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του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK

Η ΦτωχοποΙΗσΗ τΗσ χωρασ

πΕρΙΕχοΜΕΝα
ΕΙΔΗσΕΙσ • το ΒΗΜα τωΝ σΥΝαΔΕΛΦωΝ • IστορΙα

τα ΝΕα τοΥ σΥΛΛοΓοΥ προσωπΙΚοY - οτοΕ - οστοΕ - αΓσσΕ - ΕοπΥΥ
ποΛΙτΙστΙΚο ΒΗΜα • ΙατρΙΚο ΒΗΜα • ΚοΙΝωΝΙΚο ΒΗΜα

Έχει γίνει σαφές στον κάθε Έλληνα πολίτη και κυρίως 
στους εργατοϋπαλλήλους και συνταξιούχους, ότι η απά-
ντηση που επιχείρησαν να δώσουν οι Ελληνικές κυβερνή-
σεις και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πράγματι 
υπαρκτό πρόβλημα του διογκωμένου χρέους της χώρας 
μας, δεν ήταν πραγματική απάντηση.

Αντί τα μέτρα που πήραν να οδηγήσουν στη μείωση του 
χρέους και φυσικά στην ανάπτυξη, οδήγησαν στην αύξησή 
του και στη δραματική μείωση του ΑΕΠ.

Αντί να στηρίξουν μέτρα που θα έδιναν ανάσα στην αγορά 
και στη πραγματική οικονομία, την οδήγησαν στη συρρίκνωση 
και το μαρασμό. Με μνημόνια, εφαρμοστικά μέτρα, μεσοπρό-
θεσμα προγράμματα οδήγησαν σε καταβαράθρωση μισθούς 
και συντάξεις, οδήγησαν σε απίστευτα ύψη την ανεργία και σε 
αποσάθρωση την εργατική νομοθεσία, καταργώντας ό,τι θετι-
κό με πολύ αγώνα οικοδομήθηκε τα τελευταία 60 χρόνια.

Πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα μέτρα συγκλί-
νουν κυρίως σε δύο στόχους: να φτάσει ο μισθός και η 
σύνταξη στα επίπεδα των 500 και 400 ευρώ στη χώρα 
μας και να εκποιηθεί ό,τι κερδοφόρο με κόπο και ιδρώτα 
οικοδομήθηκε και υπάρχει (αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμοι, 
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, ορυκτός πλούτος).

Δε χρειάζεται να επισημάνουμε ότι τα μέτρα αυτά και κυ-
ρίως οι μειώσεις μισθών, συντάξεων και αποζημιώσεων 
καμία σχέση δεν έχουν με το δημοσιονομικό πρόβλημα και 
την ανταγωνιστικότητα της χώρας και το μόνο που κατορ-
θώνουν είναι να πλουτίζουν σε βάρος του λαού οι έχοντες 
και κατέχοντες, καθώς και τα οργανωμένα οικονομικά με-
γάλα συμφέροντα που μας έχουν οδηγήσει σε πλήρη εξα-
θλίωση και φτωχοποίηση.

Ένας και μόνο δρόμος ανοίγεται πλέον μπροστά μας, ο 
δρόμος της αντίστασης για την ανατροπή των μνημονιακών 

δρόμων που έχουν ισοπεδώσει μισθούς και συντάξεις και 
Ασφαλιστικά Ταμεία.

Πρέπει να συστρατευθούμε όλοι μαζί και να σηκωθού-
με από τις πολυθρόνες και τους καναπέδες και να βγούμε 
στους δρόμους βροντοφωνάζοντας και απαιτώντας να πλη-
ρώσουν οι ΈΧΟΝΤΕΣ και ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ αυτού του τόπου. 
Όλοι οι ασυνείδητοι που μας κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, 
οι μεγαλοκαρχαρίες των θολών νερών, οι μεσάζοντες, οι 
μεγάλοι εργολάβοι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες.

Έτσι, αγαπητοί Συνάδελφοι, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, τώρα όλοι μαζί ενωμένοι σαν μια γροθιά να παλέ-
ψουμε και να ακυρώσουμε τα μέτρα για τη νέα περικοπή 
στις συντάξεις μας, που θα μας βυθίσει πιο βαθιά στην εξα-
θλίωση και τη φτωχοποίησή μας.

Άρθρο του Προέδρου
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Ενιαία ημέρα πληρωμής όλων των συντάξε-
ων καθιερώνει από τον Ιανουάριο του 2013 το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που προω-
θεί το υπουργείο Εργασίας όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία από την Ιανουάριο της νέας χρονιάς θα 
προκαταβάλλουν τις συντάξεις (κύριες, επικου-
ρικές) και τα μερίσματα στους συνταξιούχους 
στην τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Ετσι π.χ. το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, 
δηλαδή την Πέμπτη 31, αντί της Τρίτης 22 του 
μηνός.

Το ίδιο θα ισχύσει για όλα τα ταμεία.

τι αλλάζει στον τρόπο 
καταβολής των συντάξεων

Επισημαίνουμε ότι για κάθε πλη-
ροφορία που αφορά παροχές σε 

είδος θα απευθύνεστε εφεξής στις 
υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζουμε και πάλι την απο-
στολή στο Σύλλογο του e-mail που 
έχετε ή θα ανοίξετε για τη διευκό-

λυνση της επικοινωνίας μας.

Ημέρες & ώρες λειτουργίας
του Συλλόγου:

Δευτέρα έως Πέμπτη, 
10:00-14:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Συνταξιούχων

ALPHA BANK
σας απευθύνει

τις πιο πολλές και εγκάρδιες 
ευχές του για τις γιορτές
των Χριστουγέννων και

το Νέο Έτος
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα μέλη της συντακτικής επιτροπής ο Α΄ Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ιορδανίδης 
και η Γεν. Γραμματέας Ντίνα Αναργύρου, σας 
εύχονται ολόψυχα:
Καλά Χριστούγεννα 
και  Καλή Χρονιά
με Υγεία προσωπική και οικογενειακή, υπο-
μονή για όσα μας συμβαίνουν και ελπίδα για 
καλύτερες ημέρες που ευχόμαστε να έλθουν 
σύντομα.

Στο 8ο φύλλο της εφημερίδας μας θα βρείτε:
• ανακοινώσεις του ΤΑΥΤΕΚΩ με τις πρώτες  

 πληροφορίες μετά την ένταξή μας στον 
 ΕΟΠΥΥ (σελ. 3-4)

• λίστα με συνήθεις ερωτήσεις-απαντήσεις  
 ΕΟΠΥΥ και άλλα θέματα (σελ. 4, 6)

• αλληλογραφία του Συλλόγου μας με θέμα  
 το βοήθημα λουτροθεραπείας και τα 

 εκκρεμή θέματα που αφορούν τον Τομέα  
 Υγείας μας (σελ. 5)

• τους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας  
 της Τράπεζάς μας 1879-2010 (σελ. 7-10)

• το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για 
 εκδρομή και θεατρικές παραστάσεις
• το ιατρικό βήμα με ενδιαφέροντα θέματα και
• τέλος το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη του  

 Συλλόγου μας, τους αποβιώσαντες συνα 
 δέλφους μας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Ακόμη μαζί με το φύλλο της εφημερίδας, 
σας στέλνουμε τον Οδηγό Συνταξιούχου Νο 

2 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (σε αντικατάσταση 
εκείνου με ημερομηνία Φεβρουάριος 2012) 
ο οποίος περιέχει τον ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ του ΕΟΠΥΥ, τον οποίο 
και θα συμβουλεύεστε.

Ελπίζοντας να σας κρατήσουμε και αυτή τη 
φορά καλή συντροφιά, σας ευχόμαστε Καλή 
Πρωτοχρονιά.

Παρακαλούμε να κρατήσετε σημείωση ότι 
τα γραφεία του Συλλόγου, θα παραμείνουν 
κλειστά από 21/12/12 – 6/1/2013.

«Ας βρούμε τον τρόπο να κάνουμε 
τη ζωή μας όντως Ζωή!!!»



2 Ειδήσεις

Νέα συνεργασία με την κάρτα «Ελευθέρας»

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγη-
σης της Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ», καθώς και 
για προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη χρή-
ση της σε Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα και γιατρούς 
παρακαλώ να επικοινωνείτε:

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
210 52397-46/47 (εσωτ. 1), www.synpe.gr
Τρίτη - Πέμπτη: 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK, 
210 3604327, 210 3606071
Κλείτα Ιατρού: 6977 170775
Δημήτριος Παναγόπουλος: 6940 987189

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

    

Παθολόγος,  Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Ορθοπεδικός 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 

Έναντι 
20€/επίσκεψη 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 
Έναντι 20€/επίσκεψη 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 
Έναντι 20€/επίσκεψη 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 
Έναντι 20€/επίσκεψη 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 

Έναντι 
20€/επίσκεψη 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 
Έναντι 20€/επίσκεψη 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 
Έναντι 20€/επίσκεψη 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 
Έναντι 20€/επίσκεψη 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

Έκπτωση 20% Σε 
Όλες Τις Ειδικότητες 

(Δευτέρα-
Παρασκευή) 

Έκπτωση 20% Σε 
Όλες Τις Ειδικότητες 

(Δευτέρα-
Παρασκευή) 

Έκπτωση 20% Σε 
Όλες Τις Ειδικότητες 

(Δευτέρα-
Παρασκευήή) 

Έκπτωση 20% Σε 
Όλες Τις Ειδικότητες 

(Δευτέρα-
Παρασκευή) 

Έκπτωση 20% Σε 
Όλες Τις Ειδικότητες 

(Δευτέρα-
Παρασκευή) 

Έκπτωση 20% Σε 
Όλες Τις Ειδικότητες 

(Δευτέρα-
Παρασκευή) 

Έκπτωση 20% σε 
Όλες Τις Ειδικότητες 

(Δευτέρα-
Παρασκευή) 

Έκπτωση 20% Σε 
Όλες Τις Ειδικότητες 

(Δευτέρα-
Παρασκευή) 

Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 
Έναντι 20€/επίσκεψη 

Δεν Ισχύει 

Απεριόριστες 
Ιατρικές Επισκέψεις 

στους 
Εφημερεύοντες 

Ιατρούς των 
Εξωτερικών Ιατρείων 
Έναντι 20€/επίσκεψη 

Διαγνωστικές Εξετάσεις Έκπτωση 35% στα 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Έκπτωση 35% στα 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Έκπτωση 35% στα 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Έκπτωση 35% στα 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Έκπτωση 35% στα 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Έκπτωση 35% στα 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Έκπτωση 35% στα 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Έκπτωση 35% στα 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Αξονική, Μαγνητική, Triplex, 
PET, CT 

Με Παραπεμπτικό 
15% επί της τιμής 

ΦΕΚ 
 Χωρίς 

Παραπεμπτικό Τιμές 
ΦΕΚ με Επίδειξη 

Βιβλιαρίου 

Με Παραπεμπτικό 
15% επί της τιμής 

ΦΕΚ 
 Χωρίς 

Παραπεμπτικό Τιμές 
ΦΕΚ με Επίδειξη 

Βιβλιαρίου 

Με Παραπεμπτικό 
15% επί της τιμής 

ΦΕΚ 
 Χωρίς 

Παραπεμπτικό Τιμές 
ΦΕΚ με Επίδειξη 

Βιβλιαρίου 

Με Παραπεμπτικό 
15% επί της τιμής 

ΦΕΚ 
 Χωρίς 

Παραπεμπτικό Τιμές 
ΦΕΚ με Επίδειξη 

Βιβλιαρίου 

Με Παραπεμπτικό 
15% επί της τιμής 

ΦΕΚ 
 Χωρίς 

Παραπεμπτικό Τιμές 
ΦΕΚ με Επίδειξη 

Βιβλιαρίου 

Με Παραπεμπτικό 
15% επί της τιμής 

ΦΕΚ 
 Χωρίς 

Παραπεμπτικό Τιμές 
ΦΕΚ με Επίδειξη 

Βιβλιαρίου 

Με Παραπεμπτικό 
15% επί της τιμής 

ΦΕΚ 
 Χωρίς 

Παραπεμπτικό Τιμές 
ΦΕΚ με Επίδειξη 

Βιβλιαρίου 

Με Παραπεμπτικό 
15% επί της τιμής 

ΦΕΚ 
 Χωρίς 

Παραπεμπτικό Τιμές 
ΦΕΚ με Επίδειξη 

Βιβλιαρίου 

Προνομιακή Μεταχείριση Στα 
Νοσήλια των Νοσοκομείων Έκπτωση 12% στα Έξοδα Νοσηλείας σε Όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου. Εξαιρούνται Φάρμακα, Υλικά και Αμοιβές Ιατρών 

Ασφαλισμένος σε Ιδιωτικά 
Ασφαλιστικά Προγράμματα με 
Συμμετοχή 

Σε Περίπτωση Που η Ασφαλιστική Εταιρία δεν Καλύπτει τη Νοσηλεία Κατά 100%, Χορηγείται Έκπτωση 12% στα Έξοδα Νοσηλείας. Εξαιρούνται Φάρμακα, Υλικά και Αμοιβές Ιατρών.  
Πίστωση Λογαριασμού Μέχρι 60 Ημέρες 

Check-up Προνομιακές Τιμές (Επικοινωνήστε μαζί μας) 

Συντονιστικό Κέντρο Δωρεάν Χρήση Για Παροχή Ιατρικών Συμβουλών 24 Ώρες το 24ωρο στα Τηλέφωνα 801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέωση), 210-41-30077 (από κινητό) 

Χρήση Ασθενοφόρου Δωρεάν Μεταφορά στην Κλινική σε Περίπτωση Νοσηλείας 
 
 

24ωρη Γραμμή Υγείας 801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέωση),  210-41-30077 (από κινητό) 

Όσοι συνάδελφοι έχουν στείλει αίτηση για 
χορήγηση της ετήσιας κάρτας υγείας «ΕΛΥ-
ΘΕΡΑΣ» θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν 
την παλιά τους κάρτα έως ότου τους αποστα-
λεί η καινούρια.
Η είσπραξη της οφειλής (μηνιαία ή ετήσια) 
θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Φεβρουάριο 
2013.

Παράλληλα σημειώνουμε ότι ο Σύλλογος κι-
νείται μεθοδικά για την ανάπτυξη ενός συμπλη-
ρωματικού ασφαλιστικού προγράμματος για τη 
νοσοκομειακή μας κάλυψη. Περισσότερες λε-
πτομέρειες στο επόμενο φύλλο.

H Κάρτα Υγείας Ελευθέρας συντονίζει ένα Καταξιωμένο Πανελλαδικό Δί-
κτυο άνω των 2200 Ιατρών, όλων των Ειδικοτήτων.

Με ένα τηλεφώνημα στην 24ωρη Γραμμή Υγείας μπορείτε να κλείσετε 
ραντεβού σε γιατρό στην περιοχή που κατοικείτε ή βρίσκεστε εκείνη τη 
στιγμή. Ενδεικτικά αναφέρουμε περιοχές της Ελλάδος στις οποίες υπάρ-
χουν συνεργαζόμενοι γιατροί:

Αγρίνιο, Αίγιο, Αλεξανδρούπολη, Αμαλιάδα, Άμφισσα, Αργος, Άρτα, 
Αταλάντη, Αττική, Βέροια, Βόλος, Γιαννιτσά, Γρεβενά, Γύθειο, Δρά-
μα, Έδεσσα, Εύβοια, Ζάκυνθος, Ηγουμενίτσα, Θάσος, Θεσσαλονίκη, 
Θήβα, Ιτέα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κάλυμνος, Καρδίτσα, Καρ-
πενήσι, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κιάτο, Κόρινθος, Κοζάνη, 
Κομοτηνή, Κρανίδι, Κρήτη, Κως, Λαμία, Λάρισα, Λειβαδιά, Λέρος, 
Λήμνος, Λουτράκι, Μέγαρα, Μεσολόγγι, Μύκονος, Μυτιλήνη, Νάξος, 
Ναύπακτος, Ναύπλιο, Ξάνθη, Ξυλόκαστρο, Ορεστιάδα, Πάτρα, Πρέβε-
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Αγαπητέ ασφαλισμένε,
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 47284/14-11-2012 έγγρα-

φο του ΕΟΠΥΥ και κατ’ εφαρμογή της παρ. 17 του άρθρου 
13 του Ν.4052/2012, όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 
42 του Ν.4075/2012, εντάσσονται από 12/11/2012 
στον ΕΟΠΥΥ οι παρακάτω Τομείς Ασθένειας του ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ:
 • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ)
 • ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής  
Τράπεζας)
 • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθένειας Προσωπικού Πίστε-
ως     Γενικής &AmericanExpress)

Α. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟ 15/11/2012
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Εφαρμόζεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του 
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες 
παροχών σε είδος:

1. πρόληψη και την προαγωγή της υγείας
2. πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ιατρική περίθαλψη - 
 διαγνωστικές ιατρικές πράξεις
3. παρακλινικές εξετάσεις
4. φυσικοθεραπεία - εργοθεραπεία - λογοθεραπεία - 
 ψυχοθεραπεία
5. φαρμακευτική περίθαλψη
6. οδοντιατρική - στοματολογική περίθαλψη
7. ειδική αγωγή
8. λοιπή περίθαλψη
9. νοσοκομειακή περίθαλψη
10. χρήση αποκλειστικήςνοσοκόμας
11. δαπάνεςμετακίνησης ασθενών
12. μαιευτική περίθαλψη - επίδομα τοκετού
13. νοσηλεία στοεξωτερικό
14. αποκατάσταση τηςυγείας
15. παροχή θεραπευτικών μέσων και προθέσεων - 
 πρόσθετη περίθαλψη
16. επιδόματα λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας

ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Τα Δίκτυα Εξυπηρέτησης αποτελούνται:

• από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες 
Υγείας πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ. Από Μονάδες του ΕΟΠΥΥ μπορούν 
να πληροφορούνται για κάθε θέμα που αφορά παροχές 
σε είδος, όπως συμβεβλημένους γιατρούς, διαγνωστικά 
εργαστήρια, κλινικές κλπ.
• Επιπλέον οι ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ εξυπηρετούνται 
και από ταιατρεία και τα εργαστήρια των επιμέρους τομέ-
ων του ΕΟΠΥΥ.
• από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς 
και παρόχους υγείας. (Πληροφορίες για τους παρόχους 
υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρ-
τημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, στο τηλεφωνικό 
κέντρο, καθώς και στα ΚΕΠ).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
• Από την 15-11-2012 παύει να ισχύει το συνταγο-
λόγιο αναγραφής φαρμάκων των εν λόγω ταμείων και 
η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι γιατροί θα εκδί-
δουν χειρόγραφες συνταγές στο ενιαίο έντυπο συντα-
γολόγιο του ΕΟΠΥΥ, όπως συμβαίνει όταν υπάρχει 
πρόβλημα στο σύστημα.
• Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ θα εξυπηρετούνται 
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια φαρ-
μάκων υψηλού κόστους σύμφωνα με αυτά που ορίζονται 
στην υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α) οικ. 34092/2-4-2012, απόφα-
ση (ΦΕΚ 1003/Β’/2012).
• Προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι του 
ΤΑΥΤΕΚΩ για την υποχρέωση έγκρισης χορήγησης ορι-
σμένων φαρμάκων, δεν θα απαιτείται να εξετάζονται από 
τις παρακάτω επιτροπές μέχρι την 30/11/2012:
- Επιτροπές Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους
- Επιτροπές εξωσωματικής γονιμοποίησης
• Κατόπιν ερωτημάτων που διατυπώθηκαν, διευκρινίζε-
ται ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται χειρό-
γραφα, δε χρειάζονται θεώρηση.
• Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες χειρόγραφες συ-
νταγές, όπως και όλες οι συνταγές ΕΟΠΥΥ, ελέγχονται 
στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, ως 
προς την τήρηση των Κανόνων Συνταγογραφίας από 
τους συνταγογράφους ιατρούς και την ορθή εκτέλεση 

αυτών από τους φαρμακοποιούς. Κατόπιν αυτού οι ια-
τροί καλούνται για λελογισμένη χρήση συνταγολογίων 
και της συνταγογράφησης, σύμφωνα με τους Κανόνες 
Συνταγογράφησης και της υπ’ αριθ. 14540/28-03-
2012 Εγκυκλίου ΕΟΠΥΥ. 

ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Ο ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζει και καταβάλλει δαπάνες από 
συνταγογράφησηστις εξής περιπτώσεις:

• Από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ στις δομές του σε ηλεκτρονική ή 
χειρόγραφημορφή, σύμφωνα με τις οδηγίες και τον κανονι-
σμό του ΕΟΠΥΥ.
• Από συμβεβλημένους ιατρούς του σε ηλεκτρονική 
μορφή ή σε χειρόγραφη μέχρις ότου ολοκληρωθεί η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους ασφαλισμένους 
του ΤΑΥΤΕΚΩ
• Από μη συμβεβλημένους αλλά μόνο πιστοποιημένους 
ιατρούς με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Για λόγους προ-
άσπισης της Δημόσιας Υγείας και την καλύτερη πρόσβα-
ση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε υπηρεσίες υγείας, 
οι ιατροί που είναι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλε-
κτρονικής Συνταγογράφησης θα εγκρίνουν χειρόγραφες 
συνταγές μέχρι την επαναφορά του συστήματος, χρησι-
μοποιώντας το συνταγολόγιο ενιαίου τύπου (πράσινες 
συνταγές). Συνεπώς οι ιατροί θα μπορούν να προμηθευ-
τούν άμεσα ένα (1) συνταγολόγιο ενιαίου τύπου από τις 
Μονάδες υγείας ΕΟΠΥΥ της περιοχής όπου βρίσκεται το 
ιατρείο τους, προσκομίζοντας το βιβλιάριο ΤΣΑΥ και επι-
δεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Οι διαχειρι-
στές συνταγολογίων θα διασταυρώνουν τα στοιχεία των 
ιατρών από τον κατάλογο των πιστοποιημένων ιατρών, 
ο οποίος θα είναι αναρτημένος στο site του ΕΟΠΥΥ και 
θα ακολουθούν τις διαδικασίες χρέωσης. Επισημαίνεται 
ότι οι μη συμβεβλημένοι ιατροί θα μπορούν να εκδίδουν 
χειρόγραφες συνταγές μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες 
δε λειτουργεί το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογρά-
φησης, κατόπιν έκδοσης σχετικής ενημέρωσης από τη 
Διοίκηση ΕΟΠΥΥ. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει ιατρική 
επίσκεψη, η οποία δεν του αποδίδεται.

2. Παρακλινικές εξετάσεις
Για την πραγματοποίηση των παρακλινικών εξετάσεων 

ο ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί στις δομές του 
ΕΟΠΥΥ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και στα συμβε-
βλημένα εργαστήρια με τη συμμετοχή που προβλέπεται.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους των παραπάνω Τομέων 
Ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ ισχύουν επιπλέον οι εξής οδηγίες:

• Οι ιατροί (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) των υπηρεσι-
ών υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και οι συμβεβλημένοι ιατροί του 
ΕΟΠΥΥ να χρησιμοποιούν τα ατομικά βιβλιάρια ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ, για την παραπομπή των ασφαλισμένων του Ταμείου 
για παρακλινικές εξετάσεις, στις υγειονομικές δομές του 
ΕΟΠΥΥ, στις κρατικές δομές και στους συμβεβλημένους 
ιδιωτικούς παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως 
ίσχυε και πριν την ένταξη του Ταμείου στον ΕΟΠΥΥ.
• Σε περίπτωση που τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των 
ασφαλισμένων κλάδων ασθενείας των παραπάνω Το-
μέων του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν έχουν ενσωματωμένα στελέχη 
παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων:
- Οι Διευθυντές υπηρεσιών υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ θα 
πρέπει να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ 
της περιοχής που υπηρετούν, από όπου προμηθεύτηκαν 
και τα ενιαία συνταγολόγια, προκειμένου να παραλάβουν 
στελέχη (μπλοκ) απλών παραπεμπτικών (πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ) και να διανείμουν, με ενυπόγραφη χρέωση, στους 
υπηρετούντες ιατρούς της μονάδας τους.
- Τα ανωτέρω θα πρέπει να πράξουν και οι συμβεβλη-
μένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή να απευθύνονται στις 
Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ (από όπου είχαν προμη-
θευτεί και τα ενιαία συνταγολόγια), προκειμένου να 
μπορούν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους των 
συγκεκριμένων και μόνο κλάδων ασθένειας για την ανα-
γραφή εξετάσεων.

• Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στα απλά παραπεμπτικά 
του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγράφονται και οι εξετάσεις υψη-
λού κόστους (όπως μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές το-
μογραφίες κ. α), ενώ δεν διαχωρίζονται από τα παραπεμπτι-
κά ειδικού τύπου (υψηλού κόστους) του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
καθώς έχουν την ίδια ισχύ.

3. Από την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, νοσήλια κλπ
Σημαντική διαφοροποίηση επέρχεται πλέον στην έκδο-

ση διατακτικών για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και 

πράξεων (έκδοση παραπεμπτικών) καθώς και εισιτηρίων 
σε νοσοκομεία και συμβεβλημένα ιδιωτικά θεραπευτήρια:

• Η έκδοση των παραπεμπτικών, για να αναγνωρισθεί 
η δαπάνη όπως αναφέρεται παραπάνω, γίνεται ηλεκτρο-
νικά και δεν απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο 
Ασφαλισμένος με την εκτύπωση του ηλεκτρονικού πα-
ραπεμπτικού που του παραδίδεται από τον ιατρό, προ-
σέρχεται στις δομές του ΕΟΠΥΥ ή συμβεβλημένο πάρο-
χο υγείας για την εκτέλεσή του.
• Η εισαγωγή του ασθενή για νοσηλεία γίνεται με έντυ-
πο αναγγελίας μετά από ιατρική γνωμάτευση του θερά-
ποντα ιατρού για την αναγκαιότητα της νοσοκομειακής 
περίθαλψης. Στο έντυπο αναγράφεται υποχρεωτικά η 
διάγνωση εισόδου. Η διαδικασία εισαγωγής πραγματο-
ποιείται και μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης. Για τις 
ιδιωτικές κλινικές η ηλεκτρονική αναγγελία είναι υπο-
χρεωτική.
• Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για θεώρηση - έκδοση 
παραπεμπτικών και εισιτηρίων για νοσηλεία, οι ασφα-
λισμένοι ΔΕΝ προσέρχονται στον Τομέα, αλλά απευθύ-
νονται στο θεράποντα ιατρό τους (συμβεβλημένο με τον 
ΕΟΠΥΥ).
• Για τις περιπτώσεις που ζητείται πιστοποίηση της 
ισχύος του Βιβλιαρίου Ασθενείας (νοσηλεία σε νοσοκο-
μεία ή συμβεβλημένες κλινικές), οι ασφαλισμένοι απευ-
θύνονται στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα για την έκδοση 
Βεβαίωσης Βιβλιαρίου σε ισχύ.
Για τους ασφαλισμένους του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ εναλλακτικά, 

δύναται να βεβαιώνεται η ισχύς του βιβλιαρίου ασθενείας 
τους:

• Μέσω e-mail στο taapt.ag@tayteko.gr.
• Με την τοποθέτηση σφραγίδας επί της βεβαίωσης ει-
σαγωγής τους σε νοσοκομείο ή σε ιδιωτική κλινική.

4. Ο ΕΟΠΥΥ δεν αναγνωρίζει δαπάνες στις παρακάτω πε-
ριπτώσεις:

• Ιατρικές επισκέψεις σε μη συμβεβλημένους ιατρούς.
• Εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγραφεί χειρόγραφα από 
ιατρούς μη συμβεβλημένους.
• Νοσήλια από μη συμβεβλημένους γενικά παρόχους 
υγείας.
• Κάθε ιατρική πράξη και νοσηλεία, η οποία δεν είναι 
σύμφωνη με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ και δεν περιλαμ-
βάνεται στο κρατικό τιμολόγιο.

Β. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 14/11/12
Όλες οι δαπάνες, οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι 

14/11/12 θα εκκαθαριστούν σύμφωνα με τα καταστατι-
κά των εντασσομένων τομέων του κλάδου υγείας του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ.

Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια αναλώσιμου 
υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής και φαρμάκων, σε 
περίπτωση έκτακτης περίθαλψης, οι ασφαλισμένοι θα 
υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των Τομέων 
τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.

Επισημαίνουμε ότι για κάθε πληροφορία που αφορά 
παροχές σε είδος θα απευθύνεστε εφεξής στις υπηρεσίες 

του ΕΟΠΥΥ.

Με νεότερη ανακοίνωσή μας, η οποία θα αναρτηθεί και 
στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tayteko.gr), θα σας 
ενημερώσουμε για τις λοιπές λειτουργίες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
Χρήστος Μπουρσανίδης

αΝαΚοΙΝωσΗ ταΥτΕΚω

www.eopyy.gov.gr

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
e-Mail : info@eopyy.gov.gr

Τηλέφωνα : από 8.00 π.μ.έως 14.00 μ.μ.
2106871770, 2106871771
2106871772, 2106871773 

(εκτός θεραπευτών ιατρών)
Διεύθυνση : Λεωφόρος Κηφισίας 39

Τ.Κ. : 15123 Πόλη : Μαρούσι



4 Ειδήσεις

αΝαΚοΙΝωσΕΙσ ταΥτΕΚω
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘ. 176, 6/12/2012

 

ΘΕΜΑ: 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Α
Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και 

προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων μας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

οι ασφαλισμένοι μας θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες παροχών του Τομέα 
μας στην οδό Χαρ. Τρικούπη 6-8-10 2ος όροφος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:
1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο με την υποχρέω-

ση καταχώρησης από τους ιατρούς στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Οι συνταγές 
που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ 
και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολό-
γιο (πράσινες συνταγές ΕΟΠΥΥ).

2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων.
3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο.
4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται)
Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς του σκευ-

άσματος μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει  αναγραφεί 
από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής. Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε 
τραπεζικό λογαριασμό του

Ασφαλισμένου.
Β

Σύμφωνα με την αρ.844/22-11-2012 Απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η εκκαθάριση 
και πληρωμή δαπανών παρόχων υγείας σε ασφαλισμένους θα γίνεται από τις Υπηρεσίες 
των Τομέων που υπάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα άτομα από 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα συνεχίσουν να υπογράφουν τα χρηματικά εντάλματα.

Για παραστατικά που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία ένταξής μας, εκκαθαρίζονται 
και κοστολογούνται με ό,τι ίσχυε μέχρι τότε.

Για παροχές σε είδος εφαρμόζεται από την ημερομηνία ένταξης του Τομέα μας στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας.

Συνεπώς παρακαλούνται τα ασφαλισμένα μέλη μας να καταθέτουν άμεσα στα Γραφεία 
του Τομέα μας στην οδό Χαρ. Τρικούπη 6-8-10 στον 2ο όροφο τις δαπάνες για παροχές 
υγείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘ. 177, 6/12/2012

ΘΕΜΑ: 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
6-8-10

 
Ο Τομέας μας μετά την πυρκαγιά της 12/2/2012 και την ολοσχερή κατα-

στροφή των γραφείων, για τη συνέχιση της λειτουργίας του, διαμελίσθηκε 
και με την αμέριστη συμπαράσταση των Συλλόγων των Εργαζομένων και των 
Τραπεζών, εγκαταστάθηκε στους αναφερόμενους στην με Α.Π. 18824/5026/
ΠΡ/15-3-2012 χώρους, όπου οι συνάδελφοι εργάζονταν κάτω από δύσκολες 
συνθήκες εργάστηκαν για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Με την επισκευή του κτηρίου της Χαρ. Τρικούπη, άρχισε η μετεγκατάσταση 
των Τμημάτων του Τομέα από 10/12/2012 ως εξής:

1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ από Πατησίων 54 τηλ.210-3605547
2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ από Ιπποκράτους 23 τηλ.210-3605861
3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ από Ιπποκράτους 23 τηλ.210-3605861
4. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ από Πατησίων 54   

        τηλ. 210-3606240
5. Το ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ από Πατησίων 54 θα μεταφερθεί από 14/2/2012  

        τηλ. 210-3606283
6. Το ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ και το ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ από 

Ευπόλιδος 12 θα μεταφερθεί από 28/12/2012
Για μικρό χρονικό διάστημα το ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ και το ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑ-

ΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ θα παραμείνουν στους χώρους που μας 
διέθεσε η Τράπεζα Eurobank-Ergasias στο Μοσχάτο Θεσσαλονίκης 75.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Συλλόγους των Εργαζομένων και τις 
Τράπεζες για την αμέριστη συμπαράστασή τους όπως και τους ασφαλισμένους 
συναδέλφους για την κατανόησή τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

προωθούνται τα μέτρα ανασύνταξης του ΕοπΥΥ
Τo σχέδιο ανασυγκρότησης του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός 

Υγείας Μ. Σαλμάς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον διοικητή Λ. Παπαγεωργόπουλο 
και τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Κ. Νικολή, προαναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση 
για απευθείας είσπραξη των εσόδων από εισφορές Ταμείων. 

Επιπλέον, θα ζητηθεί 1 δισ. ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση 
της ρευστότητας του οργανισμού. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ 
να στηθεί στην ουσία από την αρχή, διαφορετικά, όπως σημείωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός, όλο το σύστημα παροχών υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των νοσο-
κομείων, θα οδηγηθεί σε κατάρρευση.

Ζήτημα άμεσης προτεραιότητας είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβα-
σης της περιουσίας των ήδη ενταγμένων Ταμείων στον ΕΟΠΠΥ και να εκδοθούν οι 
αποφάσεις που αφορούν τη μετάταξη του προσωπικού, οι οποίες αναμένονται στο 
τέλος του μήνα. Ακόμη εκκρεμεί η σύνταξη αναλογιστικής μελέτης, ώστε να υπάρξει 
εικόνα για τη μελλοντική οικονομική πορεία του ΕΟΠΥΥ, μετά και την ένταξη των 
νέων Ταμείων στους κόλπους του.

Ο κ. Σαλμάς αναφέρθηκε, επίσης, στα προβλήματα που είχε ο ΕΟΠΥΥ από τη δη-
μιουργία του. «Με λιγότερα χρήματα εξισώθηκαν προς τα πάνω οι παροχές του. Οι 
δαπάνες του ήταν μεγαλύτερες από τα έσοδά του».

Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση και διαπίστευση παραγωγών 
υπηρεσιών υγείας (ιατρών, εργαστηρίων, κέντρων, κλινικών, νοσοκομείων) ως 
προϋπόθεση για τη σύναψη συμβάσεων και τη σύνδεση της διαβάθμισης ποιότητας 
με τις αποζημιώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ανακοίνω-
σε πως από την 1η Μαρτίου, ο ΕΟΠΥΥ θα σταματήσει να αποζημιώνει υγειονομικό 
υλικό που δεν φέρει πιστοποίηση με barcode (ταινία γνησιότητας).

Ακόμα, δρομολογείται η διακοπή χρηματοδότησης εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ των 
προνοιακών ιδρυμάτων. Με δεδομένο πως ο τομέας της πρόνοιας έχει περάσει στο 
υπουργείο Εργασίας, ο κ. Σαλμάς θεωρεί πως το κόστος τους δεν θα πρέπει να βα-
ραίνει πλέον τον ΕΟΠΥΥ.

Ειδική αναφορά έγινε στα τηλεφωνικά ραντεβού, καθώς η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου και ο νέος διοικητής του ΕΟΠΥΥ Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος εμφανί-
ζονται δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που έγινε η ανάθεση στις ιδιωτικές εταιρίες. 
Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός επεξεργάζεται νέο σύστημα τηλεφωνικών ραντεβού 
στον Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με στόχο τη μείωση του ση-
μερινού τιμολογίου ή ακόμα και τη μηδενική συμμετοχή του.

Πηγή: Express.gr 17/11/2012

ο Ελευθέριος παπαγεωργόπουλος 
νέος πρόεδρος του ΕοπΥΥ

Ο Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, νομικός 
και πρώην βουλευτής της ΝΔ αναλαμβάνει 
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ στη θέση του Γεράσι-
μου Βουδούρη σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου Υγείας. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο 
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, μαθηματικός, MSc 
επιχειρησιακής έρευνας.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος μετά τη διαπίστωση 
προβληματικών εφαρμογών που αφορούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 
απέστειλε σήμερα 28/11/2012 επιστολή στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνο-
μίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ζητώντας τη συνδρομή τους για διε-
ρεύνηση κάθε διάστασης παραβατικής συμπεριφοράς, αφενός για τη θωράκιση 
του συστήματος και αφ’ ετέρου για την επιβολή κυρώσεων κατά των υπαιτίων.
Τέλος, οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ συνεχίζουν την έρευνα για τα θέματα της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης και εντείνουν τις προσπάθειες τους για την καλύ-
τερη λειτουργία της.

Από Γραφείο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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σΥστΗΜα αρΙαΔΝΗ
Με συμβολαιογραφική πράξη 
που θα χρεώνεται 50 ευρώ 
θα πρέπει να δηλώνουν από 
την 1η Ιανουαρίου του 2013 
οι πολίτες τους θανάτους, 
τους γάμους και τα διαζύγια, 
στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του νέου προγράμματος 
«Αριάδνη» του υπουργείου 
Εργασίας, με στόχο την πάτα-

ξη φαινομένων πλαστών συντάξεων και επιδομάτων.

1ο Στάδιο: Γνωστοποίηση
Α. Διαδικασία γνωστοποίησης θανάτου
Ο συγγενής, το γραφείο τελετών ή ο εκπρόσωπος της 
οικογένειας επισκέπτεται το γραφείο του συμβολαιογρά-
φου της επιλογής του, προσκομίζοντας:
• ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου,
• το Βιβλιάριο Υγείας ή αποδεικτικό ΑΜΚΑ του θανό-
ντος,
• αποδεικτικό ΑΦΜ του θανόντος.

Ο συμβολαιογράφος:
• πιστοποιεί την ορθότητα των στοιχείων ΑΦΜ/ΑΜΚΑ,
• συντάσσει Πράξη Εμφάνισης και Δήλωσης,

• καταχωρεί τα στοιχεία του Θανόντος στο Σύστημα,
• θεωρεί το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου με την ένδει-
ξη «καταχωρήθηκε».
Εν συνεχεία, ο συγγενής, το γραφείο τελετών ή ο εκ-
πρόσωπος της οικογένειας προσκομίζει στο Δημοτικό 
κατάστημα την πράξη Εμφάνισης και Δήλωσης και το Θε-
ωρημένο ιατρικό πιστοποιητικό και λαμβάνει ληξιαρχική 
πράξη θανάτου και άδεια ταφής.
Για την περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες (ειδικές 
σπάνιες περιπτώσεις) δεν επιτρέπουν την έκδοση Ληξι-
αρχικής Πράξης προ της ταφής, εκδίδεται η άδεια ταφής 
υπάρχει ειδική διαδικασία, που θα αποτυπωθεί ειδικά 
στο νόμο.

Β. Διαδικασία γνωστοποίησης Γάμου
Μετά την έκδοση της άδειας γάμου το ζευγάρι επισκέπτε-
ται το γραφείο του συμβολαιογράφου της επιλογής του, 
προσκομίζοντας:
• Άδεια Γάμου και αγγελία γάμου,
• τα Βιβλιάρια Υγείας ή άλλα αποδεικτικά των ΑΜΚΑ,
• αποδεικτικά ΑΦΜ.
Ο συμβολαιογράφος:
• πιστοποιεί την ορθότητα των στοιχείων ΑΦΜ/ΑΜΚΑ,
• συντάσσει Πράξη Εμφάνισης και Δήλωσης,
• καταχωρεί τα στοιχεία των μελλόνυμφων στο Σύστημα,

• θεωρεί την Άδεια Γάμου με την ένδειξη «καταχωρή-
θηκε».
Εν συνεχεία, το ζευγάρι προσκομίζει στον Θρησκευτικό 
λειτουργό ή στο Δημοτικό κατάστημα την πράξη Εμφά-
νισης και Δήλωσης και τη Θεωρημένη άδεια γάμου και 
λαμβάνει πιστοποιητικό τέλεσης γάμου μετά την τελετή.

