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Ανοιχτή Επιστολή στους ελληνικούς
και ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη δια-
φθορά, την ατιμωρησία και την απα-
ξίωση των θεσμών που οδηγούν την
Ελλάδα στη σήψη και την παρακμή!

Η
ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται επανει-
λημμένα και συνεχόμενα. Η λεγόμενη
κρίση δεν έχει παρέλθει και 13 χρόνια

μετά, συνεχίζουμε να την αντιμετωπίζουμε. Οι
πολίτες όλα αυτά τα χρόνια βίωσαν ανέχεια και
ανασφάλεια. Πείνα και κρύο. Άνθρωποι έχασαν
τα σπίτια τους. Άλλοι τις εργασίες ή τις επιχει-
ρήσεις τους. Οι αυτοκτονίες έφτασαν σε επίπεδα
ρεκόρ, την ίδια ώρα που παιδιά λιποθυμούσαν
στα προαύλια των σχολείων από ασιτία. Η ανερ-
γία έφτασε στα ύψη, μία πραγματική μάστιγα,
ιδιαίτερα για τους νέους της πατρίδας μας. Εκα-
τοντάδες χιλιάδες μετανάστευσαν. Οικογένειες
με μικρά παιδιά. Νέοι με υψηλότατο επίπεδο
σπουδών. Όλοι τους βρέθηκαν στο ναδίρ.

Στην Ελλάδα που δοκιμάστηκε και οδηγήθηκε στην –
οικονομική, πολιτική και κυριότερα θεσμική και κοι-
νωνική - χρεοκοπία με την ανατροπή της ζωής εκα-
τομμυρίων συμπολιτών μας που στοχοποιήθηκαν
και βρέθηκαν σε απόγνωση, που το επίπεδο διαβίω-
σης του λαού μας περνά μέσα από Συμπληγάδες,
ταυτόχρονα φτάσαμε σε ακραίες καταστάσεις απα-
ξίωσης της πολιτικής και των θεσμών.
Η ελληνική κοινωνία δοκιμάστηκε επανειλημμένα και
με πολιτικά σκάνδαλα. Με την επιδεικτική ατιμωρη-
σία. Με την ανοχή στα λόμπι. Τις δολοφονίες και επι-
θέσεις σε «αντιφρονούντες». Είδε την ακροδεξιά
στροφή της. Την παρακμή των θεσμών της. Τον
ακρωτηριασμό της δημοκρατίας της. Τη λογοκρισία
και παρέμβαση στον Τύπο.
Τίποτα από αυτά όμως δεν σημειώθηκε απότομα ή
τυχαία. Δεν είναι τυχαίο που η ελληνική κοινωνία
οδηγείται στα τάρταρα της κοινωνικής συνοχής, τη
διάρρηξη του θεσμού της οικογένειας, την αύξηση
της εγκληματικότητας, ενώ οι φασιστικές φωνές
υψώνονται πάνω από τις συνειδήσεις μας… Και την
ίδια ώρα, κανένα «επίσημο» ραντάρ δεν μπορεί να
εντοπίσει την πραγματική αιτία του κακού. 
Οι αιτίες όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν εδώ
και χρόνια, είναι βαθύτατα ριζωμένες δυστυχώς και
δημιούργησαν σταδιακά τις 2 δεκαετίες που προηγή-
θηκαν της κρίσης, το τέρας που μας καταπλάκωσε
(καθόλου «ξαφνικά», όπως αρέσκονται αρκετοί να
υποστηρίζουν).
Και η απάντηση σε αυτές τις παθογένειες σίγουρα
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Στις 26/04/23 ξεκινά η δίκη των υπεύθυνων της
καταστροφής του επικουρικού μας ταμείου

Σε αγωνία και εγρήγορση για την απονομή δικαιοσύνης
και την προοπτική της επικουρικής μας σύνταξης
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Πρωτοποριακό Πρόγραμμα
Υγείας «ΕΛΠΙΔΑ»«ΕΛΠΙΔΑ»

από το Συνεταιρισμό μας 

Κίνδυνος παραγραφής των αναδρομικών του πρώτου
έτους των 500 συναδέλφων που τους επανυπολογί -
στηκε η σύνταξη με καθυστέρηση 2 ετών 

Προχωράμε ΑΜΕΣΑ σε κατάθεση αγωγών!
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών 16/12/22

Αντόνι Γκαουντί
O μοντερνιστής αρχι-

τέκτονας,  σύμβολο
της Βαρκελώνης,  που
παραμένει μπροστά

από κάθε εποχή
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δεν βρίσκεται στη συντηρητικοποίηση που παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία.
Αντίθετα, η διέξοδος είναι η επιστροφή στις αξίες του ανθρωπισμού, η πρόνοια για
τις ασθενέστερες τάξεις και το αίσθημα της κανονικότητας που βεβαίως θα επέλθει
με τη σοβαρή λειτουργία κυβέρνησης και θεσμών και την ανάκτηση της αξιοπιστίας
των πολιτών προς τη λειτουργία ενός κράτους δικαίου.

Σκάνδαλα… χωρίς ενόχους!
Δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και
τη μετάλλαξη σε κρίση χρέους, με ακραίο θύμα την Ελλάδα, έχουν ξεχαστεί οι κο-
ρόνες για αξιοκρατία και λειτουργία των θεσμών.
Από τη «φούσκα» του Χρηματιστηρίου μέχρι τα «μαύρα ταμεία» της Siemens, οι
αθωωτικές αποφάσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τις δυσλειτουργίες του πολι-
τικού και δικαστικού συστήματος στη διερεύνηση πολύκροτων υποθέσεων. 
Ενώ μετά την αποκάλυψη κάθε σκανδάλου οι εκπρόσωποι του συνόλου του δημο-
κρατικού,  πολιτικού φάσματος πάντοτε υπερθεμάτιζαν ότι θα «έμπαινε το μαχαίρι
στο κόκκαλο» (αλλά δυστυχώς αυτή η φράση έχει χάσει το νόημά της στην Ελλάδα),
ότι θα παραπέμπονταν όλοι οι εμπλεκόμενοι και θα χυνόταν άπλετο φως, η κατά-
ληξη ήταν σχεδόν πάντα η ίδια : Μηδέν εις το πηλίκον, όλοι αθώοι και κανένας
ένοχος!
Η πιο πρόσφατη ιστορία με τα «μαύρα ταμεία» της Siemens, που κατέληξε στην
απαλλαγή όλων όσοι κάθισαν στο εδώλιο, λόγω παραγραφής, δυστυχώς, δεν είναι
η εξαίρεση του κανόνα. Ξεφυλλίζοντας κανείς τις σελίδες της νεότερης ποινικής
ιστορίας στη χώρα μας βρίσκει και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Τι να πρωτοθυμηθεί
κανείς…

Η φούσκα του αιώνα
Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας
είναι αυτό της φούσκας του χρηματιστηρίου. Που αν θέλουμε να αποδώσουμε πο-
λιτικές ευθύνες σε αυτούς που γιγάντωσαν τη φούσκα, παραπλανώντας τον ελλη-
νικό λαό που εν μία νυκτί έγιναν όλοι χρηματιστές, είναι τεράστιες οι ευθύνες του
τότε πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Σημίτη και του τότε Υπουργού Οικονομίας
κ. Γιάννου Παπαντωνίου, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση με άθλιο τρόπο,
έχοντας δημιουργήσει εν γνώσει τους μία εικονική πραγματικότητα, αφήνοντας
απροστάτευτους όλους τους Έλληνες που προσέτρεξαν στο… λαϊκό καπιταλισμό.  
Το αποτέλεσμα ήταν να χειραγωγηθούν ακραία το χρηματιστήριο και οι μετοχές
και να γίνουν πρωτοφανείς απάτες σε βάρος των παραπλανημένων πολιτών. Πα-
ρότι εμπλέκονταν πολλοί σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που ζημίωσε τον ελληνικό
λαό - αφού πόσες και πόσες οικογένειες έχασαν τους κόπους μιας ζωής σε λίγες
ώρες - και θα έπρεπε να είχαν αποκαλυφθεί οι ένοχοι σε όλα τα επίπεδα και να
αποδοθεί δικαιοσύνη, άπαντες κρίθηκαν… λευκές περιστερές και επέστρεψαν στις
δραστηριότητές τους…
Αυτό το σκάνδαλο άνοιξε έναν κύκλο ατιμωρησίας από τις αρχές του 21ου αιώνα
που συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Την ίδια περίπου διαδρομή και εξέλιξη είδαμε
σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν και συγκλόνισαν έκτοτε την ελλη-
νική κοινωνία. 
Πόσα ακόμα ατιμώρητα σκάνδαλα να αντέξει ο βασανισμένος λαός; Μετά από τη
λεηλασία της χώρας από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου που αθωώθηκαν όλοι,
μετά από την υπόθεση της Novartis που κανείς δεν παραπέμφθηκε, το σκάνδαλο
των εξοπλιστικών προγραμμάτων που μαινόταν για δεκαετίες και εν τέλει την
«πλήρωσαν» ελάχιστοι ενώ τη γλύτωσαν όλοι οι υπόλοιποι, το σκάνδαλο των δο-
μημένων ομολόγων και πιο παλιά την υπόθεση του Βατοπεδίου που όλοι «την
έβγαλαν λάδι», αλλά και τόσα ακόμα μικρά και μεγάλα σκάνδαλα που έχουν
συγκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, έρχεται τώρα η υπόθεση Siemens που συνεχίζει
έναν κύκλο ντροπής για την ελληνική Πολιτεία και Δικαιοσύνη. 
Για να μη φτάσουμε και στα τεράστια σκάνδαλα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε λίγο-
πολύ και δεν πήραν ποτέ το δρόμο της δικαιοσύνης, είτε γιατί ενδύθηκαν ένα μαν-
δύα νομιμότητας, είτε γιατί – ακόμα τουλάχιστον – κανείς δεν τα παρέπεμψε στη
δικαιοσύνη. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το μεγα-
λύτερο σκάνδαλο σε βάρος συλλήβδην του ελληνικού λαού στη σύγχρονη ιστορία
της χώρας, με προεξάρχουσα την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς
όπου θα έπρεπε δεδομένα να είχε παρέμβει Εισαγγελέας ή ακόμα και το σκάνδαλο
του ξεπουλήματος των κόκκινων δανείων, που επίσης δεν «συγκίνησε» τη δικαιο-
σύνη.

Το τέρας της ατιμωρησίας
Στη χώρα που τιμωρείται ο καστανάς που δεν είχε άδεια και η καθαρίστρια που
παραποίησε το απολυτήριο δημοτικού για να βγάλει μεροκάματο, όσοι εμπλέκονται
σε τεράστια σκάνδαλα που ζημίωσαν την ελληνική Πολιτεία και τον ελληνικό λαό,
έχουν τον τρόπο να βγαίνουν «ατσαλάκωτοι»… Σε μεγάλες υποθέσεις που αποδε-
δειγμένα έχουν ζημιώσει οικονομικά και ηθικά το Δημόσιο και έχουν προσβάλει το
κοινό αίσθημα, διακρίνω μία περίεργη χειραγώγηση για την οποία φέρει τεράστια
ευθύνη η Πολιτεία που έχει αφήσει ασύδοτους οικονομικούς και επιχειρηματικούς
κύκλους, αλλά και δικαστικούς λειτουργούς. 
Η απόφαση παραγραφής, όμως, των αδικημάτων των εμπλεκομένων στην υπό-
θεση της Siemens ξεχείλισε το ποτήρι, αφού σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση (όσο ελά-
χιστες στη σύγχρονη ιστορία), που πριν από 16 χρόνια είχε προκαλέσει
δικαιολογημένα σάλο και αρκετοί από τους εμπλεκόμενους ομολόγησαν ενοχή, εν
τέλει κάποιοι αφέθηκαν να χειραγωγήσουν την ελληνική δικαιοσύνη και φρόντισαν
στο τέλος να αποδοθούν όλοι εκ νέου ως λευκές περιστερές στην ελληνική κοινω-
νία, λόγω παραγραφής!
Η Δικαιοσύνη σε κρίσιμες αποφάσεις εμφανίζεται να βρίσκεται σε δυσαρμονία με
τις απαιτήσεις της κοινωνίας για την τιμωρία των πραγματικών ενόχων αντικοι-
νωνικών πράξεων, αφήνοντας μια πολύ πικρή γεύση ατιμωρησίας στους πολίτες,
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρωγμές στο κράτος δικαίου και να διαλύεται –
δικαίως δυστυχώς ως ένα βαθμό -  η εμπιστοσύνη του πολίτη στο πολιτικό και δι-
καστικό σύστημα.
Η ατιμωρησία όσων διαχειρίζονται την εξουσία, όχι μόνο την εκτελεστική αλλά και
τη νομοθετική και τη δικαστική, έχει φτάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο. Η δια-
φθορά και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και τους εκφραστές τους
οδηγεί σε ανωμαλίες . 
Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι όποιοι παίζουν συστηματικά με τους θεσμούς, την

εμπιστοσύνη και τα όρια της υπομονής και της νοημοσύνης των πολιτών, συμβάλ-
λουν στο φούντωμα του λαϊκισμού και στη δημιουργία τερατογενέσεων. 
Αλήθεια, τι παράδειγμα δίνεται από την ατιμωρησία στη νεολαία που πολλές φορές
της ασκούμε υπερβολική κριτική όταν φτάνει στα άκρα τις αντιδράσεις της; Όταν
μάλιστα δυστυχώς, για πολλούς λόγους, πιθανόν θα βρεθούμε ενώπιον μίας μεγά-
λης κοινωνικής έκρηξης το επόμενο διάστημα και σίγουρα μία από τις αιτίες θα
είναι ο χειρισμός αυτών των υποθέσεων που ντροπιάζουν την πατρίδα και τους
θεσμούς.

φΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Για αυτήν την τραγική κατάσταση σήψης και παρακμής που αναδύεται από τα
έγκατα της ελληνικής δημοκρατίας και κοινωνίας, ευθύνες φέρουν άπαντες όσοι
ενεπλάκησαν άμεσα ή έμμεσα στο «ξέπλυμα» αυτών των σκανδάλων που όμως…
βρώμισαν τον τόπο!
Δυστυχώς, αυτό το φαινόμενο είναι ένα σαράκι που κατατρώει τα σωθικά της ελ-
ληνικής κοινωνίας και των θεσμών της σε όλα τα επίπεδα. Κάνει τους πολίτες να
νιώθουν ανήμποροι απέναντι στο «τέρας», απαξιώνει τους πάντες και τα πάντα
και εν τέλει προκαλεί όλες εκείνες τις παθογένειες που ανέφερα στην αρχή και γι-
γαντώνονται μέρα με τη μέρα, οδηγώντας μας με μαθηματική ακρίβεια σε ένα
γκρίζο παρόν και ένα ακόμα πιο δυσοίωνο μέλλον!
Η σαπίλα και ο οχετός που διαχέονται στην ελληνική κοινωνία δεν ήρθαν ως κε-
ραυνός εν αιθρία, αλλά είναι αποτέλεσμα μίας πολυετούς απαξίωσης του συνόλου
των θεσμών της ελληνικής κοινωνίας που δυστυχώς έχει πιάσει πάτο. Παρά τη φαι-
νομενική νηνεμία και την απόλυτη ησυχία που μας «ταΐζουν» τα ΜΜΕ, ο απλός
λαός «βράζει» και είναι βέβαιο ότι ένα γεγονός θα είναι αρκετό για να υπάρξει κοι-
νωνική έκρηξη που θα σαρώσει τα πάντα, όπως είχε γίνει αντίστοιχα το Δεκέμβριο
του 2008.
Δεν κρούω απλά το κώδωνα ενός μελλοντικού κινδύνου. Η ζοφερή πραγματικό-
τητα είναι ήδη εδώ, μας κυκλώνει στην καθημερινότητά μας και κάτι πρέπει να αλ-
λάξει άμεσα γιατί πλέον μας οδηγεί σε ασφυξία!
Είναι άμεση αναγκαιότητα να υπάρξει μία ομόθυμη απαίτηση του λαού ότι δεν
πάει άλλο! ΩΣ ΕΔΩ!

Αφετηρία αφύπνισης
Ένα ακόμα αποτύπωμα της θλιβερής, παρακμιακής κατάστασης που βιώνουμε είναι
ότι θεσμοί που βρίσκονται στη βάση της δημοκρατίας μας και μπορούν να διαδρα-
ματίσουν σημαντικό κοινωνικό ρόλο, όπως ο συνδικαλισμός και η τοπική αυτοδι-
οίκηση, μοιάζουν να έχουν αφοπλιστεί λόγω της παρατεταμένης απαξίωσης και
της δυσπιστίας του κόσμου, με αποτέλεσμα να μην έχουν κατορθώσει – ακόμα και
όταν το προσπαθούν - να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και αξιώσεις για τη γενι-
κευμένη αφύπνιση, πριν να οδηγηθούμε σε τραγικά αδιέξοδα. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τις δικαστικές ενώσεις, άλλα σωματεία, καθώς επίσης και
σπουδαίες προσωπικότητες που θα έπρεπε να πρωτοστατήσουν σε μία διαδικασία
έγερσης, αλλά μετά λύπης διαπιστώνω μόνο αφωνία και αδράνεια…
Λόγω της ενασχόλησής μου με το συνδικαλισμό, έχω την τύχη να επικοινωνώ κα-
θημερινά με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Μετά την εξοργιστική εξέλιξη και
της υπόθεσης Siemens, πολλοί συνάδελφοι επικοινώνησαν μαζί μου για να μου εκ-
φράσουν την αγανάκτησή τους και την ανησυχία τους για ένα ακόμα σκάνδαλο
που φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενοι θα μείνουν ατιμώρητοι.
Επειδή το συνδικαλιστικό κίνημα έχει χρέος να πρωτοστατεί στους λαϊκούς αγώνες
κάθε είδους, θεωρώ ότι έχει φτάσει η ώρα, όλοι μαζί, να υλοποιήσουμε τη διάσημη
ρήση του Καζαντζάκη ότι η πιο όμορφη στιγμή της θεωρίας είναι η πράξη. 
Εμείς στους Συλλόγους τους Ιονικής προτιθέμεθα να μην αφήσουμε αυτήν την κα-
τάσταση σήψης να εξελίσσεται χωρίς αντίδραση και στα πρόσφατα Δ.Σ. των Συλ-
λόγων μας θέσαμε ένα χρονοδιάγραμμα δράσης και αφύπνισης για την υπόθεση
αυτή. 
Συνεπώς, εμείς πιστεύουμε ότι ο κάθε θεσμός που είναι ακόμα «ζωντανός» στην
ελληνική κοινωνία, πρέπει να προτάξει αυτό το θέμα ώστε να υπάρξει μία αφετηρία
που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα
τσουνάμι που θα απαιτήσει από όλους τους φορείς της Πολιτείας να θέσουν τον
δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, να αναζητηθούν ευθύνες σε όσους συμμετείχαν
σε αυτά τα ανοσιουργήματα και πράγματι – επιτέλους - να μπει το μαχαίρι βαθιά
στο κόκκαλο! 
Μόνο ενωμένοι, όλοι μαζί πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την
πρόκληση, απαιτώντας να ριχθεί άπλετο φως σε αυτές τις υποθέσεις, άσχετα αν
υφίστανται παραγραφές, είτε μέσω της δικαιοσύνης, είτε μέσω της ερευνητικής δη-
μοσιογραφίας, είτε με κάθε άλλο τρόπο, ώστε να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι για
το ναυάγιο της υπόθεσης και αν μη τι άλλο αφενός μεν να υπάρξει μία ηθική δι-
καίωση του ελληνικού λαού, αφετέρου δε να αποτελέσει τη σπίθα αφύπνισης του
κόσμου από την παθητικότητα και την αδιαφορία, που θα είναι πάντα ο χειρότερος
εχθρός της προόδου, της προοπτικής και της εξέλιξης.
Αισθανόμαστε ως ελάχιστη υποχρέωση να αποστείλουμε την παρούσα ανοιχτή επι-
στολή στους θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες της χώρας, τα συνδικαλιστικά
σωματεία, τις συνταξιουχικές οργανώσεις και τα κόμματα της Βουλής, αλλά και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον αρμόδιο Επίτροπο εκφράζοντας την αγανάκτηση
του ελληνικού λαού και ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Ε.Ε..
Καλούμε άπαντες να ενεργοποιηθούν γιατί πλέον αυτή η χώρα και οι πολίτες της
δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο. Έχοντας περάσει δια πυρός και σιδήρου, έχοντας
απαξιωθεί όλα αυτά τα χρόνια της ακραίας κρίσης, δεν απομένει τίποτα άλλο από
το να οδηγηθούμε στον εθνικό ακρωτηριασμό. Και η ιστορία μας έχει διδάξει ότι
όταν οι Έλληνες ήταν σε διχασμό και σε κατάσταση παρακμής, τότε υπέστησαν τις
πιο σοβαρές ήττες.
Εμείς με τις ελάχιστες δυνάμεις μας, κινούμε αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε να
βρούμε κι άλλους συνοδοιπόρους ώστε να ξεκινήσουμε μία – αρχικά - παναθηναϊκή
συγκέντρωση-απαίτηση-διεκδίκηση με την ελπίδα ότι θα εξελιχθεί σε πανελλήνια,
ενάντια στα φαινόμενα διαφθοράς που μαστίζουν τη χώρα μας, πλήττουν και δυ-
σφημίζουν την πατρίδα μας, τραυματίζουν την ενότητα των Ελλήνων και προσβάλ-
λουν την αξιοπρέπειά μας, έχοντας σαν στόχο την αφύπνιση και λειτουργία των
θεσμών στην Ελλάδα.
Πολλοί μας χαρακτηρίζουν ρομαντικούς και ονειροπόλους. Τους απαντάμε, κα-
λύτερα ρομαντικοί, παρά μοιραίοι…

συνέχεια από σελ. 1 Το  “ ξ έ π λ υ μ α ”  τ ω ν  σ κ α ν δ ά λ ω ν  β ρ ώ μ ι σ ε  τ ο ν  τ ό π ο  κ α ι  θ έ ρ ι ε ψ ε  τ ο  τ έ ρ α ς !Το  “ ξ έ π λ υ μ α ”  τ ω ν  σ κ α ν δ ά λ ω ν  β ρ ώ μ ι σ ε  τ ο ν  τ ό π ο  κ α ι  θ έ ρ ι ε ψ ε  τ ο  τ έ ρ α ς !

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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Σ
το προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας σας ενημερώσαμε ότι μετά και
από το υπ’ αριθμ. 769/2022 αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών
με το οποίο επικυρώθηκε η παραπομπή στο τριμελές Εφετείο Κακουργημά-

των Αθηνών των μελών της Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που αποφάσισαν την κα-
ταστροφική επένδυση των 55.500.000 € στην Τράπεζα Αττικής, οι υπαίτιοι για την
απώλεια των διαθεσίμων του Ταμείου παραπέμπονται να δικαστούν για κα-
κουργηματική απιστία σε βάρος του Ταμείου και των ασφαλισμένων μελών
του.

Πλέον έχει γίνει γνωστή και η ημερομηνία έναρξης της δίκης, την οποία περιμέ-
νουμε τα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που τόσο έχουμε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρό-
νια, προκειμένου να απονεμηθεί δικαιοσύνη σχετικά με τη ζημιογόνο επένδυση
ενός τεραστίου χρηματικού ποσού από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ, της εκμηδένισης του κεφαλαίου αυτού και της πρόκλησης ζημίας ύψους
περί τα 52 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο από την τότε διοίκησή του.

Στις 26/04/2023 θα ξεκινήσει η πολύκροτη δίκη στο αρμόδιο ποινικό δικαστήριο,
προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στην τότε διοίκηση του
Ταμείου μας που έλαβε την καταστροφική αυτή απόφαση ενάντια σε κάθε λογική
και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σφοδρές αντιρρήσεις και προειδοποιήσεις
από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και τον ΣΥΙΛΤΕ.

