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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την   06/03/2019 μεταξύ των συμβαλλομένων :  

αφενός της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος & Λειτουργών 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ,  που έχει έδρα στην Αθήνα, Λεωφόρος 

Αλέξάνδρας & Δέλγερη, με ΑΦΜ 090370959, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν 

από τον κ. Κωνσταντίνο Βαμβακίδη , Πρόεδρο της Ένωσης καθώς και την κα Γεωργία 

Μουτεβελή , Γενική Γραμματέα  και η οποία θα καλείται στη συνέχεια για συντομία 

«Σύλλογος» 

και αφετέρου της  Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων αρ.107 η οποία λειτουργεί στην ανωτέρω διεύθυνση 

την ιδιωτική κλινική με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

HOSPITAL CENTER» με ΑΦΜ 998936357, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  (αποκαλούμενο 

εφεξής «κλινική ») και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από 

της Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  και το διακριτικό τίτλο «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.» , Λ. Μεσογείων 107, 

Αθήνα, με ΑΦΜ 998936357, η οποία λειτουργεί την Ιδιωτική Κλινική με την 

επωνυμία «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» (αποκαλούμενο εφεξής 

«Νοσηλευτήριο») και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 

τον κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και τον κ. Σπυρίδωνα 

Κολιάτσα, Οικονομικό Διευθυντή συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα 

παρακάτω:  

 
                                                         ΑΡΘΡΟ 1- ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Ο Σύλλογος, επιθυμεί την παροχή από την Κλινική  ιατρικών υπηρεσιών προς τα 
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μέλη του υπό ειδικούς οικονομικούς όρους.  Η Κλινική  προκειμένου να υποστηρίξει 

την ανωτέρω πολιτική, αποφάσισε να προσφέρει στα μέλη του Συλλόγου ειδικό 

πακέτο ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. 

Στην έννοια των μελών του Συλλόγου περιλαμβάνονται για την εφαρμογή της 

παρούσης   πέραν των Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος & Λειτουργών 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι σύζυγοι αυτών καθώς και τα τέκνα τους 

ηλικίας άνω των 14 ετών («Μέλη»). Ειδικώς διευκρινίζεται ότι η παρούσα δεν 

συνεπάγεται ούτε αφορά εξαρτημένη εργασία των εργαζομένων ιατρών και των 

λοιπών συνεργατών της Κλινικής . Η επιλογή της κλινικής  ανήκει αποκλειστικά στην 

κρίση των Μελών  χωρίς καμία υπόδειξη, διαμεσολάβηση ή κατεύθυνση του 

τελευταίου. 

 

 
                                                        ΑΡΘΡΟ 2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Οι ρυθμίσεις της παρούσας σύμβασης αφορούν στις υπηρεσίες υγειονομικής 

φροντίδας και περίθαλψης που θα παρέχει η Κλινική  στα Μέλη , στα ακόλουθα 

τμήματά του: 

 

 Εσωτερική Νοσηλεία 

 Εξωτερικά Ιατρεία και Επείγοντα Περιστατικά 

 Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (One Day Clinic) 

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 Χρήση Ασθενοφόρου για επείγοντα περιστατικά 

 

Η κλινική  θα είναι έτοιμη να  παρέχει νοσοκομειακές υπηρεσίες στα Μέλη  που το 

επιλέγουν καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, με τα τμήματα των Εξωτερικών Ιατρείων και 

Επειγόντων Περιστατικών, την Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (One Day Clinic), την 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και το σύνολο των Κλινικών της, όπως αυτές 

αναγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα άδεια λειτουργίας της Κλινικής. 

Ρητώς συμφωνείται ότι ο Σύλλογος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις 
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παρεχόμενες υπηρεσίες από Κλινική , καθώς και για τυχόν σφάλματα κατά την 

τιμολόγηση των υπηρεσιών του, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρει η 

Κλινική  

 

2.1 Εσωτερική Νοσηλεία  

 

Ενδεχόμενη νοσηλεία των Μελών  θα πραγματοποιείται σε θέση ανώτερη αυτής 

που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας και θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του 

ειδικού τιμοκαταλόγου. Εφόσον το μέλος του Συλλόγου διαθέτει κάλυψη από 

ασφαλιστικό φορέα, η ανωτέρω έκπτωση θα παρέχεται μετά την αφαίρεση του 

ποσού που παρέχει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας (εξαιρούνται της έκπτωσης 

ειδικές τιμές πακέτων, φάρμακα, υλικά, ειδικά υλικά και αμοιβές ιατρών).  