Γ. Διαδικασία γνωστοποίησης Συμφώνου Συμβίωσης
Κατά τη σύνταξη του συμφώνου συμβίωσης ο συμβολαι-
ογράφος καταχωρεί τα υποχρεωτικά προσκομιζόμενα 
στοιχεία ΑΦΜ/ΑΜΚΑ των συμβαλλομένων στο σύστημα 
και κάνει υποχρεωτικά αναφορά στον αριθμό καταχώρη-
σης στο σύστημα Αριάδνη.

Δ. Διαδικασία γνωστοποίησης Διαζυγίου
Η εισαγγελική διάταξη - παραγγελία για την πνευματική 
λύση του γάμου προς την αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή, 
για δε τη διοικητική λύση του γάμου στον αρμόδιο Ληξί-
αρχο, συνοδευόμενη από κυρωμένο αντίγραφο της δι-
καστικής απόφασης και του αντίστοιχου πιστοποιητικού 
τελεσιδικίας, προσκομίζεται από οποιονδήποτε των δια-
ζευγμένων συζύγων ή τους ειδικούς εντολοδόχους τους 
σε Συμβολαιογράφο.

Επιστολή προς τον Πρόεδρο κ. Χρ. Μπουρσανίδη
Kαι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ.

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε με την παρούσα μας επιστολή καθ’ ότι 
έχουμε έννομο συμφέρον, όπως μας χορηγήσετε 
αφ’ ενός μεν τις υποβληθείσες προτάσεις του Τομέα 
Υγείας των Τραπεζών Πίστεως - Γενικής - Αμερ. Εξ-
πρές όσον αφορά μεν στη χορήγηση του βοηθήματος 
Λουτροθεραπείας έτους 2012 και αφ’ ετέρου δε το 
πρακτικό αριθμ. 11 της αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου σας στη συνεδρίασή του στις 22/3/12 
και καθόρισε τις προϋποθέσεις χορηγήσεως του ως 
άνω βοηθήματος.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε και είναι προς τιμή σας 
ότι αμέσως αποδεχθήκατε το αίτημά μας, που σας 
υποβάλαμε κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στις 
12/10/12 στο γραφείο σας, προσθέτοντας μάλιστα 
εκ μέρους σας ότι έχουμε έννομο συμφέρον να απαι-
τήσουμε τη χορήγησή τους.
Θα προσπαθήσουμε μέσα στα πλαίσια της δεοντο-
λογίας και του εφικτού να κρατήσουμε ανοικτό τον 
καλό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μας προκειμένου η 
συνεργασία μας να είναι επωφελής για όλους μας.
Με τη βεβαιότητα ότι και εσείς έχετε ενστερνιστεί τα 
ανωτέρω

ΔΙΑΤΕΛΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΒοΗΘΗΜα ΛοΥτροΘΕραπΕΙασ
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι υπεβλήθησαν 131 αιτήσεις εν-

στάσεων Λουτροθεραπείας ισαρίθμων συναδέλφων 
μας, εκ των οποίων εγκρίθηκαν, μετά από απόφαση 
της Υγειονομικής Επιτροπής του ΤΑΥΤΕΚΩ, μόνο 
δώδεκα (12) και απερρίφθησαν εκατόν δέκα εννέα 
(119).

Ο Σύλλογός μας απεύθυνε γραπτή διαμαρτυρία προς 
το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ να ικανοποιηθούν χρηματικώς 
τουλάχιστον οι συνάδελφοί μας που, παρά το γεγο-
νός ότι δεν είχε εγκριθεί η αίτησή τους για χορήγηση 
του βοηθήματος, είχαν μεταβεί στα λουτρά και είχαν 
τα σχετικά δικαιολογητικά.

Με αφορμή τη έγγραφη αυτή διαμαρτυρία μας ο 
Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ συνάδελφος κ. Ιγνάτιος Πλιά-
κος που είναι μέλος τους Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ ζήτησε 
και επέτυχε με ψήφους 7 έναντι 6 να αποσπάσει από-
φαση του Δ.Σ. και να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις 
ενστάσεων που είχαν υποβληθεί συμπεριλαμβανομέ-
νων και των απορριφθεισών.

Κατόπιν τούτου όσοι συνάδελφοι έχουν κάνει τα 
λουτρά τους μέχρι της 31/10/12 και έχουν αντίστοι-
χα δικαιολογητικά με την ως άνω ταυτόχρονη ημερο-
μηνία, να σπεύσουν να τα υποβάλλουν το ταχύτερο 
δυνατόν στα γραφεία του Τομέα Υγείας (Χαρ. Τρικού-
πη 6-8-10, 2ος όροφος).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Επιστολή προς κ. Ιγνάτιο Πλιάκο
Πρόεδρο ΟΣΤΟΕ
Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ

Αγαπητέ μας Κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Συνταξιούχων της ALPHA 

BANK αισθάνεται την υποχρέωση να σας εκφράσει τις πιο 
ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες του, για τη θερμή συ-
μπαράστασή σας στα προβλήματα που ταλανίζουν τους συ-
ναδέλφους μας συνταξιούχους και ιδιαίτερα εκείνους που 
έχουν προβλήματα υγείας.

Η θέση σας ως Σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΤΑΥΤΕΚΩ, σας παρέχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία, σε 
συνδυασμό με την εγνωσμένη σε όλους μας μαχητικότητά 
σας, να διεκδικείτε με σθένος και επιμονή την επίλυση δι-
αφόρων αιτημάτων επ’ εφωλεία των Ασφαλισμένων του 
ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πρόσφατο παράδειγμα είναι η δικαίωση εκείνων των συ-
νταξιούχων συναδέλφων μας, όπως και των άλλων Τρα-
πεζών, που είχαν υποβάλει ένσταση για το επίδομα Λου-
τροθεραπείας και είχαν απορριφθεί. Κατορθώσατε όμως, 
μετά από σκληρό αγώνα να αποσπάσετε κατά πλειοψηφία, 
απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ να εγκριθούν και οι 142 
απορριφθείσες ενστάσεις από τις 173 συνολικά υποβλη-
θείσες αιτήσεις ενστάσεων.

Τέλος, αγαπητέ Πρόεδρε, μαζί με τις ευχαριστίες του Δι-
οικητικού μας Συμβουλίου δεχθείτε και τις αντίστοιχες θερ-
μές ευχαριστίες όλων εκείνων των συναδέλφων που είχαν 
απορριφθεί και εδικαιώθησαν, ύστερα από τον σκληρό 
αγώνα που δώσατε σε εκείνη τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
ΤΑΥΤΕΚΩ.

Σας εύχονται προκαταβολικά Καλές Γιορτές, το 2013 να 
είναι ένας χρόνος μεστός από υγεία για εσάς και την οικογέ-
νειά σας και ό,τι ποθητό και επιθυμητό να σας εκπληρωθεί.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ 
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ



6 Ειδήσεις

Λίστα συχνών Ερωτήσεων - απαντήσεων ΕοπΥΥ
 • Εάν επιθυμώ επιπλέον πληροφορίες για τον ΕΟΠΥΥ ή 
θέλω να διατυπώσω παράπονα και καταγγελίες για παρό-
χους υγείας του Οργανισμού, πού απευθύνομαι;
Απευθύνομαι στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 
39, ΤΚ 151-23, Μαρούσι, fax: 210 6871789.
 • Ασφαλισμένος προσέρχεται στα φαρμακεία του Οργανι-
σμού για να παραλάβει φάρμακου ψηλού κόστους. Θα κατα-
βάλλει συμμετοχή;
Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού 
γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση (εκτός των δίμηνων).
 • Τι ποσότητα φαρμάκου δικαιούται να συνταγογραφήσει 
ο ιατρός;
Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός. Ειδι-
κά για χρόνιες παθήσεις μπορεί να εκδίδεται από τους ιατρούς 
δίμηνη ή τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στα ποσο-
στά συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων;
Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των 
ασφαλιστικών οργανισμών για φάρμακα ανέρχεται στο 25% 
της αξίας αυτών. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες παθήσεων για 
τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0% και έχουν γνω-
στοποιηθεί στους γιατρούς.
 • Σε ποια έντυπα εκδίδουν οι ιατροί τις συνταγές;
Οι ιατροί είτε εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές ή εάν είναι συμ-
βεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούν στο συνταγολόγιο 
ενιαίου τύπου, εφόσον δεν είναι δυνατόν να συνταγογραφή-
σουν ηλεκτρονικά. Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από 
ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγή των φαρμάκων 
μπορεί να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, 
αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή 
ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται.
 • Ο Οργανισμός έχει δικά του φαρμακεία;
Ναι, τα oποία παρέχουν φάρμακα υψηλού κόστους. Οι θερά-
ποντες ιατροί γνωρίζουν τα παρεχόμενα φάρμακα και κατευ-
θύνουν τους ασφαλισμένους.
 • Τί ισχύει για τα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελ-
λάδα;
Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται 
η αξία ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. 
Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλο-
φορούν στην Ελλάδα γνωματεύουν επιτροπές του Ταμείου. Τα 
ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του 
Οργανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.
 • Πότε παρέχονται τα φάρμακα;
Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, 
υπάρχει έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή και περιλαμβά-
νονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδι-
οσκευασμάτων. Φάρμακα που ανήκουν στην αρνητική λίστα, 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, δεν αποζημιώνονται.
 • Τι περιλαμβάνει η φαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΟ-
ΠΥΥ;
Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρ-
μακα, σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονο-
μικά υλικά.
 • Είμαι ασφαλισμένος του ΟΓΑ. Δικαιούμαι να νοσηλευ-
θώ σε συμβεβλημένη κλινική του ΕΟΠΥΥ;
Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους 
τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.
 • Σε τι θέση δικαιούμαι να νοσηλευθώ σε συμβεβλημένη 
κλινική;
Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές 
κλινικές σε τετράκλινο.
 • Πού απευθύνομαι ύστερα;
Στις Υπηρεσίες που απευθυνόμουν και πριν τις 31/12/11.
 • Έχουν δικαίωμα αναγραφής αναρρωτικών αδειών οι 
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί;
Ναι, στα προσωπικά τους συνταγολόγια ή στα αδειολόγια των 
Υγειονομικών δομών του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Ανα-
μένονται σχετικές οδηγίες.
 • Πού θα υποβάλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι για μετάβαση 
στο εξωτερικό;
Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμέ-
νοι θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων, 
από τα οποία προέρχονται.
 • Εάν εξετασθώ σε μη συμβεβλημένο ιατρό και μου γράψει 
ορθοπεδικά βοηθήματα, γυαλιά, κλπ αναγνωρίζεται η δαπά-
νη;
Όχι, δεν αναγνωρίζεται.
 • Εάν εξετασθώ σε μη συμβεβλημένο ιατρό και μου συντα-
γογραφήσει φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, τη δαπά-
νη την αναγνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ;
Μόνο εάν τα φάρμακα και οι εξετάσεις έχουν συνταγογραφη-
θεί ηλεκτρονικά.
 • Εάν νοσηλευθώ σε μη συμβεβλημένη κλινική θα πάρω 
πίσω τα χρήματα που πλήρωσα;
Όχι, δεν αποδίδεται δαπάνη νοσηλείας σε μη συμβεβλημένη 
κλινική.
 • Ποιές είναι οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές;

Οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές θα αναρτηθούν σύ-
ντομα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr.
 • Σε ποιους ελεγκτές ιατρούς απευθύνομαι;
Όπου απευθυνόμουν έως σήμερα (ηλεκτρονικά παραπεμπτι-
κά και συνταγές δεν απαιτούν θεώρηση). Όλοι οι ελεγκτές 
των εντασσόμενων ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ), 
μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους δικαιούχους του ΕΟ-
ΠΥΥ.
 • Πού κλείνω ραντεβού για εξετάσεις σε Μονάδες Υγείας 
του ΕΟΠΥΥ ή σε σχηματισμούς του ΕΣΥ;
Για να κλείσω ραντεβού για εξετάσεις
Α) σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ: 14554, 14784, 14884, 
14900
Β) σε σχηματισμούς του ΕΣΥ: 1535
Για ραντεβού με τα συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια 
και συμβεβλημένους ιατρούς, ο δικαιούχος επικοινωνεί απ’ 
ευθείας με τα εργαστήρια ή τους συμβεβλημένους ιατρούς 
αντίστοιχα.
 • Στις παρακλινικές εξετάσεις υπάρχει συμμετοχή;
Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που προβλέπονται από τον 
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ πραγματοποι-
ούνται στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ:
- Χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου εντός των Μονάδων 
Υγείας του Οργανισμού (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή των σχηματι-
σμών του ΕΣΥ.
- Με 15% συμμετοχή του δικαιούχου σε συμβεβλημένα με 
τον Οργανισμό διαγνωστικά εργαστήρια.
- Δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση στο δικαιούχο σε μη 
συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο.
 • Ποιες είναι οι παροχές του ΕΟΠΥΥ για τα νέα ζευγάρια 
που θέλουν να αποκτήσουν παιδί; 
Στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ παρέχονται δωρεάν οι 
εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου όπως ορίζονται στον Ενι-
αίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Σε ό,τι αφορά 
τον τοκετό, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα 900€, 
1200€ για δίδυμη κύηση και 1600€ για τρίδυμη κύηση, εφό-
σον δεν αποδίδεται ΚΕΝ.
 • Τι ισχύει για τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων;
Οι εμβολιασμοί των παιδιών και ενηλίκων του εγκεκριμένου 
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (Ε.Π.Ε.) παρέχονται 
ΔΩΡΕΑΝ (ιατρική επίσκεψη και εμβόλιο) στους Σταθμούς 
Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου (ΙΚΑ) και στους συμβε-
βλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατρούς (σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της σύμβασής τους). Στην περίπτω-
ση που ο ασφαλισμένος επιλέξει ιδιώτη ιατρό μη συμβεβλη-
μένο με τον ΕΟΠΥΥ και ο οποίος έχει δικαίωμα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, τα εμβόλια του Ε.Π.Ε. συνταγογραφούνται 
με 0% συμμετοχή του ασφαλισμένου, αλλά η ιατρική επίσκε-
ψη και η διενέργεια του εμβολίου δεν αποζημιώνεται από τον 
ΕΟΠΥΥ.
 • Υπάρχει ωράριο στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ;
Οι γιατροί ακολουθούν το ωράριο του ιατρείου τους.
 • Πού θεωρώ το βιβλιάριό μου;
Όπου το θεωρούσα έως σήμερα.
 • Τι πρέπει να έχω μαζί μου κατά την επίσκεψή μου στους 
γιατρούς του ΕΟΠΥΥ;
Το ασφαλιστικό μου βιβλιάριο θεωρημένο για το τρέχον έτος.
 • Εάν επισκεφθώ συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό θα 
πληρώσω επίσκεψη;
Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καμία 
επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους, για τους πρώτους 50 
ασθενείς που εξετάζουν κάθε εβδομάδα και για τους 200 του 
μήνα.
 • Πώς κλείνω ραντεβού σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ;
- Μέσω των αριθμών 14554, 14784, 14884, 14900 [για 
τις δομές του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ)]
- Με απ’ απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση με τον συμβε-
βλημένο γιατρό. Θα ενημερώνομαι υποχρεωτικά από αυτόν 
εκ των προτέρων για το εάν θα υπάρχει οικονομική επιβά-
ρυνση (εάν έχει συμπληρώσει το πλαφόν ή πότε μπορεί να 
με δεχθεί).
 • Πώς μπορώ να βρω τη Λίστα των συμβεβλημένων ιδιω-
τών γιατρών (δ/νση, τηλ.) ή τη δ/νση του πλησιέστερου σε 
εμένα πολυϊατρείου/ιατρείου του ΕΟΠΥΥ;
Η Λίστα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών 
υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.
eopyy.gov.gr), στις ιστοσελίδες των εντασσόμενων στον 
ΕΟΠΥΥ Ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ΟΑΕΕ (www.oaee.
gr), ΟΠΑΔ (www.opad.gr ΟΓΑ (www.oga.gr), καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-
syntagografisi.gr).
Η Δ/νση των πολυϊατρείων-ιατρείων του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ) μπορεί να βρεθεί από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 
http://www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/my.cfm
 • Από ποιες ιατρικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται οι δικαι-
ούχοι του ΕΟΠΥΥ;
Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται από:
- Συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς (http://www.eopyy.gov.
gr/MedSupplier/Index)
- Μη συμβεβλημένους αλλά πιστοποιημένους για συνταγο-
γράφηση γιατρούς (μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων-
εξετάσεων)

- Πολυϊατρεία και ιατρεία του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας 
πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
- Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία
- Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ
 • Υπάρχει Κανονισμός Παροχών;
Υπάρχει o Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) 
ΦΕΚ 2456-3/11/2011 (ιστοσελίδες των ενταχθέντων τα-
μείων).
 • Γιατί έγινε;
Με τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ επιδιώκεται να εξασφαλισθεί 
η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύ-
στημα παροχής υπηρεσιών υγείας, που έχει ως σκοπό την 
πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση 
και προστασία της υγείας των δικαιούχων, όπου και όποτε τις 
έχουν ανάγκη.
 • Τι είναι ο ΕΟΠΥΥ;
Είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με 
φιλοδοξία να επαναφέρει τον ασφαλισμένο στο επίκεντρο 
των υπηρεσιών υγείας.
 • Πώς αναγράφονται οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟ-
ΠΥΥ;
Οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ αναγράφονται:
- σε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά (δεν απαιτείται θεώρηση)
- σε χειρόγραφα παραπεμπτικά μόνο από συμβεβλημένους 
με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς (όταν δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό 
σύστημα). Αναγράφονται στο μπλοκ παραπεμπτικών του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ ή, εάν ο γιατρός δεν διαθέτει μπλοκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις 
αναγράφει στο συνταγολόγιο του ιατρείου του. Θεωρούνται 
εντός δέκα (10) ημερών από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, και 
εκτελούνται εντός μηνός από τη θεώρηση (απαιτείται θεώρη-
ση σε ποσά άνω των 100 ευρώ).
 • Ποια είναι τα τηλέφωνα και η διεύθυνση της κεντρικής 
υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ από όπου μπορούμε να λαμβάνουμε 
πληροφορίες;
Για πληροφορίες οι γιατροί μπορούν να απευθύνονται στα 
εξής τηλέφωνα:
210-6871770, 210-6871771, 210-6871772. Η Κε-
ντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται στην Κηφισίας 39, ΤΚ 
151-23, Μαρούσι.
 • Εκτελούνται τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μη συμβε-
βλημένων γιατρών;
Οι φαρμακοποιοί και τα διαγνωστικά εργαστήρια εκτελούν 
όλες τις ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές και παραπεμπτικά 
αντίστοιχα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτη-
τα από το αν έχουν εκδοθεί από συμβεβλημένους ή μη για-
τρούς.
 • Οι μη συμβεβλημένοι μπορούν να γράφουν υγειονομικό 
υλικό;
Όχι, από τη στιγμή που οι μη συμβεβλημένοι έχουν το δικαί-
ωμα μόνο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δεν μπορούν να 
γράφουν υγειονομικό υλικό.
 • Μπορούν να δίνουν αναρρωτικές άδειες οι συμβεβλημέ-
νοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί;
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2011 
στους εντασσόμενους στον ΕΟΠΥΥ φορείς. Αναμένονται σχε-
τικές οδηγίες.
 • Τι σφραγίδα χρησιμοποιούν οι γιατροί στη συνταγογρά-
φηση ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ;
Έως ότου εκδοθούν σφραγίδες με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ, οι γι-
ατροί που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις σφραγίδες των εντασσομένων 
ταμείων, νοσοκομείων κλπ ή την ιδιωτική τους σφραγίδα.
 • Πού απευθύνονται για έγκριση φαρμάκων, εξετάσεων, 
κλπ οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ;
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ απευθύνονται όπου απευθυνό-
ντουσαν έως τις 31/12/11. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
ελεγκτής ιατρός στον υγειονομικό σχηματισμό που απευθυνό-
ντουσαν, μπορούν να εξυπηρετηθούν από ελεγκτές ιατρούς 
όλων των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων.
 • Πόσα αντίγραφα εκτυπώνονται από την ηλεκτρονική συ-
νταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων;
Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων ισχύει 
ό,τι προβλέπεται από τις διατάξεις της Η.Σ., Νόμος 3892, 
4/11/10 (1 αντίγραφο). Για την ηλεκτρονική αναγραφή εξε-
τάσεων ισχύει ό,τι αναφέρεται στις οδηγίες του e-diagnosis 
(2 αντίγραφα).
 • Οι μη κοστολογημένες εξετάσεις αποζημιώνονται;
Όχι, οι μη κοστολογημένες εξετάσεις δεν αποζημιώνονται.
 • Τα διαγνωστικά εργαστήρια δέχονται χειρόγραφα παρα-
πεμπτικά από νοσοκομεία;
Όχι, δε δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά κρατικών νοσο-
κομείων και δεν αποζημιώνονται.
 • Πώς γράφονται και πώς αποζημιώνονται δαπάνες για 
λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες;
Οι δαπάνες για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθερα-
πείες, αποζημιώνονται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα Άρθρα 14 και 17 του ΕΚΠΥ. Οι ασφαλισμένοι 
απευθύνονται στα τμήματα των Ταμείων όπου απευθυνόντου-
σαν έως τις 31/12/11.

www.eopyy.gov.gr
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οΙ σΗΜαΝτΙΚοΙ σταΘΜοΙ τΗσ ΙστορΙασ 
τΗσ τραπΕΖΗσ (1879-2010)

1879
Ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος ιδρύει στην πόλη της Κα-
λαμάτας εμπορική επιχείρηση, η οποία σύντομα επε-
κτείνεται και σε τραπεζικές εργασίες, ιδίως στην αγορά 

συναλλάγματος.

