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Λιγα Λόγια αΠό την συντακτικη εΠιτρόΠη
Συνάδελφοι, 
Ο παρών Οδηγός αποτελεί βελτιωμένη έκδοση του πρώτου Οδηγού που είχαμε κυκλοφορήσει, πρώτοι από όλους τους Συλλόγους, τον Νοέμβριο του 2011. 
Είναι μια προσπάθεια του Συλλόγου μακρόχρονη, κουραστική, επίμονη και μοναδική, θεωρώντας ότι έπρεπε και πρέπει να βρεθούν λύσεις στα θέματα υγείας ως 
προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. 
Πιστεύουμε ότι θα τύχει της προσοχής και της σχετικής επιμέλειάς σας. 
Η προσπάθεια βέβαια δεν σταματάει εδώ, συνεχίζεται όλο και πιο δυναμικά. 
Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ. 
Ο Οδηγός περιέχει – εκτός από την Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη μέσω της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και τις προσφορές του Πολυϊατρείου του Συλλόγου Προσωπικού 
ALPHA BANK και της Κάρτας Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ – όλα τα Νοσοκομεία με τα οποία ο Σύλλογος έχει υπογράψει ειδικές συμφωνίες, για παροχές που αφορούν όχι 
μόνο τα μέλη του, αλλά και τους συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς και παιδιά). 
Οι προσφορές στα Νοσοκομεία παρέχονται με την επίδειξη της Οικογενειακής Κάρτας Μέλους, εκτός από τα Νοσοκομεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΓΕΙΑ και ΜΕΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΑΝ, για τα οποία έχουν γίνει ονομαστικές κάρτες και έχουν σταλεί σε όλα τα μέλη ή θα σταλούν εν καιρώ σε νέα μέλη. 
 
Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να αφαιρέσουν από την εφημερίδα το ένθετο αυτό, να το φυλάξουν επιμελώς και να ανατρέχουν στις σελίδες του, 
οποτεδήποτε το χρειαστούν. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι λιγοστές οι φορές που θα το χρησιμοποιήσουν.
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όμαΔικη ασΦαΛιστικη καΛυΨη ΠρόσΩΠικόυ
μεσΩ αχα ασΦαΛιστικησ (εγκυκΛιόσ αρIΘ. 264/2013)

(Οι προηγούμενες σχετικές Εγκύκλιοι αριθ. 389/30.10.2008, 69/7.3.2001 και 165/19.7.1999 παύουν να ισχύουν.)
Η Τράπεζα, σε εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για τη μέριμνα και στήριξη των Εργαζομένων και των οικογενειών τους, παρέχει, από την 1.1.2014, δωρεάν σε όλο το Προσωπικό, Πρόγραμ-
μα Ομαδικής Ασφαλίσεως Ζωής και Υγείας σε συνεργασία με την εταιρία AXA Ασφαλιστική Α.Ε. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα, 
σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω.
Νέες ρυθμίσεις με ισχύ από 1.1.2014:
1. Εντάσσονται στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ζωής, Ανικανότητας και Νοσοκομειακής Περιθάλψεως και οι εν ενεργεία Υπάλληλοι που προέρχονται από την πρώην Εμπορική 

Τράπεζα καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Οι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.
2. Οι εκ του Συμβολαίου προβλεπόμενες ασφαλιστικές καλύψεις διακόπτονται με τη συνταξιοδότηση.
3. Διαμορφώνονται, με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία και εξυπηρέτηση του συνόλου των ασφαλιζομένων Υπαλλήλων, οι καλύψεις του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Ποιους καλύπτει η ασφάλεια

Η ασφαλιστική κάλυψη για αποζημίωση εξόδων νοσοκομειακής περιθάλ-
ψεως από ατύχημα ή/και ασθένεια περιλαμβάνει:
1. Το σύνολο των Εργαζομένων της Τραπέζης που έχουν σύμβαση πλήρους και μόνιμης 

απασχολήσεως και τα προστατευόμενα μέλη τους, δηλαδή τον/τη σύζυγο και τα παιδιά 
ηλικίας από 30 ημερών έως 19 ετών ή 23 ετών, εφόσον σπουδάζουν και είναι άγαμα. 
Η έννοια «προστατευόμενο μέλος» σημαίνει ότι οι σύζυγοι και τα τέκνα δεν εργάζο-
νται και είναι οπωσδήποτε ασφαλισμένοι στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας του 
Υπαλλήλου.

2. Τους ήδη καλυπτομένους από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της εταιρίας ΑΧΑ 
Ασφαλιστική Α.Ε. ως προς το σκέλος της Νοσοκομειακής Περιθάλψεως Συνταξιούχους 
και τους Υπαλλήλους που θα συνταξιοδοτηθούν έως την 31.12.2013, καθώς και τον/
τη σύζυγό τους, εφόσον δεν εργάζεται και θεωρείται προστατευόμενο μέλος από τον 
Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται από την ασφάλι-
ση Συνταξιούχοι που μετά τη συνταξιοδότησή τους έχουν αναλάβει εργασία σε άλλο 
εργοδότη ή έχουν ατομική επιχείρηση. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου Υπαλ-
λήλου ή Συνταξιούχου, τα προστατευόμενα μέλη τους συνεχίζουν να καλύπτονται με 
τις εκάστοτε παροχές της νοσοκομειακής περιθάλψεως, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις.

Παροχές της ασφαλιστικής καλύψεως
1. Επιστροφή εξόδων νοσοκομειακής περιθάλψεως από ατύχημα ή ασθέ-

νεια για νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική
Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των εξόδων νοσοκομειακής περιθάλψεως είναι η 
υποχρεωτική κάλυψη από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας του ασφαλισμένου. Στην 
περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται επί της διαφοράς που προκύπτει από 
την αφαίρεση κάθε παροχής, από όπου και αν προέρχεται (ιδιωτική ασφάλεια), μέχρι του 
ανωτάτου ορίου της παροχής των Ευρώ 17.000. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι Υπάλληλοι της 
Τραπέζης καλύπτονται από την ασφάλιση, αφού αποκτήσουν δικαίωμα περιθάλψεως από 
τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας.
Ο κάθε ασφαλισμένος λαμβάνει το 80% των αναποζημίωτων εξόδων του και μέχρι του 
ποσού των Ευρώ 17.000 ανά έτος, σε περίπτωση που εισαχθεί σε ιδιωτικό νoσoκoμείo, 
συμβεβλημένο με τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας ή του παρασχεθούν πρώτες βο-
ήθειες σε εξωτερικά ιατρεία νoσoκoμείoυ λόγω ασθενείας ή ατυχήματος και εφόσον κά-
νει χρήση της ΒA θέσεως του τιμολογίου του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύθηκε. Για 
έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό, για τις περιπτώσεις ή για το μέρος του κόστους που δεν 
καλύπτεται από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας (κατόπιν προσκομίσεως σχετικής 
βεβαιώσεως), το ανώτατο ημερήσιο όριο για δωμάτιο και τροφή δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
το 2% του ανώτατου ορίου παροχής των Ευρώ 17.000, ήτοι Ευρώ 340 ημερησίως.
Σε περίπτωση που o ασφαλισμένος δικαιούται ΒA θέσεως νοσηλείας και κάνει χρήση Α’ 
θέσεως ή ανώτερης στην Ελλάδα και για οποιαδήποτε αιτία, από το σύνολο των εξόδων 
που θα υποβάλει προς αποζημίωση, θα του αποδοθεί το 50%.

