
Ελλάδος ή στις διαχειρίστριες Τράπεζες το 
νπδδ με την επωνυμία Ταμείου Ασφάλισης 
Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, 
Αμέρικαν Εξπρες (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) στο 
όνομα του νπδδ ΤΑΥΤΕΚΩ, και κάθε προ-
γενέστερης ή μεταγενέστερης συναφούς 
πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσω-

πουμένου από τον Υπουργό Απασχόλησης 
και του νπδδ ΤΑΥΤΕΚΩ.

Τα γραφεία του Συλλόγου θα παρα-
μείνουν κλειστά για τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο, τα μέλη όμως του Διοι-
κητικού Συμβουλίου θα παραμείνουν 
σε διαρκή επιφυλακή και επαγρύπνη-
ση για την τυχόν αντιμετώπιση δυσμε-
νών εξελίξεων.

Σας ευχόμαστε
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 

Αθήνα 23 Ιουνίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 651

Κύριο
Νικόλαο Φράγκο
Πρόεδρο Ε.Τ.Α.Τ. 
Αθήνα

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Έχουμε μια παράκληση για σας και 

ευθύς αμέσως προχωρούμε στην ενημέ-
ρωσή σας αναφέροντας τα πιο κάτω.

Οι συνάδελφοί μας που βρίσκονται 
στο προσυνταξιοδοτικό ασφαλιστικό 
καθεστώς λαμβάνουν βοήθημα το 1% 
επί τα χρόνια υπηρεσίας τους στην 
Τράπεζά μας, έως ότου εκδοθεί η ορι-
στική τους σύνταξη από το ΙΚΑ, με τις 
γνωστές χρονοβόρες διαδικασίες (8-12 
μήνες).

Το ποσό, που προκύπτει με τον υπο-
λογισμό του 1% το οποίο λαμβάνουν οι 
του προσυνταξιοδοτικού δικαιώματος 
συνάδελφοί μας, είναι πολύ μικρό και 
ως εκ τούτου οι συνάδελφοί μας αντιμε-
τωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλη-
μα, που επιτείνεται ιδιαίτερα με την επι-
κρατούσα σήμερα δυσμενή συγκυρία.

Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε 
πολύ όπως εξετάσετε αυτό το σοβαρό 
για τα μέλη μας πρόβλημα σε συνδυ-
ασμό με την σήμερα οικονομική στε-
νότητα και έλλειψη ρευστότητας και 
εγκρίνετε, αφού προβείτε σε όλες τις 
νόμιμες ενέργειες, να καταβάλλεται στα 
ανωτέρω μέλη μας το 100% του ποσού 
από το ΕΤΑΤ, μέχρις ότου εκδοθεί η 
αντίστοιχη σύνταξη του ΙΚΑ, σύμφω-
να με το Καταστατικό του Ταμείου Αλ-

ληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης 
Πίστεως.

Να είσθε βέβαιος ότι η συνεισφορά 
σας αυτή θα εκτιμηθεί δεόντως από το 
Σύλλογο και τους συναδέλφους μας. 

Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε 
στο παραπάνω εύλογο αίτημά μας,

Με εκτίμηση

Ο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Κοιν.: κ. Γ. Καρατζά – Δ/ντή ΕΤΑΤ
κ. Τάσο Γκιάτη – Πρόεδρο Συλλόγου 

Προσωπικού ALPHA BANK

Επιστολές προς το ΕΤΑΤ Επιστολή
προς τον

Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής 

Ασφάλισης

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

Αξιότιμο κ.
Γεώργιο Κουτρουμάνη 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης 

Κύριε Υπουργέ, 
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας, μαζί με 

τα θερμά συγχαρητήρια και τις ευχές 
του για επιτυχία στο δύσκολο έργο 
σας, θεωρεί επιβεβλημένο να σας επι-
σημάνει την ανάγκη υιοθέτησης των 
προτάσεων της ΟΣΤΟΕ, ΟΤΟΕ και 
του εν ενεργεία Συλλόγου Προσωπι-
κού Alpha Bank, για να δρομολογηθεί 
το συντομότερο η ανάκληση, άλλως η 
τροποποίηση των ιδιαίτερα σκληρών 
νομοθετικών παρεμβάσεων στο συντα-
ξιοδοτικό μας καθεστώς.

Ευελπιστούμε, λόγω της πολύχρονης 
εμπειρίας σας στα ασφαλιστικά και ερ-
γασιακά θέματα να συστήσετε άμεσα 
επιτροπή στην οποία να συμμετέχουν 
και εκπρόσωποι των ανωτέρω συνδικα-
λιστικών μας οργανώσεων, για να σας 
εισηγηθεί τις αναγκαίες ρυθμίσεις  που 
θα διασφαλίζουν με την απαιτούμενη 
συμβολή των Τραπεζών, τις συνταξιο-
δοτικές μας παροχές, σύμφωνα με τις 
καταστατικές ρυθμίσεις κάθε Ταμείου, 
σε ένα αναμορφωμένο και βιώσιμο 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για τους εργαζόμενους 
και συνταξιούχους Τραπεζοϋπαλλή-
λους.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε απο-
λύτως αναγκαία, τη διασφάλιση του 
Κανονισμού Παροχών του ΤΑΠ, σε 
οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική 
μορφή, που θα επιλέξετε για τους συ-
νταξιούχους του Ταμείου μας.

Με εκτίμησηγια το Δ.Σ του
συλλόγου συνταξιούχων της

ALPHA BANK

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
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1. Στις 16 Ιουνίου 2011 πραγ-
ματοποιήθηκε το 30ο Εκλογο-
απολογιστικό Συνέδριο στο Ξε-
νοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ και στις 17 
Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθη-
καν οι Αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώ-
πων της Α.Γ.Σ.Ε.Ε. στα νέα ιδι-
όκτητα γραφεία της Ομοσπονδί-
ας.