 

1916
Ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος προχωρεί στο πιο αποφασι-
στικό επιχειρηματικό του βήμα ιδρύοντας την Τράπεζα ‘’Ι.
Φ. Κωστοπούλου και Σία’’ με τη νομική μορφή της ετε-

ρόρρυθμης εταιρίας.

 

1918
Η Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου μετατρέπεται σε ανώνυμη 
εταιρία με την επωνυμία “Τράπεζα Καλαμών”. Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Τραπέζης εκλέγεται 
ο Διονύσιος Π. Λοβέρδος, Γενικός Διευθυντής της Λαϊκής 
Τραπέζης.

 

1922
Ο εμπορικός οίκος Ι.Φ. Κωστοπούλου ιδρύει εκ νέου 
τραπεζικό Τμήμα αυτή τη φορά με έδρα την Αθήνα.
Ιδρύεται από την Εμπορική Τράπεζα η Commercial Bank 

of the Near East - η σημερινή Alpha Bank 
London - της οποίας ένας από τους πρώτους 
μετόχους υπήρξε ο εμπορικός οίκος I.Φ. Κω-
στοπούλου.

1924
H Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύεται με το τραπεζικό Τμήμα 
του εμπορικού οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου δημιουργώντας ένα 
νέο τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία ‘’Τράπεζα Ελληνικής 
Εμπορικής Πίστεως’’. Η νέα Tράπεζα έχει έδρα την Αθήνα.
Το ιδιαίτερο γνώρισμα στη σύνθεση της νέας Τραπέζης είναι 
η σημαντική συμμετοχή υφασματεμπόρων, όπως ο Βασίλει-
ος Γ. Ακριβός που αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου της, ο Ανδρέας Π. Μαντζούνης, 
ένας από τους σημαντικότερους βιομηχάνους στον χώρο 
της κλωστοϋφαντουργίας και ο Ευτύχιος Κ. Λυγινός μεγά-
λος έμπορος και βιομήχανος υφασμάτων.

 
 

Ανδρέας Π. Μαντζούνης, Ιδρυτικό μέλος 
της Τραπέζης Ελληνικής Εμπορικής Πί-
στεως και μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της. Φωτογραφία από Ιδιωτική 
Συλλογή

Καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου 
αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος γιος του Ιωάννου Φ. Κωστο-
πούλου, Δημήτριος (Μίμης) Ι. Κωστόπουλος.

Δημήτριος (Μίμης) Ι. Κωστόπουλος, 
Ιδρυτικό μέλος, Εντεταλμένος Σύμ-
βουλος και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τραπέζης Ελληνικής 
Εμπορικής Πίστεως. Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

Ιδρύεται Κατάστημα στον Πειραιά.
 
Υποκατάστημα Πειραιώς, Σπύρος Βα-
σιλείου (1903/4-1985). Από το 
αναμνηστικό λεύκωμα “Τράπεζα Ελ-
ληνικής Εμπορικής Πίστεως. Εικοσι-
πέντε χρόνια. 1918-1943”, Ξυλο-
γραφία 11 x 10 εκ. Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

1925
Η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως αναπτύσσει ένα 
περιφερειακό δίκτυο Καταστημάτων στην Πελοπόννησο.
Στις 2 Νοεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευ-
ση των μετοχών της Τραπέζης στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών.

Ημερολόγιο τοίχου της Τραπέζης Ελλη-
νικής Εμπορικής Πίστεως, 1932, Εκτύ-
πωση σε ψευδάργυρο. Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

1928
Παραίτηση του Εντεταλμένου Συμβούλου της Τραπέζης Δη-
μητρίου (Μίμη) Ι. Κωστοπούλου λόγω της εκλογής του ως 
μέλους στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης της 
Ελλάδος. Τη θέση του αναλαμβάνει ο αδελφός του, Πάνος 
Ι. Κωστόπουλος.

Η Διοίκησις και τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου εν συ-
νεδρία κατά την 23ην Νοεμβρίου 1933 ημέραν της κατα-
θέσεως του θεμελίου λίθου του Κεντρικού Καταστήματος 
της Τραπέζης της Ελλάδος, 1947. Διακρίνεται τέταρτος 
από δεξιά ο Δημήτριος (Μίμης) Ι. Κωστόπουλος. Μιχαήλ 
Αξελός (1877-1965). Ελαιογραφία σε καμβά 180,5 x 
371 εκ. Συλλογή Τραπέζης της Ελλάδος
 

Σπύρος Ι. Κωστόπουλος Γενικός Διευθυ-
ντής της Τραπέζης Ελληνικής Εμπορικής 
Πίστεως. Φωτογραφία από το έντυπο 
εσωτερικής επικοινωνίας “Μαζί”, 1972. 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1932
Εγκατάσταση στο νέο ιδιόκτητο Κτήριο, στη διασταύ-
ρωση των οδών Σταδίου και Πεσμαζό-
γλου.

Ημερολόγιο τοίχου της Τραπέζης Ελληνικής 
Εμπορικής Πίστεως, 1932. Τέμπερα 41,5 
x 27,5 εκ. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο 
Υποδιοικητής της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης, Γεώργιος 
Κ. Ιατρού.

 
1940
Με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, η Τράπεζα 
συμμετέχει σε πλήθος εράνων.
Ιδρύεται στην Πλατεία Μοναστηρακίου το πρώτο Υπο-

κατάστημα της Τραπέζης στην Αθήνα, το οποίο θα πυρπολη-
θεί κατά τα Δεκεμβριανά, το 1944.
 
Η εξωτερική όψη του Καταστήματος Μο-
ναστηρακίου της Τραπέζης Ελληνικής 
Εμπορικής Πίστεως, 1941-1944. Φω-
τογραφία από το Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

1941
Στις πολύ δύσκολες συνθήκες του λιμού και του υπερπλη-
θωρισμού, η Τράπεζα οργανώνει συσσίτιο για το Προσωπικό 
της και τις οικογένειές του.

1944
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται, για σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, ο νεώτερος γιος του Ιωάννου Φ. 
Κωστοπούλου, Σταύρος Ι. Κωστόπουλος, ο οποίος σε όλη 
την περίοδο της Κατοχής, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην 
Τράπεζα με την ιδιότητα του Εντεταλμένου 
Συμβούλου.

Σταύρος Ι. Κωστόπουλος, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Ελ-
ληνικής Εμπορικής Πίστεως. Απότμημα από 
φωτογραφία, Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1945
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Γενικός 

Διευθυντής της Τραπέζης Σπύρος Ι. Κωστό-
πουλος.
 
Σπύρος Ι. Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Ελληνι-
κής Εμπορικής Πίστεως. Φωτογραφία από το 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1947
Η σταδιακή αποκατάσταση των εργασιών της Τραπέζης συ-
νοδεύεται από την αλλαγή της επωνυμίας της σε ‘’Τράπεζα 
Εμπορικής Πίστεως”.
 
1948
Η Τράπεζα διανέμει μέρισμα για πρώτη φορά μετά την πο-
λεμική περίοδο και θα αποτελέσει τη μόνη εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο εταιρία που θα διανέμει αδι-
αλείπτως μέρισμα στους μετόχους της για 
τα επόμενα εξήντα χρόνια.

Τίτλος 25 μετοχών και μερισματαποδεί-
ξεις της Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως, 
1965. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1953
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγεται 
ο Σταύρος Ι. Κωστόπουλος. Καθή-
κοντα Διευθύνοντος Συμβούλου 

αναλαμβάνει ο Σπύρος Ι. Κωστόπου-
λος.
 
Σταύρος Ι. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως. Φωτο-
γραφία από το Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

1956
Ολοκληρώνεται η προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων και 
η αναδιαμόρφωση των χώρων του ισογείου στο Κεντρικό 
Κτήριο της Τραπέζης.

 
Το Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης Εμπο-
ρικής Πίστεως στη συμβολή των οδών 
Σταδίου και Πεσμαζόγλου, 1957-60. 
Φωτογραφία από το Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

1
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Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος, 1919, 
Γεώργιος Ιακωβίδης (1853-1932), 
Λάδι σε μουσαμά 80 x 64 εκ. 
Συλλογή Alpha Bank

Λογιστικό βιβλίο του εμπορι-
κού οίκου  Ι. Φ. Κωστοπούλου, 
1893-1916. Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

Χειρόγραφη συναλλαγ-
ματική του Ι.Φ. Κωστο-
πούλου, 1890. Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

1
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0

Το Εταιρικό Ιδρύσεως της Τραπέζης 
“Ι.Φ. Κωστοπούλου Σία”, 12 Φεβρου-
αρίου 1916. Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

Φύλλο επιταγής της 
Τραπέζης Καλαμών, 
1924. Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

Διονύσιος Π. Λοβέρδος, Κωνστα-
ντίνος Παρθένης (1878-1967), 
Λάδι σε μουσαμά 70 x 61 εκ. 
Συλλογή Alpha Bank

1
9
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0

Διαφημιστική καταχώρηση για τις τραπεζι-
κές εργασίες του οίκου Ι. Φ. Κωστοπούλου 
σε οδηγό των Αθηνών, 1922. Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

Βασίλειος Γ. Ακριβός, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέ-
ζης Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως. 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1
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1957
Ιδρύεται Κατάστημα στην Πάτρα.
 
Η πρόσοψη του Καταστήματος Πα-
τρών, 1957. Φωτογραφία από το 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1958
Ιδρύεται Κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

1963
H τρίτη γενιά της Οικογενείας Κωστοπούλου εισέρχεται 
στην Τράπεζα: ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος στις Χορηγή-
σεις του Κεντρικού Καταστήματος και ο Φώτης Π. Κω-

στόπουλος στο Δικαστικό Τμήμα της Τραπέζης.

1964
Εδραίωση της παρουσίας της Τραπέζης στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης με την ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου επί της οδού 
Μητροπόλεως, στο οποίο στεγάζεται το Κεντρικό της Κατά-
στημα.

Η αίθουσα συναλλαγών του Κεντρικού 
Καταστήματος Θεσσαλονίκης (Μητρο-
πόλεως). Φωτογραφία από το Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

1968
Στη θέση του εκλιπόντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβου-
λίου Σταύρου Ι. Κωστοπούλου εκλέγεται ο αδελφός του Σπύ-
ρος Ι. Κωστόπουλος, ο οποίος θα ασκεί εκ παραλλήλου και 

καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.
 
Σπύρος Ι. Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Εμπο-
ρικής Πίστεως. Φωτογραφία από το Ιστορι-
κό Αρχείο Alpha Bank

Εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης ο 
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και λίγους μήνες αργότερα, ο Φώ-
της Π. Κωστόπουλος.

1969
Εγκαίνια για την επέκταση των εγκαταστάσεων του Κεντρι-
κού Κτηρίου της Τραπέζης, τα οποία συμπίπτουν με τη συ-
μπλήρωση 90 ετών από την ίδρυση της Τραπέζης.
Τον Σπύρο Ι. Κωστόπουλο διαδέχεται ο 
Φώτης Π. Κωστόπουλος στη θέση του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενι-
κών Ασφαλίσεων ‘’Η Εμπορική’’.
 
Η επέκταση του Κεντρικού Κτηρίουτης 
Τραπέζης επί της οδού Σταδίου. Φωτο-
γραφία από το Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

1970
Εγκατάσταση Κέντρου Μηχανογραφίας το οποίο σταδι-

ακά θα καλύπτει όλο και μεγαλύτερο 
εύρος των εργασιών της Τραπέζης.

 
Αποψη από την αίθουσα εγκαταστά-
σεωςτου ηλεκτρονικού διερευνητή 
της Τραπέζης.Εικόνα από τον Απο-
λογισμό της Τραπέζης,1972

1971
Εγκαθίστανται οι πρώτες μηχανές Ταμιευτηρίου, ενώ το σύ-
στημα ταμειολογιστή “Teller” γνωρίζει ταχύτατη ανάπτυξη.

Η μηχανή NCR 42, η χρήση 
της οποίας αλλάζει ριζικά τις 
διαδικασίες συναλλαγών της 
Τραπέζης. Εικόνα από το έντυ-
πο εσωτερικήςεπικοινωνίας 
“Το Περιοδικό μας”, 1970. 

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1972
Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Γιάν-
νης Σ. Κωστόπουλος.
 
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Τραπέζης Πίστεως. Απότμημα 
φωτογραφίας από το Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

Αλλαγή επωνυμίας της Τραπέζης από “Τράπεζα Εμπορικής 
Πίστεως” σε “Τράπεζα Πίστεως”.

Τίτλος δέκα μετοχών της Τραπέζης Πί-
στεως,1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

Καθιέρωση νέου εταιρικού σήματος το 
οποίο προέρχεται από τον οπισθότυπο 

του πρώτου νομίσματος του ελλαδικού χώρου, που κόπηκε 
στην Αίγινα. Στην εμπρόσθια όψη του νομίσματος απεικονί-
ζεται η θαλάσσια χελώνα, λόγω της μεγάλης ναυτικής ισχύος 
της νήσου, ενώ στην οπίσθια όψη υπάρχει ένα ακανόνιστο 
έγκοιλο τετράγωνο διαιρούμενο με κεραίες σε τεταρτημόρια.

Αίγινα, Αργυρός στατήρ, 
480-456 π.Χ. Νομισμα-
τική Συλλογή Alpha Bank 
(3939)

Το νέο εταιρικό σήμα της Τραπέζης Πίστε-
ως. Από το εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότη-
τας, 1972. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Με την ίδρυση του Καταστήματος Ηρακλείου Κρήτης, η Τρά-
πεζα αποκτά παρουσία στις 10 μεγαλύτερες πόλεις της χώ-
ρας.
 
Το διατηρητέο κτήριο του Καταστήματος 
Ηρακλείου, αρχές δεκαετίας 1980. Φω-
τογραφία από το Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

1973
Υιοθετείται νέα διοικητική δομή, η οποία λαμβάνει υπόψη της 
τις προοπτικές αναπτύξεως της Τραπέζης.
Ολοκληρώνεται η εφαρμογή της νέας εταιρικής ταυτότητος 
με την οποία η Τράπεζα εισάγει στις εργασίες της τις καινο-
τομίες που ήδη τη χαρακτηρίζουν και τη σύγχρονη τραπεζική 
αντίληψη.
 

Ενημερωτικό έντυπο της νέας εταιρικής 
ταυτότητος της Τραπέζης Πίστεως, 1973. 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Ξεκινά τη σταδιοδρομία του στην Τράπεζα, ο 
Δημήτριος Π. Μαντζούνης, στο Τμήμα Χορη-

γήσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης. 

Δημήτριος Π. Μαντζούνης. Φωτογραφία 
από το έντυπο εσωτερικής επικοινωνίας 
“Αστραπή”, 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

1975
Ιδρύονται τα πρώτα Ανταλλακτήρια Συναλ-
λάγματος στο κέντρο της Πρωτεύουσας.
Η Τράπεζα συμμετέχει, με ποσοστό 25%, στο μετοχικό κεφά-
λαιο της Diners Club of Greece S.A., συμπεριλαμβανόμενη 
στον κύκλο μεγάλων τραπεζών του εξωτερικού που συμμε-
τείχαν στο κεφάλαιο των αντίστοιχων Diners Club των χω-
ρών τους.

1976
Εγκαινιάζεται διαφημιστική προβολή με το μήνυμα “Μαζί”, 
που συμπυκνώνει το επιχειρηματικό πνεύμα της Τραπέζης 
και αποκαλύπτει την ανθρώπινη διάσταση της σύγχρονης 

τραπεζικής αντιλήψεως. 
 

Το “Μαζί” γίνεται τo λεκτικό σύμβολο όλης 
της επικοινωνίας της Τραπέζης

1977
Η ανάπτυξη του Δικτύου των Ανταλλακτηρίων Συναλλάγμα-
τος εξελίσσεται με παρουσία τόσο σε κεντρικά σημεία των 
Αθηνών, όσο και σε τουριστικές περιοχές της περιφέρειας.
 
Εξωτερική όψη Ανταλλακτηρίου Συναλλάγ-
ματος. Εικόνα από τον Απολογισμό της Τρα-
πέζης, 1977

1978
Εγκρίνεται η νέα διάρθρωση της Γενικής Διευ-
θύνσεως της Τραπέζης με τη δημιουργία θέ-
σεως Βοηθού Γενικού Διευθυντού, τα καθή-

κοντα της οποίας αναλαμβάνει ο Ιωάννης 
Ε. Παπουτσής.

Ιωάννης Ε. Παπουτσής, Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής. Απότμημα φωτογραφίας, 
1980. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Εγκαθίσταται το σύγχρονο σύστημα συναλλαγών on line σε 
όλες τις εφαρμογές Ταμιευτηρίου με αποτέλεσμα μέχρι το τέ-

λος του έτους να καλύπτεται ένα σύνολο 20 Καταστημάτων.

Ενημερωτικό έντυπο της Τραπέζης 
Πίστεως που αφορά το νέο σύστημα 
συναλλαγών “Teller”, 1978. Ιστο-
ρικό Αρχείο Alpha Bank

Ένταξη στο παγκόσμιο πληροφοριακό 
δίκτυο Swift και σύνδεση με το σύστη-

μα οικονομικής πληροφορήσεως του οργανισμού Reuters.
Το Δίκτυο της Τραπέζης αριθμεί πλέον 65 Καταστήματα.

1979
Συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Τραπέζης με 
πλήθος προωθητικών ενεργειών.
 

Η επετειακή αφίσα των 100 ετών από 
την ίδρυση της Τραπέζης, 1979. Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

 
Εξωτερική όψη βιβλιαρίου 
καταθέσεων που εκδόθηκε 
με την αφορμή των 100 ετών 

από την ίδρυση της Τραπέζης, 1979. Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

Επ’ ευκαιρία της εκατονταετηρίδος της Τραπέζης, ο Πρόεδρός 
της Σπύρος Ι. Κωστόπουλος με τη σύζυγό 
του Ευρυδίκη, συστήνουν με δωρεά τους το 
Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Σκοπός 
του Ιδρύματος είναι η στήριξη και προώθηση 
του ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός 
της Ελλάδος.
 
Το εξώφυλλο του πρώτου Απολογισμού 
του Ιδρύματος Ι.Φ. Κωστοπούλου, 1980

1980
Το σύστημα on line για εφαρμογές Ταμιευτηρίου επε-
κτείνεται σε όλο το δίκτυο των Καταστημάτων και εξε-
λίσσεται σταδιακά σε real time.