οι συνταξιούχοι  «πληρώνουν τα σπασμένα» της
καταστροφικής απόφασης
Η καταστροφική αυτή επένδυση, η οποία εξανέμισε περίπου το 1/2 των ταμει-
ακών διαθεσίμων και το 1/4 του συνολικού ενεργητικού του Ταμείου, αποτέλεσε
δυστυχώς καθοριστικό ανασταλτικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του Ταμείου
μας, με αποτέλεσμα – μετά από νέα σκανδαλώδη απόφαση της τότε διοίκησης
του Ταμείου – οι συντάξεις για χιλιάδες συνταξιούχους συναδέλφους μας να έχουν
κατατρακυλήσει σε επίπεδο… φιλοδωρήματος των 50 ευρώ!
Στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας άλλωστε, σας είχαμε αναλύσει διεξοδικά τη
σκανδαλώδη πορεία της επένδυσης αυτής και τι επακολούθησε, ζητώντας να κρί-
νετε από μόνοι σας τα αποκαλυπτικά γεγονότα που σας παρουσιάζαμε: 

- Στις 16-12-2015 τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου (πλην των κ.κ.
Ακριτίδη και Μαντζαβά) αποφάσισαν τη συμμετοχή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank με τη διάθεση συνολικών κε-
φαλαίων ύψους 55,5 εκατ. ευρώ.
- Κι όλα αυτά ενώ όλη η οικονομική κοινότητα της χώρας γνώριζε ότι
η Attica Bank δεν αποτελούσε ούτως ή άλλως επενδυτική ευκαιρία,
αφού την τελευταία πενταετία πριν από την επένδυση (έτη 2010-2014) παρου-
σίαζε συνολικά ζημίες ύψους 568 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπήρχε κανένα
εγκεκριμένο πλάνο αναδιάρθρωσης, ενώ είχαν προηγηθεί αποτυχημένες αυ-
ξήσεις μετοχικού κεφαλαίου!
- Οι Σύλλογοί μας απέστειλαν άμεσα εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση και
πρόσκληση για την απόφαση αυτή που έβαζε στον ντορβά τις εισφορές
των μελών του επικουρικού μας Ταμείου, στην οποία ουδεμία απάντηση
λάβαμε!

- Παρά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που καταθέσαμε για την επίδειξη
των εγγράφων που δικαιολογούσαν την απόφαση του Δ.Σ., το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ου-
σιαστικά παραδέχτηκε ότι δε διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα, αφού αρνήθηκε
την υποχρέωση σύνταξης και επίδειξής τους. 
- Οι Σύλλογοί μας, δια των εκπροσώπων τους, Σαράντο Φιλιππόπουλο
πρόεδρο της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και Νίκο Αλεξόπουλο, τότε πρόεδρο του
Συλλόγου Εργαζομένων, μόνοι από τόσους συνδικαλιστικούς κοινωνούς,
ζήτησαν την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης καταθέτοντας μηνυτήρια
αναφορά.

Δυστυχώς, το αποτέλεσμα θα πληρώσουμε όλοι εμείς, τα μέλη του Ταμείου,
αφού από τα 115,6 εκατομμύρια ευρώ διαθεσίμων κεφαλαίων του (σε τραπε-
ζικές καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων), ήδη έχουν εξα-
νεμιστεί περίπου τα 52,3 εκατ. ευρώ. 

Παραμένουν «γαντζωμένοι» στο Ταμείο
Βεβαίως, πέραν της καταστροφικής απόφασης που έλαβαν το 2015 και αποτέλεσε
τροχοπέδη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας, το ίδιο προβληματική ήταν και
η συμπεριφορά των υπευθύνων έκτοτε, αφού τα μέλη της διοίκησης που έλαβαν
την απόφαση αυτή, ζημιώνοντας υπέρογκα το επικουρικό μας ασφαλιστικό
ταμείο, δεν είχαν την ευθιξία έστω να παραιτηθούν από τις θέσεις τους μετά
την κατηγορία που τους αποδόθηκε για κακουργηματική απιστία.

Όλα αυτά τα χρόνια με τις αποφάσεις τους έχουν μετατρέψει ένα αυτοδια-
χειριζόμενο φορέα επικουρικής ασφάλισης σε μία κλειστή εταιρεία με διαδι-
κασίες που προσβάλλουν το συνδικαλισμό και την έννοια της
συλλογικότητας, στην οποία στηρίχτηκε το Ταμείο κατά την ίδρυσή του. Πρό-
κειται για μία πρωτοφανή εξέλιξη και πιστεύουμε πως είναι ντροπιαστικό το
γεγονός ότι παρά τις συνεχείς καταγγελίες μας δεν έχει παρέμβει η Πολιτεία
για να αποκαταστήσει τη νομιμότητα και να προστατεύσει τα ασφαλισμένα
μέλη του Ταμείου.

Και όταν πλέον μετά από νέες ενέργειες των Συλλόγων μας οι επικίνδυνοι και
πλέον κατηγορούμενοι διοικούντες κινδύνευαν να απομακρυνθούν με απο-

φάσεις της δικαιοσύνης, συνεχίζοντας τα τεχνάσματα στα οποία πραγματικά
έχουν… εντρυφήσει, τοποθέτησαν στις θέσεις τους ανθρώπους της απόλυτης
επιρροής τους και μέσω της… «πριβέ» Γενικής Συνέλευσης που έχουν εμπνευστεί
προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, αποφάσισαν σκανδαλωδώς να στη-
ρίξει το Ταμείο δικαστικά τους κατηγορούμενους (δηλαδή αυτούς που κατη-
γορούνται για κακουργηματική απιστία σε βάρος του Ταμείου!), αλλά και να
μη διεκδικήσει αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από τους υπαιτίους!

Ουσιαστικά, οι ίδιοι άνθρωποι που έλαβαν την καταστροφική απόφαση της
επένδυσης, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι υποχρεωτικές, νόμιμες διαδικα-
σίες, εξακολουθούν με διάφορες μεθοδεύσεις και τεχνάσματα να παραμένουν
γαντζωμένοι στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! Έχουν συνδέσει την προσωπική τους
διάσωση με την παραμονή τους στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού με αυτόν τον
τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να μην παρίσταται το Ταμείο ως Πολιτική
Αγωγή, σε μία υπόθεση που ουσιαστικά αφορά την κακουργηματική απιστία
σε βάρος του ίδιου του Ταμείου και των ασφαλισμένων μελών του!

Ζωτικής σημασίας να αλλάξει η διοίκηση του Ταμείου•
Στηρίξτε την προσπάθειά μας – Υπογράψτε τη Δήλωση•

Ο «Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας “Ιονική Ενό-
τητα”» και ο «Σύλλογος Εργαζομένων στην “Alpha Bank” Προερχομένων εκ
της Ιονικής “ΣΥΙΛΤΕ”» ανέδειξαν από την πρώτη στιγμή τη σημασία που είχε
για την επικουρική μας ασφάλιση  η καταστροφική απόφαση της επένδυσης στην
Τράπεζα Αττικής. Για αυτό άλλωστε κυνηγήσαμε εξ αρχής την υπόθεση, καταθέ-
σαμε τη μηνυτήρια αναφορά και δεν πτοηθήκαμε παρά τις δυσκολίες και τα
εμπόδια που διάφοροι επιτήδειοι έβαζαν στο δρόμο μας. 
Τώρα, που έχουμε δικαιωθεί με την παραπομπή σε δίκη των υπεύθυνων κατα-
στροφής του επικουρικού μας ταμείου και αναμένουμε την κρίση από τη δικαιο-
σύνη για αυτή τη σοβαρή ποινική υπόθεση, προκειμένου να αποδοθούν οι
ευθύνες και να λάμψει η αλήθεια - αφού πιστεύουμε ότι θα ξεγυμνωθούν οι κα-
τηγορούμενοι, τα τεχνάσματα και οι μεθοδεύσεις τους - , ζητάμε και από εσάς
στο εξής να αφήσετε πίσω την αδράνεια που τους παρείχε τόσα χρόνια άλ-
λοθι σιωπηρής συναίνεσης, να σταθείτε στο πλευρό μας και όλοι μαζί να αγω-
νιστούμε για την προοπτική και το μέλλον της επικουρικής μας ασφάλισης!
Εν όψει και της έναρξης της δίκης στις 26/04/2023, οφείλουμε από τώρα να προ-
ετοιμάσουμε τις κινήσεις μας για τη διάσωση και την καλύτερη δυνατή προοπτική
της επικουρικής μας σύνταξης!
Παρόλο που  έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την απόδοση ευθυνών με
την ποινική δίκη να είναι προ των πυλών, δυστυχώς ελλοχεύει ο σοβαρός κίν-
δυνος να απουσιάζει το ίδιο το Ταμείο από τη δίκη για την καταστροφική
επένδυση που εξαΰλωσε τα διαθέσιμά του και εκμηδένισε τις συντάξεις μας,
αλλά και να εμφανιστεί ότι συμπορεύεται με τους κατηγορούμενους, εγκρίνει
τις καταστροφικές αποφάσεις τους και τους δίνει «συγχωροχάρτι»!

Πρέπει να κάνουμε ο καθένας από εμάς, ό,τι περνά από το χέρι του ώστε αυτές
οι πρωτοφανείς και παράνομες ενέργειες που στρέφονται σε βάρος ενός αυτο-
διαχειριζόμενου φορέα και των ασφαλισμένων μελών του, να μη μείνουν χωρίς
συνέπειες! 

Για να μη δοθεί άλλοθι σε αυτούς που μετέτρεψαν ένα αναδιανεμητικό επι-•
κουρικό ταμείο σε μία κλειστή εταιρεία, που οδήγησαν τις συντάξεις για την
πλειονότητα των συνταξιούχων στα 50 ευρώ, που αντιτάχθηκαν σθεναρά
στη μοναδική προοπτική διάσωσης και διασφάλισης της επικουρικής μας
σύνταξης, δηλαδή την ένταξη στον e-ΕΦΚΑ, σκεπτόμενοι τα προσωπικά τους
συμφέροντα και όχι των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ…
Ουσιαστικά για να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους της καταστροφής•
του επικουρικού μας Ταμείου, αλλά και για να δημιουργηθεί ξανά προοπτική
για τη διάσωση και εξασφάλιση αξιοπρεπούς επικουρικής σύνταξης για όλους
τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, είναι ζωτικής σημασίας να απομα-
κρυνθούν από τη διοίκησή του οι κατηγορούμενοι και οι συνοδοιπόροι
τους! Ώστε να προκύψει μία διοίκηση που θα προχωρήσει στην εξυγίανση
του Ταμείου και θα στηρίξει την κατηγορία με την παράστασή της ως Πολι-
τική Αγωγή.

Στις 26/04/23 ξεκινά η δίκη των υπεύθυνων της•
καταστροφής του επικουρικού μας ταμείου
Σε αγωνία και εγρήγορση για την απονομή δικαιοσύ-•
νης και την προοπτική της επικουρικής μας σύνταξης

Υπογράψτε  κα ι  Δηλώστε  το  “παρών” στην  κο ινή  προσπάθε ια  –  Δεν  υπάρχε ι  άλλος  δρόμος!

