ΤΟ ΒΗΜΑ

του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK
Ετος 1 - Αριθμός φύλλου 2 - Νοέμβριος 2011

«ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛO»

Το πρώτο φύλλο της
εφημερίδας του Συλλόγου
μας, που κυκλοφόρησε μέσα
στο μήνα Αύγουστο είχε,
όπως αναμενόταν, μεγάλη
απήχηση στους συναδέλφους
μας και όχι μόνο.
Το Δ.Σ. πιστεύει ακράδαντα
ότι ο πολιτισμός ενός Σωματείου, ενός Συλλόγου είναι
αυτός που διατηρεί τον ψυχικό
δεσμό των συναδέλφων μας
ασφαλή και οικείο.
Και αυτό φιλοδοξεί να
πετύχει η εφημερίδα μας
ιχνογραφώντας με επιμέλεια,
σεβασμό και αγάπη την
πολιτιστική
και
ιστορική
διαδρομή του Συλλόγου μας.
Το βασικό διακύβευμα για
μας είναι ο ενστερνισμός από
πλευράς συναδέλφων του
εκδοτικού μας εγχειρήματος.
Αναμένουμε
να
φιλοξενήσουμε μετά χαράς στα υπό έκδοση
φύλλα της εφημερίδας μας πονήματα,
σκέψεις, ιδέες, προτάσεις συναδέλφων
μας και ό,τι άλλο έχουν κατά νου.
Η συντακτική επιτροπή είναι στη
διάθεση του αναγνωστικού μας κοινού
και της απονέμουμε για μια ακόμα
φορά τα εύσημα για το ωραίο έργο που
επιτελεί.
Φιλοδοξούμε η εκδοτική μας προσπάθεια να έχει θετικά αποτελέσματα
και η πορεία της να συνεχισθεί με γοργά
και σταθερά βήματα όπως απέδειξε το
πρώτο της «βήμα» εξασφαλίζοντας
έτσι μεγάλη επιτυχία.

Στιγμιότυπο από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12/10/2011

Με την ευκαιρία και ας μας επιτραπεί
η υπέρβαση να εκφράσουμε την αδήριτη
ανάγκη της συναδελφικής, σωματειακής
ενότητας, ομοψυχίας και συστράτευσης
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
σθεναρά τον επερχόμενο Αρμαγεδώνα.
Επέστη η ώρα της αντίστασης όχι για τη
διαβίωσή μας αλλά για την προσωπική
και οικογενειακή μας επιβίωση.
Δεχόμαστε επίθεση από παντού,
από Τρόϊκα, από κερδοσκόπους,
από μνημόνια , μεσοπρόθεσμο, και
πολυνομοσχέδιο με αποτέλεσμα να

έχουν καταπατηθεί και κονιορτοποιηθεί
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα,
που είχαν κερδηθεί με αγώνες και
θυσίες. Ο νομικισμός σε όλη την
μεγαλοπρέπειά του.
Eχουν συρρικνωθεί τα εισοδήματά
μας με τις περικοπές μισθών και
συντάξεων. Κάθε μέρα και χειρότερα,
κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις νέα
μέτρα εξοντωτικά, που πλήττουν όλους
σχεδόν τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους
εργαζόμενους αλλά και περισσότερο
τους συνταξιούχους. Ασκείται από

Η έκδοση της εφημερίδας μας
Θετική ήταν η ανταπόκριση των συναδέλφων στην πρώτη
προσπάθεια που πραγματοποιήσαμε μετά από 23 χρόνια λειτουργίας
του Συλλόγου, στην έκδοση της πρώτης εφημερίδας μας. Η
ανταπόκριση αυτή μας γεμίζει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε
την προσπάθεια μας με νέες ιδέες και θέματα προκειμένου να
ικανοποιήσουμε την πλειονότητα των συναδέλφων.
Ήδη το δεύτερο φύλλο που έχετε στα χέρια σας είναι πιο
βελτιωμένο και το σπουδαιότερο περιλαμβάνει το πρώτο ένθετο

τεύχος του Οδηγού Συνταξιούχου ALPHA BANK.
Πιστεύουμε ότι τόσο η ύλη όσο και η δομή της, να ικανοποιήσουν
περισσότερο από την πρώτη μας προσπάθεια και είμαστε ανοικτοί σε
κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση ή υπόδειξη που θα βελτιώσει ακόμα
περισσότερο την προσπάθειά μας, με στόχο να καταστήσουμε την
εφημερίδα μας το μέσον επικοινωνίας, ενημέρωσης , προβληματισμού
και ψυχαγωγίας όλων των συναδέλφων συνταξιούχων.
Από την ομάδα σύνταξης της εφημερίδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEIΣ
Το ΔΣ του Συλλόγου στην πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε να πραγματοποιήσει έκτακτη ενημερωτική σύγκέντρωση στα Γραφεία του
Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης, Ιπποκράτους 23 Β όροφος ,στις 23/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ. με θέμα τις τρέχουσες
εξελίξεις στα συνταξιοδοτικά μας θέματα.
Θα γίνει συζήτηση και διάλογος με την παρουσία των Περιφερειακών Συμβούλων και Διευθυντών του συλλόγου μας, των Νομικών μας
Συμβούλων της ΟΣΤΟΕ του Προέδρου του Συλλόγου Προσωπικού και άλλων.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι με την καταβολή του βοηθήματος Δεκεμβρίου 2011 θα τακτοποιηθούν όλες οι σχετικές διαφορές βάση των
διατάξεων του πρόσφατου ψηφισθέντος Νόμου 4024/2011.
Το ΔΣ του Συλλόγου

τους ιθύνοντες μια αυστηρή
πολιτική λιτότητας,
χωρίς
προοπτική, που οδηγεί μόνο
στη φτώχεια, στην ανεργία και
στην ύφεση.
Εμείς οι συνταξιούχοι, «τα
περήφανα γηρατειά», είμαστε
τα θύματα που επιλεκτικά
το πολιτικό σύστημα έχει
κτυπήσει κατά τρόπο βάναυσο,
ανάλγητο και προκλητικό.
Η
απελπισία
και
η
αγανάκτηση διακατέχει σήμερα όλους τους συνταξιούχους, γιατί είναι αυτοί
που πληρώνουν τα λάθη
και τις εγκληματικές και
σκόπιμες παραλείψεις των
οργάνων της Πολιτείας, που
οδήγησαν έτσι στη ληστεία
των
αποθεματικών
των
Ασφαλιστικών μας Ταμείων,
που είχαν δημιουργηθεί από τις
εισφορές των ασφαλισμένων
και τις συνεισφορές της εργοδοσίας.
Έχει υποβαθμισθεί έτσι περισσότερο
η ζωή μας και το βιοτικό μας επίπεδο
και δυστυχώς εξαντλούνται και τα όρια
αντοχής μας, δεν πάει πια άλλο.
Οφείλουμε να συσπειρωθούμε, να
συστρατευτούμε γιατί το συμφέρον
μας είναι κοινό τόσο για την ΟΤΟΕ
όσο και για την ΟΣΤΟΕ. Από κοινού να
χαράξουμε την κόκκινη γραμμή.
Οι καιροί ου μενετοί.
Ο Αρμαγεδών πλησιάζει, η μάχη θα
είναι δύσκολη και αιματηρή, θα δοθεί
όμως με πίστη και ελπίδα.
(άρθρο του Προέδρου κ. Α. Βουτυρά)
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK
Η ιδέα της σύνταξης ενός ΟΔΗΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ προέκυψε από την ύπαρξη
διαφόρων οδηγιών, ανακοινώσεων,
κανονισμών, καταστατικών και προσφορών
που έχουν γίνει κατά καιρούς και που
ισχύουν ακόμη, και οι οποίες είτε έχουν
ξεχαστεί είτε δεν είναι γνωστές σε
κάποιους συναδέλφους.
Ο αρχικός όγκος που συγκεντρώθηκε
ήταν αρκετά μεγάλος σε σελίδες με
συνέπεια την λήψη απόφασης από το Δ.Σ.
να αποσταλεί στους συναδέλφους σε

τεύχη κατά θέμα και για λόγους οικονομίας
μαζί με την εφημερίδας μας.
Στο πρώτο τεύχος έχουμε τις οδηγίες
για την συμπληρωματική αποζημίωση
εξόδων ιατρικής και οδοντιατρικής
περίθαλψης, την ομαδική ασφαλιστική
κάλυψη από την Τράπεζα μέσω της ΑΧΑ
Ασφαλιστικής, και τις προσφορές του
Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ και του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών.
Θα ακολουθήσουν σε επόμενο
τεύχος οι νέες παροχές και οι οδηγίες

του ΤΑΥΤΕΚΩ – Τομέας Υγείας, οι οποίες
πρόκειται να αναπροσαρμοστούν.
Κάθε τεύχος του Οδηγού Συνταξιούχου
θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.
Με την ολοκλήρωση όλων των τευχών
του ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ, ο οποίος
θα ενημερώνεται εφόσον υπάρχουν
μεταβολές και θα σας αποστέλλεται συμπληρωματικά, ευελπιστούμε στην πλήρη
ενημέρωση των συναδέλφων.
Παρακαλούμε για την αρχειοθέτηση
των τευχών που θα παραλαμβάνετε.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
Μετά από σχετικές διαδικασίες
η ιστοσελίδα μας πολύ σύντομα θα
αναβαθμισθεί και θα γίνει πιο φιλική
και λειτουργική.
Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται με
μέριμνα και ευθύνη του Συλλόγου και
θα είναι πάντα επίκαιρη και χρήσιμη
σε κάθε συνάδελφο.
Στην ιστοσελίδα ενδεικτικά θα
υπάρχει ο πλήρης οδηγός συνταξιούχου
και οι κατηγορίες ανακοινώσεων του
Συλλόγου μας του ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας
Υγείας), του Συλλόγου Προσωπικού
της Alpha Bank, της ΟΣΤΟΕ, των
κοινωνικών μας εκδηλώσεων, οι
οικονομικοί απολογισμοί του Συλλόγου

μας και χρήσιμα αποσπάσματα από
εφημερίδες και έντυπα με χρήσιμες
πληροφορίες και θέματα που αφορούν
το κλάδο μας.
Μία επίσκεψη στην ιστοσελίδα
μας, πολύ σύντομα θα σας δείξει
την ποιότητα της δουλειάς που έγινε.
Θα υπάρχουν στην κατηγορία links,
όλα τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις
φορέων (π.χ. ΟΣΤΟΕ, ΟΤΟΕ, ΑLPHA
BANK κλπ) για ενημέρωση πάνω σε
θέματα που αφορούν κάθε φορέα.
Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα
,από την αρχή του χρόνου ,έχουν
επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας 600
περίπου συνάδελφοι.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011

- Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
Συλλόγου ,και με απόφαση του ΔΣ, για τις
εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να
βοηθήσουν και να προσφέρουν τρόφιμα ,παιχνίδια,
και κυρίως χρήματα για την αγορά τροφίμων,
που θα κατευθυνθούν σε Ιδρύματα (Γηροκομεία,
Ορφανοτροφεία κλπ) ,να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο Β του Συλλόγου Κον
Βασίλη Νικολάου στο τηλέφωνο 2103604327
για τις λεπτομέρειες.
Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργήσουμε

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του
Συλλόγου μας, με το νέο ξεκίνημα που έγινε και κατόπιν
αποφάσεως του ΔΣ θα δημιουργήσουμε ορισμένες
επιτροπές με στόχο την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου,
αλλά και την ενεργοποίηση της συμμετοχής των μελών
μας και ζητάμε την συμμετοχή σας σε όποια επιτροπή θα
κρίνεται ότι μπορείτε να προσφέρετε.
Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται μέλος του ΔΣ και
μέλη (2-4) συνάδελφοι που ενδιαφέρονται.
Η ανακοίνωση τους θα γίνει στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας.
Προς το παρόν κρίνεται απαραίτητη η συγκρότηση της
επιτροπής σύνταξης της εφημερίδας μας Πρόεδρος:
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ)
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται παρακαλούνται
να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 2103604327
-2103606071 καθημερινώς πλην Παρασκευής και από
9.00 πμ -14.00 μμ και μέχρι 30/11/2011. Τα ονόματα
της Επιτροπής θα ανακοινωθούν στο επόμενο φύλλο της
Εφημερίδας μας.

επιτροπή έργου (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011) η οποία
θα αποτελείται από 4-5 μέλη με Πρόεδρο τον
Βασίλη Νικολάου. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε αυτή την επιτροπή να δηλώσουν
συμμετοχή έως 25.11.11.
Πιστεύουμε ότι παρά τις τρομερά δύσκολες
στιγμές που περνάμε όλοι ,δεν θα χάσουμε την
ανθρωπιά μας ,και δεν θα λησμονήσουμε κάποιους
ανθρώπους που χρειάζονται την ελάχιστη δυνατή
βοήθεια μας .
ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ «ΜΑΖΙ»
ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
23/11/2011
Ενημερωτική
συγκέντρωση
Συναδέλφων
25/11/2011 Ρεμπετάδικο Καρδιοφτερουγίσματα
(ταβέρνα)
3/12/2011 Εκδρομή μονοήμερη σε Ναύπλιο
7/12/2011 Ομιλία Δρ Ιωάννου Παρδαλίδη
				

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ

26/11/2011 Εκδρομή 5 ημέρες σε Ζαγοροχώρια
12/12/2011 Εκδρομή 4 ημέρες στο Σαντάνσκι
(Βουλγαρία)

Απόφαση:
Με υπόδειξη του Προέδρου μας κ. Βουτυρά, στον Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ κ. Ινγνάτιο Πλιάκο
ορίσθηκε εκπρόσωπό μας στην Συντακτική Ομάδα της ΟΣΤΟΕ για την εφημερίδα της Ομοσπονδίας
ο Α Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Γιάννης Ιορδανίδης .

