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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 
 

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας 
γνωρίσουμε τους κύριους τομείς ενδιαφέροντος της Τράπεζάς μας προκειμένου να 

αξιολογήσετε τη δυνατότητα σύναψης συνεργασίας μαζί μας.  
 

Η Τράπεζα Πειραιώς δύναται να προσφέρει υπηρεσίες προς την Ε.Ο.Ο. τους κατά τόπους 
Οδοντιατρικούς Συλλόγους και τα μέλη τους πανελλαδικά, στους ακόλουθους τομείς: 

 
 

� Ταμειακή Διαχείριση Διαθεσίμων Συλλόγων  & Προνομιακή Τιμολόγηση 
Προθεσμιακών Καταθέσεων 

 
� Υπηρεσίες κίνησης κεφαλαίων για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των πάσης 

φύσεως πληρωμών τόσο της  Ε.Ο.Ο. όσο και των Συλλόγων και των μελών τους 

 
� Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης της  ακίνητης περιουσίας της  Ε.Ο.Ο. και των 

άλλων Συλλόγων 
 

� Μελέτη Ενεργειακής μείωσης κατανάλωσης στα γραφεία της  Ε.Ο.Ο. και των κατά 
τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων πανελλαδικά 

 
� Εξειδικευμένα προϊόντα για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρηματοδότησης των 

Οδοντιάτρων, όπως ενδεικτικά : 
 

� Δάνεια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης που χορηγούνται από την 
Τράπεζα  μέσω της Δράσης του Ταμείου Δανειοδοτήσεων «ΤΕΠΙΧ – 

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», Jeremie και όποια  αντίστοιχα προγράμματα 
ανακοινωθούν μελλοντικά 

� Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό & Κεφάλαιο Κίνησης 

� Πειραιώς Green Επιχειρείν  
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� Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη των μελών των 
Οδοντιατρικών Συλλόγων  σε αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ και 

συγχρηματοδοτόμενα δάνεια γενικής επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό, η 
θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς «Κέντρο Βιώσιμης 
Επιχειρηματικότητας- Εξέλιξη» δύναται να αναλάβει για κάθε αιτούμενο, 
έναντι ενός πολύ χαμηλού τιμήματος, την προετοιμασία του φακέλου της 

μελέτης και της αίτησης  για την κάλυψη του “επενδυτικού και επιχειρηματικού 
σχεδίου” που απαιτούνται από το ΕΤΕΑΝ. 

 
� Δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικής Κάρτας με το λογότυπό της Ε.Ο.Ο. για χρήση όλων 

των Οδοντιάτρων  πανελλαδικά (κατόπιν επιλογής τους)  με συμμετοχή  στα 
εκάστοτε προγράμματα δόσεων & προσφορών που δημιουργεί ή/και  διαχειρίζεται 

η Τράπεζα Πειραιώς και στα ασφαλιστικά προγράμματα 
 

� Εξειδικευμένα προϊόντα για τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων των 

Οδοντιάτρων 
 

� Ομαδικά ή ατομικά εξειδικευμένα Προγράμματα  Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης 
Οδοντιάτρου, Περιουσίας και Επαγγελματικής Στέγης,  Ζωής ή Νοσοκομειακό   

 
� Διάθεση ηλεκτρονικού ΡΟS για συναλλαγές στα Οδοντιατρεία, με ιδιαίτερα 

προνομιακή τιμολόγηση, ήτοι ποσοστό 0,80% ανά συναλλαγή για κάρτες έκδοσης 
όλων των τραπεζών και διαχειριστικό κόστος € 9 μηνιαίως εφόσον το ύψος των 

συνολικών συναλλαγών ανά POS δεν υπερβαίνει τα € 12.000 ετησίως. 
 

� Επιπροσθέτως, η Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να προσφέρει στην Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης ηλεκτρονικών 

πληρωμών με κάρτες,  μέσω της πλατφόρμας Πειραιώς ePOS paycenter. 
 
Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας εξυπηρετείται σήμερα το 65% περ. των 

πληρωμών με κάρτες μέσω του internet στην Ελλάδα, με απόλυτη ασφάλεια και 
αξιοπιστία, ενώ η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται σε κρίσιμες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως όλες οι πληρωμές του ΓΕΜΗ, πολλών 
επιμελητηρίων ανά την χώρα, δήμων και άλλων ΝΠΔΔ. 

 
Πιο συγκεκριμένα, μέσω του portal το οποίο θα δημιουργήσει η Ομοσπονδία για την 

εξυπηρέτηση των μελών όλων των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, θα 
υπάρχει η δυνατότητα ένας οδοντίατρος να προβεί σε πληρωμή των υποχρεώσεών 

του προς τον σύλλογο στον οποίο ανήκει, χρησιμοποιώντας την κάρτα πληρωμής 
Visa ή MasterCard διαθέτει (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) έκδοσης 

οποιασδήποτε τράπεζας, Ελληνικής ή και ξένης. 
 

Ανάλογα με το σε ποιόν σύλλογο ανήκει το εξυπηρετούμενο μέλος, θα γίνεται και η 
πίστωση του ποσού, στον τραπεζικό λογαριασμό του αντίστοιχου συλλόγου.  
 

