
2

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΙΝΑ 16 – 106 72 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 36.28.168

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του Συλλόγου

Καλούντα ι
Τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης της Ελλάδος, σε πρώτη 
Τακτική Γενική Συνέλευση, στη Λέσχη του Σ.Υ.Τ.Ε. (Σίνα 16) στις 22 Μαρτίου 
2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ..

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έκθεση Πεπραγμένων 2011
2. Οικονομικός Απολογισμός 2011 και Ισολογισμός 31.12.2011
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχειριστική χρήση 2011
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2012
5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα 
επαναληφθεί στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και 
την ίδια ώρα και με τα αυτά θέματα. Η δεύτερη Συνέλευση σύμφωνα με 
το Καταστατικό θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 
1/10 του αριθμού των τακτικών μελών που διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα, 
Πειραιά και Προάστια.

Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί 
στις 28 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 
Πανεπιστημίου 52, την ίδια ώρα και με τα αυτά θέματα. Η τρίτη Συνέλευση 
σύμφωνα με το Καταστατικό θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία με 
όσα τακτικά μέλη παρευρίσκονται.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΡΕΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : ΤΑΜΙΑΣ
ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 οι Συνταξιούχοι του Συλλόγου μας ήταν 4704.
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους της διετούς θητείας μας θέ-

λουμε να εκθέσουμε την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα θέματα που 
απασχολούν τους συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος.

Θέτουμε υπό την κρίση σας τα πεπραγμένα της χρήσης 2011, τον Οι-
κονομικό Απολογισμό του ίδιου έτους και τον Προϋπολογισμός 2012. (Σχε-
τικοί πίνακες καθώς και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υπάρχουν 
στις τελευταίες σελίδες των Πεπραγμένων) και παρακαλούμε τη Γενική Συ-
νέλευση για τη σχετική έγκριση και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβου-
λίου για τα Πεπραγμένα του 2011.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Καθώς γνωρίζετε η τελευταία εκλογική διαδικασία ανέδειξε το παρόν 

Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτοντάς του ταυτόχρονα και τις ευθύνες διαχεί-
ρισης όλων των ζητημάτων που υφίσταντο τη στιγμή εκείνη και αφορού-
σαν τους συναδέλφους συνταξιούχους και όσα κατά την τρέχουσα διετία, 
πιθανόν, θα αναδεικνύοντο. Στα πλαίσια αυτής της εντολής και αντλώντας 
στοιχεία από την εμπειρία του παρελθόντος συγκροτήσαμε το Προεδρείο 
του Συλλόγου με τους συναδέλφους εκείνους που οι σκέψεις τους πλησία-
ζαν περισσότερο για την προώθηση λύσεων στα προβλήματά μας. Η συ-
γκρότηση ενός τέτοιου Προεδρείου πέρα από τα πρακτικά θετικά κατά την 
άποψή μας αποτελέσματα, θα ικανοποιούσε και το γενικότερο αίσθημα των 
συναδέλφων για μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση επί της ουσίας της λειτουρ-
γίας του Συλλογικού μας οργάνου και όχι επί της αναποτελεσματικής όπως 
αποδείχθηκε συνεργασίας αντίρροπων νοοτροπιών και δυνάμεων που επι-
χειρήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν (προηγούμενη διετία).

Η συνεργασία αυτή ίσως να ξένισε κάποιους, ίσως κάποιους να ενόχλησε, 
η ιστορία θα δείξει αν θα παράξει θετικά αποτελέσματα, εμείς το τολμήσαμε. 