Ειδήσεις
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Επιστολή του Συλλόγου μας προς το ΕΤΑΤ

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.655
Κύριο Νικόλαο Φράγκο
Πρόεδρο Ε.Τ.Α.Τ.
Αθήνα
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 651/23.6.11
εγγράφου μας για μια ακόμη φορά επανερχόμαστε
στο δίκαιο αίτημά μας να καταβάλλεται στα μέλη

μας το σύνολο της καταβαλλόμενης σύνταξης από
το ΕΤΑΤ μέχρι την απονομή οριστικής σύνταξης
από το ΙΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση το ΕΤΑΤ οφείλει να εφαρμόζει
το άρθρο 66 του ν. 3371/2005 που περιέχει
ρυθμίσεις απονομής προσωρινής σύνταξης από
το ΕΤΑΤ μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
συνταξιοδότησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με την ελπίδα ότι θα εισηγηθείτε την παραδοχή

του ανωτέρω αιτήματός μας παρακαλούμε να
συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης
του Δ.Σ. του Ταμείου στην επόμενη συνεδρίαση,
δεδομένου του κατεπείγοντος του σχετικού
θέματος.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Απαντητική επιστολή από το ΕΤΑΤ σχετικά με την αναπλήρωση
της διαφοράς των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας στους συνταξιούχους του ΙΚΑ
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
ΘΕΜΑ: «Η από 30.05.2011 (υπ.
αριθμ. πρωτ. ΕΤΑΤ 3049/08/06/2011)
επιστολή σας»
Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα
στην ως άνω επιστολή σας, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1
ν.3620/2007: «Από 1.1.2008 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ταμείου
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως υπάγονται υπο-χρεωτικά
στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 62
ν.3371/2005 και οι διατάξεις του π.δ/
τος 209/2006».
Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 3
παρ.2.3.4 και 5 του π.δ/τος 209/2006,
ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Οι καταστατικές διατάξεις των
Ταμείων που προβλέπουν αναγνώριση
χρόνων ή προαιρετικής ασφάλισης

εξακολουθούν να ισχύουν. Εισφορές
που είχαν αρχίσει να καταβάλλονται για
τις ανωτέρω περιπτώσεις, συνεχίζουν
να καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ.
2. Στους ήδη συνταξιούχους των
Ταμείων καταβάλλονται τα ποσά
σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο
από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν.
Σε περίπτωση που στο Ταμείο ισχύει
προσυνταξιοδοτικό καθεστώς το
Ε.Τ.Α.Τ. καταβάλλει ολόκληρο το
ποσό. Μετά τη συνταξιοδότηση τους
από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα
το ποσό μειώνεται ανάλογα και
καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί
στην επικουρική σύνταξη.
3. Οι εισφορές ασφαλισμένου
και εργοδότη, οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και οι παροχές
είναι οι προβλεπόμενες από τις
καταστατικές διατάξεις των επιμέρους
Ταμείων και από τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Για θέματα που
αφορούν την έναρξη, λήξη και αναστολή

καταβολής της σύνταξης, καθώς
και παραγραφής των απαιτήσεων,
εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων.»
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις ως άνω νομοθετικές διατάξεις
το Ε.Τ.Α.Τ., κατά την απονομή των
παροχών του είναι υποχρεωμένο
να τηρεί τόσο τις καταστατικές
διατάξεις (στην συγκεκριμένη περίπτωση του ΤΑΠΤΠ) όσο και τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
που προβλέπουν τόσο για την κύρια
όσο και για την επικουρική σύνταξη.
Επομένως στους συνταξιούχους
του ΤΑΠΤΠ που λαμβάνουν
επικουρική σύνταξη από το Ε.Τ.Α.Τ.
δεν είναι δυνατό να τους καταβληθεί
(από το Ε.Τ.Α.Τ.), δυνάμει του άρθρου
29 παρ.9 οτ.α, β του καταστατικού
του ΤΑΠΤΠ, η διαφορά του συνόλου
της συντάξεως που δικαιούνται κατά
τις διατάξεις του καταστατικού τους
και της συντάξεως που απονείμει

το Ι.Κ.Α. βάσει της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς αυτό
θα αποτελούσε καταστρατήγηση της
τελευταίας.
Εξάλλου, στο άρθρο 3 παρ.3 του π.δ/
τος 209/2006 αναφέρεται ξεκάθαρα
ότι: «3. Στους ήδη συνταξιούχους
των Ταμείων καταβάλλονται (από
το Ε.Τ.Α.Τ.) τα ποσά σύνταξης
που κατέβαλε το Ταμείο από το
οποίο συνταξιοδοτήθηκαν. Σε περίπτωση που στο Ταμείο ισχύει
προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, το
Ε.Τ.Α.Τ. καταβάλλει ολόκληρο το
ποσό. Μετά τη συνταξιοδότηση
τους από τον κύριο ασφαλιστικό
φορέα το ποσό μειώνεται ανάλογα
και καταβάλλεται (μόνο) το ποσό
που αντιστοιχεί στην επικουρική
σύνταξη.»
Για το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ.
Ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Τ
Νικόλαος Φράγκος

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΧΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της
εφημερίδας του Συλλόγου τον Αύγουστο του 2011 μετά
από 23 χρόνια παρουσίας του Συλλόγου στον χώρο.
Το δεύτερο φύλλο που έχετε στα χέρια σας έχει
πολλές βελτιώσεις και διαφορές.
Στόχος μας είναι κάθε φορά να είμαστε καλύτεροι
και πιο χρήσιμοι για όλους και θα το καταφέρουμε . Η
εφημερίδα μας πέραν της ενημέρωσης των συναδέλφων
για τα φλέγοντα θέματά μας , προσπαθεί, ξεχωρίζοντας
από όλες τις άλλες σχετικές εκδόσεις, να ψυχαγωγεί
και να παρέχει γνώσεις και πληροφορίες γενικού
ενδιαφέροντος.
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Συνεχίζονται οι επαφές με
διάφορες εταιρείες και σύντομα θα είμαστε σε θέση να
ανακοινώσουμε ειδήσεις .
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
Ολοκληρώνεται η μελέτη και στο (3ο) )φύλλο της
εφημερίδας μας πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να
ανακοινώσουμε την σχετική διαδικασία που πιθανόν θα
αφορά τους συνεδέλφους της Περιφέρειας.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ: Στο 2ο φύλλο της εφημερίδας
ανακοινώνεται το πρόγραμμα μιας ημερήσιας εκδρομής.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν
εγκαίρως στον Σύλλογο.
Στο επόμενο φύλλο θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του
Α’ εξαμήνου 2012.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Στο 2ο φύλλο της εφημερίδας ανακοινώνεται το πρόγραμμα διασκέδασης μιας ρεμπέτικης
βραδιάς για τους συναδέλφους της Αθήνας. Οι δηλώσεις
συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως στο Σύλλογο.
Για τους συναδέλφους της περιφέρειας αρμόδιοι
για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις είναι οι εκλεγμένοι
Εκπρόσωποι των Νομών, οι Περ. Διευθυντές και οι Περ.
Σύμβουλοι.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τους συμβούλους υποστηρίξεως σας
και τις επιτροπές του Συλλόγου στο επόμενο φύλλο της
Εφημερίδας μας.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: Ολοκληρώνεται η συγγραφή του Οδηγού μέχρι σήμερα .
Σας αποστέλλεται μαζί με το δεύτερο φύλλο της
εφημερίδας το πρώτο τεύχος.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Ολοκληρώνεται η ανακατασκευή της
ιστοσελίδας μας www.ssalpha.gr και θα είναι διαθέσιμη
σε όλους να την απολαύσουν πολύ σύντομα (πιθανόν
1.12.2011).
Αν ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα, θα είστε άμεσα
ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον
Σύλλογο, διότι η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται άμεσα με
τα γεγονότα και τις εξελίξεις .
Παράλληλα με όλους τους ανωτέρω στόχους το ΔΣ
του Συλλόγου κινήθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις

για την επίλυση προβλημάτων των Συναδέλφων και
κυρίως σε θέματα που αφορούν την σχέση τους με
το ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Υγείας) και την μείωση των
συντάξεων (ΙΚΑ και ΕΤΑΤ) από τους τελευταίους
ληστρικούς Νόμους της Κυβέρνησης.
Για ένα πράγμα θα πρέπει να είναι σίγουροι οι
Συνάδελφοι, ότι τα θέματα τα χειριζόμαστε καθημερινά
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πιστεύουμε πάντοτε
ότι θα δικαιωθούμε τελικά .
Επιθυμία μας είναι να λειτουργεί ο Σύλλογος σύμφωνα
με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα όπου οι Σύλλογοι
αποτελούν ένα χώρο προώθησης της γνώσης και
της επικοινωνίας, συνάμα με τον γόνιμο τρόπο της
ανταλλαγής απόψεων και ιδεών «καλοπροαίρετα πάντα».
Εποχές όπου όλοι ζητούσαμε αυξήσεις ίσως να
πέρασαν, προσωρινά , αλλά μπορούμε και πρέπει όλοι
μαζί να ζητούμε να ακολουθούν οι τιμές των αγαθών,
των προϊόντων και υπηρεσιών την πορεία των εσόδων
μας , ώστε το διαθέσιμο εισόδημά μας να καλύπτει τις
ανάγκες μας.
Αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί μπορούμε να τα
καταφέρουμε .
Τις δύσκολες μέρες που έρχονται πρέπει να πορευτούμε μαζί.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Ειδήσεις
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Διαδικασία
συνταξιοδοτήσεως
μέσω ΙΚΑ
Παραθέτουμε την σχετική επιστολή του ΕΤΑΤ, την οποία αποστέλει έγκαιρα
σε κάθε συνάδελφο που συμπληρώνει τις προυποθέσεις συνταξιοδοτήσεως από
το ΙΚΑ και όπου προσδιορίζεται η διαδικασία συνταξιοδότησης του, καθώς και η
σχετική αίτηση που απαιτείται.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ε.Τ.Α.Τ.)
Ταχ- Δ/νση: Θεάτρου 9 (2ος όροφος)
Ταχ. Κωδ.: 10552 Αθήνα
Τηλ: 2103263190-5
FAX: 2103263196
Σας γνωρίζουμε ότι βάσει των εις χείρας μας στοιχείων την ...... 2011
συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως σας από το ΙΚΑ.
Παρακαλούμε να μεταβείτε εγκαίρως και τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα
στο ΙΚΑ της περιοχής σας για την προμήθεια του εντύπου Σ1 (Αίτηση απονομής
συντάξεως), ώστε να έχετε το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για να συλλέξετε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, να υποβάλετε την αίτηση συνταξιοδοτήσεως σας, όχι
αργότερα από την ... ..2011, γιατί το ΙΚΑ απονέμει τη σύνταξη από την ημερομηνία
καταθέσεως της αιτήσεως και όχι από την ημερομηνία συμπληρώσεως των
προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως και να γνωστοποιήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου
με την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως στο Ταμείο μας. Όσον αφορά τη
χορήγηση των εντύπων του ΙΚΑ Σ5 και Σ6 από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, που είναι δύο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα
πρέπει να συλλέξετε, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση
για τη χορήγηση τους και τη μεταβιβάσετε στην ανωτέρω Διεύθυνση της Τραπέζης
(Πανεπιστημίου 39, 4ος όροφος, 10564 ΑΘΗΝΑΙ) το συντομότερο δυνατό ώστε να
μεριμνήσουν για την έκδοση τους.
Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβετε στα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε
στο ΙΚΑ για τη σύνταξή σας βεβαίωση από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
(ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ότι είστε ασφαλισμένοι για την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη.
Το Ταμείο μέχρι το ΙΚΑ να σας καταβάλλει τη σύνταξη θα σας πληρώνει με
ποσοστό 1% για κάθε χρόνο υπηρεσίας. Με την προσκόμιση της απόφασης
συνταξιοδοτήσεως από το ΙΚΑ, απόφαση η οποία ορίζει την κύρια σύνταξη από
το ΙΚΑ, το Ταμείο θα επαναϋπολογίζει το βοήθημα σας το οποίο θα αποδίδεται
από τον επόμενο μήνα, μαζί με τα τυχόν προκύπτοντα αναδρομικά σας.
Επισυνάπτεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αφού υπογραφεί θα πρέπει
να επιστραφεί στο Ταμείο.
Επισημαίνουμε την υποχρέωση σας να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες
ενέργειες για την απονομή της συντάξεως από το ΙΚΑ, δεδομένου ότι σύμφωνα
με το 29 παρ. 10, οι βοηθηματούχοι μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων
για την απόληψη συντάξεως από το ΙΚΑ υποχρεούνται να προβούν αμέσως στις
απαραίτητες ενέργειες για την απονομή συντάξεως που τους αναλογεί και να
ενημερώσουν για τις ενέργειες τους το Διοικητικό Συμβούλιο για την ημερομηνία
υποβολής της αιτήσεως.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 3263192 ΕΩΣ 2103263195,
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΠΡΟΣ
ΑLΡΗΑ BΑΝΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΙΚΑ Σ5. Σ6
ΕΠΩΝΥΜΟ:.............................. Παρακαλώ: να μου χορηγήσετε τα έντυπα του ΙΚΑ
ΟΝΟΜΑ................................... Σ5-ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο
Σ6- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:....................
Α.Μ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ:.......................προκειμένου................................................
Α.Μ. ΣΎΝΤΑΞ. ΤΑΜΕΙΟΥ:............................................................................
Α.Μ.ΙΚΑ:......................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..............................................................................
...................................................................................................................
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:...................................................................................
Ο/Η ΑΙΤΩΝ Η ΑΙΤΟΥΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ......./ ......./.......