 
Το Μηχανογραφικό Κέντρο της 
Τραπέζης μετά την εγκατάσταση 
του διπλού συστήματος ηλε-
κτρονικού διερευνητή προηγμέ-
νης τεχνολογίας τύπου UNIVAC 
1100/60. Φωτογραφία από το 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1981
Θεμελιώνεται το νέο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης.

 
Η επιγραφή του θεμελίου λίθου του 
νέου Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέ-
ζης. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

 
1982
Η Τράπεζα εισέρχεται πρωτοπόρος στην εποχή της αυτοματο-
ποιήσεως των συναλλαγών εισάγοντας το σύστημα on line/
real time που προσφέρει στους Πελάτες της τη δυνατότητα 
αυτόματης αναλήψεως και καταθέσεως χρημάτων.
Εγκαινιάζεται το νέο πολυώροφο κτήριο της Τραπέζης στη 
Θεσσαλονίκη, έδρα της Διευθύνσεως Καταστημάτων Βορεί-
ου Ελλάδος, αλλά και σημαντικότερος κόμβος του ηλεκτρο-
νικού δικτύου.

Η εξωτερική όψη του κτηρίου 
της Διευθύνσεως Καταστημά-
των Βορείου Ελλάδος, 1982. 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Διευρύνεται η διάρθρωση της Γε-
νικής Διευθύνσεως της Τραπέζης 
με τη δημιουργία θέσεως Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού 
που θα συνεπικουρεί το έργο του Γενικού Διευθυντού. Τη 
θέση αυτή αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Α. Κυριακόπουλος, 

μέχρι τότε ανώτερο στέλεχος της Εμπο-
ρικής Τραπέζης.
 
Κωνσταντίνος Α. Κυριακόπουλος, 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. 
Φωτογραφία από το έντυπο εσωτερι-
κήςεπικοινωνίας “Αστραπή”, 1982. 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1983
Εγκαθίστανται οι πρώτες Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μη-
χανές (ATM) και δημιουργείται το πρώτο δίκτυο αυτόματης 
συναλλαγής στην Ελλάδα.
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Ειδική κατασκευή για την παρουσίαση 
της πρώτης ‘’γενεάς’’ ΑΤΜ σε Συνέδριο 
Διευθυντών της Τραπέζης. Φωτογραφία 
από το Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1984
Τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου λαμβάνει ο Σπύρος Ι. Κω-
στόπουλος, ο οποίος επί 70 έτη συνέβαλε δημιουργικά στην 
ανάπτυξη της Τραπέζης.
Πρόεδρος αναλαμβάνει ο μέχρι τότε Διευθύνων Σύμβου-

λος, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, ο οποίος 
εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της 
Τραπέζης.
 
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίουτης Τραπέζης 
από το 1984 μέχρι σήμερα. Φωτογρα-
φία από το Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1985
Η ανάπτυξη του Δικτύου σε όλη τη χώρα συνεχίζεται με εντυ-
πωσιακό ρυθμό φθάνοντας τα 100 Καταστήματα. Εξίσου δυ-
ναμικά συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου των ATM που θα 
διπλασιασθεί τα επόμενα τρία χρόνια. 
 
Απεικόνιση της πρώτης γενεάς των 
Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχα-
νών (ΑΤΜ) της Τραπέζης. Διαφημι-
στικό έντυπο από το Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

1986
Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση ανεγέρσεως του νέου Κε-
ντρικού Κτηρίου, Σταδίου 40, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
οποίου το καθιστούν επίτευγμα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Εξωτερική όψη του Νέου Κεντρικού 
Κτηρίου μετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσεως κατασκευής του. 
Φωτογραφία από το Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

Εγκαθίσταται το πρώτο δίκτυο προσωπι-
κών υπολογιστών που πολύ σύντομα εξαπλώθηκε σε όλες 
τις υπηρεσίες της Τραπέζης.

1987
Ανακοινώνεται την 20/2/1987, στα επίσημα εγκαίνια του 
νέου Κεντρικού Κτηρίου, η δημιουργία του Ιδρύματος Ευστα-
θίας Ι. Κωστοπούλου, εις μνήμην της συζύγου του ιδρυτού 
της Τραπέζης ως συμβολή στην ανοικοδόμηση της πληγεί-
σας, από τους σεισμούς του 1986, πόλεως της Καλαμάτας. 
Το Ίδρυμα έχει ως σκοπό τη λειτουργία προτύπου βρεφονη-
πιακού σταθμού, γνωστού ως “Το περιβόλι 
της Γιαγιάς”.

Το λογότυπο του βρεφονηπιακού σταθμού 
“Το περιβόλι της Γιαγιάς”. 

Πάντοτε πρωτοπόρος στη σύγχρονη τραπεζική τεχνολογία, η 
Τράπεζα εγκαθιστά νέο προηγμένο Πληροφορικό Σύστημα, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη των εργασιών 
της.
Εγκαινιάζεται από την Τράπεζα η υπηρεσία αναδοχής εκδόσε-
ως μετοχών και διαθέσεώς τους στο Χρηματιστήριο, η οποία 
πολύ γρήγορα θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

1988
Κυκλοφορεί η Cashcard Visa, η πρώτη τραπεζική και πιστω-
τική κάρτα στην Ελλάδα που αποτελεί συνδυασμό πιστωτικής 
κάρτας και κάρτας αναλήψεως και καταθέσεως μετρητών.

Η πρώτη τραπεζική και πιστωτική 
κάρτα που κυκλοφόρησε στην Ελ-
λάδα. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1989
Η Τράπεζα, πρωτοπόρος στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπε-
ζικής τηλεξυπηρετήσεως, εγκαινιάζει τις υπη-
ρεσίες του συστήματος Alphaphone που επι-
τρέπει τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών 
μόνο με τη χρήση τηλεφωνικής συσκευής.

Διαφημιστικό έντυπο για την υπηρεσία 
Alphaphone. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Εγκαινιάζεται η παρουσία της Τραπέζης στο 

Λονδίνο με τη σύσταση Γραφείου Αντι-
προσωπείας, το οποίο λίγο αργότερα 
(1993) θα μετατραπεί σε Κατάστημα.

Η ανακοίνωση της ενάρξεως λειτουρ-
γίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της 
Τραπέζης στο Λονδίνο, 1989. Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

1990
Ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση ανεγέρσεως του νέου 
Κεντρικού Κτηρίου με τη δημιουργία του πιο σύγχρονου 
τραπεζικού κτηρίου της χώρας.

 
Εξωτερική όψη του νέου Κεντρικού Κτη-
ρίου μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης 
φάσεως κατασκευής του. Φωτογραφία από 
το Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Εγκαινιάζεται από την Τράπεζα μία νέα υπη-
ρεσία, το Alphalink, το πρώτο στην Ελλάδα 

σύστημα πληρωμών και αυτόματης εγκρίσε-
ως συναλλαγών καρτών μέσω τερματικών 
συσκευών.

Διαφημιστική καταχώρηση για τη νέα υπηρε-
σία Alphalink. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1992
Εισαγωγή του υπερσύγχρονου προϊόντος 
Alphaline, του πρώτου στην Ελλάδα συστή-
ματος τραπεζικής τηλεξυπηρετήσεως μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
Διαφημιστικό έντυπο για την υπηρεσία 

Alphaline, 1993. Ιστορι-
κό Αρχείο Alpha Bank

Η on line λειτουργία του δικτύου ATM, το 
οποίο είναι το πλέον εκτεταμένο στη χώρα, 
επεκτείνεται όλο το 24ωρο. 
 
Διαφημιστικό έντυπο για την 24ωρη on 
line λειτουργία του δικτύου των ATM, 
1992. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1993
Δραστηριοποίηση στον τομέα διαχειρίσεως χαρ-
τοφυλακίου Πελατών με την παροχή για πρώτη 
φορά υπηρεσιών private banking.
 
Το πρώτο διαφημιστικό έντυπο της υπηρεσίας 
private banking. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Ξεκινά η έκδοση της Cashcard-Debit, της πρώ-
της χρεωστικής κάρτας στην Ελλάδα χω-
ρίς όριο αγορών.

Η πρώτη χρεωστική και τραπεζική κάρτα 
που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, 1993. 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

1994
Ανακοινώνεται η νέα διεθνής εταιρική 
επωνυμία ‘’Alpha Credit Bank’’ και λίγο 
αργότερα η αντίστοιχη ελληνική ‘’Alpha 
Τράπεζα Πίστεως’’.

Διαφημιστική καταχώρηση για το νέο διε-
θνές όνομα της Τραπέζης Πίστεως. Ιστο-
ρικό Αρχείο Alpha Bank

Εδραιώνεται η παρουσία της Τραπέζης στο Ηνωμένο Βασίλειο 
με την εξαγορά της Commercial Bank of London 
PLC (όπως είχε μετονομασθεί η Commercial 
Bank of the Near East το 1990). Η τράπεζα θα 
ενταχθεί στον Όμιλο ως Alpha Bank London. 
 
Ενημερωτικό έντυπο για τις εργασίες της 
Alpha Bank London. Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

Ίδρυση της ‘’Banca Bucuresti’’, σε συνεργασία της Τραπέζης 
με Έλληνες επιχειρηματίες, την Alpha Finance και την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως. Η Alpha 
Τράπεζα Πίστεως υπήρξε η πρώτη ξένη Τράπεζα που εισήλθε 
στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας.
 

Διαφημιστική καταχώριση για την on line 
σύνδεση των Καταστημάτων που η Banca 
Bucuresti S.A. διατηρεί στις μεγαλύτερες 
πόλεις της χώρας. Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank

1995
Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της νέας εταιρικής ταυτότητας, 
δηλαδή το όνομα, το χρώμα και η εμφάνιση που αποτελούν 
σύμβολα της ελληνικότητας και απεικονίζουν τη δυναμικότη-
τα, το μέγεθος και το πλήθος των υπηρεσιών της Alpha Τρα-
πέζης Πίστεως και των Εταιριών του Ομίλου.

Διαφημιστική καταχώριση για τη νέα 
επωνυμία Alpha Τράπεζα Πίστεως. 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Διαφημιστική καταχώριση για την ανα-
νεωμένη εταιρική ταυτότητα της Τρα-
πέζης. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Ξεκινά, κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, η έκδοση και η 
διάθεση της κάρτας American Express, ενός από τα πλέον 
διακεκριμένα διεθνώς προϊόντα πλαστι-
κού χρήματος.
 
Διαφημιστικά έντυπα για την κάρτα 
American Express. Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

1996
Γενικός Διευθυντής και Εντεταλμένος Σύμβουλος αναλαμ-
βάνει ο Κωνσταντίνος Α. Κυριακόπουλος, ο οποίος θα έχει 
ταυτοχρόνως και την ευθύνη για τον συντονισμό του Ομίλου, 
ενώ ο Πρόεδρος Γιάννης Σ. Κωστόπουλος αναλαμβάνει και 
καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. 

1997
Επέκταση των δραστηριοτήτων στη χρηματοδότηση της ναυ-
τιλίας με την ίδρυση εξειδικευμένου Καταστήματος στον Πει-
ραιά. 

Διαφημιστική καταχώρηση για την είσοδο 
της Τραπέζης στον χώρο της ναυτιλιακής 
πίστεως. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank 

 

Εξωτερική όψη του Καταστήματος Ναυτιλια-
κών Εργασιών στον Πειραιά,1998. Φωτο-
γραφία από το Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Παρουσία της Τραπέζης στην Αλβανία, αρχικά με την ίδρυση 
Καταστήματος στα Τίρανα και στη συνέχεια με την επέκταση 
των εργασιών και την ίδρυση Καταστημάτων σε όλες τις με-
γάλες πόλεις της χώρας.

Aποψη του Καταστήματος Τιράνων, 
1998. Φωτογραφία από το Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

1998
Πρωτοπόρος σε νέες υπηρεσίες η Τράπεζα εγκαινιάζει πρώτη 
στην Ελλάδα το Alpha Web Banking που καθιερώνει τις τρα-
πεζικές συναλλαγές μέσω Internet.
 

Διαφημιστικό έντυπο για τo Alpha Web 
Banking, 1999. Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank
 

Διαφημιστική αφίσα για το Alpha Web Banking, 
1999. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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Ξεκινά ο σχεδιασμός και η σταδιακή υλοποίηση του προγράμ-
ματος ‘’Πρωτεύς 21’’ για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών 
και τη μετεξέλιξη των Καταστημάτων σε κέντρα πωλήσεως 
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Επέκταση στην Κύπρο με την απόκτηση της ‘’Lombard 
NatWest Bank Ltd’’, η οποία αργότερα θα μετονομασθεί σε 
‘’Alpha Τράπεζα Λίμιτεδ’’ και το 2007 
‘’Alpha Bank Cyprus’’.

Εσωτερική σελίδα από το ενημερω-
τικό έντυπο “Ο Όμιλος Alpha Τραπέ-
ζης Πίστεως επενδύει στην Κύπρο”, 
1998. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Το Δίκτυο της Τραπέζης αριθμεί πλέον 212 
Καταστήματα. Ταυτοχρόνως το δίκτυο των 
ATM είναι από τα πλέον εκτεταμένα στην Ελ-
λάδα.

Ενημερωτικό έντυπο για το δίκτυο Καταστη-
μάτων της Τραπέζης, 1998. Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank

1999
Η ‘’Alpha Τράπεζα Πίστεως’’ εξαγοράζει την πλειοψηφία των 
μετοχών της ‘’Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης’’, θέτοντας τα 
θεμέλια για τη δημιουργία ενός μεγάλου ιδιωτικού, εύρω-
στου και δυναμικού ελληνικού τραπεζικού Ομίλου. Η Ιονική 
και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος προήλθε από τη συγχώνευση 
της Ιονικής Τραπέζης με τη Λαϊκή Τράπεζα το 1958. Η Ιο-
νική Τράπεζα, το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα που λειτούργησε 
στον ελλαδικό χώρο, ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1839 και 
διατήρησε το εκδοτικό προνόμιο μέχρι το 1920. Το 1938 
εξαγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της Λαϊκής Τραπέ-
ζης των αδελφών Λοβέρδου, η οποία είχε ιδρυθεί το 1905 
στην Αθήνα.

 
Ομολογία εντόκου καταθέσεως της Ιονικής 
και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε., 1968. 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
 

Τίτλος ομολογίας της Ιονικής Τραπέζης 
Limited, 1913. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
 

Τίτλος μίας μετοχής της Λαϊκής Τρα-
πέζης, 1945. Ιστορικό Αρχείο Alpha 
Bank
 

Η πρώτη σελίδα από το Βιβλίο Πρα-
κτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ιονικής Τραπέζης, 17 Ιανουαρίου 
1839. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Επέκταση στην αγορά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας με την εξαγορά 
του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της 
‘’Kreditna Banka’’, της τέταρτης σε μέγεθος 
τραπέζης της γειτονικής χώρας. Αργότερα με-
τονομάσθηκε σε ‘’Alpha Bank A.D. Skopje’’.

Ενημερωτικό έντυπο για τις εργασίες της 
Kreditna Bank a.d. Skopje, 2001. Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

2000
Εγκρίνεται από τις Εποπτικές Αρχές η απορρόφηση της 
‘’Ιονικής Τραπέζης’’ από την ‘’Alpha Τράπεζα Πίστεως’’. 
Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε, λειτουργεί με 

τον διακριτικό τίτλο ‘’Alpha Bank’’.

Αφίσα για την ένωση δύο ιστορικών τραπε-
ζών, της Alpha Τραπέζης Πίστεως και της Ιο-
νικής Τραπέζης που δημιουργούν την Alpha 

Bank, 2000. Ιστορικό Αρχείο 
Alpha Bank
 
Αφίσα για τη διαδικασία συνενώσεως του 
δικτύου των Καταστημάτων της Alpha Τρα-
πέζης Πίστεως και της Ιονικής Τραπέζης, 
2000. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Εγκαινιάζεται και άλλη μία πρωτοποριακή υπηρεσία της 
Τραπέζης, η Alpha Bank m-Banking, μέσω της οποίας οι Πε-
λάτες μπορούν, με χρήση του κινητού τηλεφώνου τους, να 
εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές. 

Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του Καταστήματος στη Σό-
φια που ιδρύθηκε το 1995 από την Ιονική Τράπεζα. Στη συ-

νέχεια η παρουσία της Τραπέζης στη Βουλγαρία ενισχύεται 
μέσω της αναπτύξεως σημαντικού 
δικτύου Καταστημάτων.
 
Η εξωτερική όψη του Καταστήμα-
τος Σόφιας. Εικόνα από τον Απο-
λογισμό της Τραπέζης, 2006

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς και μέσα στο πολύ σύντομο διά-
στημα ενός έτους, το απαιτητικό εγχείρημα της συγχωνεύ-
σεως όλων των ομοειδών θυγατρικών Εταιριών της Alpha 
Τραπέζης Πίστεως και της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης. Η 
μόνη Εταιρία που, λόγω αντικειμένου, δεν συγχωνεύθηκε 
ήταν η ‘’Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις’’, που είχε ιδρυ-
θεί το 1957.

Η εξωτερική όψη του Hilton 
Αθηνών κατά την ολοκλήρωση-
της ανεγέρσεώς του, Νοέμβριος 
1962. Φωτογραφία από το Ιστο-
ρικό Αρχείο Alpha Bank

2001
Ανάδειξη της Τραπέζης σε ‘’Μέγα Εθνικό Χορηγό και Επί-
σημη Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004’’. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χορηγία στην ελληνική τραπε-
ζική ιστορία.

Το σύνθετο λογότυπο της Alpha 
Bank ως Επίσημης Τραπέζης των 
Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 
2004

2002
Με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις αυξα-
νόμενες απαιτήσεις της εποχής, τροποποιείται η διοικητική 
δομή του Ομίλου με την ανάληψη καθηκόντων Γενικών Διευ-
θυντών από τους Εντεταλμένους Συμβούλους, Κωνσταντίνο 
Α. Κυριακόπουλο και Δημήτριο Π. Μαντζούνη.
Μετά από δύο έτη, ολοκληρώνεται η αναδιάταξη των Κατα-
στημάτων των δύο Τραπεζών και η ενοποίησή τους σε ένα 
ενιαίο Δίκτυο∙ λειτουργούν 419 Μονάδες στην Ελλάδα και 
61 στο εξωτερικό.
Το δίκτυο των ATM της Τραπέζης είναι το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο στο σύνολο των ελληνικών τραπεζών αριθμώντας 768 
μηχανήματα στην Ελλάδα και άνω των 50 στις χώρες της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση-ανακατασκευή του κτηρίου 
της Ιονικής Τραπέζης σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική μορφή που διατη-
ρούσε κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας 
του, τη δεύτερη δεκαετία του 20ού 
αιώνα.
 
Η πρόσοψη του κτηρίου της Ιονικής 
Τραπέζης επί της οδού Πεσμαζό-
γλου 12-14. Φωτογραφία από το 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Επέκταση στην τραπεζική αγορά της Σερβίας με την ίδρυση 
Καταστήματος στο Βελιγράδι. Δύο έτη αργότερα, αποκτάται 
το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ‘’Jubanka a.d. Βελιγρα-
δίου’’, η οποία μετονομάζεται σε ‘’Alpha Bank Srbija A.D.’’

 
Εξωτερική όψη του κτηρίου 
της Alpha Bank Srbija στο 
Βελιγράδι. Εικόνα από τον 
Απολογισμό της Τραπέζης, 
2006

2004
Ολοκληρώνονται με επιτυχία όλα τα στάδια του τετραετούς 
χορηγικού έργου της Τραπέζης για τους Ολυμπιακούς και Πα-
ραολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004. Περισσότεροι από 450 
Υπάλληλοι του Ομίλου συνέβαλαν εθελοντικά στην άρτια προ-
ετοιμασία και διεξαγωγή τους.

Εορταστική εκδήλωση προς τιμήν των εθελοντών Υπαλ-
λήλων της Τραπέζης στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπι-
ακούς Αγώνες Αθήνα 2004. Φωτογραφία από το Ιστορικό 
Αρχείο Alpha Bank

Εγκαινιάζεται η πρώτη στην Ευρώπη κάρτα 
American Express Blue, η οποία έχει ενσωμα-
τωμένο smart chip προηγμένης τεχνολογίας 
για ενισχυμένη ασφάλεια των συναλλαγών.