 

2.2 Εξωτερικά Ιατρεία  

 

Τα Μέλη  μπορούν να εξετάζονται στα τακτικά ιατρεία (κατόπιν ραντεβού). Για όλες 

τις ειδικότητες θα ισχύει η ειδική τιμή των 20 ευρώ εκτός από τις ειδικότητες  του 

Ενδοκρινολόγου – Ρευματολόγου – Διαβητολόγου και εξειδικευμένα κέντρα και 

ειδικά ιατρεία. Συνταγογράφηση φαρμάκων θα πραγματοποιείται έναντι 8 ευρώ 

κατόπιν ραντεβού. Σε περίπτωση που τα Μέλη  επιθυμούν συγκεκριμένο Ιατρό (δηλ. 

Διευθυντή, Αν. Διευθυντή ) θα υπάρχει έκπτωση 20% επί του ειδικού 

τιμοκαταλόγου.  

 Η Κλινική έχει συνάψει σύμβαση για την πλειοψηφία των εξετάσεων που 

διενεργούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία με τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 'Ετσι, κατόπιν 

προσκόμισης παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα ασφαλισμένα 

Μέλη στον ΕΟΠΥΥ μπορούν να πραγματοποιούν αιματολογικές εξετάσεις, αξονικές 

τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, triplex, σπινθηρογραφήματα, 

πνευμονολογικές και άλλες εξετάσεις (με συμμετοχή 15%). Όπου δεν γίνεται χρήση 

του Ασφαλιστικού Ταμείου θα ισχύει  ειδικός τιμοκατάλογος. Στο Γναθοχειρουργικό 

θα ισχύει επίσης ειδικός τιμοκατάλογος. 
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2.3 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  

 

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα ισχύει  ειδικός τιμοκατάλογος (εξαιρούνται 

ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό, φάρμακα και αμοιβές ιατρών). Η επίσκεψη στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών τις εργάσιμες ημέρες χρεώνεται 50 ευρώ ενώ 

αργίες και Σαββατοκύριακα 75 ευρώ. 

 
 
 
 
 
2.4 Μεταφορά με Ασθενοφόρο  

 

Η Κλινική  θα διαθέτει τα ασθενοφόρα της στα Μέλη  σε περιπτώσεις επειγόντων 

περιστατικών και όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από την Κλινική . Το κόστος της 

μεταφοράς από την περιοχή της Αθήνας και των Προαστίων θα είναι 50€, ενώ σε 

περίπτωση που απαιτηθεί νοσηλεία του Μέλους το ασθενοφόρο θα παρέχεται 

δωρεάν (περιοχή Αθήνας και Προαστίων). 

 
2.5 Ταυτοποίηση 

Για την εφαρμογή του παρόντος η ταυτοποίηση θα γίνεται με κάρτες που θα 

διανεμηθούν στα Μέλη.  Συμφωνείται επίσης ότι όλα αυτά θα είναι σε ισχύ εφόσον 

δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας της Κλινικής  λόγω 

νομοθετικών και κανονιστικών αλλαγών (π.χ. συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ) οι οποίες 

θα ανέτρεπαν το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της παρούσας σύμβασης. 

 

                                                       ΑΡΘΡΟ 3 -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για ένα έτος, αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει 

την 05/03/2020,  ανανέωση δε αυτής είναι δυνατή μόνον εγγράφως . κατόπιν 

συμφωνίας των στην παρούσα συμβαλλομένων μερών.  

 



5 

 

Η Κλινική  διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση 

αζημίως  οποτεδήποτε. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται δεκαπέντε 

ημέρες (15) από την κοινοποίησή της στο Σύλλογο Στο διάστημα των ανωτέρω 

δεκαπέντε ημερών ο Σύλλογος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στα Μέλη   την 

παύση της συνεργασίας με την Κλινική. 

Έκαστο των συμβαλλομένων μερών δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την 

παρούσα για σπουδαίο λόγο. Τα αποτελέσματα της με αυτόν τον τρόπο καταγγελίας 

θα επέρχονται με την κοινοποίηση αυτής στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος. Η με 

αυτόν τον τρόπο καταγγελία θα γίνεται με επιφύλαξη υπέρ της Κλινικής  πάντων 

δικαιωμάτων, που προκύπτουν κατά την ημερομηνία της καταγγελίας. 

 

                                                          ΑΡΘΡΟ 4- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται υπέρ των Μελών , εφαρμοζομένων των διατάξεων 

των άρθρων 410 επ. Α.Κ. και συνεπώς θα ισχύει αποκλειστικά και μόνο για αυτά.. 