Έξοδα που αποζημιώνονται είναι:
• Δωμάτιο και διατροφή
• Έξοδα τοκετού και αποβολής
• Αμοιβές ιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου, κ.λπ.)
• Άνοιγμα χειρουργείου, φάρμακα, μικροβιολογικές αναλύσεις, διαγνωστικές εξετάσεις 

εντός του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αμοιβές νοσοκόμων
• Μεταφορά με νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο
• Μεταγγίσεις αίματος
• Απλοί ή γύψινοι επίδεσμοι, νάρθηκες
• Έξοδα φυσιοθεραπείας κατά την παραμονή στο Νoσoκoμείo
• Νευροψυχικές ασθένειες με ανώτατο όριο νοσηλείας 30 ημέρες ετησίως.
Σημείωση: Έξοδα όπως ενοικίαση τηλεοράσεως, τηλεφωνήματα, συνοδός κ.λπ. δεν απο-
ζημιώνονται.

Εξαιρέσεις νοσοκομειακής περιθάλψεως
• Η ανωτέρω ασφάλιση εξαιρεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες ασφαλιστικούς όρους, κά-

ποιες αιτίες προκλήσεως ατυχήματος ή ασθενείας που οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς, 
απρόβλεπτους παράγοντες π.χ. ατυχήματα ή ασθένειες που προκαλούνται από μεγά-
λης εκτάσεως φυσικές καταστροφές, καθώς και περιπτώσεις που προκαλούνται από 

χρήση ναρκωτικών ή άλλων τοξικών ουσιών ή επικίνδυνων αθλημάτων (π.χ. αγώνες 
ταχύτητας, καταδύσεις με αναπνευστικές συσκευές).

• Η ασφάλιση δεν περιλαμβάνει αποζημίωση που αφορά προληπτικό έλεγχο υγείας, 
γενικές διαγνωστικές εξετάσεις, προεγχειρητικές εξετάσεις εκτός του νοσοκομείου πλην 
των περιπτώσεων που δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εντός, έλεγχο της ικανότητας 
για τεκνοποίηση και έξοδα εξωσωματικής γονιμοποιήσεως, θεραπεία oδόντων, αισθη-
τικές επεμβάσεις και θεραπείες, θεραπεία για διαθλαστικές ανωμαλίες των ματιών και 
δαπάνες για αγορά ή επισκευή βοηθητικών συσκευών.

• Επίσης, το συμβόλαιο δεν καλύπτει τις εκ γενετής παθήσεις και τις επιπλοκές αυτών 
ή τις ασθένειες που προϋπάρχουν των 30 ημερών που είναι το κατώτερο όριο ηλικίας 
εισαγωγής στην ασφάλιση.

2. Νοσοκομειακό/Χειρουργικό επίδομα για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκο-
μείο ή κλινική

Το νοσοκομειακό/χειρουργικό επίδομα καταβάλλεται για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο 
ή κλινική και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Το νοσοκομειακό επίδομα αφορά 
ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ για κάθε ημέρα παραμονής σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλι-
νική, ενώ το χειρουργικό επίδομα καταβάλλεται στους ασφαλισμένους που υποβλήθηκαν 
σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Το ύψος του επιδόματος 
είναι ανάλογο της σοβαρότητας της επεμβάσεως, όπως αυτή κατατάσσεται σε δεδομένους 
ασφαλιστικούς πίνακες:

Διαδικασία – απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την αποζημίωση νοσηλείας σε δημόσιο/ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική, ο ασφαλισμέ-
νος αποστέλλει απευθείας ο ίδιος, με συστημένη αλληλογραφία, στην ΑΧΑ Ασφαλιστική 
Α.Ε. τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
1. Συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα Έντυπο (βλ. ιστοσελίδα).
2. Πρωτότυπες αποδείξεις (τιμολόγια νοσοκομείου, αποδείξεις ιατρών κ.λπ.).
3. Πρωτότυπη Βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα περί καλύψεως μέρους της δαπά-

νης από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας.
4. Εισιτήριο και εξιτήριο ή αντίγραφα επικυρωμένα από το νοσοκομείο.
5. Λεπτομερή ιατρική γνωμάτευση, ιδιαιτέρως εάν κατά τη διάρκεια νοσηλείας υπήρξε 

χειρουργική επέμβαση.
6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Ασθενείας, όπου φαίνονται τα στοιχεία 

του ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική δεν απαιτείται η 
προσκόμιση των ανωτέρω υπό (2) και (3) δικαιολογητικών.
Στις περιπτώσεις που η νοσηλεία γίνεται στο εξωτερικό, απαραίτητη είναι η θεώρηση των 
εξόδων από το ελληνικό προξενείο της χώρας όπου πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα, καθώς 
και η μετάφραση των αποδεικτικών από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυν-
ση:

ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 48

115 28 ΑΘΗΝΑ
Τμήμα Ομαδικών Αποζημιώσεων

Αρμόδιος: κ. Μάνος Μυλωνάκης (τηλ. 210726 8573)
Η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. εκδίδει και αποστέλλει στον κυρίως ασφαλισμένο βεβαίωση για την Εφορία, 
για το αναπoζημίωτo υπόλοιπο εξόδων.

Μικρή €150
Μεσαία €300
Μεγάλη €440
Πολύ Μεγάλη €1.030
Εγκεφαλικά / Καρδιολογικά €735

Υπογραμμίζεται ότι η αποζημίωση με τη μορφή επιδόματος πα-
ρέχεται για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική και με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν προσκομισθεί άλλα έξοδα προς απο-
ζημίωση που να αφορούν τη συγκεκριμένη νοσηλεία, μέχρι του 
ανωτάτου ορίου των 17.000 ευρώ ετησίως.



4

Στο χάος του EOΠYY, στις καθυστερήσεις και τις πολύμηνες αναμονές, ο Σύλλογος Προσωπικού ALPHA BANK δίνει τη δική του απάντηση, καλύπτοντας όλα τα θέματα υγείας των συνα-
δέλφων μελών του Συλλόγου και των οικογενειών τους, με συνεργασίες με αναγνωρισμένους ιατρούς που διαθέτουν πολυετή πείρα στο χώρο της υγείας και τα καλύτερα και μεγαλύτερα νοσοκομεία της 
χώρας. Tηρώντας όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα και τον κώδικα ιατρών, ο κάθε συνάδελφος και η οικογένεια του έχει λύση σε κάθε πρόβλημα υγείας. Η συγκέντρωση στοιχείων, η ηλεκτρονική καταγραφή, 
η εκτύπωση καρτών, η συντήρηση του call canter, οι χώροι που στεγάζουν τα ιατρεία και ο εξοπλισμός έγιναν αποκλειστικά με έξοδα του Συλλόγου, χωρίς καμία επιβάρυνση των μελών του.
Ο Σύλλογος Προσωπικού ALPHA BANK διατηρεί δύο Πολυιατρεία σε Αθήνα (Ιπποκράτους 23, 3ος όροφος) και Θεσσαλονίκη (Βενιζέλου 24, 6ος όροφος) ενώ σύντομα, θα δημιουργηθεί 
και τρίτο Πολυιατρείο στην πόλη της Πάτρας.

Τηλεφωνικό Κέντρο για πληροφορίες και ραντεβού (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα): 210 520 1800

ΠΑΡΟΧΕΣ
4 Εξέταση από έμπειρους ιατρούς με κόστος MONO €5 ή €10, 

ανάλογα με την ειδικότητα, με απόδειξη ιατρού
4 Συνταγογράφηση EOΠYY
4 Δωρεάν επανεξέταση
4 RV μέσα σε 48 ώρες
4 Συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων - 

με συμμέτοχη MONO 5%, αντί του 15% του EOΠYY
4 Επείγουσα Nοσηλεία
4 Προγραμματισμένη Nοσηλεία

Οδοντιατρική φροντίδα
Mε ενιαίες τιμές σε όλο το δίκτυο, προτεινόμενες από τον EOΠYY 
και δύο ΔΩΡΕΑΝ καθαρισμούς το χρόνο, στον συμβεβλημένο 
οδοντίατρο της περιοχής σας.

Oφθαλμιατρική Φροντίδα
Πλήρης Oφθαλμολογικός έλεγχος μόνο με €20.