Είναι ΧρΕοΣ κάθε συναδέλφου ασφαλισμένου στο ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ να υπογρά-
ψει και να αποστείλει με έναν από τους παρακάτω τρόπους τη σχετική
δήλωση (που μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των Συλλόγων μας),
ώστε να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων που θα συμβά-
λουν αποφασιστικά στην απομάκρυνση από τη διοίκηση του Ταμείου μας
των καταστροφέων της επικουρικής μας ασφάλισης και κατηγορούμενων
από την ελληνική δικαιοσύνη:

Υπογράψτε τη δήλωση με επικύρωση από ΚΕΠ και αποστείλτε•
τη ταχυδρομικά στους Συλλόγους μας ή
Αποστείλτε μας τη δήλωση από προσωπικό (όχι τρίτου) e-mail•
με απλή υπογραφή ή
Επικυρώστε ηλεκτρονικά τη δήλωση μέσω gov.gr και αποστείλτε•
τη από οποιοδήποτε e-mail

Μόνο τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εξυγίανση του Ταμείου και
στη συντεταγμένη προσπάθεια διάσωσης της επικουρικής σύνταξης για όλους
τους ασφαλισμένους, εργαζόμενους και συνταξιούχους, μέσω της ένταξης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον e-ΕΦΚΑ.
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Κίνδυνος παραγραφής των αναδρομικών του πρώτου έτους των 500
συναδέλφων που τους επανυπολογίστηκε η σύνταξη με καθυστέρηση 2 ετών 

Προχωράμε ΑΜΕΣΑ σε κατάθεση αγωγών!
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Γ
νωρίζετε πολύ καλά ότι οι Σύλλογοί μας και βεβαίως οι ασφαλιστικοί και
νομικοί μας σύμβουλοι ασχολούνται πυρετωδώς με όλες τις υποθέσεις
που αφορούν τους συναδέλφους μας. Ιδιαίτερα δε για την περίπτωση

των περίπου 500 παλαιών συνταξιούχων (συνταξιοδοτηθέντες προ
13.5.16) συναδέλφων μας που τους έγινε ο επανυπολογισμός σύμφωνα με
τις διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου με μεγάλη καθυστέρηση μόλις τον
Απρίλιο του 2021 (αντί για τον Ιανουάριο του 2019, όπως είχε γίνει για
τους υπόλοιπους) έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες όλα αυτά τα
χρόνια για την υπόθεσή τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτούς τους συναδέλφους, όταν εν τέλει μετά από
διαρκείς ενέργειές μας έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους τον
Απρίλιο του 2021, τους καταβλήθηκαν τα 3/5 της συνολικής αύξησης και
συνεπώς δεν έχουν λάβει ακόμα – όπως δικαιούνται – αναδρομικά τα 3/5
της αύξησης για τους 3 πρώτους μήνες του 2021, τα 2/5 για το 2020 και
το 1/5 για το 2019.

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αρχικά και εν συνεχεία από κοινού
με το Σύλλογο Συνταξιούχων προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο (συνεχείς
επιστολές, e-mail, τηλέφωνα, συναντήσεις κ.λπ.) να δώσουμε λύσεις σε αυτήν
τη χρονίζουσα υπόθεση. Αρχικά για να γίνει ο επανυπολογισμός σε αυτούς
τους συναδέλφους (όπως και έγινε) και εν συνεχεία για να τους αποδοθούν
τα αναδρομικά που δικαιούνται από 1.1.2019.

Εν τέλει φτάσαμε στο σημείο να αποστείλουμε δύο εξώδικα προς όλες τις
κατευθύνσεις (αρμόδιο υπουργό, διοικητή του e-ΕΦΚΑ με κοινοποίηση στις
αρμόδιες υπηρεσίες) προκειμένου να τους επιστήσουμε την προσοχή σε αυτήν
τη χρονίζουσα υπόθεση που ταλαιπωρεί τους συναδέλφους μας και να τους
ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που δε δινόταν άμεσα λύση, θα ήμασταν
αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε δικαστικές ενέργειες.

Η προθεσμία ενός μήνα που δώσαμε στο τελευταίο μας εξώδικο έχει παρέλθει
προ πολλού και δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, δεν υπήρξε κανένα αποτέλε-

σμα, αλλά και καμία απάντηση από πλευράς e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα οφειλόμενα
αναδρομικά. Ούτε έχουμε λάβει καμία απάντηση στις προσπάθειες επικοινω-
νίας που έχουμε κάνει έκτοτε.

Επειδή λοιπόν ο νομικός μας σύμβουλος δρ. Απόστολος Παπακωνσταντί-
νου μας ενημέρωσε ότι πλέον υφίσταται στο τέλος του 2022 κίνδυνος παρα-
γραφής των αναδρομικών του πρώτου τουλάχιστον έτους (δηλαδή το 1/5
της αύξησης για το 2019) λόγω παρέλευσης της τριετίας ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη δικαστική διεκδί-
κησή τους.

Βεβαίως, δεν επιθυμούσαμε σε καμία περίπτωση να σας υποβάλουμε σε τα-
λαιπωρία, ούτε βεβαίως να επιβαρυνθείτε οικονομικά για ό,τι χρειαστεί για τη
δικαστική διεκδίκηση και για αυτό εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Δυστυχώς
όμως, η τραγική λειτουργία του e-ΕΦΚΑ για μία ακόμα φορά μας αναγκάζει
να πάρουμε το δρόμο της δικαιοσύνης, ακόμα και για τα αυτονόητα…

Άλλωστε, από τη στιγμή που θα κατατεθούν οι αγωγές, θα ξεκινά πλέον
και η έντοκη διεκδίκησή τους, συνεπώς αυτή είναι μία θετική πλευρά της δι-
καστικής διεκδίκησης των οφειλόμενων αναδρομικών.

Σας παραθέτουμε στη συνέχεια το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που μας

απέστειλε ο νομικός συνεργάτης δρ. Παπακωνσταντίνου :

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Εσείς που ανήκετε στην κατηγορία
αυτών των 500 συναδέλφων, θα πρέπει
να μας αποστείλετε άμεσα τα ζητούμενα
έγγραφα, γιατί πραγματικά υφίσταται κίν-
δυνος παραγραφής των αναδρομικών
που δικαιούστε για το 2019 και είναι κρίμα
να τα χάσετε χωρίς καμία δική σας υπαιτιό-
τητα, λόγω της πλήρους δυσλειτουργίας
του e-ΕΦΚΑ.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και βεβαίως
για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μη δι-
στάσετε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογό
μας. Παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσε-
λίδα μας για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη.

ΠΡΟΣ: -ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
-ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Ν.
4387/2016)

Αξιότιμε κύριε.
Όπως γνωρίζετε, σε σημαντικό αριθμό μελών σας δεν έχουν καταβληθεί

εισέτι τα αναδρομικά ποσά που προβλέπονται στο ν. 4387/2016, προκειμέ-
νου για τα έτη 2019 και 2020, καθώς και για το πρώτο τρίμηνο του 2021,
ενώ οι αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ κωφεύουν στις εκκλήσεις και τις
διαμαρτυρίες των Συλλόγων σας, με συνέπεια να συνεχίζεται η παράνομη
διαρκής παράλειψή τους να αποδώσουν τα ως άνω προβλεπόμενα ποσά
στους δικαιούχους τους. Για τον λόγο αυτό, οι Σύλλογοί σας απέστειλαν
στον e-ΕΦΚΑ και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την
από 16.09.2022 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση, με την οποία έτασσαν
προθεσμία ενός μηνός για την πλήρη και ολοσχερή καταβολή, νομιμοτόκως,
του συνόλου των ποσών που παρακρατώνται, κατά τα ανωτέρω, παρανό-
μως, από τον ως άνω Φορέα, σε βάρος των εν λόγω κατηγοριών μελών σας.

Ενόψει της συνεχιζόμενης αδράνειας του e-ΕΦΚΑ επί του θέματος,
αλλά και του κινδύνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, κρίνεται ανα-
γκαία η έγερση ομαδικών αγωγών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ενώπιον των αρ-
μοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, με την οποία θα διεκδικηθεί η
νομιμότοκη καταβολή των ανωτέρω ποσών. Η Δικηγορική Εταιρεία μας
είναι έτοιμη για την έγερση των εν λόγω αγωγών. Ως αμοιβή της Δικηγορι-
κής Εταιρείας μας προτείνεται το ποσοστό του έξι τοις εκατό (6%) επί των
ποσών που τυχόν επιδικασθούν κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής αποφά-
σεως. Ο κάθε συμμετέχων θα καταβάλει το ποσό των 50 ευρώ ως συμμε-
τοχή του για την κάλυψη των επιμέρους δαπανών και για το σύνολο της
δικαστικής διαδικασίας.

Επειδή οι ανωτέρω αγωγές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τα
τέλη του έτους, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στους
Συλλόγους σας το αργότερο έως την 16η Δεκεμβρίου 2022 τα κάτωθι στοι-
χεία: α) Ένα ενημερωτικό της συντάξεως οποιουδήποτε μήνα για κάθε έτος
(2019, 2020, 2021 και 2022), β) ακριβή υπολογισμό των αναδρομικών
ποσών που οφείλει ο e-ΕΦΚΑ ανά μήνα, γ) τη συνημμένη εξουσιοδότηση
και δ) το συνημμένο σχέδιο εργολαβικού. Τα δυο τελευταία πρέπει να φέ-
ρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή μέσω του e-gov).

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022
Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σύμφωνα και με το ως άνω σημείωμα για τη συμμετοχή σας στη δικαστική διεκδίκηση (η
οποία αφορά τους εν λόγω περίπου 500 συναδέλφους), θα πρέπει να μας προσκομίσετε το
αργότερο μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2022:

1. Αντίγραφο ενός ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης οποιουδήποτε μήνα για κάθε
έτος (2019, 2020, 2021, 2022) – εκτός Μαΐου 2021
2. 50 ευρώ για την κάλυψη των επιμέρους δαπανών και για το σύνολο της δικαστικής
διαδικασίας
3. Υπογεγραμμένο το σχέδιο εργολαβικού εις τριπλούν (θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας)
με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σας (από ΚΕΠ ή μέσω του e-gov.gr)
4. Υπογεγραμμένη την εξουσιοδότηση (θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας) με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής σας (από ΚΕΠ ή μέσω του e-gov.gr)

* Όσον αφορά τον υπολογισμό των αναδρομικών ποσών που οφείλει ο e-ΕΦΚΑ ανά μήνα, θα
τον κάνουν οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι μόλις προσκομίσετε τα ως άνω στοιχεία.
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Η εκδρομή μας σε ΙΤΑλΙΑ - ΓΑλλΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ ήταν
από τις καλύτερες που έχουμε πραγματοποιήσει! 

Ήταν πραγματικά μία υπέροχη εκδρομή, από τις καλύτερες
που έχουμε πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι
οι συμμετέχοντες τη χαρήκαμε με την ψυχή μας και σί-

γουρα σε αυτό συνετέλεσε και η αποχή λόγω covid που είχε δη-
μιουργήσει σε όλους μας μία γλυκιά προσμονή για να βρεθούμε
ξανά όλοι μαζί. Η πρώτη μας εκδρομή στο εξωτερικό μετά από
τρία χρόνια έφτασε στο τέλος της, αλλά αποδείχθηκε ότι άξιζε η
αναμονή, αφού μας γέμισε με υπέροχες εμπειρίες και αξέχαστες
αναμνήσεις. Και βεβαίως, επειδή είδαμε ότι το ενδιαφέρον ήταν
τεράστιο, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, να αναμένετε την ανα-
κοίνωση και νέας εκδρομής στο εξωτερικό εντός του χειμώνα,
ώστε να συμμετάσχουν και αρκετοί από τους συναδέλφους που
δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν μαζί μας αυτή τη φορά.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Για μία ακόμα φορά, ανακοινώθηκε ξαφνικά, μετά «βαΐων και κλάδων»,
η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας (ΕΣΣΕ). Η τράπεζα περηφανεύεται, ο Σύλλογος

Προσωπικού Alpha Bank πανηγυρίζει, οι εργαζόμενοι όμως;;;;
Πρώτα από όλα, οι εργαζόμενοι για πολλοστή φορά δεν κλήθηκαν στην πραγμα-
τικότητα να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις, αφού είναι προφανές ότι οι «δια-
πραγματεύσεις» της τράπεζας με τον Εργοδοτικό Σύλλογο για τη νέα ΕΣΣΕ δεν
εκφράζουν την πλειονότητα των εργαζομένων στην τράπεζα, ούτε καν είμαστε
βέβαιοι ότι ασκήθηκε ουσιαστική πίεση στην τράπεζα για τη διεκδίκηση των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων.
Δεν υπήρξε καμία προεργασία, δεν κλήθηκαν - παράνομα - οι υπόλοιποι Σύλλο-
γοι που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στις διαπραγματεύσεις για να εκφρά-
σουν τις απόψεις τους (είναι άλλωστε η πολλοστή φορά που δε δεχθήκαμε καμία
πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις που αφορούν και μέλη του Συλ-
λόγου μας) και ουσιαστικά η νέα τριετής ΣΣΕ είναι αποτέλεσμα της αποδοχής
των προτάσεων της τράπεζας από τον “yes man” Πρόεδρο του Συλλόγου Προ-
σωπικού Alpha Bank κ. Γκιάτη…

