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ΝΝ ΓΗΑ … ΛΗΓΟΤ ΚΑΗ ΔΚΛΔΚΣΟΤ 

ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΓΤΟ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ  

   

«Αγαθόμ οσ το μη αδικείμ, αλλά το μηδέμ θέλειμ» - Δημόκριτος 

Το καλό είμαι ότι μόμο μα μημ αδικείς αλλά ούτε μα θέλεις μα το κάμεις 

Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο / αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

κε πνιιαπιέο αλαθνηλώζεηο θαη αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο καο έρνπκε αλαδείμεη 

ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ αλαθύςεη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκαδηθνύ 

Αζθαιηζηεξίνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΝΝ, γηα ην πξνζσπηθό ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηώο. 

Δμέιημε ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο επηβεβαηώλεη, δπζηπρώο, πέξαλ ησλ γλσζηώλ 

πξνβιεκάησλ θαη κηα επηπιένλ παξάκεηξν, πνπ εγείξεη ζνβαξά δεηήκαηα εζηθήο, 

όζνλ αθνξά ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε ΟΛΩΝ ζην ύςηζην θνηλσληθό αγαζό ηεο 

πγείαο. Καη εδώ γηα αθόκε κία θνξά νη επζύλεο είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλεο …  

Έρνληαο, πιένλ, πεξηέιζεη ζηα ρέξηα καο ην ζπκβόιαην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαπηζηώζακε κεηαμύ άιισλ όηη ην Πξόγξακκα ηεο ΝΝ επηθπιάζζεη 

ηειείσο δηαθνξεηηθέο παξνρέο γηα … ιίγνπο θαη εθιεθηνύο.  

http://www.seytpe.gr/


Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 

(ΤΕΤΓΟΗ & ΠΑΗΓΗΑ) 

ΣΔΛΔΥΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 

(ΤΕΤΓΟΗ & ΠΑΗΓΗΑ) 

Αλώηαην πνζό δαπαλώλ αλά αζθαιηζηηθό έηνο 

20.000€ 

Αλώηαην πνζό δαπαλώλ αλά αζθαιηζηηθό 

έηνο 30.000€ !!! 

Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε - Δηήζην 

εθπηπηόκελν 500€ 

Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε - Δηήζην 

εθπηπηόκελν 0 !!! 

Ηαηξηθέο επηζθέςεηο εθηόο Βηνταηξηθήο 70% 

κε αλώηαην θαηαβαιιόκελν ηα 35€ 

Ηαηξηθέο επηζθέςεηο εθηόο Βηνταηξηθήο 80% 

ΥΩΡΗ ΟΡΗΟ !!! 

Έμνδα γηα δσκάηην θαη ηξνθή εληόο 

Ννζνθνκείνπ ζηελ Διιάδα 120€ 

Έμνδα γηα δσκάηην θαη ηξνθή εληόο 

Ννζνθνκείνπ ζηελ Διιάδα 235€ 

Έμνδα γηα δσκάηην θαη ηξνθή εληόο 

Ννζνθνκείνπ ζην εμσηεξηθό 235€ 

Έμνδα γηα δσκάηην θαη ηξνθή εληόο 

Ννζνθνκείνπ ζην εμσηεξηθό 470€ 

Γηα δσκάηην θαη ηξνθή ζε ΜΔΘ 235€ Γηα δσκάηην θαη ηξνθή ζε ΜΔΘ 470€ 

Φεηξνπξγηθό Δπίδνκα έσο 590€ Φεηξνπξγηθό Δπίδνκα έσο 880€ 

Ιαηξηθέο Δπηζθέςεηο - Αθηηλνγξαθίεο -

Φάξκαθα - Φπζηνζεξαπείεο 1000€ 

Ιαηξηθέο Δπηζθέςεηο - Αθηηλνγξαθίεο -

Φάξκαθα - Φπζηνζεξαπείεο 1500€ 

Φπζηνζεξαπείεο κε ζπκκεηνρή ΔΟΠΠΥ 70% Φπζηνζεξαπείεο κε ζπκκεηνρή ΔΟΠΠΥ 80% 

Ηκεξήζην Ννζνθνκεηαθό Δπίδνκα (γηα 

Ννζειεία ζε Γεκόζην Ννζνθνκείν) 50€ 

Ηκεξήζην Ννζνθνκεηαθό Δπίδνκα (γηα 

Ννζειεία ζε Γεκόζην Ννζνθνκείν) 100€ 

Δηήζην CHECK UP ( γηα ηνπο θπξίσο 

αζθαιηζκέλνπο) ζηελ Βηνταηξηθή 

Δηήζην CHECK UP ( γηα ηνπο θπξίσο 

αζθαιηζκέλνπο) ζε ζπκβεβιεκέλα 

δηαγλσζηηθά θέληξα θαη Ννζνθνκεία 

Μηα γξήγνξε καηηά ζηνλ παξαπάλσ ζπγθξηηηθό πίλαθα έξρεηαη δπζηπρώο λα 

επηβεβαηώζεη όηη θάπνηνη απνιακβάλνπλ πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο ζε ππεξεζίεο 

πγείαο, ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινίπνπο ζπλαδέιθνπο θαη θπξίσο κε ηα πξνζηαηεπόκελα 

κέιε καο! 