Φυσικοθεραπείες
Φυσικοθεραπευτικές πράξεις με τιμές EOΠYY

Λοιπές εξετάσεις
Kατ’ οίκον ψηφιακές ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα, triplex και 
γνωμάτευση στον ίδιο χρόνο. Mε τις χαμηλότερες προσφερόμενες 
τιμές

EΠEIΓOYΣA NOΣHΛEIA
Απευθυνθείτε σε ένα από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία.
Eνημερώστε το Πολυϊατρείο μέσα σε 48 ώρες στο 2105201800.
ΠPOΓPAMMATIΣMENH NOΣHΛEIA
H κάρτα μέλους συνδυάζει τις παροχές του EOΠYY και τη χρήση του 
ομαδικού ασφαλιστηρίου της AXA. H χρήση της EΞAΣΦAΛIZEI μηδε-
νική συμμετοχή για νοσηλεία (αμοιβές ιατρών, φάρμακα, ειδικά υλικά, 
νοσήλια) μέχρι του ποσού των €17.000 ετησίως. Σε νοσηλεία πέραν 
των €17.000 προσφέρεται έκπτωση 20%στην ιδιωτική συμμετοχή του 
μέλους μας. Παράδειγμα: Για νοσηλεία ύψους €20.000 – τα €17.000 
καλύπτονται στο σύνολό τους, στο υπόλοιπο ποσό των €3.000 πα-
ρέχεται έκπτωση 20% δηλ. το μέλος του Συλλόγου καταβάλει μόνο το 
ποσό των €2.400.
NOΣOKOMEIA
1) YΓEIA
2) MHTEPA
3) ΛHTΩ
4) MEDITERRANEO
5) ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN
6) AΓ. ΛOYKAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ
7) DOCTORS’ HOSPITAL
H κάρτα ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται αυτόματα για τα 
μέλη του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK. Για ερωτήσεις 
και διαδικασίες καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο του Πολυιατρείου 
2105201800.

κατανόμη αρμόΔιότητΩν
ανα Φόρεα υγειασ
(εόΠυυ – ταυτεκΩ)

όΔόντιατρόσ
Ο Σύλλογος εξασφάλισε την συνεργασία με τον Χειρούργο Οδοντίατρο κ. Αντ. Λιαμή.
Έτσι τα μέλη του Συλλόγου και τα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να απολαμβάνουν 
οδοντιατρικές εργασίες υψηλού επιπέδου με προνομιακούς όρους, δωρεάν παροχές κα-
θώς και οδοντιατρικές εργασίες με πολύ χαμηλό ανταγωνιστικό κοστολόγιο, επισκεπτό-
μενοι το ιατρείο του κ. Αντ. Λιαμή. Πιστεύουμε με τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος 
η συνεργασία αυτή να επεκταθεί σύντομα σε όλη τη χώρα. 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
1. Εξέταση ασθενούς στο ιατρείο. 
2. Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση.
3. Καθαρισμός δοντιών δύο φορές το χρόνο 
4. Οδηγίες στοματικής υγιεινής.
5. Προληπτικός έλεγχος μαλακών μορίων στόματος. 
6. Έγκαιρη εντόπιση προ-καρκινικών καταστάσεων. 
7. Αφαίρεση παλαιάς προσθετικής εργασίας. 
8. Ενδοστοματικές λήψεις με INTRAORAL FOTOCAMERA. 
9. Ακτινογραφία ενδοστοματική-οπισθομυλική. 
10. Σχεδιασμός οδοντιατρικής θεραπείας.

Ιπποκράτους 34, 10679 Αθήνα, τηλ. 2103623823, κιν. 6944147707 

ΤΑΥΤΕΚΩ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
1. Επίδομα ασθενείας 
2. Επίδομα κυοφορίας, λοχείας, θηλασμού 
3. Επίδομα συμπαράστασης 
4. Έξοδα κηδείας 
5. Κατασκηνώσεις 

Σχετικά με τον Κανονισμό ΤΑΥΤΕΚΩ μπορείτε 
να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Νο 4 από 
την Ιστοσελίδα μας (www.ssalpha.gr)/Mέσα 
επικοινωνίας/Οδηγός Συνταξιούχου

ΕΟΠΥΥ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (χρηματικά ποσά)
1. Γυαλιά – φακοί επαφής 
2. Ακουστικά βαρηκοΐας 
3. Λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, εργοθε-

ραπείες, ψυχοθεραπείες
4. Προϊόντα ειδικής διατροφής 
5. Αποκλειστικές νοσοκόμες 
6. Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (καθετήρες, 

ταινίες σακχάρου κλπ) 
7. Λουτροθεραπείες-Αεροθεραπείες 

8. Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών 
9. Ορθοπεδικά είδη
10. Αναπνευστικές συσκευές, οξυγονοθερα-

πείες
11. Πρόσθετα είδη
Σχετικά με τον Κανονισμό ΕΟΠΥΥ μπορείτε 
να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Νο 2 από 
την Ιστοσελίδα μας (www.ssalpha.gr)/Mέσα 
επικοινωνίας/Οδηγός Συνταξιούχου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1) Mητέρα - Oμίλου Yγεία
2) Yγεία Net - Oμίλου Yγεία (Hilton - Περιστέρι)
3) Λευκός Σταυρός Aθηνών
4) Άγιος Λουκάς - Θεσσαλονίκη
5) Oφθαλμολογικό Kέντρο Aθηνών
6) Aκτινοαπεικόνιση - Kαλλιθέα
7) Medimall - Πύργος Aθηνών
8) Aξονική Aθηνών
9) Σύγχρονος Aσκληπιός - Aλιμος
10) Διαγνωστικά Σακαρέλλος
11) N.Eρυθραία & Aγ. Στέφανος
12) Διαγνωστικά Παπανδρέου - Πολυτεχνείο
13) Kοσμοϊατρική AE - Πατήσια
14) Διαγνωστικό Πανόπουλος - Aχαρναί
15) Aπεικονιστική Xαλάτση - Πειραιάς
16) Medicall - N. Mάκρη & Pαφήνα
17) Iατρική Mεγάρων AE
18) Iατρική Euromedica – Aσπρόπυργος
19) Iωνία Iατρική AE – Eλευσίνα
20) Iωνά Euromedica - Kόρινθος
21) Οδοντιατρικό Κέντρο Athens Dental Care
22) Γαληνός Διαγνωστικό Κέντρο - Παγκράτι
23) Ιατρική Πρόληψη - Καλλιθέα

Σημειώνουμε ότι από το Πολυϊατρείο τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης, μπορούν να εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι - μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK, καθώς και τα μέλη της 
οικογένειάς τους που αναφέρονται στο βιβλιάριο ασθενείας αφού συμπληρώσουν την σχετική αίτηση. Στην περίπτωση που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει η αίτηση εγγραφής να συνοδεύεται από 
αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας του συνταξιούχου, στο οποίο αναγράφονται τα προστατευόμενα μέλη. Επίσης μπορούν να εξυπηρετούνται συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή οι σύζυγοι συντα-
ξιούχων μελών του Συλλόγου μας, αφού συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και σε εμφανές σημείο να αναγράφουν την συγγένεια με το μέλος του Συλλόγου μας, και καταθέσουν 
το ποσό των 10€ στον υπ’ αριθμ. GR 74 0140 1010 1010 02002 012444 τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου. Σε εύλογο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι θα λάβουν την ονομαστική κάρτα του Πολυϊατρείου.  
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Τι είναι η Κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
Κάρτα Υγείας Ειδικών Προνομίων και Παροχών στα Μεγαλύτερα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια και 
Διαγνωστικά Κέντρα της Χώρας.
Συντονίζει ένα Πανελλαδικό Δίκτυο 2500 γιατρών όλων των ειδικοτήτων καθώς 
και ένα Οδοντιατρικό Δίκτυο σε όλη την Ελλάδα που προσφέρει στα μέλη της κάρτας 50% 
έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες.
* Η ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Με ένα τηλεφώνημα στην 24ωρη Γραμμή Υγείας 801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέω-
ση) & 210-41-30077 (από κινητό) μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό που επιθυ-
μείτε στην περιοχή που κατοικείτε ή βρίσκεστε.