Χορήγηση δανείου
Τον Μάιο του 2022 με απόφαση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού
Τρα-πέζης Πίστεως, δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης δανείου 3 βοηθημάτων
μέχρι του ποσού 3.000 ευρώ με επιτόκιο 4% και εξόφληση σε 36 μήνες,
στους άμεσα βοηθηματούχους του Ταμείου.
Το Απρίλιο του 2005, μετά από παρεμβάσεις του Συλλόγου μας και την
υπογραφή ΣΣΕ’84 αυξήθηκε το ποσό σε 3.500 ευρώ, αυξήθηκαν οι μήνες
αποπληρωμής σε 48 και το επιτόκιο μειώθηκε σε 2,5% ετησίως.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σήμερα, για όποιον συνάδελφο επιθυμεί να κάνει
χρήση του δανείου.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
• Οι άμεσα βοηθηματούχοι υποβάλλουν σε Κατάστημα της Τραπέζης
αίτηση, την οποία το κατάστημα προμηθεύεται από το ΕΤΑΤ. Στην αίτηση
συμπληρώνονται απαραιτήτως, πλέον των στοιχείων του αιτούντος, το
αιτούμενο ποσό δανείου και ο αριθμός λογαριασμού καταθέσεων, ο οποίος
θα χρεώνεται για την πληρωμή των δόσεων και θα πιστώνεται με το μηνιαίο
βοήθημα.
• Το Κατάστημα της Τραπέζης αποστέλλει την αίτηση στο ΕΤΑΤ για έλεγχο
και επεξεργασία των στοιχείων.
• Το ΕΤΑΤ ελέγχει και βεβαιώνει τα στοιχεία, συμπληρώνει στην αίτηση το
μηνιαίο βοήθημα και τυχόν υπόλοιπα προηγουμένων δανείων, και αποστέλλει
την αίτηση υπογεγραμμένη στο Κατάστημα, ενώ αντίγραφο παραδίδει στον
αιτούντα.
• Το Κατάστημα προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:
Συμπληρώνει και υπογραφή συμβάση.
Εκταμίευση το δάνειο, αφού προηγηθούν οι ενέργειες και διαδικασίες που
καθορίζονται σχετικά και παρακολουθεί την πορεία του δανείου.
Ενημέρωση το ΕΤΑΤ για το χορηγηθέν δάνειο, αποστέλλοντας επιστολή, στην
οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία χορηγήσεως, οι αριθμοί συμβάσεως και
λογαριασμού, η ημερομηνία και το ποσό των δόσεων.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για τους συναδέλφους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ, και
εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση δανείου 3 βοηθημάτων,
καλό είναι η αίτηση αυτή να υποβάλλεται πριν την έναρξη διαδικασίας
υπαγωγής του συναδέλφου στο ΙΚΑ, λόγω του ύψους του βοηθήματος. Η
σύνταξη του ΙΚΑ δεν υπολογίζεται στο ύψος του δανείου.
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑίΡΗΑ ΒΑΝΚ
Κατάστημα
ΕΠΩΝΥΜΟ :
1. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε δάνειο ποσού ΕΥΡΩ
ΟΝΟΜΑ:
για να καλύψω έκτακτες οικονομικές ανάγκες της
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
οικογενείας μου.
Α.Μ. :
2. Το ως άνω ποσό αναλαμβάνω την υποχρέωση να
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:. . . .
εξοφλήσω σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες
Α.Δ.Τ. :
δόσεις με επιτόκιο 2,5% ετησίως, κατά το σύστημα της
Γαλλικής μεθόδου.
3. Από το ποσό του δανείου που θα λάβω θα εξοφλήσω
το υπόλοιπο του προηγούμενου δανείου εκ ποσού ΕΥΡΩ
*Το 3. συμπληρώνεται σε συνεργασία με το Κατάστημα
στην περίπτωση που υπάρχει προηγούμενο ανεξόφλητο
υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει το 1/3 του προηγούμενου
δανείου.
Ο/Η ΑΙΤ...........
ΑΘΗΝΑΙ............................................ 200.........................................................
Μηνιαίο Βοήθημα ΕΥΡΩ:..................................................................................
Υπόλοιπο προηγ.Δανείου ΕΥΡΩ.......................................................................
(συμπληρώνεται από το Κατάστημα):...............................................................
Αριθ.Λογ.Καταθέσεων :...................................................................................
Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με το μηνιαίο βοήθημα που λαμβάνει από το Ταμείο
μας δύναται να λάβει δάνειο ποσού έως ΕΥΡΩ :..............................................
Αθήναι,............................................................................................................
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ.Κ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ

To βήμα των συναδέλφων
Ο μύθος λέει ότι όταν ο Περσέας
έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας από εκεί
πετάχτηκε ο Πήγασος το φτερωτό άλογο
και με την οπλή του άγγιξε την πλαγιά του
Ελικώνα και βγήκε δροσερό νερό, ήταν η
πρώτη πηγή της Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι η Αθήνα διαθέτει
το καλύτερο νερό από τις Ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες και απ’ ότι γνωρίζουμε ούτε
στο Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες κ.α.
δεν πίνουν νερό της βρύσης.
Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι όλη
η Ελλάδα διαθέτει πόσιμο νερό, σε πολλές
περιοχές το νερό είναι υφάλμυρο, και πολλά
νησιά μας δεν έχουν καθόλου νερό. Υπάρχουν
όμως πάρα πολλές περιοχές με καλό πόσιμο
νερό και πολλές ιαματικές πηγές.
Η σημασία του νερού για την υγεία
μας είναι πασίγνωστη, εξάλλου το νερό
θεωρείται ένα από τα κυρίαρχα συστατικά
του κόσμου της δημιουργίας και της ζωής.
Στις περισσότερες μυθολογίες του
κόσμου αναφέρεται ότι εκεί παρουσιάστηκε
η πρώτη ζωή.
Το νερό αποτελεί το 70% περίπου του
βάρους του σώματος ενός ωρίμου ατόμου.
Το νερό που πίνουμε μετά την εξισορρόπηση του αίματός μας αποβάλλεται,
αυτή τη δουλειά την κάνουν τα νεφρά μας .
Αυτό αντικαθιστάται από νερό των τροφών και
ποτών.

5

ΝΕΡΟ – ΥΔΩΡ
Το νερό σχηματίζεται από δύο άτομα
υδρογόνου και ένα οξυγόνου Η2Ο.
Η μέση περιεκτικότητα σε νερό στα φυτά
κυμαίνεται από 60-80% αλλά στους πολύ
ώριμους καρπούς όπως ντομάτες, σταφύλια
κ.λ.π. φτάνει τα 95% αλλά σε ξηρούς
καρπούς μειώνεται στα 5%.
Υπάρχουν τα μαλακά και σκληρά νερά. Τα
μαλακά είναι κατάλληλα για να τα πιούμε,

να ποτίσουμε κ.λ.π. ενώ τα σκληρά είναι
ακατάλληλα για χρήση και χρειάζονται
φιλτράρισμα για να συγκρατήσουν τα περιττά άλατα.
Υπάρχουν βέβαια τα πηγαία νερά
που περνάνε φυσικό φιλτράρισμα και τα
περισσότερα είναι ιδανικά για κάθε χρήση.
Οι βροχές μας δίνουν το περισσότερο νερό
που χρειαζόμαστε, αλλά για να αποθηκευτεί

το βρόχινο νερό χρειάζεται να είναι σιγανές
βροχές, αλλιώς οι έντονες βροχοπτώσεις
καταλήγουν άμεσα στη θάλασσα και σε λίμνες.
Η ανάπτυξη των καλλιεργειών και γενικά
των φυτών εξαρτάται από τις βροχές και τα
διαθέσιμα νερά.
Η Ασία είναι η πιο ευνοημένη Ήπειρος
σε βροχές και ποτάμια, ακολουθούν η Νότια
Αμερική η Ευρώπη και η Αυστραλία.
Εκτός από τα υπόγεια νερά υπάρχουν και
τα υπόγεια ρεύματα που σήμερα μπορούμε
να τα εκμεταλλευτούμε.
Τα μολυσμένα νερά, μπορεί να περιέχουν
βακτήρια, μικρόβια παράσιτα, μύκητες αλλά
βλαβερά χημικά όπως μόλυβδο κ.α.
Το πόσιμο νερό είναι διαυγές, δροσερό
ευχάριστο στη γεύση χωρίς τοξικές ουσίες
και παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι
αναλύσεις καθορίζουν την σύνθεση τους
και την καταλληλότητά τους.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και το
θαλασσινό νερό που αποτελεί τα τρία
τέταρτα της επιφάνειας της γης.
Πολλά νησιά μας, πρέπει να αφαλατώνουν
το νερό ή να πίνουν εμφιαλωμένα.
Από έρευνα του 2006 οι ΗΠΑ
καταναλώνουν νερό 2.500 κυβικά το χρόνο
και η Ελλάδα 2003 κυβικά, άρα είμαστε
σπάταλοι στο νερό. Βέβαια υπάρχει και ο
καύσωνας.
(Απο τον συνάδελφο Νικολάου Απ.)

ΟΙ ΔΕΚΑΛΟΓΟΙ
Ο δεκάλογος
του μπεκρή
το 1ο ποτηράκι φέρνει όρεξη
το 6ο φασαρία
το 2ο υγεία
το 7ο την συμπλοκή
το 3ο φέρνει τη χαρά
το 8ο την αστυνομία
το 4ο ευτυχία
το 9ο την φυλακή
το 5ο την συζήτηση
το 10 την κακία
(από συν/φο Γιάννη Ιορδανίδη)

Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2011
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως κάθε μήνυμα που
φθάνει από τον Σύλλογό μας
,η εμφάνιση του Βήματος ήταν
μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.
Όλοι μας περάσαμε ένα
μεγάλο μέρος της ζωής
μας σε αυτό τον οργανισμό
που είτε λεγόταν Τράπεζα
Πίστεως (Εμπορικής Πίστεως
για τους παλαιότερους) είτε
ALPHA BANK, υπήρξε για
τους περισσοτέρους, θέλω
να
πιστεύω,
ανεξάρτητα
ορισμένων
απογοητεύσεων,
μια μεγάλη οικογένεια. Μια
οικογένεια που φρόντιζε για την
υγεία μας, την επιμόρφωσή μας
αλλά και των παιδιών μας πολλά
από τα οποία, βρήκαν δουλειά
στην τράπεζα ή στον Όμιλό της.
Γι’αυτό συγχαίρω τον
Πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Σ. του συλλόγου για τις
προσπάθειες που κάνουν να
μας φέρνουν σε επαφή με την
μεγάλη οικογένεια της ALPHA
BANK.
Με συναδελφικούς
χαιρετισμούς
Γιάννης Ραζης

Ο δεκάλογος εκγύμνασης της μνήμης
-Κάντε λογαριασμούς με το χέρι.
-Αποστηθίστε ποιήματα και τραγούδια.
-Φυλλομετρήστε και βρείτε νούμερα στους
τηλεφωνικούς καταλόγους που θέλετε.
-Παίξτε επιτραπέζια «χαρτιά- τάβλι-σκάκι» κλπ.
-Φτιάξτε αντιστοιχίες με ονόματα και
πράγματα.
-Λύστε σταυρόλεξα, σκράμπλ, και Sudoku.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Αθήναι 17.10.2011
Προς
Το Σύλλογο Συνταξιούχων
ALPHA BANK
Κύριε Πρόεδρε,
Παλαιότερα είχα αποστείλει επιστολή
προς την ΟΣΤΟΕ με θέμα τις αποδοχές και τα
προνόμια των κ.κ.Βουλευτών.
Τότε ο κ.Πλιάκος αρνήθηκε να την
δημοσιεύσει, με την δικαιολογία «Δεν θέλω
να τα βάλω με τους Βουλευτές». Τώρα
αφού οι Βουλευτές τα έχουν βάλει με τους
συνταξιούχους , θα ήθελα να επανέλθω
επι του ιδίου θέματος προς την ΟΣΤΟΕ,
όμως φοβάμαι ότι θα έχω την ίδια αρνητική
απάντηση.
Γι’αυτό απευθύνομαι σε σας πιστεύοντας
ότι μία παρέμβαση του Συλλόγου μας προς
την ΟΣΤΟΕ θα έχει περισσότερη βαρύτητα
από την επιστολή ενός απλού μέλους με τα
ερωτήματα:
Γιατί η ΟΣΤΟΕ δεν ζητά από την Βουλή
τα αναλυτικά έσοδα των Βουλευτών. Πόσες
συντάξεις λαμβάνει ο κάθε Βουλευτής
αναλυτικά από κάθε Ταμείο. Πόσα πληρώνει
το Δημόσιο για τα άτομα που απασχολεί
στο γραφείο του κάθε Βουλευτής ,τα
αυτοκίνητα, γυμναστήρια, εισιτήρια και γενικά
τι κοστίζει κάθε Βουλευτής εις βάρος των
φορολογουμένων .
Επισημαίνω ότι την 6.10.2011 η Βουλευτής
κ.Πιπιλή στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA τόσο
στο μεσημβρινό, όσο και στο βραδινό δελτίο

(ώρα 8.10) ζήτησε εντόνως την κατάργηση
των προνομίων των Βουλευτών.
Όταν οι κ.κ.Βουλευτές αποφασίζουν μέτρα
εις βάρος μισθωτών και συνταξιούχων,
καταργούν
συμβάσεις,
επιδόματα,
αφορολόγητα όρια και μας σπρώχνουν σε
ανέχεια, θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί
δικαιούνται να έχουν δύο τρεις ίσως και
τέσσερις συντάξεις ο καθένας.
Διαβάζω ότι ορισμένοι πολιτικοί ζητούν
την σύγκλιση συμβουλίου των πρώην
πρωθυπουργών. Και ερωτώ τι θα γίνει; Οι
πρώην Πρωθυπουργοί ως πολιτικοί δεν
είναι συνυπεύθυνοι για την οικονομική
κατάσταση που έφεραν την πατρίδα μας;
Διότι στην κατάσταση αυτή φθάσαμε από
την μεταπολίτευση και μετά αφού όταν
έφυγε η ΧΟΥΝΤΑ άφησε μηδέν Δημόσιο
χρέος και από όσα γνωρίζω ουδείς από την
ΧΟΥΝΤΑ δικάστηκε για διασπάθιση ή αρπαγή
Δημοσίου χρήματος. (Αντιθέτως σήμερα
αλληλοκατηγορούνται τα δύο μεγάλα κόμματα
για διασπάθιση και αρπαχτές).
Η ΟΣΤΟΕ τι μέτρα έχει πάρει μέχρι σήμερα
για την αντιμετώπιση (ΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ)
της λαίλαπας που έπεσε στα κεφάλια μας,
όχι θεωρίες αλλά ουσιαστικά και πρακτικά και
εάν έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες προς
αρμοδίους και αναρμοδίους τι απάντηση έλαβε.
Ελπίζοντας κ.Πρόεδρε ότι η επιστολή μου
θα κριθεί θετικά.
Διατελώ φιλικώτατα
ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ

-Μην τηλεφωνείτε συχνά και πολλή ώρα.
-Περιορίστε τις λιπαρές τροφές και την
κατανάλωση αλκοόλ.
-Κάντε γυμναστική και περπάτημα.
-Μην αμελείτε την ξεκούρασή σας.
Λένε για πολλά βότανα και το κάρυ, βοηθούν
την καλή μνήμη.
(Από τον συν/φο Νικολάου Απόστολο)

ΘΕΛΩ

Θέλω να επεκταθώ...
να εισχωρήσω στις τραυματισμένες
ρίζες των διψασμένων χωμάτων
να τις ποτίσω.
Θέλω να διαγράψω την παράξενη
τροχιά των μετεωριτών
να σταματήσω την καταστροφική τους πτώση.
Θέλω ν’αφουγκραστώ την αιώνια σιωπή
της μοίρας μου
να την αλλάξω
αυτή η μοίρα είναι δική μου
να την ορίζω.
Θέλω των γρύλων το γρύλισμα
τ’αηδονιών τ’αηδόνισμα,
και όλων των πουλιών τις φωνές
εγώ να συνθέσω.
Θέλω να εισχωρήσω στα χαλάσματα
στα ερείπια των σεισμών και των πολέμων
της φύσης ή των ανθρώπων τερατουργήματα
να ισοπεδώσω όσα απόμειναν
να οργώσω τη γη να την σαρώσω.
Δεν είναι άγονη η γη.
Δεν θέλω να μοιράσω την πείνα
κι ούτε τους ανθρώπους να εξισώσω
τους πεινασμένους να χορτάσω
κι όλους μαζί να τους φιλιώσω.
Θέλω να απαλύνω τις οδύνες μου
να διευρύνω τις ηδονές μου.
Θέλω να γίνω
αυτό που δεν υπήρξα ποτέ.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ
(Απο την συλλογή «Απο-μυθο-ποίηση»)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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To βήμα των συναδέλφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Συνάδελφοι που επιθυμούν να στείλουν άρθρα ή οτιδήποτε για δημοσίευση στην σελίδα των
συναδέλφων, μπορούν να τα στεί-λουν ενυπογράφως στο email του Συλλόγου ssalpha8@otenet.
gr με την ένδειξη για την εφημερίδα μας ή να τα προσκομίσουν γραμμένα σε γραφομηχανή ή
computer.
Σημειώνεται ότι άρθρα ή κείμενα υβριστικά δεν θα δημοσιεύονται.