Η Κλινική  θα παρέχει τις ανωτέρω παροχές στα μέλη δυνάμει της του τρόπου 

ταυτοποίησης  που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 της παρούσας σύμβασης.  Τα 

Μέλη   θα απαιτούν από την Κλινική  την εκπλήρωση της παροχής και αντίστοιχα  Η 

Κλινική  θα εισπράττει απευθείας από τα Μέλη την αμοιβή για τις υπηρεσίες που 

παρείχε. 

Τα Μέλη είναι οι μόνοι που δικαιούνται να εγείρουν κατά  της Κλινικής  τυχόν 

αξιώσεις τους που σχετίζονται με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από την Κλινική.  

Η επιλογή της Κλινικής  ανήκει αποκλειστικά στην κρίση των Μελών  χωρίς καμία 

υπόδειξη, διαμεσολάβηση ή κατεύθυνση του Συλλόγου. 

Ρητά συμφωνείται ότι τα ανωτέρω Μέλη  θα έχουν το αποκλειστικό, άμεσο και 

αυτοτελές δικαίωμα να αξιώσουν την παροχή από το την Κλινική. Ρητά συμφωνείται 

ότι τα απορρέοντα από την παρούσα δικαιώματα των  Μελών  είναι προσωποπαγή 

,αμεταβίβαστα και ανεκχώρητα.. 

Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ουσιώδεις. 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 

παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται από τα τώρα τα Δικαστήρια των Αθηνών . 
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Τροποποίηση της παρούσας είναι δυνατή μόνο κατόπιν εγγράφου συμφωνίας των 

συμβαλλομένων μερών. 

 

                                                       ΑΡΘΡΟ 5- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ   

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι εμπιστευτικοί και καλύπτονται από την απόλυτη 

εχεμύθεια των συμβαλλομένων. Απαγορεύεται ρητώς η αποκάλυψη τους σε 

τρίτους. Ο Σύλλογος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ενημερώσει τα Μέλη του για 

την προαναφερθείσα υποχρέωση, ήτοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Εν 

περιπτώσει παράβασης της εν λόγω υποχρέωσης από τα Μέλη , ο τελευταίος θα 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ανορθώσει κάθε ζημιά που υπέστη  η Κλινική  από 

την εν λόγω παράβαση. Εν περιπτώσει δε που εγερθεί από τρίτον κατά της Κλινικής  

οποιαδήποτε αξίωση  από οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με την παρούσα 

σύμβαση, ο Σύλλογος υποχρεούται να αποζημιώσει την Κλινική με το ποσό που θα 

επιδικασθεί εις βάρος της με τελεσίδικη απόφαση . καθώς και τα πάσης φύσεως 

δικαστικά και άλλα έξοδα. 

 

Επίσης ρητά απαγορεύεται η αποκάλυψη τυχόν πληροφοριών που περιέρχονται σε 

γνώση του Συλλόγου και αφορούν στην γενικότερη ή ειδικότερη εταιρική πολιτική 

που ακολουθεί και εφαρμόζει η Κλινική. 

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης ο Σύλλογος είναι πιθανόν να λάβει γνώση 

εμπιστευτικών πληροφοριών, ήτοι μεταξύ άλλων α) στοιχείων και δεδομένων 

ασφαλιστικών συμβάσεων, οικονομικών όρων ανάληψης κινδύνων και άλλα 

συναφή στοιχεία, συμβάσεων συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών και συμφωνιών 

μεταξύ της Κλινικής  και τρίτων, που συνιστούν Εμπιστευτικές πληροφορίες και 

εμπορικά απόρρητα  της Κλινικής .  

Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί  και να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των ως 

άνω πληροφοριών που αφορούν σε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα και περιέρχονται σε γνώση του ιδίου, προστηθέντων ή 

συνεργατών του κατά την άσκηση της δραστηριότητας, η οποία αποτελεί το 

αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Ειδικότερα, ο Σύλλογος υποχρεούται  να  μην 
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δημοσιεύει, διοχετεύει ή άλλως ανακοινώνει σε τρίτους άμεσα ή έμμεσα, σκόπιμα ή 

ακούσια εν όλω ή εν μέρει οποιαδήποτε από τις Εμπιστευτικές πληροφορίες αλλά 

αντίθετα να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας και 

παράλληλα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην καταστούν 

ουδέποτε γνωστές σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.  