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε όλους ΧΩΡΙΣ περιορισμό στην ΗΛΙΚΙΑ, στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ή στο 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 
Μέλος της ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ μπορεί να είναι ένα νεογέννητο έως και ένας υπερήλικας με σοβαρά 
προβλήματα υγείας.

Πόσα άτομα μπορεί να καλύψει 
• ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ - Καλύπτει 1 άτομο, το κύριο μέλος της κάρτας.
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ - Καλύπτει έως 10 άτομα, το/τη σύζυγο, τα 

παιδιά και τους ηλικιωμένους γονείς των 2 συζύγων.
Η μόνη κάρτα της αγοράς που καλύπτει, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ, το/τη 
σύζυγο και τα παιδιά έως 30 ετών εφόσον δεν έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια.
ΜΟΝΟ η κάρτα ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ καλύπτει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ και τους ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟ-
ΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού.

Γιατί είναι απαραίτητη 
• ΓΙΑΤΙ μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την Δημόσια ή Ιδιωτική Ασφάλιση που 

έχετε
• ΓΙΑΤΙ είναι γρήγορη, οικονομική κι αξιόπιστη λύση παρακολούθησης της υγείας σας
• ΓΙΑΤΙ προσφέρει μοναδικά προνόμια και παροχές στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Νοσοκομεία 

& Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας
• ΓΙΑΤΙ συνεργάζεται με ένα Πανελλαδικό Δίκτυο 2500 Γιατρών όλων των Ειδικοτήτων κι 

ένα καταξιωμένο Οδοντιατρικό Δίκτυο σε όλη την Ελλάδα
• ΓΙΑΤΙ νιώθετε ασφάλεια και σιγουριά αφού εξασφαλίζετε αξιοπρεπή παρακολούθηση της 

υγείας σας για εσάς και την οικογένειά σας.
• ΓΙΑΤΙ καλύπτει εσάς, το/τη σύζυγό σας και τα παιδιά σας μέχρι 30 ετών.
• ΓΙΑΤΙ είναι η μόνη κάρτα που καλύπτει και τους ηλικιωμένους γονείς και των δύο συζύγων 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
• ΓΙΑΤΙ απευθύνεται σε 

όλους, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, κατάστασης 
υγείας και ιατρικού 
ιστορικού

• ΓΙΑΤΙ διαθέτει 24ωρη 
Γραμμή Υγείας, 801-
11-22277 (από σταθερό 
αστική χρέωση), 210-
41-30077 (από κινητό) 
η οποία προσφέρει ια-
τρικές συμβουλές αλλά 
και κατευθύνσεις για την σωστή κι αποδοτική χρήση της κάρτας σας

• ΓΙΑΤΙ είναι η κάρτα με το πιο οικονομικό τιμολόγιο της αγοράς που συγχρόνως αναβαθ-
μίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της με νέες δυναμικές και πρωτοποριακές καλύψεις

Το κόστος
• H Ατομική Κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ στοιχίζει 50€ ετησίως.
• Η Οικογενειακή Κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ στοιχίζει 78€ ετησίως για 10 μέλη της οικο-

γένειάς σας.

24ωρη Γραμμή Υγείας 
801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέωση) 210-41-30077 (από κινητό)

Η Γραμμή Υγείας της κάρτας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ είναι στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο 365 μέρες 
το χρόνο, γιορτές και αργίες. Με ένα απλό τηλεφώνημα μπορείτε: 
• Να έχετε ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού
• Να ενημερωθείτε για τους Παρόχους Υγείας της κάρτας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
• Να κλείσετε Ραντεβού με την ειδικότητα γιατρού που ενδιαφέρεστε στην περιοχή που 

κατοικείτε ή βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή

Με ένα απλό τηλεφώνημα μπορείτε: 
• Να έχετε ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού
• Να ενημερωθείτε για τους Παρόχους Υγείας της κάρτας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
• Να κλείσετε Ραντεβού με την ειδικότητα γιατρού που ενδιαφέρεστε στην περιοχή που κα-

τοικείτε ή βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή

καρτα υγειασ «εΛευΘερασ»

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ALPHA BANK σε συνεργασία με 
τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών σας προσφέρουν δωρεάν την 
Κάρτα Υγείας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, η οποία παρέχει 
τα παρακάτω προνόμια.
• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες 

γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του 
Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρούργο 
σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσα-
λονίκη και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό 
Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στο Παιδιατρικό Κέντρο 
του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το 
24ωρο, 365 μέρες το χρόνο έναντι συμβολικού αντιτίμου 
25 ευρώ / επίσκεψη.

• Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες στα νοσοκομεία του Ομί-
λου (Δευτέρα – Παρασκευή με τηλεφωνικό ραντεβού)

• Έκπτωση 35% σε Διαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά 
ιατρεία Νοσοκομείων του Ομίλου, με την ποιότητα και την 
αξιοπιστία που εγγυάται ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

• Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS). 
Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του 
Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονί-
κης. Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία EMS είναι η μοναδική 
στην Ελλάδα πιστοποιημένη με ISO-9001:2008.

• Δωρεάν χρήση Συντονιστικού Κέντρου για παροχή ιατρι-
κών συμβουλών, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο 
στο τηλέφωνο 210.62.88.090.

• Προνομιακές Τιμές σε check –up για άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά (basic, premium, παιδικό).

• Σε περίπτωση Νοσηλείας σε όλα τα Νοσοκομεία του 
Ομίλου, είναι δυνατή η πίστωση μέχρι 40 ημέρες των 
λογαριασμών των νοσηλευόμενων, προκειμένου να μην 
εκταμιεύετε δικά σας χρήματα για την αποπληρωμή των 
νοσηλίων. Επίσης, σε περίπτωση νοσηλείας, παρέχεται 
η δυνατότητα χρήσης ΕΟΠΥΥ σε όλες τις κλινικές του 
Ομίλου.

Οι παραπάνω παροχές ισχύουν και για τα μέλη 
των οικογενειών σας (σύζυγο, παιδιά).
Επίσης ισχύουν και για το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο 
Μαρούσι και το Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκα-
νικού Θεσσαλονίκης, τις μοναδικές ουσιαστικά πλήρεις και 
ολοκληρωμένες Παιδιατρικές Κλινικές.
Όλες οι παροχές ισχύουν με την επίδειξη της ονομαστικής 
κάρτας υγείας, που λαμβάνετε. Είναι ο μοναδικός φορέας 
στην Ελλάδα που μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες υγείας καλύπτοντας όλο το Λεκανοπέδιο της Αττι-
κής και στη Θεσσαλονίκη σε συνολικά πέντε σημεία:

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & 
ΠΑΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ: 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5,7 - ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 - ΤΗΛ.: 210-6198100
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ:  
ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1 - ΑΘΗΝΑ 11525 - ΤΗΛ.: 210-6974000
• ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ:  
ΑΡΕΩΣ 36 - Π. ΦΑΛΗΡΟ 17562 - ΤΗΛ.: 210-9892100
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:  
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12132-  
ΤΗΛ.: 210-5799000
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 
 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10 - ΠΥΛΑΙΑ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57001 - ΤΗΛ.: 2310-400000 
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Το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο ιδρύ-
θηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το Νοσοκομείο είναι ένα σύγχρονο Ίδρυμα, που προσφέρει σημαντικότατο 
κοινωνικό έργο στους τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Τα τμήματα που περιλαμβάνει είναι  τα εξής:
Χειρουργικό • Καρδιοχειρουργικό • Θωρακοχειρουργικό • Αναισθησιολογικό • Αγγειοχειρουργικό • Ορθοπεδικό Νευ-
ροχειρουργικό • ΩΡΛ • Οφθαλμολογικό • Γναθοχειρουργικό • Γυναικολογικό • Ουρολογικό • Πλαστικής χειρουργικής

ΙΑΤΡΕΙΑ
• Προβλέπεται επιβάρυνση 5 ευρώ για συνταγογράφηση φαρμάκων.
• Επισκέψεις στα Τακτικά Ιατρεία (κατόπιν ραντεβού) με χρέωση 20 ευρώ (Ο 

ιατρός μπορεί να γράψει διαγνωστικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ αν κριθεί απα-
ραίτητο).