2. Πριν από μερικές μέρες ο 
Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ κ. Ιγνάτι-
ος Πλιάκος και ο Αντιπρόεδρος 
κ. Γεώργιος Καραμέτος καθώς 
και οι Πρόεδροι των Συλλόγων 
Συνταξιούχων των Τραπεζών 
που υπάγονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ, 
κ.κ. Εμμανουήλ Βογιατζάκης 
(ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ), Αγαμέμνων 
Βουτυράς (ALPHA BANK), 
Νικόλαος Καραγεώργος (ΓΕ-
ΝΙΚΗΣ) και Νικόλαος Καρα-
γεωργόπουλος (AMERICAN 
EXPRESS), επισκέφθηκαν τον 
Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. 
Χρήστο Μπουρσανίδη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν 
ήταν:

1) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ
Έχουν σταλεί επιστολές στις 

Τράπεζες (τις οποίες μας κοινο-
ποίησε το ΤΑΥΤΕΚΩ) με κοινο-
ποίηση στο Υπουργείο που ζητά 
απόσπαση υπαλλήλων.

Πέρα από τις ελλείψεις υπάρ-
χουν αποσπασμένοι με ειδικές 

ανάγκες και δυστυχώς η παραγω-
γικότητα είναι χαμηλή και όπως 
μας δηλώθηκε θα μπορούσε με 
τους μισούς υπαλλήλους να έχει 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

2) ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΑ-
ΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και 
ΙΑΤΡΩΝ.

3) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΙΑΤΡΩΝ

Μέχρι τις 30/6 θα έχουν ολο-
κληρωθεί οι συμβάσεις και θα 
υπάρχουν 5.000 γιατροί όλων των 
ειδικοτήτων που έχουν δεχθεί το 
κρατικό τιμολόγιο.

4) ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το Δ.Σ. αποφάσισε να προσδι-

ορίσει σε συνεργασία με επιστή-
μονες τις ασθένειες με μεγάλη 
αυστηρότητα.

5) ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ
Καινούργια προγράμματα για 

διαβητικούς από εξειδικευμένους 
επιστήμονες. 

6) ΔΙΑΦΟΡΑ
Προχωρούμε στην δημιουργία 

ενιαίου κανονισμού παροχών και 
στην ηλεκτρονική κάρτα ασθενεί-
ας.

Ζητήθηκε από την ΟΣΤΟΕ να 
προταθεί στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ να συμμετέχει στο Δ.Σ., ένας 
εκπρόσωπος από τους Τραπεζο-
συνταξιούχους.

Προτάθηκε οι γιατροί να μην 
δέχονται μόνο από τις 8.00 έως 
12.00 αλλά και από 9.00 έως 
13.00.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1963
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1
Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:  2103617880, 2103613680
FΑΧ: 2103617882
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ

Κατόπιν τηλεφωνικών επαφών με τον Πρόεδρο του ΕΤΑΤ κ. Νι-
κόλαο Φράγκο για άμεση συνάντηση μαζί του, εν όψει Συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας μας, προς ενημέρωση μας σχετικά με την πορεία του 
ΕΤΑΤ και των Αναλογιστικών Μελετών που πρόκειται να γίνουν, σή-
μερα 3 Ιουνίου 2011, Ο Πρόεδρος του ΕΤΑΤ, δικαιολογώντας την 
ξαφνική επίσκεψη του στα Γραφεία της Ομοσπονδίας μας, λόγω μη 
εγκατάστασης ακόμη του ΕΤΑΤ στα δικά του Γραφεία, με ενημέρωσε 
ότι στην Συνεδρίαση του ΕΤΑΤ που έγινε στις 18/5/2011 απεφασίσθη 
να πραγματοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας των Ταμείων που ήδη έχουν 
υπαχθεί στο ΕΤΑΤ (Αγροτική, Εμπορική, ALPHA BANK, Αττικής και 
Ε.Τ.Β.Α.) και στη συνέχεια άλλη μελέτη βιωσιμότητας των Τραπεζών 
που δεν έχουν υπαχθεί προκειμένου να οριοθετηθούν οι προϋποθέσεις 
δημιουργίας βιώσιμου Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου όλων των Τραπε-
ζών.

Μετά την Απόφαση αυτή το ΕΤΑΤ έστειλε επιστολή στο Υπουργείο 
προκειμένου να του ανακοινωθεί ποιος θα πραγματοποιήσει τις αναλο-
γιστικές μελέτες και περιμένει να του ανακοινωθεί ποιος θα πραγματο-
ποιήσει τις μελέτες, η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουρ-
γείου ή θα γίνει από ιδιωτική Αναλογιστική Αρχή. Σε ερώτηση μου στον 
Πρόεδρο του ΕΤΑΤ ποιος θα δώσει τις παραδοχές στις αναλογιστικές 
Αρχές, απήντησε ότι τις παραδοχές θα τις δώσει το ΕΤΑΤ. Και με δια-
βεβαίωσε ότι στην όποια εξέλιξη θα καλέσει το Προεδρείο της ΟΣΤΟΕ 
για ενημέρωση.

Επίσης ο Πρόεδρος του ΕΤΑΤ με ενημέρωσε ότι οι όποιες αποφά-
σεις παίρνει το ΕΤΑΤ είναι σύμφωνες με τα Καταστατικά των Ταμείων.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ο «ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK».ΕΙΔΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
- Εξυπηρέτηση των συναδέλφων κατ’ αρχήν της Αττικής στις δοσοληψίες τους 

με τον Τομέα Υγείας μέσω αλληλογραφίας και σε συνεννόηση με τον Σύλλογο 
Προσωπικού της Τραπέζης.

- Άμεση επίλυση των εκκρεμοτήτων των συναδέλφων της περιφέρειας με τον 
Τομέα Υγείας.

- Στοχευμένες παρεμβάσεις σε συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα.
- Διοργάνωση ημερίδων με θέματα υγείας, εθελοντική αιμοδοσία.
- Συνεργασία με Ιατρικούς Ομίλους

ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
- Έκδοση εφημερίδας ανά τρίμηνο, στην οποία θα περιλαμβάνονται:
1) οι ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, (με σκοπό την κατάργηση της κυκλο-

φορίας των ανακοινώσεων μέσω ταχυδρομείου),
2) η πορεία των δικαστικών υποθέσεων,
3) θέματα υγείας-κοινωνικά-συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά,
4) ανακοινώσεις του Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης -της ΟΣΤΟΕ-της 

Τραπέζης μας, και κάθε άλλη ενδιαφέρουσα ανακοίνωση,
5) εκδρομές-εκδηλώσεις,
6) τους νέους συνταξιούχους- μέλη του Συλλόγου μας,
7) τους αποθανόντες συνταξιούχους,
8) ελεύθερο βήμα στους συναδέλφους για ενυπόγραφα άρθρα,
9) αναφορά σε δραστηριότητες μελών του Συλλόγου ή των οικογενειών τους, 
10) πωλήσεις οικοπέδων ή διαμερισμάτων μελών του Συλλόγου κ.λ.π.,
11) χρήσιμες πληροφορίες-αγγελίες,

12) άρθρα που αφορούν την υγεία και κάθε άλλο θέμα που αφορά τα μέλη 
του Συλλόγου.

ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
- Τακτικές επισκέψεις στην περιφέρεια.
- Αξιοποίηση του site του Συλλόγου και βελτίωση του υφιστάμενου.
- Πρωτάθλημα σκάκι-τάβλι.
- Δημιουργία επιτροπών για την ανάπτυξη και προώθηση των θέσεων του 

Συλλόγου σε θέματα κοινωνικά και πολιτιστικά.
- Κάλεσμα νέων συνταξιούχων στο Σύλλογο κάθε τρίμηνο με παράδοση της 

νέας κάρτας μέλους.
- Απογευματινές συγκεντρώσεις στα γραφεία του Συλλόγου ειδικά για γυναί-

κες ή μικτές βραδινές συγκεντρώσεις.
- Ετήσιος χορός ή τακτικές κοινωνικές συγκεντρώσεις τοπικού χαρακτήρα.
- Δημιουργία ιστορικού αρχείου μελών του Συλλόγου είτε σε έντυπη μορφή 

είτε σε ηλεκτρονική.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προσωπικού έκδοση εκπτωτικής κάρτας 

και για τους συνταξιούχους επωφελεία εκπτώσεων σε συγκεκριμένα καταστή-
ματα.

- Πρόγραμμα ΟΤΕ ALERT (άμεση ειδοποίηση στο σπίτι) για συναδέλφους 
με σοβαρά προβλήματα υγείας.

- Συνεργασία με ΟΣΤΟΕ-ΟΤΟΕ-ΓΣΕΕ - Εργατική Εστία σε θέματα αρμο-
διότητος τους.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ
Ο Σύλλογός μας μετά από σχετική αλληλογραφία, με τον ΟΜΙΛΟ ΥΓΕΙΑ, πέτυχε 

την έκδοση ονομαστικής οικογενειακής κάρτας προνομίων σε όλα τα μέλη μας στην Ελ-
λάδα που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα Νοσοκομεία & στα Διαγνωστικά Κέντρα 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με τα παρακάτω ειδικά προνόμια:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΓΕΙΑ:
• Έκπτωση έως 30 % στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις
• Προνομιακές τιμές στα check up
ΜΗΤΕΡΑ:
• Έκπτωση έως 20 % στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά 

ιατρεία
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ:
• Έκπτωση έως 20 % στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά 

ιατρεία
ΛΗΤΩ:
• Έκπτωση έως 20 % στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά 

ιατρεία
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ):
• Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για όλες τις διαγνωστικές & απεικονιστικές 

εξετάσεις (συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία)
• Προνομιακές τιμές στα check up
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (περιοχή HILTON):
• Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για όλες τις διαγνωστικές & απεικονιστικές 

εξετάσεις (συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία)
• Προνομιακές τιμές στα check up

ΝΟΣΗΛΕΙΑ
•Έκπτωση 10% στα έξοδα νοσηλείας στο ΥΓΕΙΑ, καθώς και στη Γενική Κλινική 

ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ (εξαιρουμένων φαρμάκων, ειδικών υλικών και 
αμοιβών ιατρών).

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
•24ωρη εφημερία των ασθενοφόρων, σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής στο ΥΓΕΙΑ 

στο ΜΗΤΕΡΑ και στο ΛΗΤΩ, για την περιοχή της Αττικής, εντελώς δωρεάν.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΥΓΕΙΑ:
• 24ωρη εφημερία 365 ημέρες το χρόνο από τους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτε-

ρικών ιατρείων (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) έναντι συμβολικού 
αντιτίμου 20 Ευρώ

• Έκπτωση 20 % στις Ιατρικές επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού) στις μη εφημερεύου-
σες ειδικότητες των Εξωτερικών Ιατρείων

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ:
• 24ωρη εφημερία 365 ημέρες το χρόνο από τους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτε-

ρικών ιατρείων (Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό) έναντι συμβολικού αντιτίμου 20 Ευρώ
• Έκπτωση 20 % στις Ιατρικές επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού)στις μη εφημερεύου-

σες ειδικότητες των Εξωτερικών Ιατρείων
ΜΗΤΕΡΑ:
• Έκπτωση 20 % στις Ιατρικές επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού) στις μη εφημερεύου-

σες ειδικότητες των Εξωτερικών Ιατρείων
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ):
• Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγο, Χει-

ρουργό και Ορθοπεδικό, έναντι συμβολικού αντιτίμου 20 Ευρώ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (περιοχή HILTON):
• Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρό Παθολόγο και Καρδιολόγο έναντι συμβολικού αντι-

τίμου 20 Ευρώ.

ΥΓΕΙΑ: Λ. Κηφισίας & Ερ. Σταυρού 4, 151 23 Μαρούσι, Τηλ: 210 686 7000
ΜΗΤΕΡΑ: Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23 Μαρούσι, Τηλ: 210 686 9000
ΛΗΤΩ: Μουσών 7-13, 115 24 Αθήνα, Τηλ: 210 690 2000
ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ: Λ.Κηφισίας & Ερ. Σταυρού 6, 151 23 Μαρούσι, Τηλ: 210 686 

9403-4, 210 686 9563-4
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: Θηβών 177, 121 34 Περιστέρι, T.: 210 576 

0345
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Βεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα, T.: 210 

724 1416

Οι παραπάνω παροχές ισχύουν και για τα μέλη των οικογενειών σας (σύζυ-
γο & παιδιά) με την επίδειξη της Οικογενειακής Κάρτας Προνομίων Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ.

