
Τα τρία τελευταία χρόνια που η παράταξή μας  «ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ» βρέθηκε και 
πάλι στο τιμόνι του ΤΥΠΕΤ συνέπεσαν με πολύ δύσκολες καταστάσεις για τους εργαζόμενους 
και τη χώρα. 

Είδαμε το κοινωνικό κράτος να κατεδαφίζεται και 
τη δημόσια υγεία και ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη να υποβαθμίζονται, με αρνητικές λί-
στες φαρμάκων και περικοπές δαπανών.

Η «ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ», τιμώντας 
την εμπιστοσύνη που διαχρονικά της δείχνουν 
οι εργαζόμενοι, συνέβαλε και συμβάλλει αποφα-
σιστικά στη λειτουργία του ΤΥΠΕΤ ως κορυφαίου 
θεσμού παροχής υπηρεσιών υγείας για τους εν 
ενεργεία συναδέλφους, τους συνταξιούχους και 
τις οικογένειές τους, στα πλαίσια της αυτοδιοίκη-
σης και αυτοδιαχείρισής του.

Υιοθετήσαμε τις ορθολογικότερες πρα-
κτικές με στόχο την εξοικονόμη-
ση, την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοτικότητα στη 
λειτουργία του πολύμορφου και 
πολυδιάστατου χώρου της υγείας, ικα-
νοποιώντας ταυτόχρονα -στο μέτρο του εφι-
κτού- την αυξανόμενη ζήτηση.
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Το ΤΥΠΕΤ ήταν και παραμένει  
το κορυφαίο επίτευγμα των εργαζομένων. 

Γιατί η Υγεία δεν είναι προνόμιο.  
Είναι κορυφαίο δικαίωμα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

2014-2017

σιγουριά  
και προοπτική



Μέσα στην τριετία αυτή υλοποιήθηκε το σύνολο σχεδόν του προγράμματός μας, όπως είχαμε 
δεσμευτεί απέναντι στους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας. 

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν: 

w  Η ενίσχυση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - μέσω της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. - με πάνω από 6 εκατομμύρια 
ευρώ για την τριετία, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες από τις μειώσεις των μισθών. 

w  Η ένταξη του προσωπικού της ΕΘΝΟDATA στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η οποία διεύρυνε την ασφαλιστική 
βάση του Ταμείου με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του.

w  Η έγκριση της χρηματοδότη-

σης από τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., 

ύψους €800.000  για την υλο-
ποίηση της διαδικασίας νομιμο-
ποίησης των χρήσεων των τριών 
(3) ενοποιημένων πλέον κτηρίων 
του Υγειονομικού Συγκροτήματος 
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», με την 
ενιαία αδειοδότησή τους, καθώς 
και η έγκριση της ανακατασκευ-
ής των χειρουργείων από τους 
αρμόδιους φορείς.  

  Αυτό διευρύνει τις δυνατότητες 
ανάπτυξης και αναβάθμισης 
της κλινικής που σε συνδυασμό 

με την απόκτηση:
4  σύγχρονου ψηφιακού 

μαστογράφου 
4  νέου ψηφιακού 

ακτινολογικού 
μηχανήματος

4  πανοραμικού παντογράφου 
για το Οδοντιατρικό Κέντρο

4  γεννήτριας παραγωγής 
οξυγόνου 

4  ειδικών ψυγείων συλλογής 
ιατρικών αποβλήτων  

καθώς και
4  τη λειτουργία ιατρείου γυναικείας καρδιάς στο 

«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
4  την 24ωρη λειτουργία, της Μονάδας Αυξημένης 

Φροντίδας (ΜΑΦ), του Καρδιολογικού Τμήματος 
της Κλινικής και του ασθενοφόρου στη λογική 
της πλήρους εφημερίας σε καθημερινή βάση

4  τον εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου Ιατρικών 
Απεικονίσεων και του χώρου υποδοχής 
ασθενών (Χ.Υ.Α.) 