• Κόστος επίσκεψης σε διευθυντή 50 ευρώ.
• Επισκέψεις στα Επείγοντα Περιστατικά δωρεάν (24 ετησίως ανά άτομο).
• Για τρεις μήνες μετά το πέρας της νοσηλείας 2 δωρεάν επισκέψεις μετεγχειρη-

τικής παρακολούθησης από τον θεράποντα ιατρό.
• ΦΕΚ (Κρατικό τιμοκατάλογο) στην εκτέλεση Μαγνητικής Τομογραφίας, Αξονι-

κής Τομογραφίας και Triplex (σε περίπτωση μη συνταγογραφημένου παραπε-
μπτικού).

• Για τις υπόλοιπες εξετάσεις προτείνεται ΦΕΚ+35% (σε περίπτωση μη συντα-
γογραφημένου παραπεμπτικού).

• Έκπτωση 15% στις Ιατρικές Πράξεις (εξαιρούνται φάρμακα και υγειονομικό 
υλικό.)

• Ειδικές τιμές σε οδοντιατρικές πράξεις.
• Check up σε προνομιακές τιμές.

ΠΡΟΣβΑΣΗ
Με το μετρό (Μπλε Γραμμή) 
στη στάση Πανόρμου ή Κατε-
χάκη και με το λεωφορείο (Α5) 
στη στάση Ντυνάν.

Το Νοσοκομείο αφού ξεπέρασε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε ξεκίνησε με την πρώτη συμφωνία με Συλλόγους από τον Σύλλογό μας. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν 
η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων με 5 ευρώ.
Οι Συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό Κέντρο του Νοσοκομείου 2106972000 και να συνδεθούν με το αντίστοιχο τμήμα που τους ενδιαφέρει για ραντεβού. Κατά την 
προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία οι Συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτός από το βιβλιάριο Υγείας και την Οικογενειακή Κάρτα Μέλους του Συλλόγου.
Η συνεργασία προβλέπει ακόμη και την απορρόφηση του 20%, δηλ. της διαφοράς που προκύπτει από το Νοσοκομειακό Συμβόλαιο με την ΑΧΑ Ασφαλιστική. Π.χ. για νοσηλεία ύψους 
20.000 ευρώ, τα 17.000 ευρώ καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της ΑΧΑ και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ από το Νοσοκομείο.
Για την εξυπηρέτηση των μελών μας θα ισχύει το ωράριο του Νοσοκομείου.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ
• Θα πραγματοποιείται σε θέση ανώτερη αυτής που καλύπτει ο κύ-

ριος ασφαλιστικός φορέας και θα γίνεται έκπτωση 20% στο ποσό 
που θα καταβάλλει ο ασθενής (εξαιρούνται φάρμακα, υλικά προνο-
μιακά πακέτα νοσηλείας).

• Προβλέπεται ακόμη και η απορρό-
φηση του 20%, δηλ. της διαφοράς 
που προκύπτει από το Νοσοκομει-
ακό Συμβόλαιο με την ΑΧΑ Ασφαλι-
στική.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
• Σε περίπτωση Εξωτερικού Ασθενούς 

το κόστος είναι 50 ευρώ (περιοχή 
Αθηνών και Προαστίων).

• Σε ενδεχόμενη νοσηλεία το ασθενο-
φόρο παρέχεται δωρεάν (περιοχή 
Αθηνών και Προαστίων).

Η Οικογενειακή Κάρτα Προνομίων Ομίλου ΥΓΕΙΑ δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα Νοσοκομεία και στα Διαγνωστικά Κέντρα του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ με τα παρακάτω ειδικά προνόμια: 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑ
24ωρη εφημερία 365 ημέρες το χρόνο από τους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερι-
κών ιατρείων (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) έναντι του συμβολι-
κού αντιτίμου 20 ευρώ. 
Έκπτωση 20% στις Ιατρικές επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού) στις μη εφημερεύουσες 
ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων. 
Παίδων – ΜΗΤΕΡΑ
24ωρη εφημερία 365 ημέρες το χρόνο από τους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερι-
κών ιατρείων (Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό) έναντι του συμβολικού αντιτίμου 20 ευρώ. 
Έκπτωση 20% στις Ιατρικές επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού) στις μη εφημερεύουσες 
ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων. 
ΜΗΤΕΡΑ
Έκπτωση 20% στις Ιατρικές επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού) στις μη εφημερεύουσες 
ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων. 
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Ιατρικές επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού) σε ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, ΩΡΛ, 
Οφθαλμίατρο, Ορθοπεδικό, Ενδοκρινολόγο και Χειρουργό έναντι του συμβολικού 
αντιτίμου 20 ευρώ.
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (περιοχή HILTON)
Ιατρικές επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού) σε ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, ΩΡΛ, 
Οφθαλμίατρο, Ορθοπεδικό και Ενδοκρινολόγο έναντι του συμβολικού αντιτίμου 20 
ευρώ.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Έκπτωση 10% στα έξοδα νοση-
λείας στο ΥΓΕΙΑ, καθώς και στη 
Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο 
Παίδων – ΜΗΤΕΡΑ (εξαιρουμέ-
νων φαρμάκων, ειδικών υλικών 
και αμοιβών ιατρών). 

ΥΓΕΙΑ
Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 15123 Μαρούσι,  
τηλ. 210686700 
ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 6, 15123 Μαρούσι, τηλ. 210686900 

ΛΗΤΩ
Μουσών 7-13, 11524 Αθήνα, τηλ. 2106902000 
Παίδων – ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 6, 15123 Μαρούσι,  
τηλ. 2106869403-4, 2106869563-4 

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ:
Θηβών 177, 1234 Περιστέρι, τηλ. 2105760345 
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας, 11528 Αθήνα, τηλ. 2107241416

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑ
Έκπτωση έως 30% στις μη επεμβατικές δια-
γνωστικές εξετάσεις. 
Προνομιακές τιμές στα check-up. 
Παίδων – ΜΗΤΕΡΑ: 
Έκπτωση έως 20% στις μη επεμβατικές δια-
γνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία. 
ΜΗΤΕΡΑ
Έκπτωση έως 20% στις μη επεμβατικές δια-
γνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία. 
ΛΗΤΩ
Έκπτωση έως 20% στις μη επεμβατικές δια-
γνωστικές εξετάσεις σταεξωτερικά ιατρεία. 

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για όλες 
τις διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις 
(συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία) 
Προνομιακές τιμές στα check-up. 
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
(περιοχή HILTON)
Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για όλες 
τις διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις 
(συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία) 
Προνομιακές τιμές στα check-up. 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
24ωρη εφημερία των ασθενοφόρων, σε περίπτωση έκτακτης 
εισαγωγής στο ΥΓΕΙΑ και στο ΜΗΤΕΡΑ και στο ΛΗΤΩ για την 
περιοχή της Αττικής εντελώς δωρεάν. 
Οι παραπάνω παροχές ισχύουν και για τα μέλη των οικογε-
νειών σας (σύζυγο και παιδιά) με την επίδειξη της Οικογενει-
ακής Κάρτας Προνομίων Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 
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Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ALPHA BANK σε συνεργασία με 
τον Όμιλο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ παρέχουν τα πα-
ρακάτω προνόμια με την επίδειξη της Οικογενειακής Κάρτας 
Μέλους του Συλλόγου.
Διαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής 
και Επιπλέον Παροχές:
1. Προκαθορισμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι για όλους τους 

συνταξιούχους (βλέπε αναλυτικά Παραρτήματα Ι & ΙΙ).
2. Διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσε-

ων, στις μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη (Βιοϊατρική και Βιοκλινικές), σε τιμές κρα-
τικού τιμολογίου, χωρίς παραπεμπτικό.