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
ο σδ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
στις 11/6/11 στην εκκλησία Αγ. Γεωργίου Κυψέλης

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
του σδ. Σπύρου Χαρίτου

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ

Ύστερα από σκληρή και σύντομη μάχη με την επάρατη νόσο κατέληξε δυστυχώς την 10/6/2011 ο καλός Συνάδελφος Βασίλης 
Καλογιάννης.

Ο Βασίλης υπήρξε επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας, και θεωρείται ο θεμελιωτής της Εκπαίδευσης της 
Τραπέζης.

Μετά την συνταξιοδότηση του ασχολήθηκε με τον Σύλλογο Συνταξιούχων και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας με κύρια απασχό-
λησή του την εκπόνηση του σχεδίου του νέου αναθεωρημένου Καταστατικού του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος του εύχεται ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, και τονίζει ότι θα τον θυμόμαστε για πάντα.
Το 40ήμερο μνημόσυνο του συναδέλφου Καλογιάννη θα γίνει στις 16 Ιουλίου στο Άστρος Κυνουρίας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο συνάδελφος Βασίλης Καλογιάννης 

έφυγε για πάντα από κοντά μας υποκύ-
πτοντας και αυτός στην κοινή μοίρα των 
ανθρώπων.

Η είδηση του θανάτου του μας συ-
γκλόνισε όλους και προπαντός εμάς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου μας και ιδιαίτερα εμένα, που 
για αρκετά χρόνια είχαμε συνεργασθεί 
έχοντας το ίδιο αντικείμενο ενασχόλη-
σης με τα προβλήματα των συνταξιού-
χων συναδέλφων μας.

Με συναισθήματα μεγάλης οδύνης, 
θλίψης και σπαραγμό ψυχής βρισκόμα-
στε σήμερα εδώ για να σου απευθύνου-
με τον ύστατο χαιρετισμό Αγαπημένε 
μας Βασίλη και όσοι δεν είναι, είναι για-
τί δεν θέλουν να πιστέψουν πως έφυγες 
οριστικά από κοντά μας. 

Πρέπει να ξέρεις πως φεύγοντας από 
τη ματαιότητα για την αιωνιότητα, πή-
ρες μαζί σου και τις καρδιές όλων μας. 
Ωστόσο όμως μας άφησες παρακατα-
θήκες δεσμευτικές για να σε θυμούμα-
στε.

Έφυγε από κοντά μας ο ασυμβίβα-
στος αγωνιστής, ο ανυποχώρητος διεκ-
δικητής. Έφυγε ο συνάδελφος με την 
αυστηρή εργασιομανή συνείδηση και 
την πρακτική σκέψη.

Ο αείμνηστος Βασίλης ήταν ένας άρι-
στος υπάλληλος και ωραίος συνάδελ-
φος κατά τη διάρκεια της πολύχρονης 
θητείας του στην Τράπεζά μας με κύρια 
χαρακτηριστικά του το ήθος, την ευπρέ-
πεια, τη σεμνότητα, την απλότητα και 
την ευαισθησία του. 

Ακόμα υπήρξε ένας πολύ καλός οι-
κογενειάρχης, τρυφερός σύζυγος και 
στοργικός πατέρας. 

Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ Βασίλη 
και η εξ ύψους παρηγορία ας ελαφρύνει 
τον πόνο αυτών που τόσο σε αγάπησαν 
και ελάτρεψαν. 

Στην αγαπημένη σου σύζυγο και συ-
νάδελφό μας Γεωργία και στην λατρευτή 
σου μοναχοκόρη Σοφία θερμά συλλυ-
πητήρια ευχόμενος μαζί με τους συ-
ναδέλφους μας συνταξιούχους δύναμη 
ψυχής και κουράγιο. Αντίο Βασίλη και 
καλοτάξιδος. 

Χτες 10 Ιούνη αρχές του καλοκαιριού 
αυτού του χρόνου έφυγε για πάντα από 
κοντά μας ο πολύ αγαπητός και εκλεκτός 
μας συνάδελφος ο Βασίλης Καλογιάν-
νης.

Σήμερα όλοι όσοι συγκλονισμένοι το 
μάθαμε, ήλθαμε εδώ στην εκκλησία της 
γειτονιάς του τον Αϊ Γιώργη της Κυψέλης 
μαζί με την καλή του σύζυγο και επίσης 
συνάδελφο μας την Γωγώ και την μονά-
κριβη κόρη του και άριστη εκπαιδευτι-
κό τη Σοφία να του πούμε το τελευταίο 
αντίο.

Αν μας ρωτούσε θα του λέγαμε ότι βιά-
στηκε πολύ γι’ αυτό το ταξίδι γιατί ο λόγος 
του ήταν καλός και πολύ χρήσιμος.

Υπήρξε από τα στελέχη πρώτης γραμ-
μής της ALPHA BANK και προσέφερε 
πολλά με τις γνώσεις του και την ικανό-
τητά του, για την πρόοδο και την μεγάλη 
ανάπτυξη της Τράπεζας. 

Στην συνέχεια σαν συνταξιούχος, σαν 
Γενικός Γραμματέας συνέβαλε τα μέγιστα 
για την συσπείρωση και την σύσφιξη των 
δεσμών μεταξύ των συναδέλφων μας.

Όλα αυτά έγιναν με πολύ κόπο ακόμη 
και μέχρι αυτοθυσίας, γιατί όπως έχει 
γράψει ο μεγάλος νεότερος φιλόσοφος 
ο Νίτσε «Το προσωπικό παράδειγμα δεν 
είναι καλός τρόπος διδαχής, είναι ο μό-
νος τρόπος διδαχής».

Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου πολύ 
τυχερό που τον είχα γνωρίσει και είχαμε 
συνεργαστεί στο Κεντρικό της Τράπεζας 
και στην συνέχεια στον Σύλλογο των Συ-
νταξιούχων.

Το απόγευμα σήμερα θα γίνει η ταφή 
του στην ιδιαίτερη πατρίδα της συζύγου 
του στο Άστρος Κυνουρίας γιατί θέλει να 
τον έχει εκεί που περνούσαν τα καλοκαί-
ρια μαζί.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αρκαδι-
κής γης που θα τον σκεπάσει σε λίγο και 
η μνήμη του αιώνια. Κάποια μέρα όλοι θα 
κάνουμε αυτό το ταξίδι σίγουρα εκεί θα 
ξανασυνταντηθούμε και θα του πούμε τα 
νεότερα.