4  την αναβάθμιση του Ουρολογικού & ΩΡΛ 
Τμημάτων της κλινικής

  δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί το ΤΥΠΕΤ στις σύγχρονες ανάγκες.



w   Η έγκριση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας, η οποία μας παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης 
ομοσπονδιακού φαρμακείου για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Ήδη έχει ανατεθεί η μελέτη 
για την υλοποίηση του έργου.

w  Η υπογραφή Σύμβασης τον Μάρτιο του 2015 με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, γε-
γονός που βοήθησε πολύ τους συναδέλφους ασφαλισμένους, εν ενεργεία και συνταξιούχους 
της Περιφέρειας.

w  Η συνεργασία στο σύνολο της χώρας με διαγνωστικά κέντρα, φυσικοθεραπευτήρια, συνερ-
γαζόμενους ιατρούς και συνταγογραφούντες καθώς και η υπογραφή συμβάσεων με ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια στην Περιφέρεια (Κλινική «Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη, «IASIS Γενική 
Κλινική Γαβριλάκη Α.Ε.» στα Χανιά, Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο «LASERLENS» στα Ιωάννινα).

w  Η διεύρυνση του ορίου ηλικίας ασφάλισης τέκνων έως και το 38ο έτος.

w  Ο προγραμματισμός εξέτασης προληπτικής ψηφιακής μαστογραφίας χωρίς ιατρικό παραπε-
μπτικό για γυναίκες άνω των 40 ετών ή άνω των 35 για ασθενείς με ατομικό ή οικογενειακό 
ιστορικό. 

w  Η λειτουργία νέου περιφερειακού εξωτερικού ιατρείου στο κτήριο επί της οδού Πειραιώς 74 
(πρ. PROBANK).

w   Η αναβάθμιση των ιατρικών εγκαταστάσεων στα εξωτερικά ιατρεία του Γέρακα. 

w   Η ανάπτυξη του περιφερειακού πολυοδοντιατρείου του κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους 15, 
προκειμένου να ικανοποιηθεί ακόμη περισσότερο η ανάγκη παροχής οδοντιατρικών υπηρε-
σιών υψηλού επιπέδου.

w  Η λειτουργία ιατρείου υπερήχων στο κτήριο επί της οδού Σοφοκλέους 15.

w   Η ηλεκτρονική καταγραφή και η παρακολούθηση 
όλων των συμβάσεων, μέσω του ενιαίου πληροφο-
ριακού συστήματος SAP.

w   Η ένταξη του αρχείου PRAXIS του Οδοντιατρικού 
Κέντρου και η πλήρης λειτουργία του Κέντρου στο 
μέλλον, μέσω του SAP.

w   Η διαδικασία της ηλεκτρονικής θεώρησης συνταγών 
φαρμάκων μέσω της εταιρείας ΗΔΙΚΑ.

w   Η ένταξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση, για την έκδοση παραπεμπτικών όλων των 
διαγνωστικών εξετάσεων μέσω της εταιρείας ΗΔΙΚΑ.



w   Η συνεργασία με την εταιρεία Accurate Health Auditing & Consulting για τον έλεγχο των νο-
σηλειών των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας σε νοσηλευτήρια, για περιστατικά που δεν 
αντιμετωπίζονται στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».

w  Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης των κατασκηνώσεων, με αφίξεις παιδιών από το εσω-
τερικό (συνεργασία με άλλους εργασιακούς χώρους) και από το εξωτερικό, βοήθησε την 
οικονομική στήριξη των κατασκηνώσεών μας.

w   Η αύξηση του αριθμού των προγραμματισμένων εθελοντικών αιμοδοσιών 

w   Η συμμετοχή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μέσω της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., στη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων 
Ταμείων Υγείας αξιοποιεί και συμβάλλει στην κατοχύρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στη 
λειτουργία του Ταμείου μας.

Εργαστήκαμε με διαφάνεια, σε όλους τους τομείς, 

4  με την πραγματοποίηση δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και

4 με τη συμμετοχή μέλων Δ.Σ. παρατάξεων που δεν συμμετέχουν στο Προεδρείο, σε κάθε Επι-
τροπή πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού & παραϊατρικού προσωπικού.