3. Σε όποιες εξετάσεις δεν υπάρχει κρατικό τιμολόγιο, σας 
παρέχεται έκπτωση -35% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλό-
γου της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (εξαιρούνται οι εξετάσεις Μορια-
κής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής).

4. Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες Ιατρικές επι-
σκέψεις (μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 14501) στις 
ειδικότητες Παθολόγου και Γενικού Χειρουργού στη 
Βιοκλινική Αθηνών, Βιοκλινική Πειραιά και Βιοκλινική 
Θεσσαλονίκης.

5. Ιατρικές επισκέψεις για όλες τις ειδικότητες (μέσω του 
τηλεφωνικού κέντρου 14501) στα τακτικά εξωτερικά ια-

τρεία των κλινικών του Ομίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, με κόστος 
επίσκεψης 25€, ενώ αντίστοιχα ιατρική επίσκεψη στο 
σπίτι με 50€ και 70€ για Σαββατοκύριακα και αργίες. 
Για έκτακτα (μη προγραμματισμένα) περιστατικά, ειδικό 
προνομιακό κόστος ιατρικής επίσκεψης 30€.

6. Έκπτωση 10% στις τρεις κλινικές (Βιοκλινική Αθηνών, 
Βιοκλινική Πειραιά και τη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης) 
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου σε νοσήλια, έξοδα χει-
ρουργείου, εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές αμοιβές 
(εξαιρουμένων των φαρμάκων και του υγειονομικού και 
ειδικού υλικού), για επεμβάσεις διαθλαστικής (laser) 
χειρουργικής οφθαλμού, πλαστικής αισθητικής χειρουρ-
γικής και βαριατρικής χειρουργικής (αντιμετώπιση νοσο-
γόνου παχυσαρκίας).

7. Αιμοληψία στο σπίτι με κόστος 10€ (δεν συμπεριλαμβά-
νει το κόστος εξετάσεων).

8. Οδοντιατρικές πράξεις με έκπτωση 40% επί του ιδιωτι-
κού τιμοκαταλόγου στις ιδιόκτητες Μονάδες του Ομίλου 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ στην Αττική, καθώς και στα συνεργαζόμενα 
οδοντιατρικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη.

9. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός των ορίων του 
εκάστοτε νομού, προς τις Μονάδες σε περίπτωση πραγ-
ματοποίησης απεικονιστικών εξετάσεων (μαγνητικές, 
αξονικές) και τις Βιοκλινικές εφόσον προκύψει νοσηλεία.

10. 24ωρη γραμμή Ιατρικής Υποστήριξης, μέσω του πανελ-
λαδικού αριθμού 14501 (χρέωση 0,75€ από σταθερά και 
1,26€ από κινητά το λεπτό διάρκειας, πλέον ΦΠΑ), που 
λειτουργεί 24x7x365, στελεχωμένο από Ιατρούς πρόθυ-
μους να ακούσουν τα προβλήματα των μελών σας και να 
τους συμβουλέψουν για τον τρόπο επίλυσής τους.

Με την προσέλευση των δικαιούχων της παραπάνω προ-
σφοράς στις Μονάδες του Ομίλου Βιοϊατρική θα γίνεται και 
ταυτόχρονη Δωρεάν έκδοση της κάρτας Υγείας Βιοϊατρική 
που διευκολύνει την πρόσβαση στο διαγνωστικό ιστορικό 
του παραλήπτη αλλά και στη ταχύτερη αναγνώριση και εξυ-
πηρέτησή του.
Οι παραπάνω παροχές θα ισχύσουν και για τους συγγενείς 
1ου βαθμού (γονείς, παιδιά και σύζυγοι) των εργαζομένων 
της εταιρείας σας, με προσωπική τους χρέωση.

CHECK UP Α (ΑΠΛΟ): 23 € (ΑΝΔΡΩΝ 
+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
2001 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
8801 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
5502 ΣΑΚΧΑΡΟ (Glucose)
5510 ΟΥΡΙΑ (Urea, serum)
5514 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (Cholesterol)
5518 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglycerides)
5540 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe-Iron)

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 35€
5518 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglycerides)
5522 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1 (Apo-A1)
5523 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β (Apo-B)
5514 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (Cholesterol)
5515 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL (HDL Chol)
5516 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL (LDL Chol)
5524 ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a)

CHECK UP β (ΑΠΛΟ): 40 € (ΑΝΔΡΩΝ 
+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
2001 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
8801 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
5502 ΣΑΚΧΑΡΟ (Glucose)
5510 ΟΥΡΙΑ (Urea,serum)
5513 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ (Uric acid,serum)
5514 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (Cholesterol)
5515 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL (HDL Chol)
5518 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (Triglycerides)
5540 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe-Iron)
5539 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ (Ferritin)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 100€
57004 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
52001 ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΚΑΡΔΙΑΣ (TRIPLEX)
57001 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
70006 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ
• ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (Κεντρικό, Λει-

τουργεί και Κυριακή 8:00-16:00), 
Κηφισίας 132 & Παπαδά,  
Τηλ.: 21069660000

• ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μιχαλακοπού-
λου 2-6, Περιοχή Χίλτον,  
Τηλ.: 2107263800

• ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ Στουρνάρη 29
 Τηλ.: 2103817686
• ΚΗΦΙΣΙΑ Κηφισίας 227 (κτήριο 2), 
 Ανάβρυτα, Τηλ.: 2106124592
• ΑΛΙΜΟΣ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 

578, Τηλ.: 2109937770
• ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 384, 

Τηλ.: 2106007006
• ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Γρηγορίου Λαμπρά-

κη 106, Τηλ.: 2105698588
• ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. Βενιζέλου 155-157, 

Τηλ.: 2109591100

• ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου  
55-57, Τηλ.: 2104297446-8

• ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Μελίνας Μερκούρη 34, 
Τηλ.: 2102836208

• ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παναγή Τσαλδάρη  
75-77, Τηλ.: 2105775588

• ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λ. Πεντέλης 44 & Ηρα-
κλέους 2, Τηλ.: 2106800991-2

• ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 125,  
Τηλ.: 2108237100

• Π. ΦΑΛΗΡΟ Υμηττού 7 & Πεντέλης, 
Τηλ.: 2109409611

• ΓΛΥΦΑΔΑ Λ. Βουλιαγμένης 187 & 
Άρτης, Τηλ.: 2108981174

• ΑΙΓΑΛΕΩ Λεωφ. Αθηνών 429A,  
Τηλ.: 2105317794

• ΠΑΛΛΗΝΗ Λ. Μαραθώνος 87, Κρή-
της & Σαλαμίνος, Τηλ.: 2106034414

Παραρτημα ιι
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕ-
ΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
54001 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (F/P ΑΜΦΩ) 25€
55817 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ 50€
54005 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ 50€
57004 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ & ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 20€
55034 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ (F) A/A* 15€
55729 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ (F) Α/Α 30€
55529 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ (F) Α/Α 30€
30001 TEST PAP (ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ 15€
50000 U/S ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 15€
59001 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 20€
53001 ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΟΜΣΣ) DEXA 45€
57001 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 30€
1308 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) 15€

*Σημείωση: Η αναλογική ακτινογραφία θώρακος εκτελείται μόνο σε 
ορισμένες μονάδες του Ομίλου Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Αττική

Κλινικές
• ΑΘΗΝΑ Μ. Γερουλάνου 15,  

Τηλ.: 2106962 600
• ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φιλελλήνων 34,  