Ανακοινώσεις
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 28
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΤ
Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της εξαγγελίας της
Κυβέρνησης για την παραγγελία
σύνταξης αναλογιστικών μελετών
στα επικουρικά Ταμεία, το αρμόδιο
Υπουργείο επιχειρεί με το γνωστό τρόπο
να συμψηφίσει τα ελλείμματα διαφόρων
φορέων με τα αντίστοιχα πλεονάσματα
άλλων.
Όπως είναι γνωστό η ένταξη των
ασφαλισμένων της πρ. Πίστεως στο
ΕΤΑΤ έγινε βάσει του νόμου 3371/2005

διατηρώντας όμως την επιμέρους
αυτοτέλεια του σχετικού λογαριασμού
που τοποθετούνται οι εισφορές των
ασφαλισμένων, της Τράπεζας καθώς και
τα ποσά που αναλογούν
ετησίως σύμφωνα με την
Οικο-νομική μελέτη του
2007.
Η επιχείρηση σύνταξης
ενιαίας
αναλογιστικής
μελέτης για το σύνολο
του ΕΤΑΤ δεν μπορεί
νομικά να ισχύσει και
να θεωρηθεί ότι το ασφαλιστικό του
κεφάλαιο είναι ομοιο-γενές και ενιαίο,
αλλά θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κάθε
επιμέρους λογαριασμός αυτοτελώς.
Προκειμένου έγκαιρα να αντιμετωπισθεί αυτή η παράνομη διαδικασία κατα-

θέσαμε στα συναρμόδια Υπουργεία
(Οικονομικών και Κοινωνικής απασχόλησης), καθώς και στο ΝΠΔΔ ΕΤΑΤ
εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση των
καθηγητών Ν. Αλιπράντη,
Γ. Κατρού-γκαλου και
του Νομικού Συμβούλου
κ. Λουκά Αποστολίδη
(πρ. Αντιπρόεδρος της
Βουλής) που δείχνει με
κατηγορηματικό τρόπο
ότι πρέπει να ληφθεί υπ’
όψιν η αυτοτέλεια των
επιμέρους λογαριασμών των Ταμείων.
Παράλληλα ζητήσαμε συνάντηση με
τους αρμόδιους Υπουργούς.
Είναι φυσικό ότι σε περίπτωση
που δεν υιοθετηθούν οι θέσεις
μας θα προχωρήσουμε σε όλες τις

δικαστικές ενέργειες προκειμένου
να διασφαλίσουμε τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των μελών μας και των
Συνταξιούχων.
Τέλος αυτή η πρωτοβουλία είναι η
μόνη που διασφαλίζει και την αυτοτέλεια
του λογαριασμού και της περιουσίας
των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε
περίπτωση ένταξής τους στο ΕΤΑΤ, που
είναι και η μοναδική λύση για τη σωτηρία
του Ταμείου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ ΛΑΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Σημ. Το πλήρες κείμενο της
γνωμοδότηση δημοσιεύεται στο site του
Συλλόγου μας www.sab.gr

Συμφωνία με Όραμα
και Προοπτική
Ημερομηνία 29/08/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.27
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011
Συμφωνία με όραμα και προοπτική
Συνάδελφοι,
Για μεγάλο χρονικό διάστημα βιώνουμε μία πρωτοφανή κρίση που στο
πέρασμά της σαρώνει τα πάντα, με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους.
Θα περίμενε κανείς ότι η σωστή και υπεύθυνη αντιμετώπιση αυτής της
κατάστασης θα μπορούσε να μας οδηγήσει πάλι στο δρόμο της ανάπτυξης
και της δημιουργίας, αφού μόνο έτσι θα μπορούσε η χώρα μας να ανακτήσει
και πάλι τη χαμένη της αξιοπιστία.
Αντ’ αυτού όλο το τελευταίο διάστημα βιώσαμε την προχειρότητα
ενός κράτους που ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλα θέματα με την
ελαφρότητα άλλων εποχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αντιμετώπιση
ενός βασικού πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας όπως η Ναυτιλία που έγινε
αντικείμενο διαμάχης υπουργών για τη διατήρηση ή όχι του χαρτοφυλακίου
του.
Κάπως έτσι αντιμετωπίσθηκε και το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα,
που ήταν και παραμένει σοβαρό, υπεύθυνο, συντηρητικό, αποτελεί τον
βασικό πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας στηρίζοντας την Ελληνική
Επιχειρηματικότητα προσφέροντας όμως, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες, στο Δημόσιο συμφέρον αφού πρέπει να παραδεχθούμε ότι
αναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ευθύνες και υποχρεώσεις για λογαριασμό
ενός ανεπαρκούς κρατικού μηχανισμού.
Οι πληροφορίες και οι φήμες περί δήθεν κρατικοποίησης των μεγάλων
ιδιωτικών Τραπεζών δημιούργησαν ένα κλίμα απαξίωσης, ιδίως τις
τελευταίες ημέρες, δίνοντας την εντύπωση μιας συνολικής κατάρρευσης
με απρόβλεπτες συνέπειες.
Μια τέτοια εξέλιξη φάνταζε πραγματικά ως εφιάλτης αφού η ζημιά θα ήταν
τεράστια για το σύνολο των εργαζόμενων στις Τράπεζες, για τους μετόχους,
τους πελάτες και φυσικά για όλες τις μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις
κλείνοντας παράλληλα την πόρτα σ’ αυτό που κατέκτησε το Ελληνικό Τραπεζικό
σύστημα δηλαδή την ισχυρή του παρουσία στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη
περιοχή, αναγκαίο πράγμα κυρίως για γεωστρατηγικούς λόγους.
Σ’ αυτήν την κρίσιμη καμπή ανακοινώθηκε μια ιστορική συμφωνία των
δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών Τραπεζών της χώρας (Alpha Bank – Eurobank) που ανοίγει νέους ορίζοντες όχι μόνο για το Ελληνικό Τραπεζικό
σύστημα αλλά συνολικά για την Ελληνική Οικονομία αφού για πρώτη φορά
μετά την υπογραφή του μνημονίου θα μετέχουν επενδυτικά κεφάλαια του
εξωτερικού.
Αυτή η μεγάλη συμφωνία πρέπει να αντιμετωπισθεί ανάλογα από όλους.
Είναι μία διαδικασία με όραμα για κάτι πολύ μεγάλο, πρωτόγνωρο που θα
διαμορφώσει όρους ασφαλείας και σιγουριάς για όλους.
Έτσι το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Έτσι πρέπει να αντιμετωπισθεί από
όλους τους εργαζόμενους και στις δύο Τράπεζες.
Αν έτσι αντιμετωπισθεί, τότε εμείς οι εργαζόμενοι απαντάμε και στα
μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν για τις θέσεις εργασίας και την
επαγγελματική μας προοπτική.
Η διασφάλιση της εργασίας μας και των κατακτήσεών μας περνά μέσα
από την εδραίωση και την επιτυχία αυτού του μεγάλου εγχειρήματος.
Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με ευθύνη, αισιοδοξία και σιγουριά
χωρίς μίζερες προσεγγίσεις και αφορισμούς.
Η ενότητά μας και η υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που θα
προκύψουν αλλά κυρίως η πίστη μας είναι το πρώτο μεγάλο κέρδος της νέας
Τράπεζας που θα λειτουργήσει με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον και φυσικά
το συμφέρον των πελατών της, των μετόχων της και του προσωπικού της.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
1.Του Δημήτρη Καλογήρου, κατοίκου Αθηνών οδός Σολωμού 20.
2.Του Τάσου Γκιάτη, κατοίκου Αθηνών ,οδός Ιπποκράτους 23
ΠΡΟΣ
1.Tον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης,
Γ.Κουτρουμάνη, εποπτεύοντος υπουργού του Ταμείου Ασφάλισης
Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(ΤΑΥΤΕΚΩ ) κάτοικο Αθηνών οδός Πειραιώς 40.
2. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ )» που εδρεύει στην Αθήνα ,οδός
Πατησίων αριθ.54 νομίμως εκπροσωπούμενου απο τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. αυτού κ.Χ.Μπουρσανίδη .
Ο πρώτος από εμάς είμαι Πρόεδρος του Συλλόγου
Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος ,που αποτελεί
την αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζομένων στην εν λόγω τραπεζική επιχείρηση. Ο δεύτερος
από εμάς είμαι Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank
που αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση
των εργαζομένων στην εν λόγω τραπεζική επιχείρηση.Τόσο
εμείς ,όσο και τα μέλη των σωματείων μας υπαγόμαστε ,από της
προσλήψεως μας,ως προς την ασφάλιση ασθενείας στους όρους
,προυποθέσεις και λοιπές καταστατικές ρυθμίσεις του Ταμείου
Ασφλίσεως Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως – Γενικής – Αμέρικαν
Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) ,(εξαιρούμενοι απο την αντίστοιχη ασφάλιση
του ΙΚΑ), το οποίο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και προβλέψεις
του ν.3655/2008 εντάχθηκε ,ως αυτοτελής Τομέας ,στο ιδρυθέν
με το νόμο αυτό Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Κατά το χρόνο ένταξής του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ
(1.10.2008) ήταν ένα εξαιρετικά εύρωστο ταμείο και λόγω του
τρόπου διοίκησης παρουσίαζε ετησίως σημαντικά κέρδη και αύξηση
του ασφαλιστικού του κεφαλαίου, ήταν δε ένα από τα λίγα ταμεία
που λειτουργούσε εύρυθμα και εξυπηρετούσε αποτελεσματικά και
ουσιαστικά τους ασφαλισμένους του.
Οι όροι και προυποθέσεις που προβλέπονται στις καταστατικές
διατάξεις του Ταμείου αποτελούν όρους των επιμέρους ατομικών
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και μελών μας, οι οποίοι
έχουν νόμιμη αξίωση απαίτησης των παροχών και λοιπών όρων που
προβλέπουν οι καταστατικές του διατάξεις.
Από την ένταξη όμως του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ , οι
ασφαλισμένοι μεταξύ αυτών και τα μέλη μας ,αντιμετωπίζουν
πλήθος προβλημάτων,που προκαλούν συνεχή ταλαιπωρία και
ουσιαστικά ακυρώνουν την ασφάλιση ,αφου τους στερούν παροχές
που δικαιούνται και λαμβάνουν και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λ.Κηφισίας 1-3 & Λ.Αλεξάνδρας
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
1.Του Δημήτρη Καλογήρου, κατοίκου Αθηνών
οδός Σολωμού 20
2.Του Τάσου Γκιάτη , κατοίκου Αθηνών , οδός
Ιπποκράτους 23.
Ο πρώτος από εμάς είμαι Πρόεδρος
του
Συλλόγου
Υπαλλήλων
Γενικής
Τράπεζας της Ελλάδος ,που αποτελεί την
αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση
των εργαζομένων στην εν λόγω τραπεζική
επιχείρηση. Ο δεύτερος από εμάς είμαι
Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού Alpha
Bank που αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην
εν λόγω τραπεζική επιχείρηση.Τόσο εμείς ,όσο
και τα μέλη των σωματείων μας υπαγόμαστε ,από
της προσλήψεως μας,ως προς την ασφάλιση
ασθενείας στους όρους ,προυποθέσεις και
λοιπές καταστατικές ρυθμίσεις του Ταμείου
Ασφλίσεως Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως
– Γενικής – Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
,(εξαιρούμενοι απο την αντίστοιχη ασφάλιση
του ΙΚΑ), το οποίο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
και προβλέψεις του ν.3655/2008 εντάχθηκε
,ως αυτοτελής Τομέας ,στο ιδρυθέν με το νόμο
αυτό Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών
και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Σημειώνω ότι ο πρώτος από εμάς κατά το χρόνο
υποβολής της παρούσας είμαι και μέλος του Δ.Σ.
του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Κατά το χρόνο ένταξής του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
στο ΤΑΥΤΕΚΩ (1.10.2008) ήταν ένα εξαιρετικά
εύρωστο ταμείο και λόγω του τρόπου διοίκησης
παρουσίαζε ετησίως σημαντικά κέρδη και αύξηση
του ασφαλιστικού του κεφαλαίου, ήταν δε ένα από
τα λίγα ταμεία που λειτουργούσε εύρυθμα και
εξυπηρετούσε αποτελεσματικά και ουσιαστικά
τους ασφαλισμένους του.
Οι όροι και προυποθέσεις που
προβλέπονται στις καταστατικές διατάξεις
του Ταμείου αποτελούν όρους των επιμέρους