Με χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση καταφέραμε να κλείνουμε και τις τρεις χρονιές με 
πλεόνασμα χρήσης, δίνοντας στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τη δυνατότητα να συνεχίζει να  υπάρχει ως κορυφαί-
ος πάροχος Υγείας.

Το σύνθημά μας Πρόγραμμα – Γνώση – Εμπειρία – Δουλειά έγινε πράξη στη διάρκεια της τριε-
τίας και οδήγησε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

4 να συνεχίσει να αποτελεί επιτυχημένο πρότυπο Αυτοδιαχειριζόμενου Ταμείου Υγείας 

4 να συνεχίσει να είναι το δίχτυ προστασίας για τα μέλη του.



Τα τελευταία 7 χρόνια ζούμε σε ένα πολυτάραχο περιβάλλον, γεμάτο αβεβαιότητα για το μέλλον 

της εργασίας, των δικαιωμάτων, των συλλογικών θεσμών, της ίδιας της ποιότητας της ζωής μας. 

Αυτή η αβεβαιότητα έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα δημιουργώντας μεγάλη ανασφά-

λεια στο σύνολο των εργαζόμενων στον Κλάδο.

Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις, με πολλά και σύνθετα προβλήματα, που απαιτούν 

συστράτευση, εμπειρία, τεκμηριωμένες και επεξεργασμένες προτάσεις και όραμα για το μέλλον 

και την προοπτική του ΤΥΠΕΤ, του πιο πολύτιμου και ευαίσθητου θεσμού που έχουμε δημιουρ-

γήσει και κτίσει αποκλειστικά με τις δικές μας δυνάμεις.

Εμείς οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο 

σχέδιο για την πορεία, τη λειτουργία και το μέλλον του Ταμείου μας καθώς η υγεία αποτελεί δι-

αχρονικά και αδιαμφισβήτητα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της κάθε εποχής, το πολυτιμότερο 

αγαθό για μια αξιοπρεπή ζωή για εμάς και τις οικογένειές μας.

Το ΤΥΠΕΤ αποτελεί σήμερα το μοναδικό στη χώρα μας αυτοδιαχειριζόμενο 

και αυτοδιοικούμενο Ταμείο Υγείας, που διαθέτει μεγάλο εύρος παροχών 

υγείας και πρόνοιας υψηλού επιπέδου. 

Αυτόν το θεσμό, εμείς η Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος, που 

για πολλά χρόνια είχαμε την ευθύνη της Διοίκησής του, 

καταφέραμε να τον προστατεύσουμε και να στα-

θεροποιήσουμε την πορεία του. Υλοποιή-

σαμε μια σειρά αναγκαίων δράσεων 

και προσαρμογών, έτσι ώστε το 

ΤΥΠΕΤ να ανταποκριθεί με 

επάρκεια στη σύγχρονη 

πραγματικότητα που επι-

κρατεί στο χώρο της 

υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 - 2020

σιγουριά και προοπτική
ΥΓΕΙΑ • ΦΡΟΝΤΙΔΑ • ΠΡΟΟΔΟΣ

Το ΤΥΠΕΤ ήταν  
και παραμένει ένας 
μοναδικός Θεσμός



Με παρεμβάσεις, με εξορθολογισμό και βελτιώσεις στη λειτουργία του, του δώσαμε τη σημε-

ρινή μορφή ενός σύγχρονου Ταμείου Υγείας. 

Είμαστε υπερήφανοι γιατί συνεχίζουμε να δημιουργούμε, βήμα-βήμα, ένα μοναδικό θεσμό-οι-

κοδόμημα, πρότυπο προστασίας για τους εργαζόμενους της ΕΤΕ και σημείο αναφοράς για το 

Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Κοινωνία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Με την ίδια προσήλωση στη στήριξη και στην ανάπτυξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με την εμπειρία, τη 

διάθεση προσφοράς και την ωριμότητα που έχουμε κατακτήσει, θα αντιμετωπίσουμε τα προ-

βλήματα, τις δυσκολίες, τις σύγχρονες προκλήσεις.  