Τηλ.: 2104582200 
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως 86, 

Τηλ.: 2310372600
 

Οδοντιατρικά Κέντρα
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΛΙΜΟΥ 

Α.Ε. Λεωφ. Βουλιαγμένης 578Α,  
Τηλ.: 2109918797

• βΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισί-
ας 225-227, Τηλ.: 2106129112-3

• ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Mιχαλακοπούλου 6 
(Είσοδος από Θέτιδος 5),  
Τηλ.: 2107217517

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ Ερμού 53,  

Τηλ.: 2310281876-7
• ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΤΙΟΥ Βασ. Όλγας 154, 

Τηλ.: 2310880100-99
• ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Εθν. Αντιστάσεως 18-20, 

Καλαμαριά, Τηλ.: 2310459660,
• ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Γρ. Κολωνιάρη 55,  

Ξηροκρήνη, Τηλ.: 2310548122 
Μικροβιολογικό: 2310546770

• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κλεάνθους 8-10, Περιοχή 
Ιπποκράτειου, Τηλ.: 2310868460-1 
Μικροβιολογικό: 2310889690

• ΕΥΟΣΜΟΣ Καραολή και Δημητρίου 150, 
Εύοσμος, Τηλ.: 2310774540

• ΝΕΑΠΟΛΗ Ανδρέα Παπανδρέου 246, Όρια 
Νεάπολης - Συκεών, Τηλ.: 2310672002,

 Ακτινολογικό: 23106721361
• ΠΕΡΑΙΑ Λεωφ. Θεσσαλονίκης 2,  

Τηλ.: 2392022622

Διαγνωστικά κέντρα 

Παραρτημα ι
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Με μεγάλη µας χαρά, τα µέλη σας, µε την επίδειξη της Οικογενειακής Κάρτας Μέλους του 
Συλλόγου σας, µε προσωπική τους χρέωση θα πραγματοποιούν τις εξετάσεις τους µε τις 
ειδικές τιμές που έχουμε για τα ταμεία. (Σε περίπτωση που έχουν μαζί τους και το βιβλιάριο 
υγείας του Δημόσιου φορέα ασφάλισης, θα μπορούν να γίνονται σε ορισμένες περιπτώσεις 
και τιμές ΦΕΚ.)
Πέραν των μεμονωμένων τιμών για τις εξετάσεις, η Euromedica έχει δημιουργήσει κάποια ει-
δικά check up, ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία στα οποία σας παρέχουμε έκπτωση 35%. 
(Τα check up αυτά βρίσκονται στο site της Euromedica ως προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι).
Επιπλέον των ανωτέρω, παρέχουμε:
4 Έκπτωση 10% στις Νοσηλείες στις Κλινικές του Ομίλου (εκτός φαρμάκων, ειδικών υλι-

κών και αμοιβών ιατρού).
4 Δωρεάν μεταφορά µε το ασθενοφόρο, εντός νομού σε περίπτωση που προκύπτει νοση-

λεία.
4 Έκπτωση 15% στην παροχή νοσηλείας κατ’ οίκον.

4 Επισκέψεις σε ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων 
(Εκτός Γυναικολογικών 
περιστατικών) στα Εξω-
τερικά Ιατρεία των κλινι-
κών του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη µόνο µε € 30.00.

4 Δωρεάν πρώτη επίσκεψη σε πλαστικό χειρουργό και έκπτωση 10% στα νοσήλια για 
επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής, στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται 
φάρμακα και υγειονομικό υλικό.

4 Έκπτωση 10% στο Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Γονιμότητας ΒΙΟΓΕΝΕ-
ΣΙΣ, στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Θεσσαλονίκης.

4 Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο, στους εφημερεύοντες ιατρούς των κλινικών που ανα-
φέρονται παρακάτω, για έκτακτα περιστατικά.

ιΔιόκτητα ΔιαγνΩστικα κεντρα  
& κΛινικεσ όμιΛόυ EUROMEDICA

Ιδιόκτητα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ EUROMEDICA

ΑΘΗΝΑ
• EUROMEDICA ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Μεσογείων 2-4, Τηλ.: 2107470700
• EUROMEDICA ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 Λεωφ. Χαλανδρίου 16, 
 Τηλ.: 2106004000
• EUROMEDICA ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
 Λεωφ. Βουλιαγμένης 56, 
 Τηλ.: 2109629316
• ΕUROMEDICA ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 Λεωφ. Κηφισίας 225-227, 
 Τηλ.: 2106127644
• EUROMEDICA ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Ερμού 2, Τηλ.: 2103313246
• EUROMEDICA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αρκαδίας 33, Τηλ.: 2105776006
• EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι, 
Τηλ.: 2106891800

• EUROMEDICA ΠΕΙΡΑΙΑ 
Μπουμπουλίνας 23 & Πλάτωνος 13, 
Τηλ.: 2104175500

• EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 Λεωφ. Γαλατσίου 121, 

Τηλ.: 2102913150
• EUROMEDICA ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΙΚΕΡΜΙ 21ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 
Τηλ.: 2106043232

• EUROMEDICA ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 Λεωφ. Αμφιθέας 107,  
Τηλ.: 2109803370-2

• ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟ-

ΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Αγ. Γεωργίου 88, Τηλ.: 2104941000

• ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑ  
Γρηγορίου Λαμπράκη 77, 
Τηλ.: 2104941000

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
• EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δήμητρας 21, Τηλ.: 2551089990
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
• ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA, 

17o χλµ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου,
 Τηλ.: 2105581160
BOΛΟΣ
• ΕUROMEDICA ΥΓΕΙΑ βΟΛΟΥ,  

2ας Νοέμβριου 94, Τηλ.: 2421031711-2
• EUROMEDICA ΜΑΓΝ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

βΟΛΟΥ, Δημητριάδος 23, 
 Τηλ.: 241024003
• EUROMEDICA ΑΞΟΝ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Μαιάνδρου 44-46, 
Τηλ.: 2421069899

ΓΡΕβΕΝΑ
• EUROMEDICA ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕβΕΝΩΝ Α.Ε., 
13ης Οκτωβρίου & Γ. Μπούσιου 10, 
Τηλ.: 2462024484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
• ΙΩΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. – ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 

Χατζηδάκη 2 & Παγκάλου, 
Τηλ.: 2105545507

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• EUROMEDICA ΠΑΓΚΡΗΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Αγ. Μηνά 18, Τηλ.: 2810341004
ΚΑβΑΛΑ
• MEDINET ΚΑβΑΛΑΣ, Τενέδου 40 

Τηλ.: 2510600172
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
• EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Λεωφ. Δημοκρατίας 34 
Τηλ.: 2441029000

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Ανδρούτσου 29, 
Τηλ.: 2351039896

ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 8η 

ΠΑΡΟΔΟΣ, Τηλ.: 2661083800
ΚΟΖΑΝΗ
• ΕUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑ-

ΝΗΣ, Φιλίππου Β΄1, Τηλ.: 2461054400
• ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΖΩΟΔΟΧΟΣ  

ΠΗΓΗ», M. Δήµτσα 4, Τηλ.: 
2461035001

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• ΕUROMEDICA ΙΩΝΙΑ, Αποστόλου 

Παύλου 26, Τηλ.: 2741083777
ΛΑΡΙΣΑ
• EUROMEDICA, Γεωργιάδη 21 

Τηλ.: 2410534061

ΜΕΓΑΡΑ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ, Σιθνιδών & Αλκά-

θου 1, Τηλ.: 2296023300
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΛΕΣβΟΥ, Θουκυδίδου & Κανάρη 1-3, 
Τηλ.: 2251042101

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
• ΕUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ, Γουμέρας 21& Ξ. Άσβεστα,  
Τηλ.: 2463054480-81

ΡΕΘΥΜΝΟ
• EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, 

Δημοκρατίας 4, Τηλ.: 2831051878-9
ΡΟΔΟΣ
• EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Κοσκινού 
Τηλ.: 2241045000

