
 

Αλοηθηή επηζηοιή προς ηολ Δηεσζύλοληα ύκβοσιο ηοσ Οκίιοσ Σράπεδας 

Πεηραηώς, θο. Υρήζηο Μεγάιοσ, γηα ηο εσαίζζεηο ζέκα ηες ιεηηοσργίας ηοσ 

Οκαδηθού Αζθαιηζηερίοσ Προγράκκαηος ηες ΝΝ. 

Αζήλα 16/10/2018 

Αξιότιμε κύπιε Διευθύνοντα, 

ζην πιαίζην ηεο δηακόξθσζεο εληαίαο εηαηξηθήο θνπιηνύξαο ζε όια ηα επίπεδα ηνπ 

Οξγαληζκνύ, ζα ζέιακε λα ζέζνπκε ππ΄ όςηλ ζαο, επηδεηώληαο ηε δηθή ζαο άκεζε 

παξέκβαζε, ζηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκαδηθνύ Αζθαιηζηεξίνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

ΝΝ, πνπ θαιύπηεη ην πξνζσπηθό ηνπ Οκίινπ Τξάπεδαο Πεηξαηώο. 

Πέξαλ ησλ ππνινίπσλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία νη ππνγξάθνληεο έρνπκε 

επαλεηιεκκέλα αλαδείμεη κε πνιιαπιέο αλαθνηλώζεηο θαη αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο καο, 

εγείξνληαη ζνβαξά δεηήκαηα εζηθήο, όζνλ αθνξά ηελ ηζόηηκε πρόζβαζε ΟΛΩΝ ζηο 

ύψηζηο θοηλωληθό αγαζό ηες σγείας. 

Καη ηνύην, θαζώο δηαπηζηώζακε όηη ην Πξόγξακκα ηεο ΝΝ επηθπιάζζεη ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο παξνρέο γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπνληαη 

ηα εμήο: 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΘ ΚΑΘ ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΑ 

ΜΕΛΗ (ΤΖΤΓΟΘ & ΠΑΘΔΘΑ) 
ΣΕΛΕΥΗ ΚΑΘ ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΑ 

ΜΕΛΗ (ΤΖΤΓΟΘ & ΠΑΘΔΘΑ) 
Αλώηαην πνζό δαπαλώλ αλά αζθαιηζηηθό 

έηνο20.000€ 
Αλώηαην πνζό δαπαλώλ αλά αζθαιηζηηθό 

έηνο 30.000€ !!! 

Νοζοθοκεηαθή περίζαιψε - Εηήζηο 

εθπηπηόκελο 500€ 

Νοζοθοκεηαθή περίζαιψε - Εηήζηο 

εθπηπηόκελο 0 !!! 
Θαηρηθές επηζθέψεης εθηόο 

Βηνταηξηθήο 70% κε αλώηαηο 

θαηαβαιιόκελο ηα 35€ 
Θαηρηθές επηζθέψεης εθηόο 

Βηνταηξηθήο 80% ΥΩΡΘ ΟΡΘΟ !!! 

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 ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο. 

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. 

  Σην ζεκείν απηό, ζεσξνύκε όηη ζα ζπκθσλήζεηε θαη εζείο όηη ηέηνηνπ είδνπο 

δηαρσξηζκνί, πέξαλ ησλ ππνινίπσλ σθειεκάησλ πνπ θάπνηνη ήδε απνιακβάλνπλ, είλαη 

αηειέζθνξνη, εηδηθά ζην επαίζζεην ζέκα ηεο πγείαο. 

 Γηα ην ιόγν απηό, ζαο θαινύκε όπσο κε ηε δηθή ζαο άκεζε παξέκβαζε απνθαηαζηαζεί 

ε ζπγθεθξηκέλε αδηέμνδε δηάθξηζε θαη θπξίσο ε έληαμε ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε έλα εληαίν Πξόγξακκα Πεξίζαιςεο, κε πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηνπ επλντθόηεξνπ 

θαζεζηώηνο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπο θαη απηέο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ κειώλ ηνπο. 

Αλακέλνληαο ηελ από κέξνπο ζαο ζεηηθή αληαπόθξηζε, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο 

γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

Με εθηίκεζε 

Γηα ηο Δ. ηοσ .Ε.Τ.Σ.ΠΕ  

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γελ. Γρακκαηέας 

Μπεκπέλες Εκκαλοσήι                    Γοίιηας Θζίδωρος   

Γηα ηο Δ. ηοσ Ε..Ε.Σ.Π 

Ο Πρόεδρος                               Ο Γελ. Γρακκαηέας 

                                                                                  

 Γοσγούιες Γηώργος                   Σζηκρόγιοσ Μάθες 
 