Θα εργαστούμε για ένα ΤΥΠΕΤ 

Ü  που συνεχίζει να αναπτύσσει και να διευρύνει τις λειτουργίες του 

Ü  που βελτιώνει την ποιότητά του 

Ü  που ανοίγει «νέους δρόμους» προς όφελος των εργαζομένων, των οικογενειών μας, όλων 

των ασφαλισμένων.

Στις επερχόμενες εκλογές μέλημά μας είναι να ενώσουμε το χθες με το σήμερα και το αύριο.

Στις δύσκολες, πρωτόγνωρες συνθήκες που περνάει η χώρα, οι μειώσεις μισθών και συντάξε-

ων, ο μεγάλος αριθμός των αποχωρήσεων από τις δύο συνεχόμενες εθελούσιες (4.000 συνά-

δελφοι) που επηρεάζουν το δείκτη βιωσιμότητάς του καθώς η αναλογία εργαζομένων/συντα-

ξιούχων έχει ανατραπεί και 

το υψηλό κόστος των υπη-

ρεσιών υγείας, αποτελούν 

πρόκληση για την παράταξή 

μας.

Όλα αυτά καθορίζουν την 

ανάγκη μας να οδηγήσουμε 

το ΤΥΠΕΤ με σιγουριά, βε-

βαιότητα και ασφάλεια στο 

μέλλον.



ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η μεταρρύθμιση του Ταμείου Υγείας οφείλει να οδηγεί στην 
οργανωτική και λειτουργική του ανασυγκρότηση, ώστε οι 
πόροι που εξοικονομούνται να διατεθούν σε ένα πιο απο-
δοτικό σύστημα παροχών υπηρεσιών υγείας. 

Γι’ αυτό απαιτείται:

w  Διασφάλιση της βιωσιμότητάς του μέσω της διεύρυνσης 
των εσόδων του, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που 
έχουμε.

w  Ενίσχυση των εσόδων του μέσω και της  παράλληλης 
αξιοποίησης του τομέα της Πρόνοιας (κατασκηνώσεις – 
θέρετρο).

w  Σχεδιασμός ενός νέου επιχειρησιακού πλάνου που να υπηρετεί τις ανάγκες για ένα σύγχρονο, 
αποτελεσματικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο ΤΥΠΕΤ μέσω της δημιουργίας νέου μοντέλου λει-
τουργίας του.

w  Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους 
ασφαλισμένους της περιφέρειας.

w  Αναδιοργάνωση δομών – υπηρεσιών – λειτουργιών του στην κλινική, στα Ιατρεία της Σοφοκλέ-
ους, στο Οδοντιατρικό Τμήμα και στα Πολυιατρεία  της περιφέρειας.

w  Εκσυγχρονισμός του ΤΥΠΕΤ με τη χρήση της τηλεματικής για την αποτελεσματική και άμεση 
εξυπηρέτηση των μελών, στο επίπεδο της επικοινωνίας, των ραντεβού, των πληροφοριών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Στο σχεδιασμό μας για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Ταμείο με διαφάνεια στη λειτουργία του 
θα προχωρήσουμε:

3  στην κατάρτιση κανονισμού πρόσθετων παροχών

3   στην καθιέρωση προγράμματος προληπτικής ιατρικής ανά έτος (check up για όλους)

3  στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης των οικογενειακών μεταβολών των μελών

3  στη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ια-
τρείων

3   στη χρήση εφαρμογών τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικής κάρτας υγείας και άλλων ηλεκτρονικών μεθό-
δων που εφαρμόζονται σήμερα όπως π.χ. τα μητρώα ασθενών

3   στη δημιουργία τμήματος ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για νοσηλεία κατ’ οίκον

3  στην κατάρτιση νέου οργανογράμματος 

3  στην αναθεώρηση του κανονισμού προμηθειών

3  στη δημιουργία υπηρεσίας κατάρτισης – παρακολούθησης – τροποποίησης προϋπολογισμού

3  στην πλήρη αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος SAP.



Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

v  η εξάλειψη των αδυναμιών του υφιστάμενου συστήματος

v  η αξιοκρατική και ισότιμη για όλους ταξινόμηση των κλεισμένων ραντεβού

v  η πλήρης και άμεση ενημέρωση των χρηστών είτε μέσω e-mail είτε μέσω SMS

v  η απόκτηση τεχνογνωσίας εφαρμογών web για το Τμήμα Πληροφορικής ως παρακαταθήκη για 
ανάπτυξη και άλλων εφαρμογών.

Η ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ δεσμεύεται να συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα για κα-
λύτερες και διαρκώς βελτιούμενες υπηρεσίες υγείας σε σας και τις οικογένειές σας, με σχέδιο, με 
ρηξικέλευθες προοδευτικές προτάσεις και με αλλαγές όπου χρειασθεί, πάντα προσηλωμένη στον 
στόχο της βιωσιμότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης του Ταμείου μας.

Στόχος και Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα Ταμείο με γερές, στέρεες βάσεις στο μέλλον που 
δεν θα είναι «ευαίσθητο» σε εξωγενείς παράγοντες.

Ένα ΤΥΠΕΤ που θα βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, θα προστατεύει τους ασφα-
λισμένους και θα προνοεί ώστε να μη θιγεί ο Σωματειακός - Αυτοδιαχειριζόμενος χαρακτήρας του 
Ταμείου μας.

Μέσα από την ενίσχυση των εσόδων το ΤΥΠΕΤ να γίνει μεγαλύτερος και αποτελεσματικότερος φορέ-
ας Υγείας, στο επίπεδο των παροχών και των υπηρεσιών, με απολύτως εξασφαλισμένη τη βιωσιμότη-
τά του ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε 
με την ίδια δύναμη  

να οδηγούμε το ΤΥΠΕΤ  
με ασφαλή τρόπο στο μέλλον

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε 
με την ίδια δύναμη  

να οδηγούμε το ΤΥΠΕΤ  
με ασφαλή τρόπο στο μέλλον

Προχωράμε μπροστά
Γιατί η υγεία αποτελεί 

την πρώτη μας προτεραιότητα

Προχωράμε μπροστά
Γιατί η υγεία αποτελεί 

την πρώτη μας προτεραιότητα



σιγουριά και προοπτική
ΥΓΕΙΑ • ΦΡΟΝΤΙΔΑ • ΠΡΟΟΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ – Ο.Τ.Ο.Ε.
2) ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
3) ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (004)
4) ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (038)
5) ΚΑΡΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (009)
6) ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ – Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (035)
7) ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ (948)
8) ΓΡΑΨΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ (175)
9) ΧΑΝΙΑΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (038)
10) ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ (910)
11) ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ (702)
12) ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (141)
13)  ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔΟΤ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(929)
14)  ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (188)
15)  ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (040)
16)  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΤΙΚΑ – Δ/ΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ (912)
17)  ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (942)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΛΕΣΧΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
2) ΣΟΦΟΣ ΣΥΜΕΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (038)
3) ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (021)
4) ΓΕΩΡΓΑ ΒΑΪΑ – Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (941)
5) ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (084)
6) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΑΤ/ΜΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ (103)
7) ΑΓΓΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (104)
8) ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ (724)
9) ΑΝΔΡΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ (711)
10) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (196)



11) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (038)
12) ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
13) ΜΑΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (518)
14) ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ) – ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (190)
15) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (012)
16) ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (004)
17) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (028)
2) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ (129)
3)  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ – Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΙ (917)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)  ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΦΑΡΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (525)
2)  ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗΣ (926)
3)  ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (002)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Β΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  - ΚΑΤ/ΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (777)

Γ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (982)

Δ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (867)

Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΠΕΡΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (397)

ΣΤ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΣΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β3 ΠΑΤΡΑΣ (982)

Ζ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (755)

Η΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (344)