τη ζωή τους.
Το άμεσο πρόβλημα έγκειται στην τεράστια έλλειψη
του αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα (πρώην
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού. Ειδικότερα,
ενω ο αριθμός των ασφαλισμένων έχει αυξηθεί από της εντάξεως
του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ από 64.100 σε 66.800 μέλη, το μεν
διοικητικό προσωπικό έχει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μειωθεί
από εβδομήντα τρία σε εξήντα δύο άτομα, ενώ οι ιατροί – ελεγκτές
μειώθηκαν από δέκα σε επτά .Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ προ της
ένταξης του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ οι κινήσεις στο Ταμείο ήταν κατά μέσο όρο
150 ημερησίως, σήμερα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 400 περίπου
ημερησίως, οι οποίες πρέρει να διενεργούνται από το μειωμένο
αυτό προσωπικό, πράγμα ουσιαστικά αδύνατον. Αποτέλεσμα, ο
συνωστισμός ασφαλισμένων στις υπηρεσίες σας, η αδυναμία τους
να εξυπηρετηθούν και, συνακόλουθα , η καθυστέρηση επί μήνες
να εισπράξουν χρήματα που έχουν δαπανήσει και δικαιούνται να
εισπάξουν από το Ταμείο, καθώς και η αδυναμία να καλύψουν
έγκαιρα τις ανάγκες τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με
τους κινδύνους που τούτο συνεπάγεται.
Επίσης καθυστερεί αδικαιολόγητα η σύναψη των ενιαίων
συμβάσεων με Νοσοκομεία, ιατρούς και φαρμακεία, με
αποτέλεσμα να επιτείνεται η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και να
επιδεινώνονται οι κίνδυνοι για αυτούς.
Παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις, διαμαρτυρίες και
οχλήσεις μας, τα ανωτέρω σοβαρά προβλήματα υπολειτουργίας του
ταμείου επιδεινώνονται. Το διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό
που έχει αποχωρήσει, δεν έχει αντικατασταθεί είτε με αποσπάσεις
άλλων υπαλλήλων από τις Τράπεζες, είτε με μετατάξεις από
άλλους φορείς του δημσίου τομέα, είτε με νέες προσλήψεις,
προκειμένου να καλυφθούν οι αντικειμενικές και επιτακτικές
ανάγκες των ασφαλισμένων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Πέραν αυτών, οι ασφαλισμένοι της επαρχίας υφίστανται
ακόμη δυσμενέστερη μεταχείριση και τα προβλήματά τους
είναι περισσότερο οξυμένα, καθώς εκεί δεν συνάπτονται καν
συμβάσεις με ιατρούς και φαρμακεία, οι δε ασφαλισμένοι είναι
αναγκασμένοι να πληρώνουν οι ίδιοι τους θεράποντες ιατρούς
για τις υπηρεσίες τους ,αλλά και τα φαρμακεία για τα φάρμακα
που χρειάζεται να προμηθευτούν και,εν συνεχεία, αναμένουν επί
μήνες την έγκριση και την απόδοση σ’αυτούς των χρημάτων που
κατέβαλαν ,κατά το μέρος που το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να
επωμισθεί .Παρά την οφθαλμοφανή άνιση, δυσμενή μεταχείριση
των ασφαλισμένων αυτών και παρά τις διαμαρτυρίες μας για
το γεγονός αυτό, η διοίκηση του Ταμείου αδρανεί και αρνείται
να εφαρμόσει και για τους ασφαλισμένους του στην επαρχία τα
ισχύοντα στην Αθήνα,τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη, αρνείται
δηλαδή η διοίκηση του Ταμείου να συνάψει ανάλογες συμβάσεις με
ιατρούς και φαρμακευτικούς συλλόγους της επαρχίας, ούτως ώστε

ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
και μελών μας, οι οποίοι έχουν νόμιμη αξίωση
απαίτησης των παροχών και λοιπών όρων που
προβλέπουν οι καταστατικές του διατάξεις.
Από την ένταξη όμως του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
στο ΤΑΥΤΕΚΩ , οι ασφαλισμένοι μεταξύ αυτών
και τα μέλη μας ,αντιμετωπίζουν πλήθος
προβλημάτων,που προκαλούν συνεχή ταλαιπωρία
και ουσιαστικά ακυρώνουν την ασφάλιση ,αφου
τους στερούν παροχές που δικαιούνται και
λαμβάνουν και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και
τη ζωή τους.
Το άμεσο πρόβλημα έγκειται στην τεράστια
έλλειψη του αναγκαίου για την εύρυθμη
λειτουργία του τομέα (πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού.
Ειδικότερα, ενω ο αριθμός των ασφαλισμένων
έχει αυξηθεί από της εντάξεως του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
στο ΤΑΥΤΕΚΩ από 64.100 σε 66.800 μέλη, το μεν
διοικητικό προσωπικό έχει κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα μειωθεί από εβδομήντα τρία σε εξήντα
δύο άτομα, ενώ οι ιατροί – ελεγκτές μειώθηκαν
από δέκα σε επτά .Είναι χαρακτηριστικό ότι
ενώ προ της ένταξης του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ οι
κινήσεις στο Ταμείο ήταν κατά μέσο όρο 150
ημερησίως, σήμερα ανέρχονται κατά μέσο όρο
σε 400 περίπου ημερησίως, οι οποίες πρέρει να
διενεργούνται από το μειωμένο αυτό προσωπικό,
πράγμα ουσιαστικά αδύνατον. Αποτέλεσμα, ο
συνωστισμός ασφαλισμένων στις υπηρεσίες
σας, η αδυναμία τους να εξυπηρετηθούν και,
συνακόλουθα , η καθυστέρηση επί μήνες να
εισπράξουν χρήματα που έχουν δαπανήσει και
δικαιούνται να εισπάξουν από το Ταμείο, καθώς
και η αδυναμία να καλύψουν έγκαιρα τις ανάγκες
τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με τους
κινδύνους που τούτο συνεπάγεται.
Επίσης καθυστερεί αδικαιολόγητα η σύναψη
των ενιαίων συμβάσεων με Νοσοκομεία, ιατρούς
και φαρμακεία, με αποτέλεσμα να επιτείνεται
η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και να
επιδεινώνονται οι κίνδυνοι για αυτούς.
Παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις,
διαμαρτυρίες και οχλήσεις μας, τα ανωτέρω
σοβαρά προβλήματα υπολειτουργίας του ταμείου

οι ασφαλισμένοι της επαρχίας να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης
με αυτούς της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι και σήμερα
δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης ο ενιαίος
προυπολογισμός του ΤΑΥΤΕΚΩ για το έτος 2011.Είναι πλέον
άμεσος και ορατός ο κίνδυνος αδυναμίας του Ταμείου να εκδώσει
εντάλματα πληρωμών με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να
στερηθούν παροχές που δικαιούνται και επιτακτικά χρειάζονται.
Επειδή τα ανωτέρω προβλήματα διογκώνονται και οι κίνδυνοι
για τους ασφαλισμένους πολλαπλασιάζονται, διαμαρτυρόμαστε
για τούτο εντόνως, σας θέτουμε προ των ευθυνών σας και σας
καλούμε να ενεργήσετε άμεσα για την κάλυψη των αναγκών του
ταμείου σε διοικητικό και ιατρικό προσωπικό, την επίσπευση
σύναψης συμβάσεων με Νοσοκομεία, ιατρούς και φαρμακευτικούς
συλλόγους, ούτως ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το
Ταμείο και να καλυφθούν οι ανάγκες των ασφαλισμένων, όπως
επίσης να δρομολογήσετε άμεσα την ίδια διαδικασία και για τους
ασφαλισμένους της επαρχίας, προκειμένου να τύχουν και οι
ασφαλισμένοι αυτοί ίσης μεταχείρισης με τους ασφαλισμένους της
Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Τέλος ζητάμε να ληφθεί μέριμνα ώστε να λειτουργήσουν
επιμέρους μονάδες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του νομού
Αττικής σε κεντρικά σημεία προκειμένου να διασφαλιστεί η
καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων
ασφαλισμένων .
Διαφορετικά σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη
ενέργεια για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των μελών μας.
Ήδη σας ενημερώνουμε ότι θα προσφύγουμε προς τούτο στον
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης .
Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας, αρμόδιος
Δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς
1.Tον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης,
Γ.Κουτρουμάνη, εποπτεύοντος υπουργού του Ταμείου Ασφάλισης
Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(ΤΑΥΤΕΚΩ ) κάτοικο Αθηνών οδός Πειραιώς 40.
2. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ )» που εδρεύει στην Αθήνα ,οδός
Πατησίων αριθ.54 νομίμως εκπροσωπούμενου απο τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. αυτού κ.Χ.Μπουρσανίδη
για γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει
αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.
Αθήνα 4 Αυγούστου 2011
Πρόεδρος Εργαζομένων Alpha Bank
Τάσος Γκιάτης
Πρόεδρος Εργαζομένων Γενικής Τράπεζας
Δημητρης Καλόγηρος

επιδεινώνονται. Το διοικητικό και υγειονομικό
προσωπικό που έχει αποχωρήσει, δεν έχει
αντικατασταθεί είτε με αποσπάσεις άλλων
υπαλλήλων από τις Τράπεζες, είτε με μετατάξεις
από άλλους φορείς του δημσίου τομέα, είτε με
νέες προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν
οι αντικειμενικές και επιτακτικές ανάγκες των
ασφαλισμένων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Πέραν αυτών, οι ασφαλισμένοι της επαρχίας
υφίστανται ακόμη δυσμενέστερη μεταχείριση και
τα προβλήματά τους είναι περισσότερο οξυμένα,
καθώς εκεί δεν συνάπτονται καν συμβάσεις
με ιατρούς και φαρμακεία, οι δε ασφαλισμένοι
είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν οι ίδιοι τους
θεράποντες ιατρούς για τις υπηρεσίες τους ,αλλά
και τα φαρμακεία για τα φάρμακα που χρειάζεται
να προμηθευτούν και,εν συνεχεία, αναμένουν
επί μήνες την έγκριση και την απόδοση σ’αυτούς
των χρημάτων που κατέβαλαν ,κατά το μέρος
που το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να επωμισθεί
.Παρά την οφθαλμοφανή άνιση, δυσμενή
μεταχείριση των ασφαλισμένων αυτών και παρά
τις διαμαρτυρίες μας για το γεγονός αυτό, η
διοίκηση του Ταμείου αδρανεί και αρνείται να
εφαρμόσει και για τους ασφαλισμένους του στην
επαρχία τα ισχύοντα στην Αθήνα,τον Πειραιά και
την Θεσσαλονίκη, αρνείται δηλαδή η διοίκηση
του Ταμείου να συνάψει ανάλογες συμβάσεις
με ιατρούς και φαρμακευτικούς συλλόγους της
επαρχίας, ούτως ώστε οι ασφαλισμένοι της
επαρχίας να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης
με αυτούς της Αθήνας, του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης.
Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι
και σήμερα δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργείο
Απασχόλησης ο ενιαίος προυπολογισμός του
ΤΑΥΤΕΚΩ για το έτος 2011.Είναι πλέον άμεσος
και ορατός ο κίνδυνος αδυναμίας του Ταμείου να
εκδώσει εντάλματα πληρωμών με αποτέλεσμα
οι ασφαλισμένοι να στερηθούν παροχές που
δικαιούνται και επιτακτικά χρειάζονται.
Επειδή τα ανωτέρω προβλήματα διογκώνονται
και οι κίνδυνοι για τους ασφαλισμένους
πολλαπλασιάζονται, ζητάμε στο πλαίσιο της
εκ του νόμου απορρέουσας ελεγκτικής σας

αρμοδιότητας να εξετάσετε τα ανωτέρω
προβλήματα και να προβείτε σε κάθε νόμιμη
ενέργεια.
Αθήνα 4 Αυγούστου 2011
Πρόεδρος Εργαζομένων Alpha Bank
Τάσος Γκιάτης
Πρόεδρος Εργαζομένων Γενικής Τράπεζας
Δημητρης Καλόγηρος
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Εκδηλώσεις που έγιναν
Εκδρομή
των Συναδέλφων
της Θεσσαλονίκης
Oι συνάδελφοι πραγματοποίησαν 4ήμερη
εκδρομή στο Πόρτο Χέλι με κρουαζιέρα στην
Ύδρα, Σπέτσες, Γαλατά-Πόρο, επίσκεψη σε
Επίδαυρο, και Ναύπλιο
Φωτογραφία των Συναδέλφων μπροστά στο
Ιστορικό Μουσείο Ύδρας (Η ξενάγηση έγινε
από τον κ.Παναγιώτη Τσιτσιζά συνεργάτη
της Alpha Bank γιατί στο μουσείο υπάρχουν
εκθέματα προσφοράς κ.Κωστόπουλου ).
Επίσης οι σύναδελφοι πραγματοποίησαν
με μεγάλη επιτυχία και ικανοποιητική
συμμετοχή 2ήμερη εκδρομή στα Γιάννενα
και Σύβοτα.

Εκδρομή στην Βουλγαρία
Ομάδα συναδέλφων επισκέφθηκε την Βουλγαρία για 5 ημέρες και περιηγήθηκε
στην Φιλιππούπολη ,Σόφια, το Μοναστήρι της Ρίλας και το Σαντάνσκι από το οποίο
είναι και η σχετική φωτογραφία.