Διαφημιστικό έντυπο για την κάρτα American 
Express Blue. Ιστορικό Αρχείο AlphaBank

2005
Εκτελεστικός Πρόεδρος της Τραπέζης εκλέγεται ο Γιάννης 
Σ. Κωστόπουλος. Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

εκλέγεται ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, μέχρι 
τότε Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης.

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Τραπέζης

 Η Alpha Ασφαλιστική εντάσσεται 
στον Όμιλο της ΑΧΑ

2007
Η Τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών 
τραπεζών στον τομέα της Επιχειρηματικής Πίστεως. Λει-
τουργούν ήδη με επιτυχία τέσσερα Επιχειρηματικά Κέντρα 
και έχει προγραμματισθεί η έναρξη εργασιών άλλων έξι.
Δημιουργείται το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τραπέ-
ζης στον Aγιο Στέφανο, που θα καλύψει τις σύγχρονες απαι-
τήσεις επιμορφώσεως του Προσωπικού της Τραπέζης.
 
Το κτήριο της Τραπέζης στον 
Αγιο Στέφανο. Φωτογραφία από 
το Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

2008
Επέκταση στην τραπεζική αγορά της Ουκρανίας με την από-
κτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της νεοσυσταθεί-
σης ουκρανικής τραπέζης OJSC Astra Bank.

Το λογότυπο της Astra Bank

Το Δίκτυο της Τραπέζης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξε-
περνά πλέον τις 1.000 Μονάδες.
Eoρτασμός επετείου 10 ετών για την παρουσία της Τραπέζης 
στην Αλβανία και στην Κύπρο.
 

Το επετειακό λογό-
τυπο για τα 10 έτη 
παρουσίας της Τρα-
πέζης στην Κύπρο

 
Επετειακή διαφήμιση της Τραπέζης για τα 
10 έτη παρουσίας της στην Αλβανία

2009
Eoρτασμός επετείου 130 ετών από την 
ίδρυση της Τραπέζης και την καθιέρωση 
της Σόφιας ως πρωτευούσης της Βουλγα-
ρίας. Εγκαίνια της εκθέσεως ‘’Experience 
Sofia - 130 years capital’’.

Η αφίσατης εκθέσεως ‘’Experience Sofia 
- 130 years capital’’

Η Alpha Bank προέβη τον Οκτώβριο του 2009 σε αλλαγή 
του οργανωτικού της σχήματος, ώστε να προσαρμοσθεί στις 
μεταβολές οι οποίες συντελούνται διεθνώς στο οικονομικό 
περιβάλλον και να ευρίσκεται σε ετοιμότητα να αξιοποιήσει 
τις ευκαιρίες που θα προκύψουν. Οι αλλαγές που επήλθαν, 
σύμφωνα με το νέο οργανωτικό σχήμα της Τραπέζης, επικε-
ντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες:
- Αναβάθμιση της δομής, με σκοπό την ενδυνάμωση και τη 
μελλοντική ανάπτυξη της Τραπέζης με τη δημιουργία θέσεως 
Chief Operating Officer.
- Νέο οργανωτικό σχήμα λειτουργίας για τις διεθνείς δραστη-
ριότητες.
- Ορθολογική οργάνωση και κατανομή των διοικητικών επιπέδων.

2010
Έπειτα από 10 έτη η Alpha Bank, ως 
Μέγας Χορηγός, ολοκλήρωσε την 
υποστήριξη της διοργανώσεως του 

Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, ο οποίος 
το 2010 συμπλήρωσε 2.500 έτη ιστορίας.
 
Το έμβλημα της διοργανώσεως του Κλασι-
κού Μαραθωνίου Αθηνών

Η ALPHALIFE ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον χώρο 
των ασφαλίσεων.
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Αντισυνταγματικά κρίθηκαν 
από την ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου, τα μέτρα που περιλαμβά-
νονται στο νέο μνημόνιο, και δη 
οι περικοπές στους μισθούς των 
δικαστικών λειτουργών.

Την ολομέλεια του Αρείου Πά-
γου την απασχόλησαν εν γένει οι 
περικοπές στους μισθούς, ωστό-
σο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο 

θέμα των μισθολογικών περικοπών των δικαστικών, οι οποί-
ες κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματικές.

Η ολομέλεια θεωρεί ότι πολλά από τα μέτρα που περιλαμ-
βάνονται στο μνημόνιο και αφορούν περικοπές σε συντάξεις 
θίγουν σωρεία συνταγματικών διατάξεων και συνεπώς δεν 

θα πρέπει να εφαρμοστούν.
Κατόπιν αυτής της απόφασης, ανοίγει ο δρόμος για τους 

δικαστές να προσφύγουν στο Μισθοδικείο κατά των περικο-
πών που θα υποστούν με την εφαρμογή των νέων μέτρων 
που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, όπως και για άλλες κα-
τηγορίες επαγγελματιών (π.χ. τα λεγόμενα ειδικά μισθολό-
για), οι οποίοι μπορούν να στηριχτούν στην απόφαση αυτή.

Τα επίμαχα μέτρα έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση 
και στους κόλπους της Δικαιοσύνης καθώς οι δικαστές θεω-
ρούν ότι είναι από τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσό-
τερο οικονομικά, καθώς μόλις εφαρμοστούν τα νέα μέτρα οι 
περικοπές στους μισθούς τους την τελευταία διετία θα αγγί-
ζουν το 60%.

Στην ίδια γραμμή και το Ελεγκτικό Συνέδριο
Σημειώνεται ότι η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

έκρινε επίσης αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του πολυνομο-
σχεδίου όπως οι νέες μειώσεις των συντάξεων, η αύξηση 
των ορίων συνταξιοδότησης και η περικοπή των δώρων στο 
δημόσιο.

Θέμα αντισυνταγματικότητας της αύξησης των ορίων ηλι-
κίας συνταξιοδότησης διατυπώνει και η Επιστημονική Υπη-
ρεσία της Βουλής.

Δικαστικοί κύκλοι τονίζουν ότι οι γνωμοδοτήσεις του 
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν είναι δε-
σμευτικές για το υπουργείο Οικονομικών, ούτε και εμποδί-
ζουν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όμως, πρόσθεσαν, εάν 
οι συνταξιούχοι καταθέσουν αγωγές κατά της μείωσης των 
συντάξεών τους και την περικοπή των δώρων θα έχουν πολύ 
ισχυρά όπλα στη φαρέτρα τους δεδομένων των παραπάνω 
αποφάσεων.

ΚOΛαΦοσ ο αρΕΙοσ πAΓοσ ΓΙα τα ΜEτρα τοΥ ΜΝΗΜοΝIοΥ

Οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας στις τράπεζες ξεκί-
νησαν και θεωρείται βέβαιο πως θα συνεχιστούν με μεγα-
λύτερη ένταση κατά τα προσεχή χρόνια. Όπως δείχνουν τα 
πράγματα, το «μενού» των αλλαγών, μεταξύ άλλων, θα πε-
ριλαμβάνει:

• Περιορισμό τραπεζικών καταστημάτων που ήδη ξεκίνησε 
από πέρυσι και συνεχίζεται φέτος, πριν ακόμη βιώσουμε τη 
συγκέντρωση του κλάδου σε λιγότερα σχήματα. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι τουλάχιστον στην Αττική παρατηρείται μείωση 
του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων κατά 20% την 
τελευταία διετία και μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύ-

σεων, όλα δείχνουν ότι θα δούμε 
μεγαλύτερο «κούρεμα» στα ση-
μεία πώλησης.

• Περικοπές αποδοχών στο 
προσωπικό, οι οποίες συνεχίζο-
νται κατά τους τελευταίους μήνες 
με το συνολικό «ψαλίδισμα» από 
την εκκίνηση της κρίσης κυμαί-
νεται μεταξύ του 15% και του 

45% ανάλογα με το ύψος του μισθού. Είδαμε και κάποιες 
απολύσεις προσωπικού, οι οποίες κυρίως επικεντρώθηκαν 

σε στελέχη μεσαίου επιπέδου.
• Επικείμενα προγράμματα εθελουσίας εξόδου για σημα-

ντικό ποσοστό του προσωπικού, ιδίως από τη στιγμή που θα 
ξεκαθαρίσει το πώς θα μοιραστεί η τραπεζική αγορά στους 
ομίλους που θα δημιουργηθούν. Όλα δείχνουν πως τα νέα 
προγράμματα εθελουσίας εξόδου θα είναι λιγότερο…γενναι-
όδωρα από τα προηγούμενα.

• Επιπρόσθετα, παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η λια-
νική τραπεζική θα συνεχίσει να υποχωρεί, προς όφελος των 
δανείων προς τις επιχειρήσεις.

ΝEο ΜοΝτEΛο ΓΙα τΙσ τρAπΕΖΕσ

Απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας 
οι αιτήσεις της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων 
Ελλάδος (ΟΤΟΕ), του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ), της συντονιστικής επιτροπής των Συμβολαι-
ογραφικών Συλλόγων της χώρας και των Συμβο-
λαιογραφικών Συλλόγων του κράτους, με τις οποίες 
ζητούσαν να ανασταλεί η υπαγωγή τους στον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ανασταλεί η άρ-
νηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ), να 
εκδώσει την προβλεπόμενη αναλογιστική μελέτη 
βιωσιμότητας των Tαμείων τους, όπως και η άρνη-
ση του υπουργού Εργασίας να εκδώσει τη σχετική 
απόφαση.

Οι κύριες προσφυγές των φορέων έχουν προσδι-
οριστεί να συζητηθούν στην 7μελή σύνθεση του Α’ 
Τμήματος του ΣτΕ στις 4 Μαρτίου 2013.

Πηγή: ΑΜΠΕ

στΕ: ΌχΙ σΕ οτοΕ, 
τΕΕ, σΥΜΒοΛαΙοΓρα-

ΦοΥσ ΓΙα ΕοπΥΥ

Μειωμένο κατά 5,4 δισ. ευρώ είναι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του δευτέρου τριμήνου του 2012, λόγω της μείωσης των αποδοχών και των κοινωνικών παροχών και της αύξησης των 
φορολογικών βαρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λο-
γαριασμούς θεσμικών φορέων, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 
που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε το β΄ τρίμηνο εφέτος κατά 13,6% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2011 (σε 34,1 δισ. 
ευρώ εφέτος από 39,5 δισ. ευρώ πέρυσι).

Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση, κατά 15,1% των αποδοχών των εργαζομένων, στη μείωση κατά 
9,5% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 37,3% των φόρων στο εισόδημα 
και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Οι απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα, είχαν τις εξής συνέπειες:
• Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, 

μειώθηκε κατά 7,3%, από 40 δισ. ευρώ σε 37,1 δισ. ευρώ
• Το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,5% το β΄ τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση 

με -1,2% το β΄ τρίμηνο πέρυσι
• Η καθαρή χορήγηση των δανείων από τις τράπεζες περιορίστηκε κατά 3,7 δισ. ευρώ (από 6,1 δισ. ευρώ σε 2,4 δισ. ευρώ).

Πηγή: www.ethnos.gr

αΦαIΜαξΗ 5,4 ΔΙσ. στο
ΕΙσOΔΗΜα τωΝ ΝοΙΚοΚΥρΙωΝ

Το 15,2% δεν μπορεί να καλύψει ούτε βασικές ανάγκες. Από τα υψη-
λότερα ποσοστά στην ΕΕ έχει η Ελλάδα μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, 
τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Σοκάρουν τα ποσοστά της Eurostat για τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό στην Ελλάδα.

Το 31% του πληθυσμού ζει κοντά στο όριο της φτώχειας ενώ το 21% 
ζει με πενιχρό εισόδημα, ακόμα και μετά τις μεταβιβάσεις των κοινωνι-
κών επιδομάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostatγια το 2011, που 
δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Τα ποσοστά αυτά κατατάσσουν την 
Ελλάδα στις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού κοντά 
στο όριο της φτώχειας, μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και 
τη Λιθουανία.

Σύμφωνα με τη Eurostat, άτομα κοντά στο όριο της φτώχειας θεω-
ρούνται εκείνα που ζουν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω του 
60% του εθνικού μέσου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις μεταβιβάσεις 
των κοινωνικών επιδομάτων). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία το 
2011, στην Ελλάδα ζούσαν 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι κοντά στο όριο 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ή το 31% του πληθυ-
σμού. Το 2010 το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 27,7% και το 
2008 ήταν 28,1%. Το 2011, το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού 
που αδυνατεί να καλύψει σημαντικά υλικά αγαθά, ανήλθε σε 15,2%, 
έναντι 8,8% στην ΕΕ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στην ΕΕ, ξε-

κινώντας από 1% στο Λουξεμβούργο και τη Σουηδία και φτάνοντας στο 
44% στη Βουλγαρία και στο 31% στη Λετονία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 120 εκατομμύρια άνθρωποι, τελούσαν υπό 
την απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το 2011. Τα 
υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (49%), στη Ρουμα-
νία και τη Λετονία (40%), στη Λιθουανία (33%) και στην Ουγγαρία και 
την Ελλάδα (31%). Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Τσεχία 
(15%), στην Ολλανδία και τη Σουηδία (16%) και στο Λουξεμβούργο και 
την Αυστρία (17%). Εξάλλου, το 17% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε με 
πενιχρό εισόδημα, μετά τις μεταβιβάσεις των κοινωνικών επιδομάτων. 
Τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού με πενιχρό εισόδημα καταγράφηκαν 
στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ισπανία (22%) και στην Ελλάδα 
(21%).

Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Τσεχία (10%), 
στην Ολλανδία (11%), στην Αυστρία, τη Δανία και τη Σλοβακία (13%).

Σημειώνεται ότι άτομα που αδυνατούν να καλύψουν σημαντικά υλικά 
αγαθά θεωρούνται εκείνα τα οποία αδυνατούν να καλύψουν τέσσερα από 
τα ακόλουθα εννέα αγαθά: 1) ενοίκιο ή εξόφληση δανείου, 2) θέρμαν-
ση, 3) απρόοπτα έξοδα, 4) διατροφή με κρέας ή ψάρι κάθε δύο ημέρες, 
5) διακοπές εκτός οικίας για μία εβδομάδα, 6) αυτοκίνητο, 7) πλυντήριο 
ρούχων, 8) έγχρωμη τηλεόραση, 9) τηλέφωνο.

Πηγή: NewsIt.gr

3,4 ΕΚ. EΛΛΗΝΕσ ΖοΥΝ τοΝ ΕΦΙαΛτΗ τΗσ ΦτωχΕΙασ!



Η ΦτωχΕΙα αΛΛαΖΕΙ τΗ σΥΜπΕρΙΦορα τωΝ ποΛΙτωΝ
Η ζωή του Ελληνικού λαού μπαίνει σε αβέβαιη, 
απρόβλεπτη και προβληματική φάση γιατί κιν-
δυνεύει η συνοχή της πολιτικής, οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής του τόπου.
Η καθημερινότητα του λαού συνεχίζει να γίνε-
ται δύσκολη και ως εκ τούτου προσπαθεί να 
προνοεί και να εφευρίσκει τρόπους και τεχνά-
σματα για να προσαρμόζεται στη φτώχεια που 
αντιμετωπίζει και στα χειρότερα που έρχονται.
Η οικονομική κρίση, η μείωση του εισοδήματος 
των πολιτών και η ακρίβεια έχει κτυπήσει καί-
ρια τη ζωή του λαού και έχει αλλάξει τη συμπε-
ριφορά τους.
Η μεγάλη ανεργία, η μείωση της απασχόλησης, 
ο περιορισμός της παραγωγικής διαδικασίας 
χτυπάει τις πλέον παραγωγικές ηλικίες και 
επηρεάζει ευθέως τα νοικοκυριά που έχουν 
αυξημένες δαπάνες για επιβίωση, για δάνεια, 
για την εκπαίδευση των παιδιών τους κ.α.
Τα αλλεπάλληλα οικονομικά μέτρα που υπέστη-
σαν οι πολίτες με τα μνημόνια, τους εφαρμο-
στικούς νόμους και τα πολυνομοσχέδια έχουν 
οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο και αλλαγή 
συμπεριφοράς στην καθημερινότητα τους και 
στον τρόπο ζωής τους.
Οι πολίτες αλλάζουν καταναλωτικές συνήθειες. 
Ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα. Ιεραρχούν 
τις καθημερινές τους ανάγκες και περιορίζουν 
τις κοινωνικές τους δραστηριότητας.
Οι οικονομικές τους συναλλαγές μειώνονται 
και προσαρμόζονται στα νέα οικονομικά τους 
δεδομένα. Η υπερβολική ζήτηση στα στεγαστι-
κά δάνεια που υπήρχε την τελευταία δεκαετία 
εγκαταλείπεται οριστικά. Τα στεγαστικά δάνεια 
μένουν στα αζήτητα. Το 2011 η ζήτηση των 
στεγαστικών δανείων βρίσκεται στο χαμηλό-
τερο επίπεδο της δεκαετίας. Με στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, το 2012, η ζήτηση για 
εκταμίευση στεγαστικών δανείων είναι μόνο 
200 εκατ. ευρώ από 1,5 δις ευρώ, που ήταν 
το 2009.
Η αφθονία των καταναλωτικών δανείων, όπως 
προσωπικά δάνεια, διακοποδάνεια, εορτοδά-
νεια και πληθώρα πιστωτικών καρτών που 
προωθούσαν και ενίσχυσαν την καταναλωτι-

κή πίστη και την κατανάλωση είναι είδη προς 
εξαφάνιση.
Έτσι, αντί όλων αυτών των καταναλωτικών δα-
νείων προς τέρψιν και ψυχαγωγία, σήμερα, το 
ενδιαφέρον των καταναλωτών μετατοπίζεται. 
Λόγω της δραστικής μείωσης των εισοδημά-
των τους, μετατοπίζεται, είτε στη διευκόλυνση 
της αποπληρωμής των δανείων τους, με επι-
μηκύνσεις του χρόνου αποπληρωμής τους, με 
μικρότερες δόσεις, είτε στη μείωση του επιτο-
κίου, είτε συνωστίζονται στα ειρηνοδικεία της 
χώρας για τη διαγραφή των οφειλών τους 
επειδή δεν μπορούν να τις εξοφλήσουν και οι 
οποίες φθάνουν τις 400.000.
Επίσης, στην καλύτερη περίπτωση κάποιοι πο-
λίτες αναζητούν νέα δάνεια μικρής κλίμακας, 
καταναλωτικά ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, 
τα αναζητούν είτε για να πληρώσουν την εφο-
ρία, είτε για να τακτοποιήσουν κάποια άλλη εκ-
κρεμότητα οφειλής. Ωστόσο, σε αυτά τα μικρής 
κλίμακας δάνεια αντιμετωπίζουν τις αυστηρές 
απαιτήσεις για διασφαλίσεις από τις τράπεζες 
με υποθήκη ενός ακινήτου.
Η οικονομική εξασθένιση των πολιτών αλλάζει 
και την καταθετική συμπεριφορά τους. Οι πολί-
τες είτε δεν εμπιστεύονται τις τράπεζες, όχι μόνο 
γιατί τους μειώνονται ραγδαία οι καταθέσεις 
τους, αλλά και λόγω της έλλειψης εμπιστοσύ-
νης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα (ομόλο-
γα, έντοκα γραμμάτια κλπ.). Ακόμη, οι συνήθει-
ες και οι επενδύσεις τους σε χρηματιστηριακά 
προϊόντα (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά.) 
αλλάζουν και τα εγκαταλείπουν οριστικά. Έτσι, 

μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους σε βραχύβιες 
προθεσμιακές καταθέσεις ή σε λογαριασμούς 
ταμιευτηρίου για άμεση ανάληψη είτε χρησιμο-
ποιούν καταφύγιο για τα χρήματα τους το σπίτι 
ή άλλη μορφή διαχείρισης.
Αυτή η καταθετική συμπεριφορά των πολιτών 
έχει οδηγήσει και τις τράπεζες στο να προσαρ-
μόζονται στα νέα δεδομένα. Οι τράπεζες γίνο-
νται περισσότερο ανταγωνιστικές μεταξύ τους 
σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των πολιτών προ-
σφέροντας υψηλά επιτόκια 5% και 6% ακόμη 
και σε πολύ μικρά ποσά προθεσμιακών κατα-
θέσεων 5.000 και 10.000 για μικρά χρονικά 
διαστήματα είτε ακόμη μικρότερα ποσά σε λο-
γαριασμούς ταμιευτηρίου για να διατηρήσουν 
την όποια ρευστότητά τους έχει απομείνει.
Σημειώνεται, ότι το ύψος του συνόλου των 
καταθέσεων σήμερα στις Ελληνικές τράπεζες 
είναι περίπου 160 δις ευρώ και έχουν μειωθεί 
κατά 70 δις ευρώ από το 2009 που ήταν 230 
δις ευρώ.
Η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών 
(πολιτών) συνεχίζεται και σε άλλους τομείς 
της οικονομίας. Για παράδειγμα, τα καύσιμα για 
θέρμανση στις κατοικίες θα μειωθούν φέτος 
κατά 70% και τούτο είτε γιατί οι καταναλωτές 
καυσίμων στρέφονται σε καυσόξυλα και σό-
μπες, είτε τοποθετούν συσκευές ψύξης θέρ-
μανσης γιατί πιστεύουν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα 
είναι φθηνότερο, είτε περιορίζουν τα σώματα 
θέρμανσης στα σπίτια τους με αυτόματα συστή-
ματα λειτουργίας και ελέγχου κ.ά.
Αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών παρα-
τηρείται ακόμη και στα μέσα μεταφοράς. Οι 
πολίτες εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους και 
χρησιμοποιούν τα μαζικά μέσα μεταφοράς, που 
κρίνονται φθηνότερα σε σχέση με το κόστος 
της βενζίνης.
Τέλος, η φτώχεια συσσωρεύει αγανάκτηση και 
οργή στο λαό που δύσκολα θα αποφευχθεί μια 
κοινωνική έκρηξη με απρόβλεπτες συνέπειες.

ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ

12 Το βήμα των συναδέλφων

το αΝΕΚΔοτο τοΥ ΘοΔωροΥ
Πάει ένας τύπος σε ένα φαρμακείο. Μπαίνει μέσα τρί-
βοντας τα χέρια του,τον βλέπει ο φαρμακοποιός και 
του λέει:
- Γεια σας. Υποθέτω πως θέλετε κρέμα για τα χέρια...
- Όχι, θα ήθελα ένα κουτί viagra γιατί θα έρθουν κάτι 
γκομενάκια σήμερα στο σπίτι και έχει να γίνει χα-

μός!!!
- Μπράβο σας! λέει ο φαρμακοποιός και του δίνει το 
κουτί. Άντε σας δίνω και άλλο ένα κουτί δώρο, επειδή 
σας συμπάθησα. Καλή επιτυχία!
- Την επομένη μέρα πάει πάλι ο ίδιος τύπος στο φαρ-
μακείο τρίβοντας πάλι τα χέρια του, οπότε τον βλέπει 

ο φαρμακοποιός και του λέει:
- Ενα κουτί viagra έτσι;
Και του απαντάει ο άλλος:
- Όχι, κρέμα για τα χέρια. Τα γκομενάκια δεν ήρθαν...

(Του Συν/φου Θεοδ.Τρίγκα)

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

οταΝ
πΙΝΕΙσ…

Όταν πίνεις, μεθάς.
Όταν μεθάς, νυστάζεις.

Όταν νυστάζεις, πέφτεις για ύπνο.
Όταν πέφτεις για ύπνο, δεν αμαρτάνεις.

Όταν δεν αμαρτάνεις, πηγαίνεις
στον παράδεισο.

Οπότε...ας μεθύσουμε όλοι
για να πάμε στον παράδεισο.

Το σχέδιο διάσωσης

από το παράπονο, του οδ. Ελύτη
Αναρωτιέμαι μερικές φορές: είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά 
πως η ζωή μου είναι μία; 
Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν;
Ή πιστεύουν πως θα έχουν κι άλλες, πολλές ζωές, για να κερδίσουν 
τον χρόνο που σπαταλούν;
Μούτρα. Ν’ αντικρίζεις τη ζωή με μούτρα. Τη μέρα, την κάθε σου μέρα.
Να περιμένεις την Παρασκευή που θα φέρει το Σάββατο και την 
Κυριακή για να ζήσεις.
Κι ύστερα να μη φτάνει ούτε κι αυτό, να χρειάζεται να περιμένεις τις 
διακοπές.
Και μετά ούτε κι αυτές να είναι αρκετές. Να περιμένεις μεγάλες 
στιγμές.
Να μην τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις.
Κι ύστερα να λες πως είσαι άτυχος και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί 
σου.
Και να μη βλέπεις πως ακριβώς δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές 
δυστυχίες που η ζωή κλήρωσε σε άλλους ανθρώπους.
Σ’ εκείνους που δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται.
Και να μην μαθαίνεις από το μάθημά τους.
Και να μη νιώθεις καμία φορά ευλογημένος που μπορείς να χαίρεσαι 
τρία πράγματα στη ζωή σου, την καλή υγεία, δυο φίλους, μια αγάπη, 
μια δουλειά, μια δραστηριότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δημι-
ουργείς, ότι έχει λόγο η ύπαρξή σου.
Να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά.

Που κι αν τα είχες, θα ήθελες περισσότερα. Να πιστεύεις ότι τα ξέρεις 
όλα και να μην ακούς.
Να μαζεύεις λύπες και απελπισίες, να ξυπνάς κάθε μέρα ακόμη πιο 
βαρύς.
Λες και ο χρόνος σου είναι απεριόριστος.
Κάθε μέρα προσπαθώ να μπω στη θέση σου. Κάθε μέρα αποτυγχά-
νω.
Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή. Και που η λύπη τους 
είναι η δύναμή τους.
Που κοιτάζουν με μάτια άδολα και αθώα, ακόμα κι αν πέρασε ο χρό-
νος αδυσώπητος από πάνω τους. 
Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί δεν μαθαίνονται όλα.
Που στύβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ.
Για τους εαυτούς τους και για όσους αγαπούν.
Και δεν κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε μέρα, στα 
χαμόγελα των ανθρώπων, στα χάδια των ζώων, σε μια ασπρόμαυρη 
φωτογραφία, σε μια πολύχρωμη μπουγάδα.
Όσο κι αν κανείς προσέχει,
όσο κι αν το κυνηγά
πάντα, πάντα θα ‘ναι αργά.
Δεύτερη ζωή δεν έχει.

(Μας το έστειλε ο Συν/φος Γεώργιος Παναγιώτου, πολύ καλό!!)
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15/11/2012
Με την ψήφιση του ν.4093/12.11.2012, ο Υπουργός Οικονομικών εντάσσει τα 3 Ταμεία 
Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων στον ΕΟΠΥΥ.

Η ΟΤΟΕ δεν πρόκειται να συμβιβαστεί ούτε με τα νομοθετικά τετελεσμένα, ούτε με την 
υποτέλεια που θέλουν να οδηγήσουν και να επιβάλλουν στους εργαζόμενους και στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. Θα συνεχιστεί σε δικαστικό επίπεδο με την αξιοποίηση όλων των 
στοιχείων και των επιχειρημάτων που διαθέτουμε, δεδομένου, ότι, η πραξικοπηματική και 
αντιδημοκρατική νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, με την οποία ακύρωσε προηγου-
μένη, μόλις λίγων ημερών, απόφαση της Βουλής, πρέπει να πάρει απάντηση. Περιμένουμε 
τις επόμενες μέρες εξελίξεις.

Συνάντηση Α.Γ.Σ.Σ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε., με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Νίκο Μουλίνο, με τον 
Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος κ. Γιάννη 
Παναγόπουλο.
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία διάθεση Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και 
Γ.Σ.Ε.Ε. για συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας εργαζομένων 
και συνταξιούχων που σήμερα είναι πλέον αναγκαία προϋπόθεση 
για την από κοινού αντιμετώπιση των εφαρμοζόμενων αντικοινω-
νικών πολιτικών στη χώρα.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2012

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 30ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Ολοκληρώθηκε απόψε το βράδυ η διαλογή των ψηφοδελτίων μετά το τέλος της ψηφοφορίας των Συνέ-
δρων του 30ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΟΤΟΕ.
Επί εγγεγραμμένων 589 συνέδρων ψήφισαν 584 (έγκυρα 583, λευκά 1), για την ανάδειξη της νέας 
75μελούς Διοίκησης του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.
Στις αρχαιρεσίες για τη νέα Διοίκηση είχαν θέσει υποψηφιότητα έντεκα (11) συνδυασμοί παρατάξεων. 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των συνέδρων με τις ψήφους που έλαβαν οι συνδυασμοί έχουν ως 
εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
α/α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
1. ΔΗΣΥΕ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  191 25
2. ΔΑΚΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  95 12
3. ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  85 11
4. ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ  63 8
5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  60 8
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 41 5
7. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 23 3
8. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΤΟΕ  11 2
9. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓ.  8 1
10. ΠΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  5 --
11. ΜΑΧΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 1 --
 ΣΥΝΟΛΟ 583 75

Η νέα συνδικαλιστική ηγεσία του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων θα επιδιώξει με όλες της τις δυνάμεις 
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της πιο δύσκολης μεταπολιτευτικής οικονομικής και κοινωνικής συ-
γκυρίας, υλοποιώντας το κεντρικό μήνυμα του 30ου Συνεδρίου της ΟΤΟΕ:
• να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις, 
• να υπερασπίσει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων,
• να συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη των κοινωνικών αναγκών και στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012

Μετά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, για κάθε ένα αξίωμα του Προεδρείου της ΟΤΟΕ καλύφθη-
καν όλες οι θέσεις ως εξής:

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

1. ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Πρόεδρος

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αντιπρόεδρος

3. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  Γενικός Γραμματέας

4. ΣΑΞΩΝΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ   Ταμίας

6. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Ταμίας

7. ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Οργανωτικός Γραμματέας Συλλόγων

8. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οργανωτικός Γραμματέας Νομαρχιακών Παραρτημάτων

9. ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ Μέλος

10. ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέλος

11. ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος

12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Μέλος

13. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Μέλος

14. ΛΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος

15. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μέλος

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.85

Ο Σύλλογος διεκδικεί την άμεση εξόφληση
των οφειλών του ΤΑΥΤΕΚΩ
στους ασφαλισμένους

Συνάδελφοι,
Η πολιτική της αδικαιολόγητης άρνησης του Ταμείου Υγείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) να 

καταβάλλει οφειλές προς τους ασφαλισμένους συνεχίζεται και διευρύνεται 
αφού ακολουθείται πιστά πλέον το σύστημα ΕΟΠΥΥ που έχει κηρύξει στάση 
πληρωμών σε ιατρούς, φαρμακεία, νοσοκομεία με θύμα όλους τους ασφαλι-
σμένους.

Επειδή πολλά μέλη μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της 
αδικαιολόγητης άρνησης του ΤΑΥΤΕΚΩ να καταβάλλει ποσά οφειλών μέχρι 
14.11.2012 που εκκρεμούν εδώ και πολλούς μήνες πέραν των καθημερι-
νών παραστάσεων και οχλήσεων του Συλλόγου μας προς τους αρμόδιους, το 
Προεδρείο μας αποφάσισε:

Να ασκήσει, στο όνομα και για λογαριασμό των μελών μας που αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα μη εξόφλησης οφειλομένων (είτε λόγω καθυστέρησης είτε 
λόγω καταστροφής δικαιολογητικών) ΑΓΩΓΕΣ και ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ με αίτημα την άμεση εξόφληση των οφειλομένων, με παράλληλη μή-
νυση κατά όλων των υπευθύνων λειτουργών του Ταμείου.

Για το σκοπό αυτό καλούμε όσους συναδέλφους έχουν απαιτήσεις από το 
ΤΑΥΤΕΚΩ να μας αποστείλουν άμεσα και οπωσδήποτε εντός μίας εβδομάδας 
από σήμερα: έντυπο στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ασφαλι-
σμένου, ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, το συνολικό ποσό οφειλής και η 
συνοπτική περιγραφή του προβλήματος υγείας προκειμένου να ενεργήσουμε 
άμεσα.

Η υποβολή του εντύπου θα γίνεται στο FAX του Συλλόγου:210.3692090 ή 
στο email μας: info@sab.gr

Συνάδελφοι,
Κάτω από το βάρος και την πίεση που ασκήθηκε από την πολιτεία για την 

εξαθλίωση της υγειονομικής μας περίθαλψης αλλά και τον κίνδυνο λεηλασί-
ας των αποθεματικών του Ταμείου μας (που προήλθαν αποκλειστικά από τις 
εισφορές τις δικές μας και των Τραπεζών) προτάξαμε σθεναρά την προοπτική 
δημιουργίας ενός Ταμείου που θα λειτουργεί αποτελεσματικά ως νομικό πρό-
σωπο ιδιωτικού δικαίου.

Μπροστά στην επίτευξη αυτού στόχου κάναμε υπομονή για τις δυσλειτουργί-
ες του Ταμείου μας αλλά και για τις συμπεριφορές των λειτουργών του Ταμείου 
σε βάρος όλων των ασφαλισμένων μελών μας.

Τώρα που ο στόχος μας αυτός απομακρύνεται, μετά τις τελευταίες νομοθετι-
κές παρεμβάσεις, εξαντλήθηκε και η υπομονή μας.

Τίποτα δε μπορεί πλέον να σταθεί όρθιο μπροστά στο δίκαιο αίτημά μας για 
αξιοπρεπή περίθαλψη που είναι και ιερή υποχρέωση για μας και τις οικογέ-
νειές μας.

     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ            ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Σημείωση:
ΚΑΙ ο Σύλλογός μας αποφάσισε να κινηθεί με δικαστι-
κές ενέργειες κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ, για την διεκδίκηση 
των ανεξόφλητων οφειλών προς τους συνταξιούχους 
ασφαλισμένους.
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Εκδρομές που έγιναν

Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο
(Στιγμιότυπα από την εκδρομή)

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΘΕΑΤΡΑ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ - BIBΛΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Κέντρα Διασκέδασης
Εν Μοσχάτω Γλεντοφαγοπωλείο
Θερμοπυλών 49, Μοσχάτο
Τηλ.: 210 4828810
Μουσικές Τετάρτες με επώνυμα μουσικά σχήματα, θεατρικές Πέμπτες κωμωδίας πα-
ρέα με τα οινοπνεύματα. Παρασκευοσαββατιάτικα τσιπουροκρασορακάδικα μεσημέρια 

& νυχτερινά μουσικά ξεσαλώματα.
Κυριακάτικα μεσημέρια όπου οι εξωτερικές ψησταριές μοσχοβολάνε τους ουρανούς ενώ η μουσική “ανάταση” θεωρείται 
δεδομένη...
Κυριακή βράδυ και Δευτέρα όλη μέρα κλειστά (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

Θέατρο «Ακάδημος» 
(Ιπποκράτους 17 και Ακαδημίας, τηλ. 210-3625119)

La Nonna
Η «Νόννα», 15 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στο ελ-
ληνικό θέατρο με μια παράσταση-θρύλο (600 παραστάσεις 
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό), επιστρέφει αυτή τη φορά στο θέατρο Ακάδημος και με τον 
Δημήτρη Πιατά και πάλι στον ομώνυμο ρόλο της αιωνόβιας, 
βουλιμικής γιαγιάς που με δολοφονική αθωότητα καταβρο-
χθίζει τα πάντα οδηγώντας την οικογένειά της στην εξόντωση 
και την καταστροφή.
 

 Κωμωδία: του Ρομπέρτο Κόσα
 Σκηνοθεσία: Δ. Πιατάς
 Ερμηνεύουν: Δ. Πιατάς, Π. Σκουρολιάκος, 
  Λ. Πιστιόλα, Κλ. Γρηγοριάδης, Κ. Φλωκατούλας, 
  Χρ.Βεντούρη, Μ. Κυριάκη
 Μετάφραση: Ελ. Μπογιατζίδου
 Σκην./κοστ.: Γ. Γαβαλάς
 Μουσική: Ηρ. Βαβάτσικας
 Παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή: 20:00, Παρασκευή: 21:30, Σάββατο: 18:30, 
  (λαϊκή) 21:30
 Εισητήρια: Γενική: 20€
 Φοιτητικό/λαϊκή: 14€
 Άνεργοι/συνταξιούχοι*: 12€
 ΚάθεΠέμπτη γενική: 11€
 Διάρκεια: 120’

Εκδρομές που θα γίνουν

χιονοδρομικό
ΜπαΝσΚο - ΒοΥΛΓαρΙα

5 ΗΜEΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ ΣΟΦΙΑ - ΡΙΛΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 255€
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: +75€
Ξενοδοχείο 4 αστέρων με ημιδιατροφή:
“BANSKO - SPA”

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με το κλείσιμο των θέσεων:  € 50
10 ημέρες πριν την αναχ:  € 45
1η μηνιαία δόση:   € 40
2η μηνιαία δόση:   € 40
3η μηνιαία δόση:   € 40
4η μηνιαία δόση:   € 40
Σύνολο:   € 255

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στα γραφεία του Συλλόγου μας το αργότερο μέχρι 1/2/2013

Τηλ.: 210-3604327, κιν: 694 4251595
(με διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου)

ΘΕατρα
Θέατρο «Διάνα»

(Ιπποκράτους 7, τηλ. 210 3626596)

Κατάδικός μου
Ένας αλλοδαπός διαρρήκτης, μια προσφάτως χωρισμένη φιλόλογος, ένας ηλικιωμένος 
καθηγητής με Αλτσχάιμερ κι ένας βαλκανιονίκης συναντιούνται σε αυτήν τη ρομαντική 
κωμωδία ανατροπών

 Κωμωδία: των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή, Νίκου Σταυρακούδη
 Σκηνοθεσία: Γ. Παλούμπης
 Ερμηνεύουν: Ελ. Ράντου, Π. Δαδακαρίδης, Ορφ. Αυγουστίδης
 Σκηνικά: Μ. Τρικεριώτη
 Κοστούμια: Μ. Γαλετάκης
 Φωτογραφία: Κ. Μαραγκουδάκη
 Παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή, Σάββατο: 21:30, Κυριακή:20:00
 Εισητήρια: Τετ., Πέμ. 16€*/18€**, Παρ., Σάβ., Κυρ.: 18€*/16€**, Φοιτητικό: 15€
 Διάρκεια: 150’

*Εξώστης, **Αυλαία

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 10 Νοεμβρίου η 4ήμερη εκδρομή 
του Συλλόγου στα Ζαγοροχώρια και το Μέτσοβο. Σύμμαχός μας στη 
θαυμάσια αυτή εκδρομή ήταν οι ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες 
και το υπέροχο ορεινό τοπίο.

*Με επίδειξη της κάρτας 
μέλους του Συλλόγου 
Συνταξιούχων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη Συνε-

δρίασή του της 13/12/2012 αποφά-

σισε να πριμοδοτήσει μόνο τα μέλη 
του με 10 ευρώ για ετήσιες εκδηλώ-

σεις, όπως το κόψιμο της Πρωτοχρο-

νιατικής Πίτας. Επιπλέον, η πίτα και 

το συμβολικό γούρι θα είναι προσφο-

ρά του Συλλόγου. 
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Άρθρο: Ιωάννης Μητροφάνης, Ειδικός φυσι-
κοθεραπευτής, αθλητικές κακώσεις, τ.μέλος 
ιατρικής ομάδας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, νυν ΙΩ-
ΝΙΚΟΣ Α.Ο..