Όσον αφορά το ανακοινωθέν περιεχόμενο της σύμβασης, λυπούμαστε που – για
μία ακόμα φορά – θα τους χαλάσουμε τη «γιορτή», αλλά όσο και αν προσπαθούν
να παραμορφώσουν την πραγματικότητα και να παρουσιάσουν τους όρους της
νέας ΕΣΣΕ ως τεράστια επιτυχία για τους συναδέλφους εργαζόμενους, εμείς
αντίθετα θα αφήσουμε τις ωραιοποιήσεις και θα μιλήσουμε ανοιχτά, χωρίς περι-
στροφές και αποπροσανατολισμούς:
Πρόκειται για μία ντροπιαστική ΕΣΣΕ που αδυνατεί να συμβαδίσει με τους
δύσκολους καιρούς που ζούμε και καθηλώνει αρνητικά την οποιαδήποτε
προοπτική για τους εργαζόμενους για την επόμενη τριετία!
Μπορεί οι εφάπαξ καταβολές να μοιάζουν θελκτικές με τον τρόπο που πα-
ρουσιάζονται, αλλά στην πραγματικότητα το μόνο αποτέλεσμα είναι ότι τα
επιδόματα και οι πάσης φύσεως αποδοχές καθηλώνονται για την επόμενη
τριετία!
- Ουσιαστικά η τράπεζα με αυτή τη διάταξη της ΕΣΣΕ προνοεί ώστε σε βάθος
χρόνου να έχει πολύ μεγαλύτερο κέρδος από τις εφάπαξ καταβολές που υπό-
σχεται. Με τον πληθωρισμό να καλπάζει, η τράπεζα φροντίζει να… κόψει μαχαίρι
την όποια συζήτηση και διεκδίκηση των εργαζομένων για τα επόμενα τρία χρόνια,
παγώνοντας μισθούς και επιδόματα. Και με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για
συνεχή κλιμάκωση του πληθωρισμού και αύξηση των τιμών και τους κόστους
διαβίωσης, το μόνο που θα απομείνει εν τέλει από τις εφάπαξ καταβολές που
διατίθεται να δώσει η τράπεζα, θα είναι… ψίχουλα που σε καμία περίπτωση δε
θα μπορούν να καλύψουν τις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων

και των οικογενειών τους!
Αντί λοιπόν να υπάρξει πρόβλεψη για αυξήσεις των πάσης φύσεως επιδομάτων,
που θα αντικατοπτρίζονταν και στις συντάξιμες αποδοχές, σε μία ΕΣΣΕ διάρκειας
ενός έτους, όπως και θα ήταν το λογικό σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον, η τράπεζα φροντίζει με τη νέα ΕΣΣΕ να μας… πετάξει το καρότο για να
κρύψει το επερχόμενο μαστίγιο, «αφυδατώνοντας» τις διεκδικήσεις των εργαζο-
μένων, προσφέροντας… φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες, υπό την ανοχή του
χειροκροτητή κ. Γκιάτη….
Ας αφήσουν λοιπόν τους πανηγυρισμούς, γιατί στην πραγματικότητα βρίσκεται
σε εξέλιξη για μία ακόμα φορά μία προπαγανδιστική επιχείρηση για να ρίξουν
στάχτη στα μάτια των εργαζομένων, αφού μόνο ένας εργοδοτικός σύλλογος,
όπως αυτός του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, θα μπορούσε να υπογράψει
μία τέτοια συμφωνία (και να έχει το θράσος μάλιστα να πανηγυρίζει για αυτή!)
- Στην ΕΣΣΕ γίνεται λόγος για το μεγάλο επίτευγμα της δημιουργίας επαγγελμα-
τικού ταμείου. Και σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία διαβού-
λευση με τα σωματεία που εκπροσωπούν αυτούς που τους ενδιαφέρει η
δημιουργία ενός επαγγελματικού ταμείου… Λόγω αυτής της «πίσω από τις κουρ-
τίνες» διαπραγμάτευσης, επικρατεί ασάφεια και σύγχυση σχετικά με τους όρους,
τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν αυτό το νέο μόρφωμα. Επο-
μένως, κρατάμε μικρό καλάθι και αναμένουμε το επόμενο διάστημα την αναλυτική
παρουσίαση των βασικών πυλώνων του, προκειμένου να εκφράσουμε την
άποψή μας.
- Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για το νέο, ειδικό, ενιαίο μισθολόγιο που θεσπίζεται
με τη νέα ΕΣΣΕ και περιμένουμε περαιτέρω διευκρινίσεις για τη δομή και το πε-
ριεχόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους συναδέλφους να βρίσκονται σε ετοιμό-
τητα και εγρήγορση, προκειμένου να μη βρεθούμε προ τετελεσμένων γε-
γονότων και να μην αποδεχτούμε όσα κάποιοι άλλοι αποφάσισαν για
εμάς…
Άλλωστε, όπως έχει δείξει και το παρελθόν, έχουμε κάθε λόγο να μην
έχουμε εμπιστοσύνη στον κ. Γκιάτη και τις «διαπραγματεύσεις» του με την
τράπεζα, αφού τα αποτελέσματά τους έχουν στραφεί επανειλημμένα σε
βάρος των εργαζομένων και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται και με τη νέα
ΕΣΣΕ, φροντίζει κι αυτή τη φορά να μη διαψεύδει τις ανησυχίες μας…

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                  Η Γ. Γραμματέας
Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ                              Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Α ν α κ ο ί ν ω σ η  Ν ο 3  

Πίσω από το καρότο, στην Alpha Bank,
συχνά έρχεται και το μαστίγιο…

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022

· Ας κοπάσουν οι αποπροσανατολιστικοί πανηγυρισμοί για τις διατάξεις
που καθηλώνουν επιδόματα και μισθούς για την επόμενη τριετία
· Σε αναμονή διευκρινίσεων για το επαγγελματικό ταμείο και το νέο,
ειδικό, ενιαίο μισθολόγιο
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συνέχεια στη σελ. 7

Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Υγείας «ΕλΠΙΔΑ»
από το Συνεταιρισμό μας 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Είναι πραγματικά μεγάλη η ικανοποίησή μας που μετά από
σημαντικές προσπάθειες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώνουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2022

ενεργοποιείται το Νέο Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης
«ΕΛΠΙΔΑ», το οποίο επεξεργάστηκαν, σχεδίασαν και διαπραγ-
ματεύτηκαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας συ-
νάδελφοι Νίκος Αλεξόπουλος και Μαρία Φιλιπποπούλου.
Το νέο πρόγραμμα προσφέρει στα μέλη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ πρό-

σβαση σε σημαντικές παροχές υγείας, υψηλών προδιαγραφών,
με άκρως προνομιακή τιμή και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους.
Κατόπιν της νέας μας συνεργασίας με τη HealthNet καταφέραμε
να εξασφαλίσουμε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ασφαλι-
στική κάλυψη σε 39 Νοσηλευτικά Ιδρύματα (όπως Όμιλος Ια-
τρικού - Ιασώ – ΥΓΕΙΑ – Μητέρα - Ευρωκλινική - Metropolitan -
Βιοκλινική – Ασκληπιείο – Ερρίκος Ντυνάν κ.λπ. ) και σε 393
Συμβεβλημένα Δίκτυα Ιατρικών-Διαγνωστικών Παροχών
(EUROMEDICA, AFFIDEA, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΙΑΣΙΣ, Α
– ΠΡΟΛΗΨΙΣ κ.λπ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΠΙΔΑ» 

σε συνεργασία με

1. ΚΑΡΤΑ «ΕΛΠΙΔΑ» - ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (πρωτοβάθμια περίθαλψη)

Με την Κάρτα «ΕΛΠΙΔΑ» καλύπτονται απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις
σε Πανελλαδικό δίκτυο Πολυϊατρείων και Διαγνωστικών κέντρων. 

(α) Με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού
ΕΟΠΥΥ

Δωρεάν 
(δηλαδή καλύπτεται η ισχύουσα σήμερα
συμμετοχή του ασφαλισμένου 15% )

(β) Με χρήση απλού ιατρικού παρα-
πεμπτικού (χωρίς ΕΟΠΥΥ δηλαδή, μη
ασφαλισμένος)
Συμμετοχή (τιμολόγιο ΦΕΚ μείον 20%)

(γ) Επεμβατικές και ειδικές 
διαγνωστικές εξετάσεις
Προνομιακός τιμοκατάλογος

ουσιαστικά με την κάρτα «ΕλΠΙΔΑ» καλύπτεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη στα συμβεβλημένα διαγνω-
στικά κέντρα σε όλη την επικράτεια (βλ. πίνακες σελ. 8 -  9 )  :  
• Η απόκτηση της κάρτας «ΕλΠΙΔΑ» για το εν λόγω πρόγραμμα είναι ετήσια
• Ενεργοποιείται την 1η κάθε μήνα

Ουσιαστικά, με περίπου 2 ευρώ το μήνα κάνετε
δωρεάν τις διαγνωστικές σας (κάθε είδους) εξε-
τάσεις (χωρίς όριο ηλικίας και δαπάνης, όσες
φορές και αν προσέλθετε στα κατά τόπους συμ-
βεβλημένα διαγνωστικά κέντρα)
Με περίπου 3 ευρώ το μήνα καλύπτεται ένα
ακόμα ενήλικο μέλος της οικογένειάς σας 
Με περίπου 4 ευρώ το μήνα έχετε την οι-
κογενειακή κάρτα για όλα τα μέλη της οικο-
γένειάς σας!



Σεπτέμβριος - οκτώβριος 2022 7Ενημέρωση

Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Υγείας «ΕλΠΙΔΑ»
2. ΚΑΡΤΑ «ΕΛΠΙΔΑ PLUS» - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ «ΕΛΠΙΔΑ» ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή Συνδρομητικής παροχής «ΕΛΠΙΔΑ PLUS»
Πέραν των παροχών της απλής κάρτας «ΕΛΠΙΔΑ» (καλύπτεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή δωρεάν διαγνω-
στικές εξετάσεις), σε περίπτωση νοσηλείας ή έλεγχο προβλήματος υγείας που ενδέχεται να οδηγήσει τον ασφαλισμένο
σε νοσηλεία,  η κάρτα «ΕΛΠΙΔΑ PLUS» καλύπτει επιπλέον:

Α. Απορρόφηση από 10%-20% της οικονομικής συμμετοχής του ασφαλισμένου (εξαιρουμένων των αμοιβών ιατρών, ειδικών
υλικών και φαρμάκων) , έως του ποσού των 1.000 ευρώ ανά νοσηλεία, στα συνεργαζόμενα με την Κάρτα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα (βλ. πίνακα στο
τέλος σελ. 9) σε όλη την επικράτεια:
Το ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από το Νοσηλευτικό ίδρυμα που θα πραγματοποιηθεί η νοσηλεία, καθώς και την έγκαιρη αναγγελία αυτής.

Β. Δεύτερη ή περισσότερες ιατρικές εκτιμήσεις Νοσοκομειακών περιστατικών
- Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις εντός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων για δεύτερη ή περισσότερες ιατρικές εκτιμήσεις σε Παθολογικές και χειρουργικές ειδικό-
τητες για περιστατικά υγείας που χρήζουν Νοσοκομειακής περίθαλψης
- Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις εντός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων που τυχόν απαιτηθούν για τη διαμόρφωση της επιπλέον ιατρικής εκτίμησης (ηλεκτρο-
νική συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ)

Σε νοσηλείες όπου ο ασφαλισμένος επιλέξει τον θεράποντα ιατρό κάνοντας χρήση του προνομίου της δεύτερης ή περισσότερων Δωρεάν ιατρικών εκτιμή-
σεων,  το παραπάνω ποσοστό απορρόφησης μπορεί να εφαρμοστεί και στην αμοιβή του θεράποντα ιατρού, με την προϋπόθεση της έγκαιρης ενημέρωσης
του Συντονιστικού κέντρου της HealthNet με τα στοιχεία αυτού, το νοσηλευτικό ίδρυμα και την προγραμματισμένη ημερομηνία νοσηλείας.