Απο την πρωινή συγκέντρωση των συναδέλφων
στον Ιστιοπλοικό Όμιλο Θεσσαλονίκης

Εκδρομές που θα γίνουν

4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
- Μόνο ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
Για ψώνια και για Spa
Aναχώρηση 12/12/2011

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Ο Σύλλογος διοργανώνει μονοήμερη
εκδρομή στο Ναύπλιο την 3/12/2011 ημέρα
Σάββατο.
Η συμμετοχή κοστίζει 10 ευρώ. Δηλώσεις
συμμετοχής στον Σύλλογο μέχρι 24/11/2011
το αργότερο. (συν. Δημ. Μέγγουλης)

Τιμή κατ’ άτομο 245 ευρώ
Ξενοδοχείο «PARK PIRIN HOTEL» 5 αστέρων και SPA
Mε ημιδιατροφή
Τρόπος Πληρωμής
Με το κλείσιμο των θέσεων.........................50 ευρώ
10 ημέρες πριν την αναχώρηση............................35
1η μηνιαία δόση....................................................40
2η μηνιαία δόση....................................................40
3η μηνιαία δόση....................................................40
4η μηνιαία δόση....................................................40

5 ΗΜΕΡΕΣ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
– ΓΙΑΝΝΕΝΑ- ΜΕΤΣΟΒΟ
Αναχώρηση 26/11/2011
Τιμή κατ’ άτομο 295 ευρώ
Ξενοδοχείο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ» 5 αστέρων
Mε πρωινό και ένα γεύμα (Μπουφέ) καθημερινά
Τρόπος Πληρωμής
Με το κλείσιμο των θέσεων.................................. 50 ευρώ
10 ημέρες πριν την αναχώρηση..................................... 65
1η μηνιαία δόση............................................................. 45
2η μηνιαία δόση............................................................. 45
3η μηνιαία δόση............................................................. 45
4η μηνιαία δόση............................................................. 45

Noμικό βήμα
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
«ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ»
Α. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ή Δικαστήριο του Στρασβούργου,
όπως είναι ευρύτερα γνωστό, είναι ένα διεθνές
δικαιοδοτικό όργανο και μάλιστα ο πρώτος
σε διεθνές επίπεδο δικαστικός μηχανισμός
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Ε.Δ.) εξετάζει
προσφυγές υπηκόων πολιτών εκάστου Κράτους
και αλλοδαπών που διαμένουν στην Επικράτεια
του - αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων,
ενώσεων, προσώπων( πχ. σωματείο συνταξιούχων), ή ακόμα και ομάδων που παραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωμάτων που
διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρέχει δηλαδή την
δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής
προσφυγής μετά την εξάντληση των εσωτερικών
ένδικων μέσων, ενώ δεν μπορεί να προσφύγει
σε αυτό δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων είναι μία διεθνής συνθήκη στον
κόσμο καθώς διαθέτει ένα πλήρη μηχανισμό
ελέγχου εφαρμογής της, που κινητοποιείται
μέσω ατομικής προσφυγής και είναι προσβάσεως
σε 800 περίπου εκατ. Ευρωπαίους τα δε Κράτη
που προσεχώρησαν σ’ αυτήν ανέλαβαν την
υποχρέωση να σέβονται ορισμένα θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά
αναφέρονται στην σύμβαση καθώς και σε
τέσσερα ακόμη πρόσθετα πρωτόκολλα (τα 1,
4, 6 και 7) που έχουν επικυρωθεί επίσης από
τα Κράτη, με αποτέλεσμα η Σύμβαση με τα
πρόσθετα πρωτόκολλα της να έχει ενσωματωθεί
πλήρως από τα εθνικά δίκαια που την έχουν
κυρώσει. Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση με
τον ν. 2329/1953 και εν συνεχεία επικύρωσε
και τα σχετικά πρωτόκολλα. Κατά συνέπεια η
ΕΣΔΑ αποτελεί μέρος του εθνικού μας δικαίου (
άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος) και δεσμεύει
απόλυτα την νομοθετική εξουσία , την Διοίκηση
και τα Δικαστήρια.
Τα προστατευόμενα από τη σύμβαση και
τα πρωτόκολλα, συνοπτικώς δικαιώματα
είναι: Δικαίωμα στη Ζωή, την Ελευθερία, την
Ασφάλεια, την Δίκαιη Δικαστική Προστασία,
στο Τεκμήριο Αθωότητας, στο Σεβασμό στην
Προσωπική Ζωή, την Οικογενειακή Ζωή, την
Κατοικία, την Αλληλογραφία, στην Ελευθερία
Σκέψης και Συνείδησης, στην Επιλογή Λατρείας
και Θρησκείας, στις Ελευθερίες ‘Έκφρασης,
Γνώμης και Συνεταιρίζεσθαι, Γάμου και
Οικογενείας, Αποτελεσματικής Προσφυγής,
Προστασίας Περιουσίας, Μόρφωσης και
Παιδείας, Ελευθέρων Δημοκρατικών Εκλογών,
Μυστικών Εκλογών, Ελευθερίας ‘Έκφρασης
Λαϊκής Θέλησης, καθώς και οι απαγορεύσεις
Βασανιστηρίων,
Δουλείας,
Αναγκαστικής
Εργασίας, Επιβολής Ποινής χωρίς νόμο και
Δίκη, Διακρίσεων στην απόλαυση Δικαιωμάτων
και Ελευθεριών της Σύμβασης, Κατάχρησης
εξουσίας, περιορισμού δικαιωμάτων και
ελευθεριών μεγαλύτερων των προβλεπομένων.
Σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Ε.Δ.) είναι
αν παραβιασθεί οποιοδήποτε δικαίωμα,
προστατευόμενο από την Ε.Σ.Δ.Α., από
οποιοδήποτε
αρχή
Κράτους-μέλους
(νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική) να επιβάλει
επανόρθωση και χρηματική αποζημίωση, σαν
αποτέλεσμα της διεθνούς ευθύνης του Κράτους.
Πιο συγκεκριμένα αν ένα άτομο κρίνει ότι ένα
Κράτος-μέλος παραβίασε σε βάρος του ένα από
τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα, μπορεί
να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει μόνο
προσφυγές που σχετίζονται με τα δικαιώματα
που αναφέρονται στη Σύμβαση (ΕΣΔΑ) και
τα Πρωτόκολλα, αποκλειομένου κάθε άλλου
λόγου προσφυγής. Ενώ σε καμία περίπτωση
δεν αποτελεί Δικαστήριο ανωτέρου βαθμού (π.χ
Εφετείο) στο οποίο προσφεύγει κάποιος για
να προσβάλει αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων
ούτε και μπορεί να ανατρέψει ή τροποποιήσει
τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων όταν
αυτές έχουν παραβιάσει μόνο το εσωτερικό
δίκαιο χωρίς να έχουν παραβιάσει και την ΕΣΔΑ.
Το ως άνω Δικαστήριο δέχεται προσφυγές
μόνο εναντίον Κρατών-μελών και μόνο για

θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
Δημοσίας Αρχής (Κοινοβουλίου, Διοίκησης,
Δικαστηρίων κλπ) ενός από τα Κράτη, ενώ
δεν εξετάζει προσφυγές που στρέφονται κατά
ιδιωτών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Βασική βέβαια προϋπόθεση προκειμένου το
άτομο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί το να έχει
προηγουμένως
εξαντλήσει όλα
τα ένδικα και
άλλα μέσα που
κατά το Δίκαιο
του
Κράτους
κατά του οποίου
προσφεύγει, θα
μπορούσαν
να
επανορθώσουν
την
κατάσταση
για την οποία
παραπονείται.
Αυτό σημαίνει ότι ο
πολίτης θα πρέπει
προηγουμένως
να υποβάλει την
υπόθεσή
του
ενώπιον
του
Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχει αρμοδιότητα
να εξετάσει την υπόθεσή του. Ο πολίτης θα
πρέπει να έχει κάνει ορθή χρήση των ενδίκων
μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να έχει
συμμορφωθεί με τους δικονομικούς κανόνες και
να έχει τηρήσει τις επιβαλλόμενες δικονομικές
προθεσμίες.
Κατά συνέπεια, αφού εκδοθεί η απόφαση
του ανωτάτου Δικαστηρίου (Άρειος Πάγος, ΣτΕ
κλπ) παρέχεται προθεσμία έξι (6) μηνών εντός
της οποίας πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο δεν μπορεί να εξετάσει μια υπόθεση
παρά μόνο αν έχουν υποβληθεί με σαφήνεια
τα πραγματικά περιστατικά και η νομική πλοκή
της υπόθεσης έστω και περιληπτικά μέσα στην
εξάμηνη προθεσμία.
Αν επομένως θεωρήσει ο προσφεύγων ότι
η υπόθεσή του αφορά σε ένα από τα θεμελιώδη
δικαιώματα της Σύμβασης και αν πληρούνται οι
ανωτέρω όροι, μπορεί να στείλει μία επιστολή στην
Γραμματεία της Διεύθυνσης του Δικαστηρίου –
ακόμα και ταχυδρομικά – στην μητρική του γλώσσα
- στην οποία επιστολή θα εκθέτει τις παρακάτω
πληροφορίες και συγκεκριμένα :
• Σύντομη περίληψη των περιστατικών που,
κατά τη γνώμη του αιτούντος, συνιστούν
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
•
Αναφορά
των
δικαιωμάτων
που
προστατεύονται και που κατά τον αιτούντα
έχουν παραβιασθεί.
• Τα μέτρα εκείνα (ένδικα μέσα) που
χρησιμοποίησε ο αιτών για να επιτύχει την
επανόρθωση των παραβιάσεων.
• Κατάλογο των αποφάσεων που εξεδόθησαν
για την υπόθεση από μία δημόσια αρχή,
διευκρινίζοντας για κάθε απόφαση την
ημερομηνία της, περίληψη του περιεχομένου
της και την αρχή που την εξέδωσε.
Αν από την αλληλογραφία αυτή προκύπτει ότι η
υπόθεση μπορεί να καταχωρισθεί ως προσφυγή
και εφόσον ο αιτών το επιθυμεί, ο Γραμματέας
του Ε.Δ. θα αποστείλει στον αιτούντα τα σχετικά
έντυπα με τα οποία θα υποβληθεί επίσημα η
προσφυγή. Θα πρέπει επίσης να εσωκλείονται
φωτοτυπίες των αποφάσεων (τα έγγραφα δεν
επιστρέφονται, γι’ αυτό να αποστέλλονται
φωτοτυπίες και όχι πρωτότυπα). Αφού
συμπληρωθούν και υποβληθούν τα έντυπα, η
προσφυγή τίθεται υπόψη του Ε.Δ..
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με την σειρά του αποφασίζει
τελεσίδικα για την παραβίαση της σύμβασης εκ
μέρους ενός των συμβαλλομένων κρατών και σε
περίπτωση ευνοϊκής απόφασης του Δικαστηρίου
για τον προσφεύγοντα δημιουργείται δέσμευση
του εθνικού νομοθέτη να τροποποιήσει ανάλογα
την έννομη τάξη στο βαθμό που παραβιάζει την
ΕΣΔΑ. Σε περίπτωση δε που έχει διαπιστωθεί
η παραβίαση η οποία παρά την απόφαση δεν
αίρεται, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων έχει την δυνατότητα να επιδικάσει

χρηματική αποζημίωση στον πολίτη από το
συγκεκριμένο κράτος. Εάν η πράξη παραβίασης
είναι κάποιο νομοθετικό μέτρο, το Δικαστήριο
δεν έχει την εξουσία να ακυρώσει το μέτρο
αυτό αλλά μόνο να το κρίνει ως αντίθετο στην
ΕΣΔΑ και να επιδικάσει αποζημίωση σε όσους
θιγέντες από αυτό προσφύγουν στο Δικαστήριο.
Στη συνέχεια το κράτος μέλος οφείλει να
επανορθώσει την
αδικία που έγινε
στο πρόσωπο του
προσφεύγοντος.
Η εμπειρία δείχνει
ότι ακόμη και στις
πιο
δύσκολες
περιπτώσεις τα
κράτη υποχωρούν
και επανορθώνουν
την αδικία φοβούμενα την τυχόν
αποπομπή
από
το
Συμβούλιο
της
Ευρώπης.
Ακόμα και το
τουρκοκυπριακό
καθεστώς
στα
κατεχόμενα εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΕΣΔΑ. Ειδικά στην
περίπτωση που η παραβίαση έχει γίνει από
Διοικητικό Δικαστήριο η διοικητική δικονομία
προβλέπει πλέον ότι η διοικητική δίκη πρέπει
να επαναληφθεί μετά την απόφαση του ΕΣΔΑ
εφόσον αυτός που προσέφυγε στο ΕΣΔΑ
καταθέσει σχετική αίτηση εντός 90 ημερών από
την έκδοση της απόφασης του ΕΣΔΑ.
Β. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – Προστασία
Συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Όσον αφορά στην εφαρμογή του δικαίου
της ΕΣΔΑ στις αξιώσεις για κοινωνικές
παροχές - γίνεται πλέον δεκτό ότι οι αξιώσεις
αυτές δημιουργούν υπό προϋποθέσεις ένα
περιουσιακό δικαίωμα προστατευόμενο από το
άρθρο 1 του εδαφίου α του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το παραπάνω άρθρο
ορίζει ότι: “Παν φυσικό ή νομικό πρόσωπον
δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς
δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού
ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό
τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των
γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους”. Με
τη διάταξη αυτή θεσπίζεται κατ’ αρχήν γενικός
και απόλυτος κανόνας, σύμφω-να με τον οποίο
κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του
προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο
για λόγους δημόσιας ωφέλειας.
Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται
όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και
τα δικαιώματα “περιουσιακής φύσης” και τα
νομίμως κεκτημένα “οικονομικά συμφέροντα”,
με συνέπεια να καλύπτονται από τη διάταξη
αυτή και τα ενοχικής φύσης περιουσιακά
δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε
αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική
απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά
το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη
προσδοκία ότι μπορούν να ικανοποιηθούν
δικαστικά. Τέτοιες είναι και οι απαιτήσεις για
σύνταξη και κοινωνικοασφαλιστικές εν γένει
παροχές.
Επομένως σε συνέχεια του παραπάνω η
κατοχύρωση του δικαιώματος σε κοινωνική
ασφάλεια από την ΕΣΔΑ και το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο έγκειται στην υπαγωγή του, ως
περιουσιακού δικαιώματος, στην έννοια της
περιουσίας, όπως αυτή προστατεύεται στο
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
της ΕΣΔΑ. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
με σειρά αποφάσεων του αναγνώρισε καταρχάς
ότι από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
απορρέει και το δικαίωμα για απόληψη
κοινωνικών παροχών, ( βλ. ΕΔ αποφάσεις
Αζινάς κατά Κύπρου της 20.6.2002 ΕΔΚΑ
2002 σελ. 896 και Gaygusus κατά Αυστρίας
της 16.9.1996 ΕΔΚΑ 1997 σελ. 11 σελ. 529534) χωρίς ωστόσο να γεννάται αξίωση για
ορισμένο ύψος παροχών ούτε για χορήγηση
συνταξιοδοτικής παροχής ανάλογής προς τις
καταβληθείσες ασφαλιστικές παροχές, ενώ
στην συνέχεια το Δικαστήριο του Στρασβούργου