Με τον όρο ισχιαλγία εννοούμε τον πόνο που 
επεκτείνεται από την περιοχή του ισχίου κατά 
μήκος του μηρού, γάμπας, έως το άκρο πόδι. 
Συνήθως, οφείλεται σε πίεση μίας νευρικής 
ρίζας του ισχιακού νεύρου, που έχει προέλθει 
από κήλη ενός μεσοσπονδυλίου δίσκου χαμη-
λά στην μέση. Η ισχιαλγία (που ονομάζεται και 
οξεία ισχιαλγία) παρουσιάζεται ξαφνικά ή στα-
διακά σε διάστημα λίγων ημερών μετά από μια 
κίνηση ή ένα σήκωμα βάρους αλλά και πολλές φορές χωρίς 
καμία προφανή αιτία. Ο πόνος συνοδεύεται συχνά και από 
άλλα προβλήματα, όπως μούδιασμα ή ελάττωση της αισθη-
τικότητας του δέρματος στο πόδι, και μυϊκή αδυναμία που 
μπορεί να προκαλέσει δυσκολία ή σύρσιμο του ποδιού στο 
βάδισμα.
Προσοχή!!! Αν παράλληλα με τον πόνο/μούδιασμα/αδυνα-
μία στο πόδι υπάρχει και δυσκολία στην ούρηση τότε ο πά-

σχων θα πρέπει να απευθυνθεί αμέσως στον 
γιατρό γιατί υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει 
μεγάληκήλη ενός μεσοσπονδυλίου δίσκου με 
πίεση των νεύρων που είναι δυνατόν να οδη-
γήσει σε σοβαρές και μόνιμες βλάβες.
Ο πολύς κόσμος πιστεύει ότι η ισχιαλγία συμ-
βαίνει όταν κάποιος σηκώσει απότομα ένα 
μεγάλο βάρος. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η κήλη 
ενός μεσοσπονδυλίου δίσκου παρουσιάζεται 
και σε δίσκους στους οποίους προϋπάρχει με-
γάλη φθορά, συχνά χωρίς σοβαρά συμπτώμα-
τα και χωρίς να το γνωρίζει ο πάσχων. Οι στατι-
στικές επίσης δείχνουν ότι προβλήματα οξείας 
ισχιαλγίας μπορεί να παρουσιαστούν τόσο σε 
άτομα που ασχολούνται με βαριά χειρωνακτικά 

επαγγέλματα όσο και σε άτομα που δεν έχουν ανάλογο ιστο-
ρικό. Αν και η γενική εντύπωση είναι ότι η οξεία ισχιαλγία 
είναι πάθηση της μεγάλης ηλικίας ή συμβαίνει μόνο σε άτομα 
με μακροχρόνιο ιστορικό προβλημάτων στη μέση αυτό δεν 
είναι σωστό.Ηοξεία ισχιαλγία παρουσιάζεται συχνότερα σε 
μικρότερες ηλικίες, συνήθως σε άτομα από 25 έως 40 ετών 
και μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη και σε άτομα χωρίς κανέ-
να προηγούμενο σχετικό ιστορικό.

Αντιμετώπιση
Σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματα αντιμετωπίζονται 
με παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη και πλήρη ανάπαυση που 
η διάρκεια της είναι συνάρτηση της εξάλειψης της έντασης 
των συμπτωμάτων. Ωστόσο, βαριές χειρονακτικές εργασίες 
θα πρέπει να αποφεύγονται για κάποιο χρονικό διάστημα. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις αναμένεται αποκατάσταση του προβλή-
ματος αν και η πιθανότητα υποτροπής κυμαίνεται σε ποσοστό 
10% έως 20%.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η συνεργασία Ορθοπεδικού και 
Φυσικοθεραπευτή αλλά πάντα ειδικού στις παθήσεις σπον-
δυλικής στήλης είναι δυνατόν να προσφέρει στον πάσχοντα 
ουσιαστική ανακούφιση. Η συμβολή του ειδικού φυσικοθε-
ραπευτή μπορεί να προσφέρει, στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων, ουσιαστική βοήθεια στη μείωση της έντασης των 
συμπτωμάτων.
Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα δεν υποχωρούν αλλά 
επιδεινώνονται, τότε καθίσταται αναγκαία η εξέταση της πι-
θανότητας προσφυγής στην χειρουργική επέμβαση, με καλά 
αποτελέσματα, ποτέ όμως πριν εξαντληθούν όλες οι συντη-
ρητικές αγωγές.
Πληροφορίες: Ιωάννης Μητροφάνης (κιν. 6959873354)
(Συνέχεια από το φύλλο 6)

ΙσχΙαΛΓΙα

Έχει συμβεί σε όλους μας, στο γραφείο, σε συζητήσεις με φί-
λους, σε επαγγελματικά ραντεβού, στις πιο ακατάλληλες στιγμές 
γενικότερα, όπου μας έχει έρθει η ανάγκη ενός (ή και παραπά-
νω) χασμουρητού. Αν αφαιρέσουμε το συναίσθημα της αμηχανί-
ας που προκαλείται, νέες μελέτες που μας έρχονται από το Πα-
νεπιστήμιο Princenton έδειξαν ότι το χασμουρητό είναι μια υγιής 
αντίδραση για τον οργανισμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το χασμουρητό 
«δροσίζει» και βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του εγκε-
φάλου και μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε πιο δροσεροί, 
ήρεμοι και συγκεντρωμένοι.

Παρατηρήθηκε δε, ότι η συχνότητα του χασμουρητού ποικίλει 
ανάλογα με την εποχή και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και 
ότι οι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να χασμουριούνται όταν η 
υπαίθρια θερμοκρασία ξεπερνά τη θερμοκρασία του σώματος.

Οι εφαρμογές αυτής της έρευνας είναι πολύ ενδια-
φέρουσες όχι μόνο όσον αφορά σε βασικές γνώσεις 
φυσιολογίας, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση 
ασθενειών όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η επι-
ληψία, οι οποίες συνοδεύονται από συχνά χασμουρητά 
και δυσλειτουργίες της σωματικής θερμοκρασίας. Τα 
αποτελέσματα αυτά στηρίζουν την άποψη ότι το υπερ-
βολικό χασμουρητό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δια-
γνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό περιπτώσεων με 
μειωμένη «θερμορύθμιση».

Αν και θεωρείται ένα σημάδι της πλήξης ή κόπωσης, 
το χασμουρητό σηματοδοτεί την ανάγκη του σώματος 
μας να «δροσιστεί».

www.iatropedia.gr

χασμουρητό… μία παρεξηγημένη συνήθεια...
ευεργετική όμως για την υγεία μας!

Σας έχουν κουράσει τα γυαλιά και το βάλε-βγάλε των φακών 
επαφής; Σκέφτεστε να κάνετε laser και να ξαναδείτε καθαρά, 
χωρίς προβλήματα;

Ζητήσαμε την συμβουλή του Χειρουργού Οφθαλμίατρου Γι-
ώργου Χρονόπουλου, για την τεχνική διόρθωσης της όρασης με 
Laser: “Η διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του 
αστιγματισμού με σκοπό τη βελτίωση της όρασης και την μείω-
ση ή εξάλειψη της εξάρτησης από γυαλιά και φακούς επαφής, 
είναι εφικτή εδώ και αρκετά χρόνια με διάφορες χειρουργικές 
τεχνικές”.

Σύμφωνα με τον κ. Χρονόπουλο τα αποτελέσματα είναι θεα-
ματικά. “Η επέμβαση γίνεται γρήγορα, ανώδυνα και ο ασθενής 
φεύγει από το χειρουργείο άμεσα και χωρίς επιδέσμους.”

Μπορώ και εγώ να κάνω εγχείριση;
Θεωρητικά κάθε άτομο μπορεί να υποβληθεί σε επέμβαση δι-

όρθωσης εφόσον συμβουλευθεί τον οφθαλμίατρο. Θα λέγαμε 
ακόμη ότι μπορεί να υποβληθούν σε επέμβαση:

- Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και η διά-
θλασή τους παραμένει σταθερή τον τελευταίο χρόνο.

- Όσοι ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους και όσοι θέλουν 
να έχουν καλή ποιότητα στην όραση χωρίς εξάρτηση από γυαλιά 
ή φακούς επαφής.

Οι τεχνικές
Η τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως σήμερα σε όλον τον κό-

σμο είναι η laser in situ κερατοσμίλευση (LASIK) που είναι ο 
συνδυασμός μικροχειρουργικής και laser.

- Η LASIK, ενδείκνυται για μυωπίες από -1.00 μέχρι -12.00 D 
και ανάλογα με τις ενδείξεις.

- Η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός έχουν περισσότερους 
περιορισμούς (μέχρι 6 D), ωστόσο μπορούμε να επέμβουμε 
ώστε να μειώσουμε την ανωμαλία εφόσον είναι μεγαλύτερη.

Μια εναλλακτική τεχνική είναι η φωτοδιαθλαστική κερατεκτο-
μή (PRK). Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται όταν το πάχος του κε-
ρατοειδούς του ματιού δεν μας επιτρέπει να κάνουμε lasik. Αν 
ακολουθήσει κανείς αυτή την τεχνική θα πρέπει να φορά έναν 
θεραπευτικό φακό, μέχρι να επουλωθεί το επιθήλιο του ματιού.

Από τι εξαρτάται;
Η κατάσταση του κερατοειδούς, η ηλικία του ασθενή, το μέ-

γεθος του διαθλαστικού σφάλματος, τα αποτελέσματα της τοπο-
γραφίας και παχυμετρίας, καθώς επίσης το επάγγελμα ή οι κα-
θημερινές δραστηριότητες του ασθενούς, είναι, γενικά, μερικοί 
από τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την στρατηγική που θα 
ακολουθήσει ο χειρουργός.

Για να έχουμε ακριβή αποτελέσματα, θα πρέπει να μην φοράμε 
τους φακούς επαφής τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τις εξετά-
σεις και την επέμβαση.

Σε πόσο χρόνο θα επανέλθω;
Η επέμβαση γίνεται με σταγόνες και είναι εντελώς ανώδυνη. 

Η εφαρμογή του laser διαρκεί λιγότερο από 30 sec ενώ η όλη 
διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά.

Δεν χρειάζεται προστατευτικός φακός ή ράμματα και δεν υπάρ-
χει πόνος ή ενόχληση μετεγχειρητικά.

Η όραση αποκαθίσταται άμεσα (μέσα σε λίγες ώρες) και o 
ασθενής φεύγει από το χειρουργείο χωρίς επιδέσμους και χωρίς 
να έχει ανάγκη τα γυαλιά του. Καλό είναι να φορέσει βέβαια γυ-

αλιά ηλίου και να αποφύγει να οδηγήσει ο ίδιος.
Πόσο θα μου κοστίσει;
Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γιώργος Χρονόπουλος ακολου-

θεί το τιμολόγιο που συνηθίζουν όλοι οι συνάδελφοι του στην 
Ευρώπη. Όπως μας εξηγεί μια τέτοια εγχείριση θα κοστίσει γύρω 
στα 2.000 ευρώ. Το κόστος της δεν εξαρτάται από το ύψος της 
μυωπίας ή την συνδυασμένη αντιμετώπιση μυωπίας και αστιγ-
ματισμού.

Είναι όμως το αποτέλεσμα μόνιμο;
Μετά την επέμβαση είναι δυνατόν να έχουμε τροποποίηση του 

αποτελέσματος (υποστροφή) είτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο, είτε 
οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο μέλλον. Αυτό μπορεί να συμβεί εφ’ 
όσον:

- Η επουλωτική διαδικασία σε ένα άτομο είναι πολύ έντονη. Σε 
αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να παρατηρηθεί υποστροφή 
του αποτελέσματος. Αυτό συμβαίνει στους 6 πρώτους μήνες και 
αν συμβεί μπορούμε, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να 
επανεπέμβουμε με το Laser διορθώνοντας έτσι το εναπομείναν 
πρόβλημα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

- Η μυωπία στο συγκεκριμένο άτομο είναι εξελικτική. Αυτό της 
δίνει το δικαίωμα να αρχίσει ξαφνικά να μεγαλώνει οποιαδήποτε 
στιγμή και σε κάθε ηλικία κάτι που ούτως ή άλλως, θα συνέβαινε 
ασχέτως με την επέμβαση του Laser. Το κέρδος που έχει αυτός 
που χειρούργησε τη μυωπία του είναι ότι ακόμη κι αν αυτή αρχί-
σει να μεγαλώνει θα ξεκινήσει ξανά από το μηδέν ή πολύ κοντά 
στο μηδέν.

Η ακτινοβολία του Laser δεν ενέχει κινδύνους ούτε για το 
μάτι ούτε και για τον οργανισμό μας, γιατί όλη η ενέργειά του 
εξαντλείται αποκλειστικά στο επίπεδο της εφαρμογής του και δεν 
διαπερνά σε μεγαλύτερο βάθος τους ιστούς.

www.iatropedia.gr

Μυωπία: Να κάνω laser;
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Νέα μέλη του συλλόγου μας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012
1. ΑΘΗΤΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΡΟΥΦΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
4. ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ-ΧΛΥΜΠΑΤΣΟΥ ΡΑΧΗΛ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
1. ΒΡΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΓΛΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

πΕρΙοΔΙΚΗ
ΕΚΔοσΗ

σΥΛΛοΓοΥ
σΥΝταξΙοΥχωΝ
ALPHA BANK

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 
106 79, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071

FAX. 210 3606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr

www.ssalpha.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

EΚΔΟΤΗΣ: 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙα ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΣΑ

5. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
6. ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΣΚΕΤΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
8. ΧΑΡΠΙΔΗ ΒΙΟΛΕΤΑ

αΥτοΙ ποΥ Μασ ΕΦΥΓαΝ

ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.09.12
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04.10.12
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.09.12
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.09.12
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ 05.09.12
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13.10.12
ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 05.10.12
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 17.04.12
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  05.09.12

Πάρα πολλοί Συνάδελφοι έχουν στο σπίτι τους φάρ-
μακα που έχουν χρησιμοποιήσει μερικώς και δεν τα 
χρειάζονται.

Ο Σύλλογος παίρνει την πρωτοβουλία να συγκε-
ντρώσει αυτά τα φάρμακα και να τα διαθέσει σε Νο-
σηλευτικά Ιδρύματα, και έτσι να μην πάνε χαμένα και 
ξεχασμενα σε κάποιο ντουλάπι του σπιτιού σας.

Όποιος Συνάδελφος επιθυμεί να τα φέρει ή να τα 
συσκευάσει και να τα στείλει στο Σύλλογο για τα πε-
ραιτέρω να απευθυνθεί στο Συν/φο Βασίλειο Νικο-
λάου.

(Σημειώνεται: να μην είναι ληγμένα)

συγκέντρωση φαρμάκων

Παραμονή Χριστουγέννων σε μια 
άλλη Αθήνα αρκετά χρόνια πίσω 
τότε που η καλημέρα ήταν από καρ-
διάς. Χαράματα το τρίγωνο στο χέρι 
και έξω στον χωματόδρομο, όπου 
η παρέα περίμενε για να πούμε τα 
κάλαντα. Γαλότσες και αδιάβροχο 
για τη βροχή και δώσ’ του ποδαρό-
δρομο μέχρι το μεσημέρι.

Στα δωμάτια της αυλής λάτρα και 
ετοιμασίες όλοι οι συγκάτοικοι. Την 
επομένη θα τρώγαμε σαν μια οικογένεια στο μεγάλο σα-
λόνι της σπιτονοικοκυράς.

Από το πρωϊ οι πιτσιρικάδες ανυ-
πόμονοι γυροφέρνανε τις κατσαρόλες 
και τις πιατέλες με τα μελομακάρονα 
και τους κουραμπιέδες. Πού το βά-
ζαμε τόσο φαϊ εκείνες τις ημέρες και 
είμαστε και σαν μπακαλιάροι ποτέ μου 
δεν κατάλαβα.

Το κρασί στις νταμιτζάνες από το 
καρβουνιάρικο. Τα ταψιά από τον 
φούρνο τα έφερναν οι μεγάλοι ελα-
φρώς πειραγμένα από τον φούρναρη 

για να διαπιστώσει ότι ήταν έτοιμα.
Και στη συνέχεια τραγούδι, κιθάρες μέχρι το απόγευμα.

Εν αθήναις...”χριστούγεννα”

ΜΗΝΥΜα ΥΓΕΙασ
1. Αν το περπάτημα είναι καλό για την υγεία, οι 
ταχυδρόμοι θα ήταν αθάνατοι.
2. Η φάλαινα κολυμπά όλη μέρα, τρώει μόνο 
ψάρι και πίνει σκέτο νεράκι αλλά είναι χοντρή.
3. Το κουνέλι όλο τρέχει και (χορό)πηδάει αλλά 
ζει μόνο 15 χρόνια.
4. Ενώ η χελώνα που δεν τρέχει ούτε κάνει 
τίποτα ζει άνετα για 170 χρόνια.
ΚΑΙ ΣΥ ΜΟΥ ΛΕΣ ΝΑ ΑΣΚΟΥΜΑΙ!

Μας το έστειλε ο Συν/φος Γεώργιος Παναγιώτου 
(πολύ καλό)

Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα 
άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες,
κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου 
που τις κουβαλάει.
Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς απ’ 
όλους τους σωτήρες αυτή ‘ναι η ανώ-
τατη λευτεριά, η πιο αψηλή, όπου 
με δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος.  
Αντέχεις;

Νίκος Καζαντζάκης
(1883-1957, Έλληνας συγγραφέας)

Ως οι Ινδοί εις φυ-
λάς, ούτω και οι 
Έλληνες διαιρούνται 
εις τρεις κατηγορίας:
α) Εις συμπολιτευ-
ομένους, ήτοι έχο-
ντας κοχλιάριον να 
βυθίζωσιν εις την 
χύτραν του προϋπο-

λογισμού.
β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχο-
ντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί 
τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας 
κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφο-
ρισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά 
του ιδρώτος των.
Σέβομαι τους νεκρούς, και όταν ακόμη 
είναι ζωντανοί.

Εμμανουήλ Ροΐδης 
(1836-1904, Έλληνας συγγραφέας)

σΗΜαΝτΙΚEσ ΗΜΕροΜΗΝIΕσ τοΥ 2012 ΓΙα τοΝ σYΛΛοΓο
Φεβρουάριος Αποστολή Οδηγού Συνταξιούχου Νο 2 με το Ενημερωτικό Φυλλάδιο με τις παροχές του Τομέα Υγείας

Άσκηση αγωγής κατά του ΕΤΑΤ και της Τράπεζα για τις περικοπές συντάξεων

Καταστροφή των κεντρικών γραφείων του 3ου ορόφου του όπου στεγάζονταν τα γραφεία του Τομέα Υγείας

Απρίλιος Η Γενική μας Συνέλευση

Η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα μας.

Αποστολή Οδηγού Συνταξιούχου Νο 3 που περιλαμβάνει την σύμβαση του 1981, επιστολές της Τρα-
πέζης προς ΕΤΑΤ, Προσωπικό σχετικά με την ένταξη στο ΕΤΑΤ και τα άρθρα των Νόμων που αφορούν 
τους Συνταξιούχους της Τραπέζης ως προς το ΕΤΑΤ και τις πρόσφατες περικοπές.

Μαιος Πρώτη ανεπιτυχής απόπειρα ενταξης του φορέα Υγείας μας του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ

Πραγματοποιείται το 2ο Συνέδριο της ΑΓΣΣΕ

Ιούνιος Το Ταμείο μας παραμένει εκτός ΕΟΠΥΥ.

Αύγουστος Συμπληρώνεται ένας χρόνος της εφημερίδας μας.

Σεπτέμβριος Ανακοίνωση της συνεργασίας του Συλλόγου με την εταιρία ΕLG για την κάρτα υγείας

Οκτώβριος Καταψηφίζεται η διάταξη βάσει της οποίας θα γινόταν η ένταξη μας στον ΕΟΠΥΥ

Νοέμβριος Οριστική ένταξη του τομέα Υγείας μας στον ΕΟΠΥΥ (12/11/2012)

Δεκέμβριος Αντικατάσταση του Οδηγού Συνταξιούχου Νο 2 με τον Κανονισμό Παροχών σε είδος του ΕΟΠΥΥΥ

σοΦα ΛοΓΙα

Ο Σύλλογος σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταθέτει 
χρηματικό ποσό σε διάφορα ιδρύματα στη μνήμη κάθε συναδέλφου.