Γ. Διαχείριση έκτακτων περιστατικών υγείας στα συμβεβλημένα με την Κάρτα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα
α) Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες
β) Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως του ποσού των 300 ευρώ ανά περιστατικό

Δ. Εκπτωτικά χειρουργικά/Παθολογικά πακέτα νοσηλειών
Σε περίπτωση ιδιωτικής νοσηλείας ή χρήσης μόνο του κύριου ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ και σε συνδυασμό με την παροχή Β (Δωρεάν ιατρική εκτίμηση
Νοσοκομειακών περιστατικών) παρέχονται οικονομικά πακέτα νοσηλείας καθώς και ευέλικτοι οικονομικοί όροι αποπληρωμής του Νοσηλευτικού ιδρύματος
και των ιατρών με την προϋπόθεση της έγκαιρης ενημέρωσης της HealthNet πριν την νοσηλεία.

ΕΞΩΝοΣοΚοΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑροΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (DENTAL CARE)

α) Οδοντιατρικός έλεγχος-καθαρισμός στα συμβεβλημένα Οδοντιατρικά κέντρα με συμμετοχή 15 ευρώ
β) Οδοντιατρικές πράξεις-επεμβάσεις με προνομιακή συμμετοχή (ενιαία στο Πανελλαδικό δίκτυο των

Οδοντιατρικών κέντρων) 
2. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (EYE CARE)
α) Δωρεάν ετήσιος Οφθαλμολογικός έλεγχος στα συμβεβλημένα Οφθαλμολογικά κέντρα (Μέτρηση οπτικής
οξύτητας-Εξέταση στη Σχισμοειδή λυχνία-Τονομέτρηση με Goldman)
β) Οφθαλμολογικές επεμβάσεις διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών (Laser) με προνομιακή συμμετοχή

(ενιαία στο δίκτυο των Οφθαλμολογικών κέντρων)
γ) Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως έως του ποσού των 250 ευρώ, με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού

ΕΟΠΥΥ. Αγορά γυαλιών οράσεως με έκπτωση 60%,  χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ.

Η κάρτα «ΕΛΠΙΔΑ PLUS» σας παρέχει : 
Τον Πίνακα Παροχών της κάρτας «ΕΛΠΙΔΑ» (1) + τον Πίνακα Παροχών
της κάρτας «ΕΛΠΙΔΑ PLUS» (2)
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε όλα τα συμβεβλημένα κέντρα (βλ. πί-
νακες σελ. 8-9)με τις προϋποθέσεις που περιγράφουμε στην πρώτη κάρτα 
Οι υπόλοιπες παροχές που αναφέρονται και για νοσοκομειακή και εξωνοσο-
κομειακή περίθαλψη (δηλαδή την απορρόφηση συμμετοχής σε νοσηλευτικά
ιδρύματα που θα κληθούμε να καλύψουμε μετά την αφαίρεση του ποσοστού
που καλύπτει το ομαδικό ασφαλιστήριο της τράπεζας, του συνεταιρισμού
κ.λπ. και τις οδοντιατρικές και οφθαλμολογικές παροχές - βλ. πίνακες σελ. 9). 

Η μοναδική προϋπόθεση είναι η επικοινωνία σας με το τηλεφω-
νικό κέντρο πριν από κάθε πράξη – νοσηλεία (τηλ. 2111002101),
το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. 
Επομένως, αγοράζοντας την κάρτα «ΕλΠΙΔΑ» ή «ΕλΠΙΔΑ PLUS»
(σύμφωνα με τις ανάγκες μας), έχουμε τη δυνατότητα με πολύ
μικρό κόστος να μηδενίσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη όλης της οικογένειάς μας.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Υγείας
επικοινωνήστε με το Συνεταιρισμό μας και

την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (τηλ. 2103250692-3-4). 
* Εννοείται ότι έχει εξασφαλιστεί η εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες του GDPR.

συνέχεια στη σελ. 8
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Είδος Ιατρικού παρόχου Νομός Περιοχή
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔ. (ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΙΛΤΟΝ ΙΛΙΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΩΠΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΛΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΠΟΛΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΥΒΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΙΛΤΟΝ ΙΛΙΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΟ (ΑΧΑΙΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΟ (ΑΧΑΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ)

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΟ (ΑΧΑΙΑΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙ (ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ (ΗΛΕΙΑΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ (ΗΛΕΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ (ΗΛΕΙΑΣ)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΠΑΝΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΦΕΙΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Είδος Ιατρικού παρόχου Νομός Περιοχή

Για  περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες επί των Ιατρικών Παρόχων, επικοινωνήστε με το Συνεταιρισμό μας : 

συνέχεια στη σελ. 9
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΠΑΝΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΠΑΝΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΝΘ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΠΑΝΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΤΕΠΩ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗ (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙ (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΑ (ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΜΕΑ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ (ΚΥΚΛΑΔΩΝ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ (ΚΥΚΛΑΔΩΝ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ

Είδος Ιατρικού παρόχου Νομός Περιοχή
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΥΘΕΙΟ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΡΙΝΑ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΡΙΝΑ (ΛΕΣΒΟΥ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΡΥΑ (ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΡΥΑ (ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΡΥΑ (ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΥΛΟΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ (ΣΕΡΡΩΝ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ (ΣΕΡΡΩΝ)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ (ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ (ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ (ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ (ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ

Είδος Ιατρικού παρόχου Νομός Περιοχή

Επωνυμία_Έδρας Είδος Νομός Πόλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΛΙΜΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ FACTORY ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ FACTORY ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΟΥΔΙ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΡΟΔΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΘΕΡΜΗ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ONE SALONICA ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΟΙΑ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΦΗΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΠΛΩΜΑΡΙ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - POMEGRANATE HOTEL ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΝΙΑ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 10%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ 10%

ΥΓΕΙΑ 10%

ΜΗΤΕΡΑ 10%

ΙΑΣΩ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 20%

ΙΑΣΩ GENERAL 20%

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 20%

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 20%

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 20%

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 15%

METROPOLITAN 10%

METROPOLITAN GENERAL 10%

MEDITERRANEO 20%

THERAPIS HOSPITAL 20%

DOCTORS HOSPITAL 20%

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 10%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 20%

ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20%

EUROMEDICA ΑΘΗΝΑΙΟΝ 10%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 10%

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 10%
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 10%

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10%
ΚΡΗΤΗ

GRETA INTERCLINIC 10%
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 10%

ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 10%
ΛΑΡΙΣΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20%
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 20%

ANIMUS-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20%
ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΣΣΑ ΓΕΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 20%
ΠΑΤΡΑ

ΟΛΥΜΠΙΟΝ 10%
ΡΟΔΟΣ

EUROMEDICA ΓΕΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 10%
ΚΟΖΑΝΗ

ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 20%
ΕΔΕΣΣΑ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20%
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 20%
ΑΓΡΙΝΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 20%
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

CITY HOSPITAL 20%

ΣΥΝΕρΓΑΖοΜΕΝΑ ΝοΣΗλΕΥΤΙΚΑ
ΙΔρΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠορροφΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤοΧΗΣ 
ΑΣφΑλΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠοΣοΣΤο
ΑΠορροφΗΣΗΣ
οΙΚοΝοΜΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤοΧΗΣ



Σεπτέμβριος - οκτώβριος 2022Ενημέρωση

Αντόνι Γκαουντί : O μοντερνιστής αρχιτέκτονας, σύμβολο
της Βαρκελώνης, που παραμένει μπροστά από κάθε εποχήΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

Αντόν ι  Γκαουντ ί
Ό τ α ν  η  α ρχ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή
α γ γ ί ζ ε ι  τ α  θ ε ϊ κά  ό ρ ι α
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Το φθινόπωρο του 2019 πραγματοποιήσαμε την τελευταία εξόρμησή
μας στο εξωτερικό με τους συναδέλφους, πριν ο εφιάλτης του covid χτυ-
πήσει την πόρτα μας… 3 χρόνια μετά που πέρασαν δύσκολα, με τραγικές
απώλειες και αποξένωση, νιώθαμε την ανάγκη να βρεθούμε ξανά μαζί
σε ένα όμορφο ταξίδι στο εξωτερικό για να ανανεώσουμε τους δεσμούς
που σφυρηλατήθηκαν σε προηγούμενες εκδρομές μας, να εξερευνή-
σουμε νέες περιοχές και να δημιουργήσουμε υπέροχες αναμνήσεις. 
Η πρόσφατη εκδρομή μας σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, χωρίς καμία
δόση υπερβολής, ήταν και από τις πιο επιτυχημένες. Οι συνάδελφοι
αγωνιούσαν για το ταξίδι μας και η εξαιρετική διάθεση ήταν παρούσα
και τις 10 ημέρες της υπέροχης εξόρμησής μας. 
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής μας, πραγματικά επισκεφθήκαμε υπέ-
ροχα τοπία, πανέμορφες πόλεις, ιστορικά αξιοθέατα και αξιολογώντας
όσα είδαμε, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Βαρκελώνη ήταν ένα

από τα πιο εντυπωσιακά μέρη που γνωρίσαμε. Η πιο πλούσια πόλη
της Ισπανίας, με όμορφα σημεία παντού, με άριστη πολεοδομική ανά-
πτυξη, αλλά και με τη σπουδαία κληρονομιά του ανυπέρβλητου Αντόνι
Γκαουντί…
Στη Βαρκελώνη βρίσκονται βεβαίως τα δύο σημαντικά μνημεία παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματικά μοναδικά στο αρχιτεκτο-
νικό τους ύφος, η Σαγράδα Φαμίλια και το Πάρκο Γκουέλ, αλλά και
διάφορες δημιουργίες του Καταλανού αρχιτέκτοντα, διάσπαρτες στην
πόλη, που της δίνουν μία ξεχωριστή νότα. Ο Αντόνι Γκαουντί, συνυφα-
σμένος με την πρωτεύουσα της Καταλονίας, έχει συμβάλει αποφασι-
στικά στην εντυπωσιακή εικόνα της Βαρκελώνης με τα έργα που φέρουν
τη σφραγίδα του. Με αφορμή λοιπόν την επίσκεψή μας, το αφιέρωμά
μας ανήκει στον τεράστιο αυτό αρχιτέκτονα με τα επιτεύγματα που μοι-
άζουν να ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες…

Η ζωή και το έργο του

Ο
Ισπανός αρχιτέκτονας Αντόνι
Γκαουντί υπήρξε χωρίς αμφιβολία
μια από τις πιο ξεχωριστές προσωπι-

κότητες παγκοσμίως των αρχών του 20ού
αιώνα. Γεννήθηκε στις ακτές της Καταλονίας,
στις 25 Ιουνίου 1852 και ήταν το νεότερο
από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του. Ο πα-
τέρας του εργαζόταν ως σιδηρουργός, γεγο-
νός που επηρέασε σε ένα βαθμό την οπτική,
την αισθητική και εν τέλει το έργο του
Γκαουντί, όπως μπορεί να διαπιστώσει εύ-
κολα κάθε θεατής των δημιουργημάτων του.

Ο Γκαουντί είχε δείξει από μικρός το ταλέντο
του στο σχέδιο και μάλιστα έφτιαχνε τα σχέ-
δια για τις εργασίες του πατέρα του! Στο
σχολείο ήταν άριστος στη Γεωμετρία, τη
Μουσική και τα Αρχαία Ελληνικά. Ωστόσο,
όσο ήταν νέος υπέφερε από ρευματισμούς κάτι που συνέβαλε στη διαμόρ-
φωση του χαρακτήρα του ώστε σταδιακά να γίνει απόμακρος, εσωστρεφής
και επιφυλακτικός.