Σπύρος Χαρίτος 
Συνάδελφος της ALPHA BANK



6 Πολιτιστικά

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

5 ΗΜΕΡΕΣ-ΟΔΙΚΩΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ-

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ-

ΒΙΤΟΣΑ-ΣΑΝΤΑΣΚΙ

11 ΗΜΕΡΕΣ-ΟΔΙΚΩΣ
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-

BAVARIA-BENETIA-ΙΝΣΜΡΟΥΚ-

ΒΙΕΝΝΗ-ΛΙΜΝΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ-

ΜΟΝΑΧΟ-ΒΕΝΕΤΙΑ

8 ΗΜΕΡΕΣ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ

ΑΓΚΥΡΑ-ΠΡΟΚΟΠΙ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-

ΚΑΙΣΑΡΙΑ-ΙΚΟΝΙΟ-

ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ-ΕΦΕΣΟ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: € 319
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: +
€ 120

Με το κλείσιμο των 
θέσεων

€ 69

Ξενοδοχείο 5*-GRAND H.T.L. 10 ημέρες πριν την 
αναχώρηση

€ 50

1η μηνιαία δόση € 50

Δυνατότης 2/κλινου με διαφορά 
τιμής

2η μηνιαία δόση € 50

3η μηνιαία δόση € 50

4η μηνιαία δόση € 50

ΣΥΝΟΛΟ € 319

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: € 795
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: € 90 Με το κλείσιμο των 
θέσεων

€ 185

ΔΙΑΦ. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: + € 
195

10 ημέρες πριν την 
αναχώρηση

€ 100

1η μηνιαία δόση € 100

2η μηνιαία δόση € 100

3η μηνιαία δόση € 100

4η μηνιαία δόση € 100

5η μηνιαία δόση € 100

6η μηνιαία δόση € 100

ΣΥΝΟΛΟ μαζί 
με τους φόρους 
Αεροδρ. € 885

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: € 769
ΗΜΙΑΔΙΑΤΡΟΦΗ (εκτός του 
πλοίου) 

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ξενοδοχείο 4* Με το κλείσιμο των 
θέσεων

€ 200

ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: € 990 10 ημέρες πριν την 
αναχώρηση

€ 210

1η μηνιαία δόση € 70

Σε 4/κλινες καμπίνες στο πλοίο 2η μηνιαία δόση € 70

Δυνατότης 2/κλινης με διαφορά 
τιμής

3η μηνιαία δόση € 70

4η μηνιαία δόση € 70

5η μηνιαία δόση € 70

ΣΥΝΟΛΟ € 769

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1. Πραγματοποιήθηκε με από-
λυτη επιτυχία στις 8, 9 και 10 Ιου-
νίου τρεχ. έτους τριήμερη εκδρο-
μή στην Πελοπόννησο με έδρα 
την Καλαμάτα. Το πρόγραμμα 
περιελάμβανε επίσκεψη στην εκ-
κλησία της Αγίας Φωτεινής στην 
Αρχαία Μαντινεία (φωτό), στη 
Μονή Κερνίτσης στο δρόμο προς 
την Βυτίνα, στάση για φαγητό στη 
Βυτίνα, επίσκεψη σε Μεθώνη, 
Κορώνη και Πύλο. Βραδινό φα-
γητό με ζωντανή μουσική σε πα-
ραλιακή ταβέρνα της Καλαμάτας. 
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Τα-
ϋγέτου και στάση για φαγητό στην 
περιοχή Άγιος Ιωάννης στο δρό-
μο προς Μυστρά.

2. Οι συνάδελφοι της Θεσσα-
λονίκης με επικεφαλής την Πε-
ριφερειακή Σύμβουλο Βόρειας 
Ελλάδας Κα Λίτσα Παραπονιάρη 
πραγματοποίησαν με μεγάλη επι-
τυχία 4ήμερη εκδρομή σε Πόρτο 
Χέλι, Ύδρα, Σπέτσες και Πόρο 
στις 21 – 24 Ιουνίου τρεχ. Έτους.

3. Δημοσιεύτηκε το ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕ-
ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ της 
ΓΣΕΕ, στο οποίο μπορούν να 
συμμετάσχουν εργαζόμενοι και 
συνταξιούχοι των Τραπεζών.

Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα της ΓΣΕΕ: www.
gsee.gr, ή στα γραφεία του Συλ-
λόγου μας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στα γραφεία του Συλλόγου και στον συνάδελφο κ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ: Τηλ.: 210 6724321, 

Κιν.: 6944251595, Fax: 210 6776225, καθημερινά 9 π.μ. – 3 μ.μ και 6 – 8 μ.μ.
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ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ BY-PASS
ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ

Όταν μιλούμε για Στεφανιαία Νόσο, εννοούμε τη 
στένωση ή την απόφραξη των στεφανιαίων αρτη-
ριών, των αρτηριών δηλαδή που τροφοδοτούν με 
αίμα την ίδια την καρδιά. Το γεγονός αυτό συνήθως 
οφείλεται στην Αθηροσκλήρυνση, μια κατάσταση 
που ξεκινά στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 
εφηβεία, εξελίσσεται σε βάθος χρόνου  με την ενα-
πόθεση λιπιδίων, χοληστερόλης και στοιχείων του 
αίματος στον εσωτερικό χιτώνα των αρτηριών και 
καταλήγει στη δημιουργία της αθηρωματικής πλά-
κας.

Το πλέον συχνό σύμπτωμα της Στεφανιαίας Νό-
σου είναι η Στηθάγχη. Τυπικά, πρόκειται για θω-
ρακικό πόνο κατά την 
προσπάθεια, οπότε 
και η στενωμένη αρ-
τηρία δεν μπορεί να 
προσφέρει το απα-
ραίτητο αίμα στην 
καρδιά, ακριβώς 
λόγω της στένωσης. 
Ωστόσο, εκτός από 
την τυπική στηθάγχη, 
η ισχαιμία της καρ-
διάς μπορεί να εκδη-
λωθεί με μία ποικιλία 
συμπτωμάτων, όπως: 
αίσθημα δυσανεξίας 
ή κορεσμού, βάρος, 
πίεση, κάψιμο, σφίξιμο στο θώρακα, ο δε πό-
νος δυνατόν να εντοπίζεται στους ώμους, στους 
βραχίονες, στον αυχένα, στη ράχη ή ακόμα και 
στην κάτω γνάθο.