Για μας κάθε προσπάθεια αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Συλ-
λόγου είναι ευπρόσδεκτη, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η ενδυνάμωση του 
για την προστασία των συμφερόντων των συνταξιούχων. Στόχος λοιπόν και 
κανόνας σε κάθε μας πράξη είναι η ενίσχυση του κύρους του Συλλόγου μας 
ιδιαίτερα αυτές τις μέρες.
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Νοιώθουμε επίσης την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε το σύνολο των 
συναδέλφων μας που σε κάθε μας προσπάθεια μας ενθάρρυναν και μας 
στήριξαν αποδεικνύοντας, 

• ότι εγκρίνουν τις πράξεις μας, 
• ότι αναγνωρίζουν τον αγώνα μας επισημαίνοντας 
• ότι ο Σύλλογός μας είναι το μοναδικό θεσμικό συνδικαλιστικό όρ-

γανο που νομιμοποιείται να τους εκπροσωπεί και που αγωνίζεται, 
χρόνια τώρα, για τη βελτίωση των όρων της διαβίωσής μας. 

Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί και στο 
μέλλον.

Τελειώνοντας θέλουμε να επισημάνουμε τις εφιαλτικές συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν σε βάρος εργαζομένων και συνταξιούχων την τελευταία δι-
ετία. Η συνεχιζόμενη αφαίμαξη των συντάξεων, σε συνδυασμό με τις υπέρ-
μετρες φορολογικές επιβαρύνσεις, ώθησε μεγάλη μερίδα συνταξιούχων 
στα όρια της εξαθλίωσης. Αλλά και αυτοί που έπαιρναν κάπως καλύτερες 
συντάξεις αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω των δανείων που πή-
ραν, όταν δεν μπορούσαν να φανταστούν μείωση των συντάξεων που ποτέ 
δε συνέβη στο παρελθόν.

Η μόνη λύση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεχίζονται, 
είναι η ενότητα  που πρέπει να διασφαλιστεί από όλους.

ΘΕΜΑΤΑ

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Όπως είναι γνωστό το  Ταμείο Συντάξεων και το Μετοχικό Ταμείο εντά-

χθηκαν στην Τ.Ε. σαν «υπηρεσίες» υπό τον τίτλο «Συμβούλιο Ασφάλισης 
Προσωπικού». Αυτό καθαυτό το γεγονός έφερε ανακούφιση στους συνταξι-
ούχους της Τ.Ε. Όμως η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης των συνεδριά-
σεων του εν λόγω οργάνου μας δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. 

ΔΑΝΕΙΑ
Ο Σύλλογός μας παρακολουθώντας τις τρέχουσες οικονομικές εξελί-

ξεις της χώρας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται ένεκα αυτών και οι οποί-
ες επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά, άρα και τη ζωή των συνταξιούχων. 
πέρα από τις συνδικαλιστικές παρεμβάσεις προς τα αρμόδια όργανα της 
πολιτείας μέσω της ομοσπονδίας μας, προχώρησε και σε άλλες ενέργειες. 
Ζήτησε από τη Διοίκηση της Τραπέζης της Ελλάδος εκτός των άλλων και τη 
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ρύθμιση των δόσεων των δανείων. Στο τελευταίο αυτό αίτημα ο κ. Διοικητής 
απάντησε θετικά, ήδη συγκεντρώσαμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
να προχωρήσουν οι συζητήσεις σε πρακτικό επίπεδο. Όταν θα υπάρξουν 
τελικά αποτελέσματα θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. 

ΛΕΣΧΗ ΣΙΝΑ 16  
Μας ανακοινώθηκε, εγγράφως, από την Τεχνική Υπηρεσία της Τράπε-

ζας ότι το κτίριο της οδού Σίνα 16 όπου μέχρι τώρα εστεγάζετο ο Σύλλογός 
μας είναι επικίνδυνο. Άρα υπάρχει άμεση ανάγκη εκκένωσής του για λόγους 
ασφαλείας. Γι αυτό ευρισκόμαστε στη φάση έρευνας μετεγκατάστασης.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
Στις 21 Ιανουαρίου 2012 έγιναν, με κάθε επισημότητα, τα εγκαίνια της 

λέσχης του Συλλόγου Συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος στην Πάτρα.
Το γεγονός αυτό συγκίνησε ιδιαίτερα τα μέλη του τοπικού παραρτήμα-