προβαίνοντας σε μια διεύρυνση της έννοιας της
περιουσίας έκρινε ότι στο κανονιστικό πεδίο του
άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
εμπίπτουν ακόμη και οι μη ανταποδοτικού
χαρακτήρα παροχές, δηλαδή και οι προνιακού
χαρακτήρα παροχές ήτοι κοινωνικές παροχές
μη συνδεόμενες με συγκεκριμένη ασφαλιστική
παροχή ( βλ. απόφαση της 30.9.2003 Υποθ.
Koua Poirrez κατά Γαλλίας και απόφαση της
4.6.2002 Υποθ. Wessels- Bergevoet κατά
Ολλανδίας).
Συνεπώς, η αναγνωριζόμενη από το
υφιστάμενο δίκαιο απαίτηση των ήδη
συνταξιούχων για καταβολή της απονεμηθείσας
σ’ αυτούς σύνταξης στο ακέραιο, η οποία
(απαίτηση προς παροχή) έχει ήδη γεννηθεί
και επομένως αποτελεί από τη γέννηση
της στοιχείο της περιουσίας τους, δεν
επιτρέπεται να περιοριστεί με μεταγενέστερη
νομοθετική ρύθμιση, εάν δεν συντρέχουν λόγοι
πραγματικής δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι να
δικαιολογούν τον περιορισμό, γιατί διαφορετικά
δεν συμβιβάζεται με το άρθρο 1 εδάφιο α του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α,
αφού τείνει σε αδικαιολόγητη αποστέρηση
προστατευόμενου απ’ αυτό περιουσιακού
αγαθού.
Σύμφωνα άλλωστε και με την νομολογία του
Ε.Σ.Δ.Α. επί επεμβάσεων στο συνταξιοδοτικό
δικαίωμα πρέπει να διατηρείται δίκαιη
ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού
συμφέροντος της κοινωνίας και της ανάγκης
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων
του ατόμου (βλ. Ε.Σ.Δ.Α. Υπόθ. Asmundsson
Απόφ. 12.10.2004 ΕΔΚΑ 2005 σελ. 95, Ε.Σ.Δ.Α.
Υπόθ. Skorkievicz, Υποθ. Domaleski Απόφ.
15.6.1999) επικεντρώνοντας περισσότερο στο
βαθμό προσβολής των θεμελιωδών ατομικών
δικαιωμάτων παρά στο βαθμό προσβολής του
δημόσιου συμφέροντος.
Ενώ ακόμα από την συνολική θεώρηση της
νομολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου
προκύπτει ότι κριτήρια όπως ο τρόπος και η
έκταση της στέρησης της σύνταξης ( πλήρης
ή μερική ) η ύπαρξη άλλων μέσων διαβίωσης,
η διατήρηση του δικαιώματος σε υγειονομική
περίθαλψη είναι σημαντικά για την κρίση σχετικά
με την τήρηση ή μη της δίκαιης ισορροπίας
μεταξύ της προσβολής ενός δικαιώματος/
αγαθού που προστατεύεται από την ΕΣΔΑ –
όπως είναι το δικαίωμα στην περιουσία και κατ’
επέκταση η απαίτηση για κοινωνικοασφαλιστική
παροχή όπως είναι η σύνταξη - και του δημόσιου
συμφέροντος.
Επομένως, ο κοινός νομοθέτης μπορεί
σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του άρθρου
1 του ανωτέρω Πρωτοκόλλου αλλά και την
σχετική νομολογία του, να στερήσει το δικαιούχο
από γεννημένα ως άνω δικαιώματα, αλλά μόνο
“δια λόγους δημόσιας ωφελείας και υπό τους
προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών
αρχών του διεθνούς δικαίου, όρους”, οι οποίοι
πρέπει να προβάλλονται και να αιτιολογούνται
ειδικά, αφού ληφθούν υπόψη και συνταγματικώς
κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της
αναλογικότητας
και
προστατευόμενης
εμπιστοσύνης του διοικούμενου.
Μετά την ανωτέρω συνοπτική παρουσίαση
του ρόλου και της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ή αλλιώς Δικαστηρίου του Στρασβούργου,
καθίσταται εμφανές ότι σε περίπτωση μη
ευδοκίμησης των διεκδικήσεων των μελών του
Συλλόγου μας σε εθνικό επίπεδο και εφόσον
έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά (εθνικά)
ένδικα μέσα δυνατή είναι για το σκοπό αυτό
και η προσφυγή εκάστου συνταξιούχου μέλους
μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Δ.Α.), εντός προθεσμίας έξι
(6) μηνών από την ημερομηνία της τελεσιδικίας
της σχετικής εσωτερικής απόφασης. Ομαδικές
προσφυγές είναι καθ΄ όλα δυνατές εφόσον
περισσότερα πρόσωπα υπήρξαν διάδικοι
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ Χ. ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
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Ρομποτική da Vinci-Κυστεκτομή με νέα ουροδόχο κύστη
Δρ. Νικόλαος Π. Παρδαλίδης
Χειρούργος Ουρολόγος - Ενδοουρολόγος
Τηλ.: 210 6813177, email: ηρardali@otenet.gr,
www.ηρardalidis.gr
Τι είναι ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως;
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως αποτελείτο
3% όλων των κακοηθειών και είναι από τους
συχνότερους όγκους στην Ουρολογία.
Διακρίνεται σε επιφανειακό, διηθητικό όταν έχει
προχωρήσει στο μυϊκό τοίχωμα της ουροδόχου
κύστεως και μεταστατικό όταν έχει προχωρήσει
εκτός της ουροδόχου κύστεως (σπλάχνα, οστά).
Στη περίπτωση που ο καρκίνο5τηςουροδόχου
κύστεως είναι επιθετικός δηλαδή υψηλής
κακοήθειας ή διηθητικός, η προτιμητέα μέθοδος
αντιμετώπισης είναι η ριζική χειρουργική αφαίρεση.
Ποια είναι τα συμπτώματα;
Το σημαντικότερο και συχνότερο σύμπτωμα είναι
η αιματουρία, δηλαδή η ανώδυνη εμφάνιση αίματος
στα ούρα.
Στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως η πρώιμη
και έγκαιρη διάγνωση έχει μεγάλη σημασία για
την πρόγνωση. Για το λόγο αυτό κάθε αιματουρία
καθώς και η εμφάνιση δυσουρικών ενοχλημάτων
πρέπει να εξετάζονται αμέσως από ουρολόγο.
Πώς αντιμετωπίζεται;
Η αντιμετώπιση του διηθητικού καρκίνου της
ουροδόχου κύστεως περιλαμβάνει τη ριζική
χειρουργική αφαίρεση του οργάνου (ουροδόχος
κύστη) και δημιουργία νέας ουροδόχου κύστη στη
θέση της παλαιάς.
Μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση γινόταν με τη
κλασσική ανοικτή χειρουργική, πραγματοποιώντας
μία μεγάλου μήκους τομή στην κοιλιακή χώρα με
αποτέλεσμα έντονο μετεγχειρητικό πόνο, μεγάλο
χρόνο νοσηλείας, σημαντική απώλεια αίματος,

κίνδυνο λοιμώξεων και καθυστερημένη επιστροφή
στη φυσιολογική δραστηριότητα.
Τώρα, με τη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας
και συγκεκριμένα με τη ρομποτική χειρουργική
είναι εφικτή η πραγματοποίηση ριζικής αφαίρεσης
της ουροδόχου κύστης και δημιουργίας νέας
ουροδόχου κύστης από σφαιρικό τμήμα εντέρου στη
θέση της παλαιάς, διαμέσου πολύ μικρών οπών.
Da Vinci κυστεκτομή:
Μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος
Το σύστημα da Vinci αυξάνει τις χειρουργικές
δυνατότητες, επιτρέποντας την πραγματοποίηση
πολύπλοκων και λε-πτών
χειρουργικών
επεμβάσεων.
Σ’ αυτό βοηθούν η
μεγέθυνση έως και 15
φορές που προσφέρει το
σύστημα, η σταθερότητα
των ρομποτικών βραχιόνων (χεριών) που καθοδηγούνται από το χειρουργό
καθώς και η τρισδιάστατη
(στερεοσκοπική) όραση.
Η ρομποτική αυτή μέθοδος ήδη εφαρμόζεται από
3 ετίας από την ομάδα του Δρ. Νικόλαου Παρδαλίδη
με εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν
δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και
ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος πραγματοποιείται με επιτυχία σε ελάχιστα νοσοκομεία
παγκοσμίως.
Ποια τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής για
τον ασθενή;
Η ρομποτική χειρουργική προσφέρει πολλά

πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασσική ανοικτή
χειρουργική όπως:
Είναι ελάχιστα επεμβατική
(η επέμβαση πραγμα-τοποιείται μέσα από πολύ
μικρές οπές)
Μικρότερη διάρκεια αναισθησίας
Μικρή απώλεια αίματος διεγχειρητικά
Δεν απαιτείται μετάγγιση αίματος
Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
Μικρός χρόνος νοσηλείας
Μηδενισμός της πιθανότητας μετεγχειρητικών
λοιμώξεων
Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
Γρήγορη ανάρρωση
Ταχεία επιστροφή στις
καθημερινές
δραστηριότητες και στην εργασία
Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα (απουσία ουλών)
Το χειρουργικό σύστημα da Vinci
Το σύστημα da Vinci είναι ένα ρομποτικό
χειρουργικό μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας. Το
ρομπότ μεταφέρει τις κινήσεις από το χέρι του
χειρουργού, με απόλυτη ακρίβεια στα μικροσκοπικά
χειρουργικά εργαλεία που βρίσκονται μέσα στο
χειρουργικό πεδίο. Το σύστημα da Vinci αυξάνει
τις χειρουργικές δυνατότητες επιτρέποντας
την πραγματοποίηση πολύπλοκων και λεπτών
χειρουργικών επεμβάσεων διαμέσου μικρών οπών.
Το ρομποτικό σύστημα ΔΕΝ μπορεί να
προγραμματιστεί ΟΥΤΕ να πραγματοποιήσει
επέμβαση χωρίς την εντολή του χειρουργού.

Στο σύστημα da Vinci ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ κάθε
χειρουργικός χειρισμός να πραγματοποιείται με
άμεση παρέμβαση του χειρουργού.
Η κονσόλα χειρισμού και τα ειδικά σχεδιασμένα
χειριστήρια του ρομποτικού συστήματος da Vinci μεταφέρουν με ακρίβεια τις κινήσεις του
χειρουργού στους ρομποτικούς βραχίονες μέσα
στο σώμα του ασθενούς.
Με τη ρομποτική χειρουργική επίσης η ομάδα
μας πραγματοποιεί και άλλες ουρολογικές
επεμβάσεις όπως, ριζική προστατεκτομή για τον
εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, πυελοπλαστική
σε περιπτώσει στένωσης πυελο-ουρητηρικής
συμβολής, αφαίρεση κύστεων νεφρού, απλή
νεφρεκτομή για καλοήθεις παθήσεις του νεφρού,
μερική νεφρεκτομή για μικρούς όγκους και ριζική
νεφρεκτομή για μεγάλους όγκους του νεφρού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ΔΣ του Συλλόγου βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι στις
7/12/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30
θα πραγματοποιηθεί ειδική ενημερωτική
συγκέντρωση στα γραφεία του Συλλόγου
Προσωπικού της Τραπέζης Ιπποκράτους
23, 2ος όροφος με θέμα «Ο καρκίνος της
ουροδόχου κύστεως και η σύγχρονη ρομποτική
αντιμετώπισή του » από τον Χειρούργο
Ουρολόγο και Ενδροκρινολόγο Δρ.Νικόλαο
Παρδαλίδη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών .
Όποιος επιθυμεί μπορεί να την
παρακολουθήσει.