Η νόσος είναι συχνή. Πρόκειται για τη συ-
χνότερη αιτία θανάτου για τους άνδρες και τις 
γυναίκες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ (Δύο εκα-
τομμύρια Ευρωπαίοι πεθαίνουν από Στεφανι-
αία Νόσο κάθε χρόνο).

Η αντιμετώπιση της νόσου εξαρτάται κυρίως 
από τη βαρύτητά της. Σε κάποιες περιπτώσεις 
η συντηρητική αγωγή με ταυτόχρονη τροποποί-
ηση των παραγόντων κινδύνου (ελάττωση της 
χοληστερόλης, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 
και του σακχαρώδη διαβήτη, διακοπή του κα-
πνίσματος, αποφυγή stress, φυσική άσκηση) 
είναι επαρκής. Σε πιο σοβαρές και επιθετικές 
μορφές της νόσου, όμως, έχει θέση η επεμβατι-
κή θεραπεία: Διάνοιξη της στενωμένης αρτηρί-
ας με <<μπαλονάκι>> και τοποθέτηση stent 
(μέθοδος που εκτελείται από Καρδιολόγο) ή παρά-
καμψη του στενωμένου τμήματος του αγγείου  και 
τοποθέτηση μοσχεύματος στην πάσχουσα αρτηρία 
(by-pass, μέθοδος που εκτελείται από Καρδιοχει-
ρουργό). 

Πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας αναφορικά με 
την προτιμητέα, κατά περίπτωση, προσέγγιση. Το 
σίγουρο είναι ότι κάθε μέθοδος έχει τόσο τους θια-
σώτες όσο και τις ενδείξεις της. Ωστόσο, με βάση τα 
τριετή αποτελέσματα της αξιόπιστης  πολυκεντρι-
κής  μελέτης SYNTAX που ανακοινώθηκαν πρό-
σφατα, το by-pass παραμένει η θεραπεία εκλογής 
για στεφανιαία νόσο μέτριας ή μεγάλης βαρύτητας. 
Επίσης, η ίδια μελέτη αναγνώρισε ότι οι μείζονες 
επιπλοκές μετά από <<καρδιολογική>> επαναι-
μάτωση (μπαλονάκι, stent) είναι περισσότερες αυ-
τών του (καρδιοχειρουργικού) by-pass. 

Καθώς το προσδόκιμο επιβίωσης στο Δυτικό κό-
σμο αυξάνεται, όλο και περισσότεροι υπερήλικες 
πάσχουν από στεφανιαία νόσο που χρήζει κάποιας 

μορφής επεμβατικής αντιμετώπισης. Πράγματι, 
σήμερα, ενώ στην Ευρώπη το 5% των ασθενών 
που υποβάλλονται σε by-pass είναι ηλικίας μεγα-
λύτερης των 80 ετών, στην Ασία το αντίστοιχο πο-
σοστό είναι μόλις 0.6%!! Επίσης, στην Ευρώπη 
μόλις το 15% των χειρουργημένων ασθενών είναι 
ηλικίας μικρότερης των 56 ετών. Φαίνεται λοιπόν, 
ότι κατά τα προσεχή έτη, ο μέσος όρος ηλικίας των 
ασθενών που υποβάλλονται σε by-pass, από τα 65 
έτη που είναι σήμερα στην Ευρώπη, θα αυξηθεί 
περαιτέρω. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 40% των 
ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 80 ετών πάσχουν 
από κάποια νόσο του καρδιαγγειακού, ενώ ένα πο-
σοστό της τάξης του 18% αυτού του πληθυσμού  
πάσχει από στεφανιαία νόσο

Οι υπερήλικες, συγκρινόμενοι ως ομάδα με 
τους νεώτερους ηλικιακά στεφανιαί-
ους ασθενείς, παρουσιάζουν σοβαρές 
ιδιαιτερότητες: σε γενικές γραμμές, η 
προεγχειρητική τους κατάσταση είναι 
περισσότερο επιβαρυμένη, η παρουσία 
συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκει-
ας, σακχαρώδους διαβήτη και νεφρι-
κής ανεπάρκειας είναι συνήθης, όπως 

συχνή είναι και η παρουσία περιφερικής αγγειο-
πάθειας και νόσου των καρωτίδων. Από την άλλη 
πλευρά, οι υπερήλικες παρουσιάζουν σε μεγάλο 
ποσοστό οστεοπόρωση, οι ιστοί τους είναι πιο ευ-
αίσθητοι και ευπαθείς και τα τραύματά τους επου-
λώνονται δυσκολώτερα. Ωστόσο, ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες που δεν πρέπει να 
αγνοηθεί και δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά την 
εξέλιξη της κάθε παρέμβασης είναι η συχνότατη 
παρουσία αθηρωμάτων (δηλ. πλακών) στην ανιού-
σα αορτή: κάθε χειρισμός σε αθηρωματική αορτή 
ενέχει τον κίνδυνο της αποκόλλησης των πλακών 
και της πρόκλησης περιφερικών εμβολών (στον 
εγκέφαλο, στο νεφρό, στο έντερο κλπ).

Τα παραπάνω δεδομένα αποτυπώνονται και στην 
ετήσια αναφορά του 2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρεί-
ας Καρδιο-Θωρακικής Χειρουργικής: η θνητότητα 
μετά από επέμβαση by-pass εξαρτάται άμεσα από 
την ηλικία του ασθενούς. Πράγματι, για ασθενείς 
ηλικίας μικρότερης των 56 ετών η θνητότητα ανα-

μένεται γύρω στο 1%, για ασθενείς ηλικίας 71-75 
ετών στο  3%, για δε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης 
των 80 ετών, η θνητότητα της επέμβασης by-pass 
είναι στην Ευρώπη περίπου 7%. Κατ΄ αντιστοιχία, 
και η διάρκεια της νοσηλείας είναι παρατεταμένη: 
αν οι ασθενείς κάτω των 60 ετών νοσηλεύονται κατά 
μέσο όρο για περίπου 9 ημέρες, οι ασθενείς άνω 
των 80 χρειάζονται νοσηλεία περισσότερη από 12 
ημέρες στο νοσοκομείο.