Η Κλινική  δηλώνει ότι γνωρίζει και έχει συμμορφωθεί με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 

2016/679 ΕΕ της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων εφεξής ο Κανονισμός) και τις διατάξεις της ισχύουσας 

ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι έχει λάβει τα 

προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα  του ως άνω Κανονισμού και της ισχύουσας 

ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και στις σχετικές Αποφάσεις/Οδηγίες/Γνωμοδοτήσεις 

της Αρχής κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και τήρησης της 

εμπιστευτικότητας των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του αντισυμβαλλόμενου και 

των προστηθέντων του από απαγορευμένη διάδοση ή επεξεργασία ή πρόσβαση 

τρίτων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των από αυτό συνεργατών και 

προστηθέντων) σε αυτές και εξασφαλίζει ότι το επίπεδο ασφαλείας των 

προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται είναι ανάλογο προς τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της 

παρούσας.  

Η Κλινική  αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων που της παρέχει ο 

Σύλλογος ώστε να παράσχει τις εκάστοτε απαιτούμενες ιατρικές υπηρεσίες  

 

Σε περίπτωση δε, μη τήρησης του παρόντος όρου, ο Σύλλογος υποχρεούται σε 

αποζημίωση της Κλινικής  για κάθε σχετική ζημία του.  

 

Ρητά συμφωνείται ότι ο παρών όρος και οι απορρέουσες από αυτόν υποχρεώσεις 

βαρύνουν το Σύλλογο, τα Μέλη, τους προστηθέντες και τους συνεργάτες του, καθ’ 
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όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, όσον και μετά την, καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο, λήξη αυτής για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 

Ρητά συμφωνείται για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ότι ως τρίτοι δεν 

θεωρούνται τα Μέλη . 

 

                                                         ΑΡΘΡΟ 6- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη της παρούσας έχει αποτραπεί ή καθυστερήσει να 

εκπληρώσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας, ως 

αποτέλεσμα περιστάσεων που δεν υπόκεινται σε εύλογο έλεγχο και χωρίς 

υπαιτιότητα ή ελαφρά αμέλεια, συμπεριλαμβάνοντας (στο βαθμό που υπερβαίνουν 

τέτοιο έλεγχο  αλλά με επιφύλαξη ως προς τη γενικότητα της προβλεπόμενης 

έκφρασης) απεργίες, ανταπεργίες, εργατικές διαφωνίες, θεομηνίες, πόλεμο, 

εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, βανδαλισμούς, , ατύχημα, βλάβη σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις ή σε μηχανήματα, φωτιά, πλημμύρα, θύελλα, δυσκολία ή αυξημένο 

κόστος απόκτησης εργατικού δυναμικού, υλικά, αγαθά ή πρώτες ύλες σε σχέση με 

την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, κάθε Μέρος θα θεωρείται ότι δεν θα έχει 

διαπράξει αθέτηση ή παράβαση βάσει αυτής της σύμβασης, και δεν θα υπόκειται 

σε ζημία ή βλάβη ή αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

τους βάσει αυτής της Σύμβασης, και τέτοιες υποχρεώσεις θα  αναστέλλονται για 

όσο διάστημα και στο βαθμό που μπορεί εύλογα να δικαιολογηθεί από τις 

περιστάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7 –ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα σύμβαση  , συμφωνείται ότι θα 

εισάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι 

συμβαλλόμενοι ορίζουν ως μόνα αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε 

διαφοράς που προέρχεται από την παρούσα σύμβαση. 

 

 

                                                        ΑΡΘΡΟ 8- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία των συμβαλλομένων για τις ανάγκες 

της παρούσας σύμβασης ορίζονται ως αντίκλητοι: 

Για το Σύλλογο ο κ. Βαμβακίδης, Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Δέγλερη, Αθήνα, 

τηλέφωνο 210 - 6449437 

Για το Νοσηλευτήριο ο κ. Τσουγκράνης Δημήτριος, Εμπορική Διεύθυνση, Λ. 

Μεσογείων 107, τηλέφωνο  210 6972395.  

 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάχθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2)  όμοια 

πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων έλαβε κάθε συμβαλλόμενος.  

  

 

    Για τον Σύλλογο                                Για την Κλινική  
     
             
 
 
  Κων. Βαμβακίδης                                                                            Θ. Χαραμής 
          Πρόεδρος                Διευθύνων Σύμβουλος 
     

 
 
 

Γεωργ. Μουτεβελή                                                                             Σπ. Κολιάτσας 
Γενική Γραμματέας      Οικονομικός Διευθυντής 


