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Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Προ διετίας, ο Προµηθευτικός Συνεται-Προ διετίας, ο Προµηθευτικός Συνεται-
ρισµός Υπαλλήλων Εµπορικής Τράπεζας ρισµός Υπαλλήλων Εµπορικής Τράπεζας 
είχε εκφράσει προφορικά την επιθυµία να είχε εκφράσει προφορικά την επιθυµία να 
επικοινωνήσουµε στα µέλη µας το οµαδικό επικοινωνήσουµε στα µέλη µας το οµαδικό 
πρόγραµµα που έχει υιοθετήσει για πρόσθετη πρόγραµµα που έχει υιοθετήσει για πρόσθετη 

νοσοκοµειακή περίθαλψη, κάτι που αποτύπωσε νοσοκοµειακή περίθαλψη, κάτι που αποτύπωσε 
και γραπτώς στην από 24/3/2011 επιστολή του προς και γραπτώς στην από 24/3/2011 επιστολή του προς 

τον Σύλλογό µας. τον Σύλλογό µας. 
Με αφορµή την ως άνω επιστολή του Προµηθευτικού Συνε-Με αφορµή την ως άνω επιστολή του Προµηθευτικού Συνε-

ταιρισµού, την οποία και παραθέτουµε αυτούσια κατωτέρω, ταιρισµού, την οποία και παραθέτουµε αυτούσια κατωτέρω, 
και κατόπιν πολλών συζητήσεων και παρότρυνσης αρκετών και κατόπιν πολλών συζητήσεων και παρότρυνσης αρκετών 
συναδέλφων, καθώς και µετά από τηλεφωνική επικοινωνία συναδέλφων, καθώς και µετά από τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχε ο Πρόεδρός µας, κ. Σαλεµής Παναγιώτης, µε τον που είχε ο Πρόεδρός µας, κ. Σαλεµής Παναγιώτης, µε τον 
Γραµµατέα του Συνεταιρισµού, κ. Γαζέτα Ιωάννη, θα θέλαµε Γραµµατέα του Συνεταιρισµού, κ. Γαζέτα Ιωάννη, θα θέλαµε 
να σας ενηµερώσουµε ότι αρκετοί συνάδελφοι έχουµε βιώσει να σας ενηµερώσουµε ότι αρκετοί συνάδελφοι έχουµε βιώσει 
τα θετικά του παραπάνω προγράµµατος πρόσθετης νοσοκο-τα θετικά του παραπάνω προγράµµατος πρόσθετης νοσοκο-
µειακής περίθαλψης, ως συµπληρωµατικό του υφιστάµενου µειακής περίθαλψης, ως συµπληρωµατικό του υφιστάµενου 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου που έχει καταρτίσει η Τράπεζα µε ασφαλιστηρίου συµβολαίου που έχει καταρτίσει η Τράπεζα µε 
την GROUPAMA Φοίνιξ.την GROUPAMA Φοίνιξ.

                                                             24-3-2011

3  8 -8  210-5239746 

/

µ .

µ  µ µ µ , µ
µ µ  , µ / µ  µ  µ

 µ  . 
 1/6/2009 µ  µ µµ µ

µ  . µ µ µ
µ  ,

µµ µ

 µ µ  µ
 .

   µ µµ  µ µ
µ µ

µ
µ  µ .

µ µ  1/4/2011  µ
µµ µ

µ  ,  µ  µ
µ µ  µ  . 

 µ  24 
 µ . µ  ! 

µ  !
µ µ µ µ  µ µ

 µ µ  µ µ  . 
                                     � µ

/



Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Ευελπιστούµε για τις µεν παροχές που Ευελπιστούµε για τις µεν παροχές που 
απορρέουν από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο απορρέουν από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
να επανέλθουν στα επίπεδα παροχών, του-να επανέλθουν στα επίπεδα παροχών, του-
λάχιστον προ της πώλησης του Φοίνικα.λάχιστον προ της πώλησης του Φοίνικα.
Όσο για το Πρόγραµµα του Προµηθευτι-Όσο για το Πρόγραµµα του Προµηθευτι-

κού Συνεταιρισµού, συνιστούµε στα µέλη του κού Συνεταιρισµού, συνιστούµε στα µέλη του 
Συλλόγου µας, αλλά και σε κάθε συνάδελφο, αφού Συλλόγου µας, αλλά και σε κάθε συνάδελφο, αφού 

ζητήσει πλήρη ενηµέρωση, να συµµετάσχει στο παρα-ζητήσει πλήρη ενηµέρωση, να συµµετάσχει στο παρα-
πάνω πρόγραµµα.πάνω πρόγραµµα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς 
για το Δ.Σ. για το Δ.Σ. 

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας

 Π. Σαλεµής Ι. Σαµαράς Π. Σαλεµής Ι. Σαµαράς

Υ.Σ.Υ.Σ.  Συνάδελφοι, δοθείσης ευκαιρίας, θα θέ-  Συνάδελφοι, δοθείσης ευκαιρίας, θα θέ-
λαµε να τονίσουµε πως δεν έχουµε λησµονήσει λαµε να τονίσουµε πως δεν έχουµε λησµονήσει 
το θέµα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου της το θέµα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου της 
Τράπεζας. Μόλις λάβουµε τις απαντήσεις στα Τράπεζας. Μόλις λάβουµε τις απαντήσεις στα 
ερωτήµατα που έχουµε θέσει, θα σας ενηµε-ερωτήµατα που έχουµε θέσει, θα σας ενηµε-
ρώσουµε ενδελεχώς για την εξέλιξη του ζητή-ρώσουµε ενδελεχώς για την εξέλιξη του ζητή-
µατος αυτού.µατος αυτού.