Πέξαλ δειαδή ησλ ππνινίπσλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάδειθνη 

ζηελ θάιπςε ή απνδεκίσζε ησλ ηαηξηθώλ δαπαλώλ πνπ πξνζθνκίδνπλ, έξρνληαη 

πιένλ αληηκέησπνη θαη κε κία επηπιένλ αληζόηεηα σο πξνο ην εύξνο ησλ θαιύςεσλ 

θαη παξνρώλ κε κόλν θξηηήξην ην … επίπεδν εμέιημεο ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο 

Τξάπεδαο. 

Δίλαη αιήζεηα ηόζν αλαγθαίνο απηόο ν δηαρσξηζκόο, πέξαλ ησλ ππνινίπσλ 

σθειεκάησλ πνπ θάπνηνη ήδε απνιακβάλνπλ, αθόκε θαη ζην επαίζζεην ζέκα ηεο 

πγείαο; 

Αιήζεηα, νη εθπξόζσπνη ηνπ Σ.Δ.Τ.Π, πνπ εκθάληζαλ όπσο όινη ζπκνύληαη σο 

πξντόλ ζπκθσλίαο ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ Αζθαιηζηεξίνπ Πξνγξάκκαηνο: 

   Θεσξνύλ επηηπρία ηνπο ην όηη δηαπξαγκαηεύηεθαλ ελ θξππηώ απηή ηελ 

εμόθζαικε αληζόηεηα πξνο όθεινο ησλ ζηειερώλ; 



    ζεσξνύλ απηνλόεην λα ρξεηάδεηαη ν ζπλάδειθνο λα εμαζθαιίζεη ην πνζό 

ησλ 500€ γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ηνπ ίδηνπ ή ησλ παηδηώλ ηνπ, ελώ  

ηελ ίδηα ζηηγκή γηα θάπνηνπο άιινπο ην εηήζην εθπηπηόκελν είλαη κεδέλ; 

    ζεσξνύλ ινγηθό ην αλώηαην πνζό επηζηξνθήο ζηηο ηαηξηθέο απνδείμεηο λα 

είλαη ηα 35€ γηα όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο, 

ηελ ζηηγκή πνπ γηα θάπνηνπο άιινπο δελ ππάξρεη όξην; 

 

Ο ύιινγόο καο ην επόκελν δηάζηεκα ζα αλαιάβεη κηα ζεηξά από 

πξσηνβνπιίεο  πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνύλ απηέο νη αληζόηεηεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Θα ελεκεξώζνπκε όινπο ηνπο πιιόγνπο, πνπ δε κεηείραλ ζηελ 

ππνηηζέκελε  “δηαπξαγκάηεπζε”,  γηα ηηο λέεο εμειίμεηο πξνθεηκέλνπ 

λα αλαιάβνπκε από θνηλνύ  δξάζεηο, 

 ηελ επηθείκελε ζπλάληεζή καο κε ηε Γηεύζπλζε Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνύ ζα απαηηήζνπκε από ηνπο αξκνδίνπο λα πξνβνύλ ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νπζηαζηηθή αλακόξθσζε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ πξνο όθεινο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ηα ζέκαηα πγείαο ΔΗΜΑΣΔ ΟΛΟΗ ΗΟΗ. 

ηε κεγαιύηεξε ειιεληθή ζπζηεκηθή Σξάπεδα νθείιεη λα επηδεηθλύεηαη 

έκπξαθηα ην ίδην ελδηαθέξνλ γηα ΟΛΟΤ, ρσξίο δηαθξίζεηο ή άιινπ είδνπο 

δηαρσξηζκνύο. 

Κιείλνληαο, θαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο - κέιε καο λα ζπλερίδνπλ λα 

επηθνηλσλνύλ άκεζα κε ην ύιινγό καο, γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα 

αληηκεησπίδνπλ ζε ό,ηη αθνξά ην Αζθαιηζηήξην Πξόγξακκα Τγείαο. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηεπθξίληζε ζηα ηει. 

ηνπ Σπιιόγνπ καο 216 4001691 - 3 (εζ. 81691 - 3), 216 4001974 (εζ. 81974), 210 

3288141 (εζ. 28141) & 216 9001245. 

                                           Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

      Ο Πξόεδξνο                         Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

                     Μπεκπέλεο  Δκκαλνπήι                      Γνίιηαο Ηζίδσξνο  

 