τος, τα οποία με ενθουσιασμό κατέκλυσαν κυριολεκτικά το χώρο. Τον πανη-
γυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Γραμματέας του τοπικού Παραρτήματος κ. 
Αντώνιος Χαρίτος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Κεντρικό Σύλλογο για το στορ-
γικό ενδιαφέρον που δείχνει για την περιφέρεια. Επίσης υποσχέθηκε πως το 
λίκνο αυτό θα λειτουργήσει σαν βάλσαμο στις ψυχές όλων και θα αναδειχτεί 
σε φάρο πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

Παράθεση λόγου Γραμματέα Παραρτήματος κ. Αντώνιου Χαρίτου:
«Αγαπητοί συνάδελφοι και εκλεκτοί μας καλεσμένοι, που λαμπρύνετε 

με την παρουσία σας της σημερινή μας γιορτή. Ως εκπρόσωπος του τοπικού 
παραρτήματος του Συλλόγου μας, θεωρώ ύψιστη τιμή, που έλαχε σ’ εμένα, να 
βρίσκομαι σήμερα, εδώ σ’ αυτή τη θέση και να επικοινωνώ μαζί σας. Όμως 
αισθάνομαι και βαριά ευθύνη, για τις δραστηριότητες που μέχρι σήμερα έχουν 
επιτελεσθεί και αυτές που πρόκειται να γίνουν στη συνέχεια. Σήμερα είναι 
μια ιστορική ημέρα, για το Σύλλογό μας, για την πόλη μας, για εμάς όλους. 
Σήμερα δικαιώνεται η ιδέα που έγινε καημός, και ο καημός αναγκαιότητα για 
μεγαλύτερη άνθιση κοινωνικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριό-
τητας, ιδιαίτερα στη σημερινή γκρίζα καθημερινότητα που ζούμε. Σήμερα, ο 
κεντρικός μας Σύλλογος της Αθήνας, απέδειξε εμπράκτως το στοργικό του 
ενδιαφέρον για τη στήριξη της επαρχίας. Και είναι βέβαιο, πως με τέτοιες 
αποφάσεις, εκτός από το ιστορικό παρελθόν του, θα έχει και ένα αισιόδοξο 
μέλλον. Σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με 
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τους μελλοντικούς συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος, με τους συντα-
ξιούχους των άλλων τραπεζών και γενικότερα με τους συμπολίτες μας. Ναι 
από σήμερα μπορούμε να αισιοδοξούμε και να ονειρευόμαστε, πως αυτός 
εδώ ο χώρος θα λειτουργήσει σαν βάλσαμο στις ψυχές μας. Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω πως υπάρχει βούληση ισχυρή και διαύγεια φαντασίας, πάνω 
στις οποίες θα βάλουμε γερά θεμέλια, για να αναδείξουμε το Παράρτημά μας 
σε φάρο πολιτισμού, στην ευρύτερη περιοχή μας. Μέσα σε αυτό το χώρο, 
πρόκειται, να αναμειχθούν συναισθήματα, προβληματισμοί, αγωνίες, σκέ-
ψεις, αναμνήσεις, εικόνες, χαμόγελα και όνειρα. Αυτές είναι οι πρώτες ύλες, 
που κάνουν τον κόσμο να γυρίζει, να ζει το σήμερα και να ελπίζει για το αύριο. 
Αυτά τα υλικά οφείλουμε να τα κρατήσουμε μέσα μας ζωντανά, για να μπορέ-
σουμε να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά έχουμε ανάγκη. Να τα κρατήσουμε μα-
κριά από προκατασκευασμένες και στειρωμένες από όνειρα εποχές. Πρέπει 
να σώσουμε αυτό που είμαστε και αυτό που μας αξίζει. Πρέπει να δώσουμε 
ένα μήνυμα βοηθείας και συμπαράστασης στον ανήμπορο και στον μοναχικό. 
Πρέπει να ενδυναμώσουμε το νόημα της εσωτερικής δύναμης και της πίστης, 
στους ασθενείς και στους γέροντες. Οφείλουμε να προσφέρουμε απλόχερα, 
αισιοδοξία και ελπίδα σε όλους, διότι το θεωρούμε κοινωνικό αγαθό. Απ’ αυτό 
εδώ το λίκνο, τις αξίες αυτές θα τις κάνουμε πράξεις και θα τις μεταφέρουμε 
από στόμα σε στόμα, από καρδιά σε καρδιά, από συνάδελφο σε συνάδελφο, 
γιατί τις έχουμε αναγκη όλοι. Εμείς μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι θα 
μείνουμε πιστοί σε αυτές τις αξίες, και θα αγωνιστούμε όσο χρειάζεται, μέχρι 
που το όνειρό μας, να το ζήσουμε αληθινά, όλοι μαζί!!!»