Η υποδομή του portal θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
κατευθύνσεις που θα παράσχει η Τράπεζα Πειραιώς στην εταιρεία που θα αναλάβει 



 

 

την υλοποίηση του έργου, με τέτοιο τρόπο ώστε εφόσον τεθεί σε παραγωγική 
λειτουργία το portal, να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

Οδοντιατρικοί Σύλλογοι εξυπηρετώντας τις πληρωμές των μελών τους, χωρ
απαιτείται εκ μέρους τους καμία ανάπτυξη ή τεχνική υποδομή. Με την υπογραφή 

της οικείας σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς, θα εκδίδεται για τον εκάστοτε 
σύλλογο ένας «κωδικός οργανισμού» ο οποίος θα παραμετροποιείται στο 

Όταν ο οδοντίατρος εισ
διαθέτει (user name /password

συλλόγου ο οποίος είναι αυτός που θα πιστώνεται το ποσό των συναλλαγών που ο 
συγκεκριμένος οδοντίατρος θα διενεργεί μείον την αν

συναλλαγής. 
 

Όσον αφορά στο μέρος μιας πληρωμής που επιμερίζεται από τον εκάστοτε σύλλογο 
στην Ομοσπονδία, με κάθε πληρωμή που γίνεται από τον οδοντίατρο, θα 
υπολογίζεται αυτόματα το μέρος αυτό. Σε διάστημα που θα οριστεί (π.χ. ανά μήνα)

το σύστημα θα υπολογίζει το ποσό που κάθε σύλλογος θα πρέπει να πιστώνει στον 
λογαριασμό της Ομοσπονδίας. Το ποσό αυτό θα μπορεί να στέλνεται μέσω της 

Winbank, της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, από τον 
εκάστοτε σύλλογο στην Ομο

 
 

      Η Τράπεζα Πειραιώς:  

• έχει πρωταγωνιστική παρουσία στην ελληνική αγορά 
• αποτελεί κύρια επιλογή τραπεζικής συνεργασίας 

• παρέχει στον πελάτη μια διαφοροποιημένη πρόταση φιλικής εξυπηρέτησης, 
βασισμένη στη καινοτομία και στην ποιότητα

• αξιοποιεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και τις 
υποδομές σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά και ομογενοποιημένο λειτουργικά 

περιβάλλον 
• διαθέτει δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών με 778 καταστήματα και 1.800 ΑΤΜ σε όλη 

την Ελλάδα 

Σας ευχαριστούμε και β
χρειασθείτε. 

Με εκτίμηση, 

Στυλιανός Ηλιάδης 

 
 
Senior Director 

Λιανική Τραπεζική Δίκτυα & Καταθέσεις
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την υλοποίηση του έργου, με τέτοιο τρόπο ώστε εφόσον τεθεί σε παραγωγική 
, να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

Οδοντιατρικοί Σύλλογοι εξυπηρετώντας τις πληρωμές των μελών τους, χωρ
απαιτείται εκ μέρους τους καμία ανάπτυξη ή τεχνική υποδομή. Με την υπογραφή 

της οικείας σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς, θα εκδίδεται για τον εκάστοτε 
σύλλογο ένας «κωδικός οργανισμού» ο οποίος θα παραμετροποιείται στο 

Όταν ο οδοντίατρος εισέλθει στο portal με τους κωδικούς πρόσβασης που θα 
password), θα αναγνωρίζεται ως μέλος ενός συγκεκριμένου 

συλλόγου ο οποίος είναι αυτός που θα πιστώνεται το ποσό των συναλλαγών που ο 
συγκεκριμένος οδοντίατρος θα διενεργεί μείον την αναλογούσα προμήθεια 

Όσον αφορά στο μέρος μιας πληρωμής που επιμερίζεται από τον εκάστοτε σύλλογο 
στην Ομοσπονδία, με κάθε πληρωμή που γίνεται από τον οδοντίατρο, θα 
υπολογίζεται αυτόματα το μέρος αυτό. Σε διάστημα που θα οριστεί (π.χ. ανά μήνα)

το σύστημα θα υπολογίζει το ποσό που κάθε σύλλογος θα πρέπει να πιστώνει στον 
λογαριασμό της Ομοσπονδίας. Το ποσό αυτό θα μπορεί να στέλνεται μέσω της 

, της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, από τον 
εκάστοτε σύλλογο στην Ομοσπονδία. 

έχει πρωταγωνιστική παρουσία στην ελληνική αγορά  
αποτελεί κύρια επιλογή τραπεζικής συνεργασίας  

παρέχει στον πελάτη μια διαφοροποιημένη πρόταση φιλικής εξυπηρέτησης, 
βασισμένη στη καινοτομία και στην ποιότητα 

ί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και τις 
υποδομές σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά και ομογενοποιημένο λειτουργικά 

διαθέτει δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών με 778 καταστήματα και 1.800 ΑΤΜ σε όλη 

Σας ευχαριστούμε και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

Λιανική Τραπεζική Δίκτυα & Καταθέσεις 
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