Το 1868 μετέβη στην πόλη με την οποία συνέδεσε το όνομά του όσο κανένας
άλλος. Στη Βαρκελώνη αρχικά ξεκίνησε να σπουδάζει για να γίνει δάσκαλος,
αλλά σύντομα άρχισαν οι πνευματικές αναζητήσεις που τον οδήγησαν σε
άλλα μονοπάτια… Την αρχιτεκτονική! Άλλωστε, η πρωτεύουσα της Καταλο-
νίας διαπνεόταν τότε από το ρεύμα του μοντερνισμού και έτσι ο Γκαουντί
ανέπτυξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική. Σπούδασε από το
1870, αλλά καθυστέρησε να τελειώσει, καθόσον ενδιάμεσα υπηρέτησε τη
στρατιωτική του θητεία. Ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του είχε ξεκι-
νήσει να φτιάχνει μακέτες και προσχέδια για εγνωσμένης αξίας αρχιτέκτονες
της πόλης.  Η κακή κατάσταση της υγείας του αποτέλεσε ανασταλτικό πα-
ράγοντα συμμετοχής του σε πολεμικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το 1878
να καταφέρει να τελειώσει τις σπουδές του, με το διευθυντή του να σχολιά-
ζει, παραδίδοντάς του το δίπλωμα :«Δίνουμε τον ακαδημαϊκό αυτό τίτλο ή
σε έναν τρελό ή σε μία διάνοια. Ο χρόνος θα δείξει»…

Τα πρώτα του έργα ήταν δύο φανάρια για τον φωτισμό δρόμων της πόλης,
που του ανέθεσε το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης. Αργότερα δημι-
ούργησε και το πρώτο του σημαντικό έργο, την περίφημη Κάζα Βισένς που
τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Το 1878 έλαβε μέρος στη Διεθνή Έκθεση του
Παρισιού που του άλλαξε τη ζωή, καθώς τα έργα του εντυπωσίασαν τον Κα-
ταλανό βιομήχανο Εουσέμπι Γκουέλ, ξεκινώντας μία σχέση που ακολούθησε

τον Γκαουντί για τις επόμενες δεκαετίες. Ο
Γκουέλ, γοητευμένος από το ταλέντο, τις ικα-
νότητες και τη μοναδική αισθητική του
Γκαουντί, του ανέθεσε σειρά από έργα, ανά-
μεσά τους την Έπαυλη Γκουέλ, το Παλάτι
Γκουέλ και βεβαίως το περίφημο Πάρκο
Γκουέλ!

Σταδιακά άρχισε να γίνεται γνωστός σε όλη
την Ισπανία (σημαντική συμβολή η Έκθεση
του 1888) και να λαμβάνει πολυάριθμες πα-
ραγγελίες, οι οποίες στην πλειονότητά τους
έμειναν ημιτελείς. Κι αυτό γιατί ο Γκαουντί
είχε τα δικά του σχέδια που ήθελε να υλοποι-
ήσει… 

Στην αυγή του 20ού αιώνα, προχωρά ακόμα
περισσότερο τις ιδέες του, αφού, επηρεασμέ-
νος από τη φύση και τη ρηξικέλευθη νοοτρο-
πία του, ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός
άρχιζε να αψηφά τις συμβατικές νόρμες και

άρχισε να δημιουργεί μια νέα αρχιτεκτονική δομή που μπορούσε να σταθεί
όρθια χωρίς εσωτερική ή εξωτερική αντιστήριξη!

Από το 1906 εγκαταστάθηκε με τον πατέρα του και την ανιψιά του σε ένα
από τα σπίτια στο Πάρκο Γκουέλ, όπου σήμερα βρίσκεται το Μουσείο
Γκαουντί. Και από το 1915, αρχίζει να αφοσιώνεται στο έργο που σημάδεψε
το υπόλοιπο της ζωής του, την πόλη της Βαρκελώνης και την παγκόσμια
αρχιτεκτονική. Τη Σαγράδα Φαμίλια. 

Η οικονομική κρίση του 1915 παρέλυσε τις εργασίες ανέγερσης της Σαγράδα
Φαμίλια. Εξαιτίας των γεγονότων αυτών, ο ανέκαθεν ευσεβής και σκληρο-
πυρηνικός καθολικός Γκαουντί αφιέρωσε πλέον τη ζωή (και την περιουσία)
του στην ανοικοδόμηση του καθεδρικού της Βαρκελώνης, εγκαταλείποντας
ταυτοχρόνως κάθε άλλη παραγγελία. Η δεκαετία ωστόσο που ξεκινούσε θα
ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο, καθώς τότε σημειώθηκαν οι θάνατοι
της ανιψιάς του, του βασικού βοηθού του, αλλά και του πιστού του πατρό-
νου Γκουέλ.

Πέθανε σαν ζητιάνος – Κηδεύτηκε σαν βασιλιάς

Το τελευταίο διάστημα της ζωής του διέμενε μέσα σε μία κρύπτη του υπό
κατασκευή ναού. Ο μόνος λόγος για να βγει από την εκκλησία ήταν η καθη-
μερινή θρησκευτική του ρουτίνα: απολάμβανε έναν περίπατο μέχρι τη γει-
τονική εκκλησία, όπου προσευχόταν κάθε πρωί. Το πρωινό της 7ης Ιουνίου
του 1926, καθώς περπατούσε προς την εκκλησία, χτυπήθηκε από διερχό-
μενο τραμ, τραυματίστηκε σοβαρά και έπεσε λιπόθυμος. Τα άσχημα ρούχα
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που φορούσε και το γεγονός ότι δεν είχε πάνω του ταυτότητα ή κάποιο
άλλο έγγραφο με το όνομά του έκανε τους περαστικούς να θεωρήσουν ότι
ήταν ζητιάνος. Ένας αστυνομικός τον μετέφερε με ταξί στο νοσοκομείο όπου
έλαβε τη στοιχειώδη περίθαλψη. Την επομένη τον αναγνώρισε ένας ιερέας,
αλλά ήταν αργά. Ο Γκαουντί πέθανε στις 10 Ιουνίου 1926 σε ηλικία 74 ετών.
Ο ενταφιασμός του έλαβε χώρα δύο μέρες αργότερα, με ένα μεγάλο πλήθος
να συγκεντρώνεται για να αποχαιρετίσει μια για πάντα τον άνθρωπο που
αναμόρφωσε αισθητικά τη Βαρκελώνη. 

Κίνημα Μοντερνισμού 
Συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους αρχιτέκτονες του ρεύματος του
μοντερνισμού. Ο μοντερνισμός υπήρξε κοινωνικο-πολιτισμικό κίνημα της
Καταλονίας μεταξύ των τελών του 19ου αιώνα και της δεκαετίας του 1920.
Οδήγησε στον εκσυγχρονισμό της Καταλονίας και στην πολιτισμική ένταξή
της στην ευρύτερη ευρωπαϊκή κουλτούρα και τον
ευρωπαϊκό μοντερνισμό, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ισπανία όπου ως κί-
νημα δεν είχε αντίκρισμα. 

Η διάθεση ανανέωσης και επέκτασης του πολεοδομικού ιστού της πόλης
από την παντοδύναμη καταλανική αστική τάξη με την οικοδόμηση της Bαρ-
κελωνικής Eπέκτασης (Eixample) αποτέλεσαν το σκηνικό που επέτρεψε την
εφαρμογή των νέων τάσεων στην αρχιτεκτονική και τις διακοσμητικές τέ-
χνες. Η Βαρκελώνη των τελών του 19ου αιώνα μεταμορφώθηκε σε μία εκ
των σημαντικότερων μητροπόλεων της νότιας Ευρώπης γνωρίζοντας πρω-
τοφανή άνθηση σε πολιτισμικό επίπεδο. 

Πολύ μπροστά από κάθε εποχή
Το αρχιτεκτονικό στυλ του Γκαουντί πέρασε από διάφορες φάσεις. Στα
πρώτα του έργα ακολούθησε ένα μάλλον φανταχτερό βικτωριανισμό, γρή-
γορα όμως βρήκε έναν δικό του τρόπο να συνθέτει με τολμηρό τρόπο τις
προσόψεις, τις οποίες ζωντάνευε με διακοσμητικά σχέδια από τούβλο ή
πέτρα και με χαρούμενα κεραμεικά πλακίδια, καθώς και με ανθικά ή ερπε-
τόμορφα μεταλλοτεχνήματα (σαφώς επηρεασμένος και από τον πατέρα
του).

Εν τέλει, επηρεασμένος από τη φύση, έφθασε σε ένα τύπο οικοδομής που
αποκλήθηκε ισόρροπος, αφού οι κατασκευές του στέκονταν χωρίς στηρίγ-
ματα, ή, όπως έλεγε ο Γκαουντί, όπως στέκεται ένα δέντρο.

Η ώριμη περίοδος του Γκαουντί περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο διάσημα
κτίρια της Βαρκελώνης, όπως το πάρκο Γκουέλ, το Κάζα Μπατλιό, την πο-
λυκατοικία Κάζα Μιλά ή λα πεδρέρα - όπως αποκαλείται στα καταλανικά -
και φυσικά το ημιτελές του αριστούργημα, τη Σαγράδα Φαμίλια. Τα περισ-
σότερα από τα κτίρια του αρχιτέκτονα είναι επισκέψιμα στο κοινό, ενώ απο-
τελούν μερικές από τις πιο ισχυρές τουριστικές ατραξιόν της Βαρκελώνης.

Τα κτίρια του ιδιοφυούς αρχιτέκτονα έμελλε να επιβεβαιώνουν την παρα-
τήρηση του καθηγητή που του παρέδωσε το δίπλωμα, περί αμφιταλάντευ-
σης μεταξύ τρέλας και ιδιοφυΐας, όντας ρευστά, πολύχρωμα και
καμπυλόμορφα, τόσο πιο εξωτικά και απόκοσμα ακόμα και από όσα θα ακο-
λουθούσαν στη μοντέρνα αρχιτεκτονική. Αναμφίβολα μπορεί να ειπωθεί ότι
ο Γκαουντί ήταν μπροστά από την εποχή του – και πιθανώς ακόμα είναι
μπροστά από την εποχή μας… 

Ο Καταλανός αρχιτέκτονας μπορεί να μην άφησε πίσω του πλήθος μνη-
μείων, ωστόσο η δική του ξεχωριστή ματιά και τα κτίρια που εμπνεύστηκε
και ανήγειρε στη Βαρκελώνη, προσδίδουν μία μοναδικότητα στην καταλα-
νική πρωτεύουσα, αφού η ιδιαίτερη φόρμα τους και οι καμπύλες τους τα
κάνουν αναγνωρίσιμα ακόμη και στον πιο αδαή στην τέχνη της αρχιτεκτο-
νικής.

Πάρκο Γκουέλ
Το Πάρκο Γκουέλ, που ανακηρύχθηκε το 1984 Μνημείο Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς από την UNESCO, είναι η πιο πολύχρωμη δημιουργία του
Αντόνι Γκαουντί και ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά συμπλέγματα
της Ευρώπης. Πρόκειται για παραγγελία του Εουσέμπι Γκουέλ και προ-
βλεπόταν να περιλαμβάνει δημόσια κτίρια και εξήντα κατοικίες προς πώ-
ληση στην ανώτερη, πλούσια αστική τάξη της πόλης, όμως σχεδόν τίποτε
από όλα αυτά δεν υλοποιήθηκε. Το Πάρκο Γκουέλ ολοκληρώθηκε γύρω
στο 1914 και η είσοδος με τα δύο περίπτερα και τη μεγάλη σκάλα με την
πολύχρωμη σαλαμάνδρα, που έγινε το σύμβολό του, άνοιξε για τους κα-
τοίκους της πόλης το 1922. Το «Δωμάτιο με τις εκατό κολόνες», μια κλει-
στή αγορά διακοσμημένη με γυαλί και τα χαρακτηριστικά κεραμικά
μωσαϊκά του αρχιτέκτονα, εντυπωσιάζει τους επισκέπτες, καθώς και η
Γκραν Πλάσα Σιρκουλάρ, ένας ανοιχτός χώρος με πολύχρωμα μωσαϊκά,
εντυπωσιακή θέα στην πόλη και το μακρύτερο ίσως παγκάκι στον κόσμο,
μήκους 152 μέτρων, που σχεδίασε ο Ζουζέπ Ζουζόλ. Μέσα στο πάρκο
υπάρχει και λειτουργεί ως μουσείο το σπίτι όπου έζησε ο Γκαουντί με τον
πατέρα και την ανιψιά του από το 1906 έως το 1926.