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ελένη Πούλια – Κλητοράκη στην ομιλία 
της συνεχάρη όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή και ευχήθη-
κε κάθε επιτυχία στο έργο του Παραρτήματος.

Την εν λόγω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός από την 
Πρόεδρο του Συλλόγου κα Ελένη Πούλια – Κλητοράκη, σχεδόν σύσσωμο 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ο Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ κ. Ιγνάτιος 
Πλιάκος, ο Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Ταμείου Υγείας κ.κ. Γεώργιος 
Καρπέτας και Γεώργιος Νιαβής αντίστοιχα, ο κ. Μανώλης Δαλακλής (ο αρ-
χιτέκτονας – μηχανικός που σχεδίασε και επιμελήθηκε την εκτέλεση των ερ-
γασιών διαμόρφωσης του χώρου) καθώς και ο Διευθυντής και Υποδιευθυ-
ντής μαζί με τους εκπροσώπους του Συλλόγου των εν ενεργεία υπαλλήλων 
της Τράπεζας της Ελλάδος στην Πάτρα. Το βράδυ ακολούθησε δεξίωση και 
κοπή της πίτας στο Πόρτο – Ρίο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αναγνωρίζοντας η Τράπεζα Ελλάδος τις πολιτιστικές δραστηριότητες 

του Συλλόγου μας έχει θεσπίσει την επιχορήγηση μέρους των δαπανών για 
το σκοπό αυτό. Έτσι και για το 2011 μας χορήγησε το ποσό των 40.000€. 
ελπίζουμε το 2012 σε αύξηση αυτού του ποσού.

  
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
Βάσει των στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου και σε ό,τι αφορά το 

έργο που προσέφερε η Υπηρεσία μας, κατά το έτος που διανύσαμε προ-
κύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:
• Ραντεβού Νευρολόγων: Τα ραντεβού των Νευρολόγων που πραγμα-

τοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας ήταν 1547.
• Ραντεβού Ψυχιάτρου : Τα ραντεβού του Ψυχιάτρου που πραγματοποι-

ήθηκαν στην Υπηρεσία μας  ήταν  825.
• Παροχή Ψυχολογικής Υποστήριξης : Τα ατομικά ραντεβού των Ψυ-

χολόγων στο χώρο της Υπηρεσίας ανέρχονται σε 1508.
• .Παροχή Συμβουλευτικής στο Π.Κ. Α. : Η Ψυχολόγος, κα Μακρυνόρη 

Διονυσία προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Π.Κ.Α. κάθε Δευτέρα, καλύ-
πτοντας τις ανάγκες των γονιών που τα παιδιά τους φοιτούν στο Π.Κ.Α. 