Το χειρουργείο <<ανοικτής καρδιάς>> είναι 
αυτό καθ΄ αυτό επιβαρυντικό; Ναι, όπως κάθε 
επεμβατική πράξη έχει κινδύνους. Οι σημαντικό-
τεροι κίνδυνοι της κλασσικής επέμβασης by-pass, 
προκύπτουν από το γεγονός της χρήσης της Εξω-
σωματικής Κυκλοφορίας: για την εξασφάλιση 
αναίμακτου και  ακίνητου χειρουργικού πεδίου η 
καρδιά παύει να λειτουργεί κατά τον κύριο χρόνο 
της επέμβασης, τον ρόλο αυτής και των πνευμό-
νων τον αναλαμβάνει ένα μηχάνημα, αυτό της Εξω-
σωματικής Κυκλοφορίας, το αίμα προσάγεται και 
απάγεται από τον οργανισμό μέσα από τεχνητούς 
σωλήνες, η δε καρδιά στις περισσότερες περιπτώ-
σεις παραμένει παγωμένη. Η κατάσταση αυτή είναι 
ένα ισχυρό stress για τον οργανισμό. Μία δεύτερη 

<<εστία>> κινδύνων είναι οι χειρι-
σμοί στην ανιούσα αορτή, που πραγ-
ματοποιούνται αφ’ ενός για την είσο-
δο στην Εξωσωματική Κυκλοφορία, 
αφ’ ετέρου για την πραγματοποίηση 
αναστομώσεων και που, σε αθη-
ρωματικές – ασβεστωμένες αορτές 
μπορεί να προκαλέσουν περιφερι-
κές εμβολές (εγκεφαλικά επεισόδια 
κλπ). Όσο πιο ευπαθής και υψηλού 
κινδύνου είναι οι ασθενείς (π.χ. υπε-
ρήλικες), τόσο πιο βαρείες οι πιθα-
νές επιπλοκές της επέμβασης.

Τα παραπάνω <<ναρκοπέδια>> 
αποφεύγουμε στην Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική του Νοσοκομείου ΕΡ-

ΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, κατά την πραγματοποίηση 
επεμβάσεων by-pass. Η επέμβαση εκτελείται 
με την καρδιά πάλλουσα, αποφεύγοντας με τον 
τρόπο αυτόν τις συνέπειες της Εξωσωματικής 
Κυκλοφορίας. Από την άλλη πλευρά, η απο-
φυγή χειρισμών στην ανιούσα Αορτή εγγυάται 
την απουσία περιφερικών εμβολών (πχ. εγκε-
φαλικών επεισοδίων). Με τον τρόπο αυτόν, 
πραγματοποιούνται επεμβάσεις στεφανιαίας 
επαναιμάτωσης με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά 
θνητότητας και μετεγχειρητικής νοσηρότητας. 

Οι πρόοδοι στον τομέα της πρόληψης της Καρδι-
αγγειακής Νόσου και οι εξελίξεις στη συντηρητική 
- φαρμακευτική αγωγή και στην Επεμβατική Καρ-
διολογία, σε συνδυασμό  με την αύξηση του μέσου 
όρου ζωής, έχουν σήμερα τροποποιήσει την ταυτό-
τητα του πληθυσμού που παραπέμπεται για Καρ-
διοχειρουργική παρέμβαση. Οι ασθενείς είναι πιο 
ηλικιωμένοι και με περισσότερους παράγοντες κιν-
δύνου. Ωστόσο, η σύγχρονη Χειρουργική των Στε-
φανιαίων μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα και τις 
πιο απαιτητικές περιπτώσεις, κατά τρόπο ώστε να 
μπορούμε να πούμε ότι πρακτικά έχει εξαλειφθεί 
το ποσοστό των ασθενών που πλέον θεωρούνται 
ανεγχείρητοι λόγω υψηλού εγχειρητικού κινδύνου.

*Ο Ι.Α. Παναγιωτόπουλος είναι Καρδιοχειρουρ-
γός, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Επιμελητής Α’ στην ΚΑΡΔΙΟ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Νοσοκομείου 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Γράφει ο καρδοχειρουγός
Ι. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ*
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ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ 1.1.2011
και μέλη του Συλλόγου μας 

ΜΑΣ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ

Προσφορές ακινήτων από την συνά-
δελφο ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

α. Πωλείται οικία στο Γαλάτσι πλησίον 
Αγίας Ειρήνης ρετιρέ 3 υπνοδωμάτια 
σαλόνι εντοιχισμένη κουζίνα θυροτηλε-
όραση πόρτα ασφαλείας, τέντες, ηλια-
κός βεράντα με θέα τιμή προσιτή.

β. Πωλείται οικία με οικόπεδο στο Λα-
γονήσι εντός οικισμού 700μ από ακτή 
(παραλία Καρρά) σε τιμή ευκαιρίας 
πληροφορίες τηλ 2281042552 και κιν. 
6936649484

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ - ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΥΗ ΚΑΚΑΪΔΗ (συνάδελφος)
ΑΡΚΙΤΣΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλ. 2230 91765,
κιν. 6932048994, 6979862482
Για περισσότερες πληροφορίες στα 

ανωτέρω τηλέφωνα, φωτογραφίες στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΡΑΣ
(συνάδελφος)
Lakki Beach Hotel & Studios
Λάκκι – Αμμοπή- Κάρπαθος
Τηλ. fax. 22450 81015, 210 4118923,
κιν. 6974186808
e-mail: lakkibeachhotel@hotmail.

com
www.lakkibeachhotel.gr
Ειδικές τιμές για συναδέλφους

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΙΛΕΣ 
(συνάδελφος Νικ. Κατσαρός)
Τηλ: 210 8029647, Κιν: 6944584255
 
ΣΥΡΟΣ/ ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ
DORA’S APARTMENTS 
τηλ. 22810 42552, 210 2913709 –
fax 22810 43680 – κιν. 6936649484,
6937633689
(συνάδελφος Θεοδώρα Μουστάκα)