Σαγράδα Φαμίλια
Ο Εξαγνιστικός Ναός της Ιερής Οικογένειας (Σαγράδα Φαμίλια = Ιερή Οικογένεια) είναι
το πλήρες όνομα της πιο ιδιόμορφης εκκλησίας της Ευρώπης που υπήρξε το magnum
opus του Αντόνι Γκαουντί, ενώ σήμερα είναι το έμβλημα της Βαρκελώνης και Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το έργο ανατέθηκε στον Γκαουντί το 1883, έναν χρόνο μετά
την έναρξή του, και εκείνος άλλαξε κυριολεκτικά τα πάντα στα σχέδια, αντλώντας
έμπνευση κυρίως από τη φύση. Ο βαθιά θρησκευόμενος αρχιτέκτονας φρόντισε το
κεντρικό κωδωνοστάσιο του Ιησού Χριστού, το ψηλότερο στον κόσμο με ύψος 170
μέτρα, να είναι ένα μέτρο χαμηλότερο από τον κοντινό λόφο Μονζουΐκ από σεβασμό,
καθώς πίστευε ότι «αν η Φύση είναι το έργο του Θεού και οι αρχιτεκτονικές μορφές
πηγάζουν από τη Φύση, τότε το έργο του Θεού συνεχίζεται διαμέσου των αρχιτεκτό-
νων». Ο Γκαουντί έζησε μέσα στον υπό ανέγερση ναό σαν ερημίτης και ενταφιάστηκε
στην κρύπτη του καθεδρικού. Ο ναός τότε είχε ολοκληρωθεί κατά το 20% περίπου,
ενώ μόνο ένας πύργος από την πρόσοψη της Γέννησης, τη μία από τις τρεις προσόψεις
της Σαγράδα Φαμίλια, είχε υψωθεί. Ωστόσο, προνοητικός ων, είχε αφήσει πίσω του τα
σχέδια, με τα οποία συνεχίζεται η ανέγερση του ναού μέχρι σήμερα. Παραμένει το πιο
δημοφιλές εργοτάξιο του κόσμου, καθώς κάθε χρόνο αναρίθμητοι επισκέπτες συρρέ-
ουν για να θαυμάσουν το σύμβολο αυτό της «Καταλανικής Αναγέννησης». Οι εργασίες
συνεχίζονται με σκοπό να ολοκληρωθεί τελικά ο ναός το 2026, έναν αιώνα από το θά-
νατο του Γκαουντί.
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Νικόλαος Ψάιλας

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο συνάδελφός μας Νικόλαος Ψάιλας που
είχε υπηρετήσει στο κεντρικό κατάστημα της Κέρκυρας Πλακάδο του Αγίου Σπυ-
ρίδωνος και στο παράρτημα Κερκύρας Ευγενίου Βουλγάρεως. Τον Νίκο διέκριναν

το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ήταν ένας εξαιρετικός συνάδελφος που
διατηρούσε τις καλύτερες σχέσεις με όσους είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του και
είναι βέβαιο ότι θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία.
Στη σύζυγό του Αγλαΐα, τα παιδιά του Βικεντία, Σπυρίδωνα, την αδερφή του Κωνσταντίνα και
τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία
του συναδέλφου έγινε στο παρεκκλήσι της Παναγίας του Καρμήλου στο καθολικό νεκροταφείο
και η ταφή του στο καθολικό νεκροταφείο Κέρκυρας.

Ιορδάνης Βελλιάδης

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφός μας Ιορδάνης
(Δάνης) Βελλιάδης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Θεσσαλονίκης
Αναλήψεως, Ρούσβελτ και ως διευθυντής στην Ερμού, τη Σταυρούπολη και την
Τούμπα. Τον Δάνη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα και βεβαίως

όσοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του θα θυμούνται πάντα τη συγκρότηση και την
αφοσίωση στη δουλειά του. Μάλιστα, ο εκλιπών έγινε διευθυντής μία εποχή ανανέωσης για
την τράπεζα και τη χώρα και είναι ο πρώτος από τη λεγόμενη «σειρά των λοχαγών» που φεύγει
για το μεγάλο ταξίδι και είναι βέβαιο ότι όλοι οι συνάδελφοι θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη
και σεβασμό. Στη σύζυγό του Βάσω, τα παιδιά του Δανάη, Γιάννη και Δημήτρη και τους οικείους
του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του
συναδέλφου έγινε στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Γιώργος ρετσινιάς

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος Ρετσινιάς,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Άργος, το Αίγιο, τους Αμπελοκήπους και την 3η Σε-
πτεμβρίου. Τον Γιώργο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Όλοι
οι συνάδελφοι που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του είναι βέβαιο ότι

θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στη σύζυγό
του Ελένη, τα παιδιά τους Βασιλική και Γρηγόριο και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα
του, Ροδοδάφνη Αχαΐας, στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα και ακολούθησε η ταφή του στο κοι-
μητήριο Ροδοδάφνης.

Κωνσταντίνος Γαζής

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Γαζής,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Λευκάδα, στην Πάτρα, το Ναύπλιο, την Κηφισιά,
διευθυντής στην Αμφιλοχία, στην Πλατεία Μητροπόλεως, τον Άγιο Ελευθέριο, το

Μεσολόγγι, ως διευθυντής στην Ιτέα, στην Καρόλου Πάτρας, το Βέσο Μάρε Πά-
τρας και Υποδιευθυντής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πεολοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.
Τον Κώστα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα και όπως γίνεται φανερό μέσα από
την επιτυχημένη πορεία του στην τράπεζα γνώριζε πολύ καλά το αντικείμενο της εργασίας του.
Οι πολλοί συνάδελφοι που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του κατά τη διάρκεια της
μακράς σταδιοδρομίας του είμαστε βέβαιοι ότι θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από
την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στις κόρες του Υβόννη και Γαβριέλλα, τις αδερφές του
Ευαγγελία και Μαρία και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.
Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στον ιερό ναό Εισοδίων Θεοτόκου στη Λευκάδα
και ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο Λευκάδας.

Αλέξανδρος Μπλιακάς

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνάδελφός μας Αλέξανδρος Μπλιακάς, ο οποίος
είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Θεσσαλονίκης Δραγούμη, Επταλόφου και Ρούσβελτ. Τον
Αλέξανδρο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Παρά το γεγονός ότι καθ’όλη τη
διάρκεια του εργασιακού του βίου διατηρούσε ένα πολύ χαμηλό προφίλ, είναι βέβαιο ότι όσοι
συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνή-
σεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στους οι-
κείους του εκλιπόντος. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν στα Κοιμητήρια
Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Γιώργος λιοδάκης

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος Λιοδάκης,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Τεχνική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Περιουσίας.
Τον Γιώργο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και ήταν ένας εξαί-

ρετος συνάδελφος που έχει αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις σε όλους τους συναδέλφους που
είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του. Άλλωστε, λόγω της ιδιότητάς του ως επιβλέπων
τη λειτουργία των δικτύων της τράπεζας, τον είχαν γνωρίσει και τον εκτιμούσαν πολλοί συ-
νάδελφοι σε πολλά καταστήματα και διευθύνσεις για την ικανότητα και την υπευθυνότητά του.
Στη σύζυγό του Βούλα, τις δύο συναδέλφισσές μας κόρες τους, Μαρία και Ελένη (Νένα) και
τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία
του συναδέλφου έγινε στον ιερό ναό Υπαπαντής του Κυρίου Αρτέμιδας και ακολούθησε η ταφή
στο κοιμητήριο Αρτέμιδας.

φώτιος Κούκος

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών ο συνάδελφός μας Φώτιος Κούκος, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στην Ηλιούπολη και το Κεντρικό. Τον Φώτη διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και η απώλειά του σκόρπισε τη θλίψη στο
χώρο της Ιονικής, αφού επρόκειτο για ένα ξεχωριστό συνάδελφο, ιδιαιτέρως κοι-

νωνικό, που έκανε μόνο φίλους μέσα στην τράπεζα, ενώ ήταν πάντα έτοιμος να εξυπηρετήσει
τους συναδέλφους που είναι βέβαιο ότι θα τον θυμούνται με μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Στη
σύζυγό του Μαρία, τα παιδιά του Αλεξία, Βασιλική (επίσης συναδέλφισσά μας), Γιάννη και τους
οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συ-
ναδέλφου έγινε στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην ιδιαίτερη πατρίδα του Πεστά Ιωαννί-
νων και η ταφή στο κοιμητήριο Πεστών. 

φωτεινή λαμπρινού – Παπαϊωάννου

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών η συναδέλφισσά μας Φωτεινή Λαμπρι-
νού – Παπαϊωάννου, η οποία είχε υπηρετήσει στο κατάστημα νέας αγοράς
Ρόδου και το Κεντρικό. Τη Φωτεινή διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-

κότητα. Ήταν μία εξαίρετη συναδέλφισσα και οι πιο παλιοί συνάδελφοι που είχαν την τιμή να
τη γνωρίσουν και να συνυπηρετήσουν μαζί της είναι βέβαιο ότι θα κρατήσουν τις καλύτερες
αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στους γιους της Αριστείδη και Γεώργιο, τα
αδέρφια της Νίκη και Νικηφόρο και τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία της συναδέλφισσας έγινε στον ιερό κοιμητηριακό ναό
Αγίου Βασιλείου Βύρωνα και ακολούθησε η ταφή της στο κοιμητήριο Βύρωνα.

Μαργαρίτα ραουζαίου

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών η Μαργαρίτα Ραουζαίου, σύζυγος του
αείμνηστου συναδέλφου μας Φρειδερίκου Ραουζαίου που είχε υπηρετήσει στο
Σύνταγμα. Τη Μαργαρίτα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και
όσοι είχαν την τιμή να τη γνωρίζουν είναι βέβαιο ότι θα τη θυμούνται με αγάπη

και σεβασμό. Άλλωστε η Μαργαρίτα και ο σύζυγός της ήταν μέλη μίας ακόμα μεγάλης Ιονικής
Οικογένειας, αφού η κόρη τους Μαρικίτα και ο σύζυγός της Στράτος Ανδρίκος είναι επίσης συ-
νάδελφοί μας. Στις κόρες της Μαρικίτα και Αλεξάνδρα, το γαμπρό της Στράτο και τους οικείους
της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία της Μαργαρίτας
έγινε στον καθολικό ναό Αγίου Λουκά στο Νέο Ηράκλειο και ακολούθησε η ταφή της στο καθο-
λικό κοιμητήριο Νέου Ηρακλείου.

Αντρέας λαγκαδίτης

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 97 ετών ο συνάδελφός μας Αντρέας Λαγκαδίτης,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό κατάστημα της Κέρκυρας Πλακάδο Αγίου
Σπυρίδωνος. Τον Αντρέα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Είναι

πάντα λυπηρό όταν αποχαιρετούμε για το μεγάλο ταξίδι τους πλέον παλιούς συναδέλφους της
Ιονικής και είμαστε βέβαιοι ότι όσοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του θα τον θυμούνται
πάντα με αγάπη και σεβασμό. Στα παιδιά του Γιάννη και Αγγελική και τους οικείους του εκλι-
πόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Ζωγράφου και ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο Ζωγράφου.

Παναγιώτης Αδειλίνης

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 101 ετών ο συνάδελφός μας Παναγιώτης Αδει-
λίνης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Μητροπόλεως, το Κεντρικό, τη Νέα Σμύρνη
και το Περιστέρι. Τον Παναγιώτη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και εργατικότητα

και βεβαίως ήταν ένας από τους παλαιότερους Ιονικάριους που πρόλαβε πολλά από τα ένδοξα
χρόνια της Ιονικής Τράπεζας. Ο εκλιπών κατά τη διάρκεια της ζωής του που ξεπέρασε τον έναν
αιώνα (!) σίγουρα είχε αμέτρη-
τες εμπειρίες! Μάλιστα σε αυτή
τη μακροχρόνια πορεία ζωής
κατόρθωσε να είναι πάντα
αγαπητός σε όλους τους συ-
ναδέλφους που είχαν την τιμή
να τον γνωρίζουν και για αυτό
όλοι θα τον θυμούνται με
αγάπη και σεβασμό. Στη σύ-
ζυγό του Κωνσταντίνα, τα παι-
διά τους Λευτέρη και Γιάννη και
τους οικείους του εκλιπόντος
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια. Η εξόδιος ακολου-
θία του συναδέλφου έγινε στο
ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα
στην Έγκωμη Λευκωσίας και
ακολούθησε η ταφή του στο
κοιμητήριο Έγκωμης.
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