Συνεργασία και επικοινωνία με τις υπεύθυνες και τις παιδαγω-
γούς του Π.Κ.Α. για θέματα ανάπτυξης και συμπεριφοράς των παιδιών σε 
σχέση με το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. 
• Επισκέψεις Κοινωνικών Λειτουργών: 470 κατ’ οίκον επισκέψεις πραγ-

ματοποιήθηκαν σε ηλικιωμένoυς  και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας
• Επισκέψεις Κοινωνικών Λειτουργών σε Δημόσια Νοσοκομεία – Ιδι-

ωτικές Κλινικές: 
1. Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δημόσιων Νοσοκο-

μείων και Ιδιωτικών Κλινικών για 281 εξιτήρια.  
2.  Παρακολούθηση και υποστήριξη των ασφαλισμένων – νοσηλευομέ-

νων, σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές . 167 άτομα
• Επισκέψεις Κοινωνικού Λειτουργού σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία – 

Κλινικές: Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 15 ασφαλισμένους που 
νοσηλεύονται ως χρόνια περιστατικά. Στόχος των επισκέψεων αυτών 
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ήταν η ενημέρωσή μας σχετικά με την κατάσταση της υγείας του κάθε 
ασθενούς, η διερεύνηση του επιπέδου νοσηλείας, των συνθηκών υγιει-
νής και τέλος η διαπίστωση ύπαρξης ή μη ενδιαφέροντος από το υπο-
στηρικτικό τους περιβάλλον.

• Επισκέψεις Κοινωνικού Λειτουργού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιω-
μένων: Παρακολούθηση και υποστήριξη   12  ατόμων.

• Εκθέσεις: Συντάχθηκαν  24   Κοινωνικές Εκθέσεις.
• Ραντεβού Κοινωνικών Λειτουργών στην Υπηρεσία: Πραγματοποιήθηκαν 

62 ραντεβού.
Αναφορικά με τα προγράμματα που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της Υπηρεσίας μας κατά το έτος 2011, επισημαίνονται τα εξής:
• Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 39 παιδιά
• Συμβουλευτική Γονέων Προσχολικής ηλικίας (έναρξη: 5/10/2011, 

λήξη: 9/11/2011) 10  ατόμων.
• Πρόγραμμα Διερεύνησης Μαθησιακών Δυσκολιών στην Προσχολι-

κή Ηλικία: Κατά την διάρκεια του προγράμματος που πραγματοποιήθη-
κε από δύο Ψυχολόγους στο Προσχολικό Κέντρο Αθηνών, χορηγήθηκε 
Τεστ για διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών σε 32  παιδιά. 

Παράλληλα στα πλαίσια της Υπηρεσίας μας κατά το έτος  2011  πραγ-
ματοποιήθηκαν:
• Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Ταμείου μας (Τμήμα Μηχανογρά-

φησης, Φυσικοθεραπευτήριο, Μικροβιολογικό, Υπηρεσία Νοσηλείων, 
Γραμματείας).

• Συνεργασία με άλλους Φορείς και εξωτερικούς συνεργάτες (Γεροντολογι-
κή Εταιρεία, ΚΕΘΕΑ,ΟΚΑΝΑ,Υπουργείο Υγείας,Χαμόγελο του παιδιού).

• Συνεργασία με το Νευρολόγο και τον Ψυχίατρο, καθώς και με γιατρούς 
άλλων ειδικοτήτων του Ταμείου μας. 

Παρατηρήσεις :
• Η ψυχολόγος, κα Δουρδούμα Άννα  κατά το διάστημα από 1/10/2011 έως 

31/12/2011, πραγματοποίησε:
- Επισκέψεις κατ’ οίκον στα πλαίσια του Προγράμματος,’’ Βοήθεια στο 

Σπίτι’’: 29 (9 επισκέψεις έγιναν σε καρκινοπαθείς)
- Επισκέψεις σε Νοσοκομεία: 18
- Επικοινωνίες με τα Νοσοκομεία και ενημέρωση του Αρχείου Νοσοκο-

μείων για 99 εξιτήρια. 
• Η Ψυχολόγος, κα Χριστίνα Σαμαράκη απουσίαζε με  άδεια μητρότητας   

από 8/3/2011 έως 12/12/2011.