Υπέρταση
Αρθρο του Δρ. Μιχάλη Κυριακίδη
MD,FACC,FAHA,FESC,FACP,ASNC,ASH Μέλος
του British Cardiac Society
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital,
Aναπληρωτής Καθηγητής της Καρδιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών ,
Πρώην Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής
του Λαικού Νοσοκομείου Αθηνών
Ο όρος «υπέρταση» υποδηλώνει ότι η αρτηριακή
πίεση ενος ατόμου είναι σταθερά αυξημένη πάνω
από τα φυσιολογικά όρια.
Όλοι οι άνθρωποι με υπέρταση ή χωρίς μπορεί
να έχουν αυξημένη πίεση σε συνθήκες άγχους,
στεναχώριας ή πανικου. Όμως υπέρταση έχουν
μόνο τα άτομα που παρουσιάζουν σταθερή αύξηση
της πίεσης σε συνθήκες ηρεμίας.
Σήμερα θεωρούμε ότι η ιδανική πίεση είναι
εκείνη στην οποία η συστολική πίεση είναι
μικρότερη από 120mmHg και η διαστολική
μικρότερη απο 80mmHg.
Tα φυσιολογικά όρια της πίεσης και η ταξινόμηση
της υπέρτασης στους ενήλικες
Ιδανική πίεση: Συστολική πίεση μικρότερη από
120mmHg και διαστολική πίεση μικρότερη από 80
mmHg.
Φυσιολογική πίεση: Συστολική πίεση μεταξύ 120
και 129 mmHg και διαστολική πίεση μεταξύ 80 και
84mmHg.
Οριακή υπέρταση: Συστολική πίεση μεταξύ 130
και 139 mmHg και διαστολική πίεση μεταξύ 85 και
89mmHg.
Υπέρταση: Συστολική πίεση μεγαλύτερη από140
mmHg ή/και διαστολική πίεση μεγαλύτερη από
90mmHg.
Η διάγνωση της υπέρτασης γίνεται με μετρήσεις
της αρτηριακής πίεσης .Χρειάζονται συνήθως
διαδοχικές μετρήσεις σε 2 εως 3 επισκέψεις
στον γιατρό .Η διάγνωση της υπέρτασης τίθεται
όταν η συστολική πίεση είναι σταθερά υψηλότερη
από 140mmHg και η διαστολική υψηλότερη απο
90mmHg μεμονωμένα ή και οι δύο (συστολική και
διαστολική ) μαζί.
Η υπέρταση είναι συχνή σε ολόκληρο τον
κόσμο ,ιδιαίτερα όμως στους Ευρωπαίους και τους
Αμερικάνους .Υπολογίζεται ότι περίπου ένας στους

τέσσερις ενήλικες (25%) εμφανίζει υπέρταση . Τα
υπερτασικά άτομα στη χώρα μας υπολογίζονται σε
περίπου 2.000.000 .
Είναι συχνό φαινόμενο η πίεση να είναι αυξημένη
στην πρώτη επίσκεψη στον γιατρό.Σε επόμενες
όμως ,επισκέψεις , στα φυσιολογικά άτομα ,η
πίεση υποχωρεί σε φυσιολογικά επίπεδα χωρίς
θεραπεία.Ο γιατρός αφήνει συνήθως ένα περιθώριο
μερικών ημερών για να επιβεβαιώσει το ύψος της
πίεσης.Όσο πιο κοντά στο όριο των 140/90mmHg βρίσκεται η πίεση ,τόσο μεγαλύτερο διάστημα
παρακολούθησης χρειάζεται
για να τεθεί με βεβαιότητα η
διάγνωση της υπέρτασης.
Τα όρια της πίεσης
για την διάγνωση
της
υπέρτασης είναι τα ίδια
στους ηλικιωμένους και στα
νεότερα
άτομα.Υπέρταση
παρουσιάζουν και τα παιδιά
και δυστυχώς συχνότερα από
όσο παλαιότερα επιστεύετο.
Το ποσοστό της υπέρτασης
στους εφήβους φθάνει το
1% έως 2%. Κύρια αιτία
υπέρτασης στα παιδιά και
τους εφήβους είνααι η
παχυσαρκία .
Σε παιδιά η υπέρταση
μπορεί να οφείλεται σε
κάποιο
συγκεκριμένο
νόσημα που υφίσταται από
τη γέννησή τους (π.χ. στένωση του ισθμού της
αορτής ) ,το οποίο όταν διαγνωσθεί από τον
γιατρό και αντιμετωπισθεί ,η πίεση ομαλοποιείται.
Και στους ενήλικες ,σε λίγες περιπτώσεις
(περίπου 5%) η υπέρταση μπορεί να οφείλεται σε
κάποιο συγκεκριμένο αίτιο (χρόνια νεφροπάθεια,
ενδοκρινοπάθειες) και τότε καλείται δευτεροπαθής
υπέρταση και αντιμετωπίζεται με τη θεραπεία της
αιτίας που την προκαλεί. Στη μεγάλη πλειοψηφία
όμως (στο 95%) δεν προκαλείται από κάποια
γνωστή αιτία ,έτσι καλείται ιδιοπαθής υπέρταση,και
αντιμετωπίζεται συμπτωματικά,με προσεγμένο
τρόπο ζωής και με αντιυπερτασικά φάρμακα.
Η υπέρταση κατά κανόνα δεν προκαλεί
κανένα ενόχλημα,τα ενοχλήματα ,όταν υπάρχουν

,οφείλονται στις επιπλοκές της(εγκεφαλικό
επεισόδιο,καρδιακή
ανεπάρκεια,νεφρική
ανεπάρκεια,βλάβες στα μάτια κ.α.) που
εμφανίζονται μετά από αρκετό καιρό (συνήθως
μετά από αρκετά χρόνια) .Ο πονοκέφαλος, η ζάλη,
τα βουητά στα αυτιά και οι εξάψεις δεν οφείλονται
στην αυξημένη πίεση ,ακόμη και αν αυτή είναι πολύ
υψηλή.Το αντίθετο είναι πιθανόν να συμβεί.Δηλαδή
,η ανησυχία από τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί
να αυξήσουν παροδικά την πίεση.
Η καλή ρύθμιση της πίεσης εξαλείφει τον κίνδυνο
των
επιπλοκών.Άριστη
ρύθμιση της πίεσης σημαίνει
πίεση χαμηλότερη από τα
140/90mmHg για όλες τις
ηλικίες ,ενώ στα άτομα που
πάσχουν και από σακχαρώδη
διαβήτη ή /και νεφρική
ανεπάρκεια η θεραπευτική
προσπάθεια είναι η πίεση
να πέσει χαμηλότερα από τα
130/80mmHg.
Η πίεση μπορεί να
ρυθμιστεί
και χωρίς
φάρμακα.Η προσπάθεια αυτή
είναι σημαντική για όλους
τους υπερτασικούς και σε
πολλούς απλεί από μόνη
της για την καλή ρύθμιση
της πίεσης τους ,ενω στους
υπόλοιπους θα συμβάλει στη
μείωση των απαιτουμένων
αντιυπερτασικών φαρμάκων.
Η ελάττωση του σωματικού βάρους στους
υπέρβαρους ,είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
για την ρύθμιση της πίεσης χωρίς φάρμακα.Η
δίαιτα με φρούτα και λαχανικά ,η μείωση της
πρόσληψης αλατιού με το φαγητό,ο περιορισμός
της κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών (μέχρι
2 ποτήρια κρασί για τους άνδρες και ένα για τις
γυναίκες την ημέρα) μειώνουν την αρτηριακή πίεση.
Η σωματική άσκηση ,όπως το γρήγορο
περπάτημα , η ποδηλασία,ο χορός ,το κολύμπι,για
τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα ,βοηθάει στη
μείωση της πίεσης και γενικότερα προκαλεί ψυχική
και σωματική ευεξία και μειώνει σημαντικά τη
χοληστερόλη και το σάκχαρο του αίματος .

Το κάπνισμα επηρεάζει ελάχιστα την πίεση.Η
διακοπή του όμως αποτελεί πρωταρχικό στόχο,
γιατί μαζί,το κάπνισμα και η πίεση ,αυξάνουν τον
κίνδυνο για έμφραγμα της καρδιάς ,εγκεφαλικό
επεισόδιο και θάνατο.
Τα φάρμακα της πίεσης (αντιυπερτασικά
φάρμακα)είναι αποτελεσματικά στη μείωση της
πίεσης και στην προστασία των οργάνων που
βλάπτονται από την πίεση(αγγεία,καρδιά,νεφρά,
εγκέφαλος,μάτια κ.α.).
Τα αντιυπερτασικά φάρμακα είναι τα πιο καλά
μελετημένα φάρμακα στην ιατρική επειδή έχουν
χορηγηθεί σε πολλές χιλιάδες υπερτασικούς για
πολλά χρόνια.Η φαρμακευτική αγορά κατακλύζεται
από εκατοντάδες σκευάσματα διαφόρων εταιρειών
,που ανήκουν,τα περισσότερα σε πέντε κατηγορίες
.Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν τα φάρμακα της
πρώτης επιλογής για την υπέρταση και είναι τα
παρακάτω:
1. Διουρητικά
2. Βήτα αποκλειστές
3. Ανταγωνιστές του ασβεστίου
4. Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτασίνης
5. Ανταγωνιστές των υποδοχέων της
αγγειοτασίνης
Η χορήγηση των φαρμάκων για την υπέρταση
πρέπει να γίνεται μόνο απο το γιατρό . Η επιλογή
του καταλληλότερου φαρμάκου καθορίζεται από
πολλούς παραμέτρους μεταξύ των οποίων και η
συνύπαρξη άλλων νοσημάτων ,όπως ο σακχαρώδης
διαβήτης ,οι καρδιοπάθειες,η νεφρική ανεπάρκεια
και οι πνευμονοπάθειες .Κατά κανόνα τα φάρμακα
χορήγουνται για όλη τη ζωή.Αν διακοπούν η υπέρταση
θα εμφανισθεί σύντομα. Άριστη ρύθμιση της πίεσης
με ένα μόνο φάρμακο επιτυγχάνεται σε λιγότερους
από τους μισούς υπερτασικούς .Στις περισσότερες
περιπτώσεις για να επιτευχθεί η άριστη ρύθμιση
χρειάζεται συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων
αντιυπερτασικών φαρμάκων διαφόρων κατηγοριών .
Όταν η πίεση βρεθεί παροδικά αυξημένη ,είναι
απόλυτα λανθασμένη τακτική η άμεση χορήγηση
φαρμάκων.Η παροδικά αυξημένη πίεση σημαίνει ότι
υπάρχει άμεσος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου
ή άλλης επιπλοκής.Οι δυσμενείς επιδράσεις της
πίεσης είναι μακροχρόνιες ,όπως συμβαίνει και με
το κάπνισμα.

Κοινωνικό βήμα
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Ο Σύλλογος διοργανώνει ρεμπέτικη βραδιά στις 25/11/2011 ημέρα
Παρασκευή στην ταβέρνα ΚΑΡΔΙΟΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ Δωδεκανήσου 37
Άλιμος, πλησίον Λ. Βουλιαγμένης, με κόστος συμμετοχής ανά άτομο
20.00 ευρώ που καταβάλλονται απευθείας στην ταβέρνα και καλύπτουν
πλήρες μενού και γλυκό, (κρασί απεριόριστο).
Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στον Σύλλογο μέχρι
21/11/2011 (συν. Γ. Ιορδανίδης, Δ. Μέγγουλης). Αριθμός
θέσεων περιορισμένος. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Ελάτε
με την παρέα σας να περάσουμε μια ξένοιαστη βραδυά.
Ωρα αφίξεως: 10 μ.μ.
Ο Γιάννης Λεμπέσης και η «Λαϊκή Στράτα» του
κάνουν ένα μουσικό σεργιάνι στους δρόμους του
ρεμπέτικου και του καλού λαϊκού τραγουδιού.

Δωδεκανήσου 37, Άλιμος
Τηλ.: 210 99 66 141
Ρεμπέτικα Λαϊκά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑ
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «FULL CHECK UP»
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ
Σας γνωστοποιούμε ότι
το πλήρες Check – up που
παρέχετε στο Νοσοκομείο
ΥΓΕΙΑ
μέσω της Κάρτας
Προνομίων, μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον και στα 2
Πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
,στο Πολυιατρείο Αθηνών –
Biocheck (περιοχή Χίλτον)
και στο Πολυιατρείο Δυτικής

Αθήνας (Περιστέρι). Όποιος
εργαζόμενος ή συνταξιούχος
ή προστατευόμενο μέλος
του, επιθυμεί να το πραγματοποιήσει, μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε Πολυιατρείο τον εξυπηρετεί για
τον προγραμματισμό ραντεβού
,στην ίδια προνομιακή τιμή με
το ΥΓΕΙΑ .Σας ενημερώνουμε

τέλος πως με αφορμή την
έναρξη αυτής της νέας υπηρεσίας, προσφέρουμε μια
Δωρεάν ΩΡΛ εξέταση που
περιλαμβάνει
ωτοσκόπηση,
ρινοσκόπηση,φαρυγγοσκόπ
ηση,ψηλάφηση τραχήλου και
ακουόγραμμα, σε όλους όσους
προγραμματίσουν το Πλήρες
Check – up εως 30-11-2011.

Ασφαλιστική κάλυψη συνταξιούχων - (για όσους επιθυμούν)
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ήρθαμε
σε επαφή με ασφαλιστικό Σύμβουλο και μας πρότεινε ένα πρόγραμμα
προσαρμοσμένο στις σημερινές και με κάλυψη των μελλοντικών
μας αναγκών συνδυασμένο με το Ομαδικό μας και αφορά και τα
προστατευόμενα Μέλη μας (σύζυγο,τέκνα ).
Είναι ΑΤΟΜΙΚΟ συμβόλαιο και ΙΣΟΒΙΟ για ηλικίες μέχρι 65 ετών .
Καλύπτει το ποσόν των 300.000 ευρώ – ετησίως για ασθένεια ή
ατύχημα με αυτόματη αναπροσαρμογή κατά 30.000 ευρώ ανά πενταετία .
Ενδεικτικά αναφέρουμε τιμές ασφαλίστρων.
Άνδρες ηλικίας 55 ετών ασφάλιστρα 292,22 ευρώ ετησίως

Γυναίκες ηλικίας 55 ετών ασφάλιστρα 273,74 ευρώ ετησίως
με δυνατότητα πληρωμής με τον μήνα ή το τρίμηνο ή το εξάμηνο
χωρίς καμμία επιβάρυνση .
Επίσης μπορούν να ασφαλιστούν ηλικίες μέχρι και 70 ετών .
Τηλ.επικοινωνίας: 2109858050 εσωτ. (135) και (138)
Κινητό: 6972992882 Κα Σιδέρη Μαρία (Συνάδελφος).
Επίσης έχουμε πετύχει με μεγάλη Ασφαλιστική Εταιρία στον χώρο
των αυτοκινήτων εκπτώσεις για τα μέλη του Συλλόγου μας 20% από τα
τιμολόγια της Αγοράς .

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
1. ΚΑΡΔΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
2. ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
5. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
2. ΒΟΥΤΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5. ΚΟΥΤΣΟΥΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
6. ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΜΑΡΝΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

8. ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
9. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΠΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
8. ΤΖΩΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
9. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
11. ΧΑΤΖΗ ΟΛΓΑ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1. ΠΑΡΙΣΗ ΑΝΝΑ (8.12.2010)
2. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (10.6.2011)
3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (22.5.2011) χήρα Σωτήρη Οικονόμου
4. ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2.6.2011)
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΛΛΗ (18.7.2011)
6. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (12.7.2011)
7. ΧΟΥΛΙΑΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (30.6.2011)
8. ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (9.8.2011)
9. ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (8.8.2011)
Ο Σύλλογος σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου καταθέτει χρηματικό ποσό σε διάφορα ιδρύματα στη
μνήμη κάθε συναδέλφου.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
Ιπποκράτους 8-10679 Αθήνα
Τηλ.: 210 3604327
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
Υπεύθυνος εκδρομών:
Αντώνης Οικονομόπουλος

Παραγωγή
και σχεδιασμός
εντύπου:
REID MEDIA GROUP
Tηλ.: 210 97 38 370
e-mail: sales@reid.gr
info@reid.gr

