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Σας επισυνάπτουμε τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας  των γραφείων των 

Γιατρών του Κόσμου καθώς και τους λογαριασμούς των τραπεζών. 

 

Γραφεία των Γιατρών του Κόσμου 

Αθήνα , Σαπφούς 12 , Πλατεία Κουμουνδούρου, τηλ. 210 3213150 

Πέραμα, Αριστείδου 5 & Ξενοφώντος, τηλ. 210 4414788 

Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 65 , τηλ. 2310 566641, 2315 314206 

Χανιά , Μπόνιαλη 12 , τηλ. 28210 23110 

Πάτρα, Καποδιστρίου 92, τηλ: 2610310366 

Καβάλα,  Καράνου 13, τηλ. 2510 227224 

 

Τράπεζες 

Κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/σμού: 141/29611217 (IBAN: 
GR2701101410000014129611217)  
EUROBANK: Αρ. Λογ/σμού: 00260003010100789826 (IBAN: 
GR9202600030000010100789826) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Αρ. Λογ/σμού: 0103688783 (IBAN: 
GR7007300310000000003688783) 
ALPHA BANK: Αρ. Λογ/σμού: 199-00-2002-002401 (IBAN: 
GR0601401990199002002002401) 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/σμού: 0020 400 307661 (IBAN: 
GR3104306230000020400307661)  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. Λογ/σμού: 5018-005706-640 (IBAN: 
GR0301720180005018005706640)  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/σμού: 001-29534144 (IBAN: 
GR381200010000000029534144) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/σμού: 428/59749064 (IBAN: 
GR7601204280000000059749064)  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ: Αρ. Λογ/σμού: 124932001 (IBAN: 
GR4306900090000000124932001) 
MARFIN EGNATIA BANK: Αρ. Λογ/σμού: 0061274407 (IBAN: 
GR1602802010000000061274407) 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ:Αρ. Λογ/σμού: 00089331894-9 (IBAN: 
GR2609611400000000893318949) 

Μετά την κατάθεσή σας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 210-32.13.150 ώστε να σας 
αποσταλεί η απόδειξη δωρεάς. 



 
 

*    *    * 
 
 

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 
 
 

 
Οι  Γιατροί  του  Κόσμου  Ελλάδας  δημιουργήθηκαν  το  1990  και  αποτελούν  μέρος  του  Διεθνούς 

Δικτύου  των  ΓτΚ  το  οποίο  αποτελείται  από  14  συνολικά  τμήματα  (Γερμανία,  Βέλγιο,  Ισπανία, 

Γαλλία,  Ελλάδα,  Η.Π.Α.,  Ολλανδία,  Πορτογαλία,  Ηνωμένο  Βασίλειο,  Σουηδία,  Ελβετία,  Καναδάς, 

Ιαπωνία  και  Αργεντινή). Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν  μία  γνήσια  ελληνική  οργάνωση  που 

ακολουθεί  το  δικό  της  μονοπάτι  βασιζόμενη  στις  ιδιαιτερότητες  της  Ελλάδας,  διατηρώντας  την 

οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. 

Συμπληρώνοντας 23 χρόνια συνεχούς δράσης το 2013, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί 

στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα 

συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. 

Με  δεκάδες  αποστολές  ανθρωπιστικής  βοήθειας  στην  Ελλάδα  και  σε  αναπτυσσόμενες  χώρες, 

Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

εθελοντικά. 

Περισσότεροι  από  600  εθελοντές  έχουν  βρεθεί  σε  πάνω  από  50  χώρες  του  πλανήτη 

προσφέροντας  ιατρική,  ανθρωπιστική  βοήθεια.  Στη  διάρκεια  όλων  αυτών  των  χρόνων,  έχουν 

πραγματοποιηθεί  αποστολές  ιατρικής  και  ανθρωπιστικής  βοήθειας,  στο  Ιράκ,  το  Λίβανο,  το 

Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, 

την Ουγκάντα, την Τανζανία, την Αλγερία κ.α. 

Στο πεδίο των αποστολών, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

με  στόχο  την  αποτελεσματικότερη  παροχή  ανθρωπιστικής  βοήθειας  στους  πληθυσμούς  που  την 

έχουν ανάγκη. 

Οι Γιατροί  του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία  τους,  τόσο επιχειρησιακή όσο και 

οικονομική,  διοργανώνουν,  στελεχώνουν  και  χρηματοδοτούν  αποστολές  μέσω  του  ελληνικού 

τμήματος.  

 