TRAVELNET SYNEDRIO
Σίνα 14 & Ακαδημίας – ΑΘΗΝΑ,
τηλ. 210 3602294 – Fax. 210 3606738
(συνάδελφος Βιβή Ντόκορου)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ –ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΑΣ

MAISTRALI APARTMENTS
Τηλ. & FAX 23750 31997,
κιν. 6974890020, 6977448694
www.halkidiki-maistrali,
e-mail vsichidou&gmail.com
(συνάδελφος Βέρρα Σιχίδου) 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

«DETTO TRAVEL»
Ξενοφώντος 15 – ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 210 6724321 – fax 210 6776225,
κιν. 6944251595
Εκδρομές, ταξίδια, έκδοση αεροπορι-

κών εισιτηρίων
Ειδικές τιμές
(συνάδελφος Αντώνης Οικονομόπουλος)

E – COLI
Όλα τα ζώα και οι άνθρωποι έχουν στο 

γαστρεντερικό τους σύστημα αυτό τα βα-
κτήριο που συνήθως είναι αβλαβές.

Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα στελέχη 
του Ecoli που παράγουν διάφορες τοξί-
νες που μπορεί να βλάψουν τα νεφρά και 
το γαστρεντερικό μας σύστημα.

Αυτό το βλαβερές βακτήριο θα πρέπει 
να το φάμε δια της κοπρανοφαγίας κά-

ποιου άλλου ζώου ή ανθρώπου.
Αυτό σημαίνει ότι: α) όταν βραστεί σε 

μεγάλη θερμοκρασία καταστρέφεται και 
γίνεται αβλαβές.

β) όταν πλένονται καλά τα χόρτα και λα-
χανικά, εννοώ πάρα πολύ καλά

γ) όσα μαχαίρια κλπ. χρησιμοποιή-
θηκαν για να κόψουμε ή καθαρίσουμε 
λαχανικά να πλένονται αμέσως με καλή 
σαπουνάδα.

Αν κάποιος στο σπίτι παρουσιάσει συ-

μπτώματα διάρροιας, το πρώτο πράγμα 
να μην έλθει σε επαφή με τρόφιμα που 
μπορεί να κολλήσουν τους άλλους.

Στην Αίγυπτο τον καιρό της χολέρας 
πλέναμε τα χορταρικά και τα αυγά σε λε-
κάνη με νερό και υπερμαγκανικό κάλλιο 
και ήταν απόλυτα ασφαλή, ακόμη και τα 
χέρια μας. Τα βουτούσαμε σε τέτοιες λε-
κάνες.

(συνάδελφος Απόστολος Νικολάου)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
 1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 2. ΒΡΥΣΗ ΑΡΕΤΗ
 3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ
 4. ΓΕΩΡΓΟΣΟΥΛΗ ΙΣΜΗΝΗ
 5. ΓΚΑΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 6. ΚΑΚΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 7. ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
 9. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
11. ΚΟΥΝΕΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
12. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
13. ΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
14. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
15. ΝΤΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
16. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΠΛΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΠΛΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
19. ΡΑΧΑΒΕΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
20. ΤΑΤΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
21. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
23. ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
 1. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 2. ΖΩΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑ
 4. ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 5. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
 6. ΚΟΜΠΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 7. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΡΑΛΛΗ ΝΑΝΤΙΑ
14. ΣΠΕΡΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
15. ΦΘΕΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
 1. ΒΟΜΒΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ
 3. ΓΡΥΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 4. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 5. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 6. ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
 7. ΜΑΛΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 8. ΜΑΝΔΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 9. ΜΠΑΚΟΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
10. ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11. ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
14. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
15. ΤΖΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
 3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 4. ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΕΚΤΩΡ
 5. ΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 6. ΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 7. ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
 9. ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
10. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
12. ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

13. ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
14. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
15. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΣΥΝΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΑΪΟΣ 2011 
 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ
 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 4. ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 5. ΔΟΔΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
 6. ΖΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 7. ΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 8. ΘΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 9. ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
10. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΚΟΥΓΓΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΛΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
13. ΜΠΟΥΜΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
14. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
16. ΤΡΙΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
17. ΦΡΥΣΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
 1. ΑΠΕΡΓΗ ΙΣΙΔΩΡΑ
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 3. ΖΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 4. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 5. ΚΑΚΟΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 6. ΜΟΣΧΩΝΑ ΑΓΛΑΙΑ
 7. ΜΠΟΥΜΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 8. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (7.1.11)
 2. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (7.1.11)
 3. ΚΟΥΤΣΟΥΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (28.1.11)
 4. ΜΑΡΝΙΕΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ (28.1.11)
 5. ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5.2.11)
 6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (23.2.11)
 7. ΞΑΝΘΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ (1.3.11)
 8. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (10.4.11)
 9. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (9.5.11)
10. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (21.4.11)
11. ΓΕΩΡΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (17.5.11)

Ο Σύλλογος σύμφωνα με από-
φαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου καταθέτει χρηματικό ποσό 
σε διάφορα ιδρύματα στη μνήμη 
κάθε συναδέλφου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣΤΟ ΒΗΜΑ
του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

Ιπποκράτους 8, 10679 Αθήνα
Τηλ.: 210 3604327

210 3606071
Fax: 210 3606347

e-mail: ssalpha8@otenet.gr
www.ssalpha.gr

Ιδιοκτήτης:
Σύλλογος Συνταξιούχων

Alpha Bank
Εκδότης:

Αγαμέμνων Βουτυράς
Υπεύθυνοι έκδοσης:
Γιάννης Ιορδανίδης

Κωνσταντίνα Αναργύρου
Αντώνης Οικονομόπουλος

Εκδόσεις:
Reid Media Group
Τηλ.: 210 9738370

e-mail: sales@reid.gr
www.notiagrammi.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα απη-
χούν μόνο τις απόψεις των 

συγγραφέων και δεν δεσμεύ-
ουν υποχρεωτικά τον Σύλλογο.

Ανακοίνωση: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να στείλουν κείμενα για δημοσίευση να τα αποστέλουν στη διεύθυνση του συλ-
λόγου που είναι: Ιπποκράτους 8 – Τ.Κ.10679 (Υπ’ όψιν: Συντακτικής επιτροπής)