ΣΕΡΡΕΣ
• ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

ΣΕΡΡΩΝ, Εθνικής Αντιστάσεως 10 
Τηλ.: 2321022576

TΡΙΚΑΛΑ
• ΕUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., Βύρωνος 49 & Μαρκινά, 
Τηλ.: 2431071170

• EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 
Συγγρού 28 & Φλέμινγκ, 
Τηλ.: 2431074480

συνεργασια με τη EUROMEDICA  
για τη Βόρεια εΛΛαΔα

Πέραν των ανωτέρω η συνεργασία με τον Όμιλο EUROMEDICA επεκτάθηκε ειδικά για τη βόρεια Ελλάδα 
με τη συμμετοχή των κατωτέρω κλινικών:

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ
• ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕUROMEDICA – ΑΘΗΝΑΙΟΝ  

Α. Kόνωνος 121-123, Βύρωνας, Τηλ.: 2107676100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ, Βιζύης 1, Τηλ.: 2310966100,  
www.kianous-stavros.gr 

• ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ, M. Kάλας & Γράβιας 2, Τηλ.: 2310865100, 
www.genikikliniki.gr 

• ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕUROMEDICA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Νικ. Μάνου 16,  
Τηλ.: 2310896500

ΡΟΔΟΣ
• EUROMEDICA – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗ-

ΣΟΥ, Κοσκινού, Τηλ.: 2241045000
KOZAΝΗ
• ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ,  

M. Δήµτσα 4, Τηλ.: 2461035001

Κλινικές EUROMEDICA

Η πρόταση που ακολουθεί αφορά την ολοκληρωμένη και σταθερή υποστήριξη – εξυπηρέτηση των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK στους τομείς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας υγείας.
Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη προσφέρει: Κλινικές εξετάσεις, Διαγνωστικές εξετάσεις, Ιατρικές εξετάσεις, Νοσηλεία, Νοσηλευ-
τικές εξετάσεις στο σπίτι, Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης
Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί μια οικονομική προσφορά, αλλά μια πλατφόρμα συνεργασίας με στόχο τη μεγιστοποί-
ηση της εξυπηρέτησης των μελών του Συλλόγου και την ελαχιστοποίηση του κόστους.
Το πρόγραμμα προσφέρεται στα μέλη μας και στις οικογένειές τους με την επίδειξη μόνο της οικογενειακής κάρτας Μέλους 
του Συλλόγου.
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Αξιότιμε κύριε Ιορδανίδη,
Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδι-
ωτικούς φορείς παροχής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στην Ελλάδα, 
διαθέτοντας υπερσύγχρονα διαγνωστικά κέντρα με τμήματα όλων των ιατρικών ειδικοτή-
των, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης με ευρεία γεωγραφική διασπορά σε όλη τη χώρα. 
Τόσο τα διαγνωστικά όσο και οι κλινικές του Ομίλου είναι σχεδιασμένα και εξοπλισμένα με 
αίσθημα υψηλής επιστημονικής ευθύνης με στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών 
προδιαγραφών.
Η δυναμική εξέλιξη της Euromedica οφείλεται στην εταιρική φιλοσοφία της η οποία πηγάζει 
από τη δέσμευσή μας «να παρέχουμε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας σε όσους 
τις έχουν ανάγκη, αλλά και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις επιτυχίας για τους μετόχους 
μας». Αυτό αποτελεί καθημερινή και έμπρακτη επιδίωξη που γίνεται πραγματικότητα χάρη 
στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Euromedica:
• αξιοπιστία χάρη στο κορυφαίο επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων
• υψηλή τεχνογνωσία
• καινοτομία
• τεχνολογία αιχμής
• άριστη ιατρική εξειδίκευση σε πληθώρα θεραπευτικών κατηγοριών που περιλαμβάνουν 

κάθε είδους διάγνωση, γενική παθολογία, μαιευτική, οφθαλμολογία, γενική χειρουργική, 
κοσμητική ιατρική, αποκατάσταση, ψυχιατρική καθώς και εξειδικευμένες θεραπείες όπως 
η αιμοκάθαρση

• ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που γίνεται πράξη μέσα από την αφοσίωση και τη φροντίδα 
που προσφέρουν οι άνθρωποί μας.

Ο όμιλος Euromedica, αντιλαμβανόμενος τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επικρατεί 
σήμερα στην Ελλάδα, και θέλοντας να στηρίξει το σύλλογο σας, μέσω της παρούσας επιστο-
λής είναι σε θέση να προσφέρει στα μέλη του καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, τις 
παρακάτω προνομιακές παροχές υγείας. Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω παροχές θα ισχύουν 
στις μονάδες του ομίλου στη Θεσσαλονίκη όπως αυτές αναγράφονται στη συνέχεια.
• Εργαστηριακές εξετάσεις με τιμές Π.Δ./Φ.Ε.Κ. (εξαιρείται η ακτινογραφία)
• Έκπτωση 30% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο Euromedica σε όλες τις εξετάσεις που δεν συ-

μπεριλαμβάνονται στο Π.Δ./Φ.Ε.Κ.
• Ειδικά διαμορφωμένα πακέτα check-up, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σε προνομιακή 

τιμή, τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιούν όλοι οι δικαιούχοι.
• Επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (Εκτός Γυναικολογικών περιστατικών) στα 

Εξωτερικά Ιατρεία των κλινικών του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη μόνο με € 20.
• Δωρεάν Κλινικές Επισκέψεις όλο το 24ωρο στους εφημερεύοντες ιατρούς των κλινικών για 

έκτακτα περιστατικά:
- Γενική Κλινική: καρδιολόγος/παθολόγος/παιδίατρος/χειρουργός
- Κυανούς Σταυρός: καρδιολόγος/παθολόγος/χειρουργός

όμιΛόσ EUROMEDICA (συνέχεια)

• Δυνατότητα συνταγογράφησης εξετάσεων και φαρμάκων στις κλινικές Γενική Κλινική και 
Κυανούς Σταυρός της Θεσσαλονίκης με κόστος 5€ κατόπιν ραντεβού.

• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο στις κλινικές του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη για περι-
πτώσεις εισαγωγής και νοσηλείας και μόνο για Θεσσαλονίκη. (ΟΧΙ για εξαγωγή περιστα-
τικού).

• Έκπτωση 10% στα νοσήλια για ιδιωτική νοσηλεία και 10% επί των χρεώσεων που δεν 
καλύπτονται από τον δημόσιο ασφαλιστικό πάροχο (ΕΟΠΥΥ) στις κλινικές του Ομίλου στη 
Θεσσαλονίκη. Εξαιρούνται φάρμακα, υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών.

• 10% έκπτωση στις υπηρεσίες ανοιχτής νοσηλείας του Κέντρου Αποθεραπείας και Απο-
κατάστασης ΑΡΩΓΗ (Φυσικοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, 
Ψυχοθεραπεία, Διαιτολόγος, Κοινωνική Υπηρεσία).

• Έκπτωση 20% στα νοσήλια για επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής, στην EUROMEDICA 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται φάρμακα και υγειονομικό υλικό.

• Έκπτωση 10% στο Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Γονιμότητας ΒΙΟΓΕΝΕ-
ΣΙΣ, στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Θεσσαλονίκης.

• Η εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ προσφέρει 10% έκπτωση στις αναλυτικές παροχές για 
νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον (εξαιρούνται τα πακέτα προσφορών).

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι η Euromedica πρόκειται σύντομα να ιδρύσει τρία (3) πολυι-
ατρεία, με ευρεία γεωγραφική διασπορά των οποίων η λειτουργία θα καλύπτει όλη την πε-
ριφέρεια της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας μας, θα σας προσφέ-
ρουμε τη δυνατότητα κλινικών επισκέψεων και συνταγογράφησης στα πολυδύναμα αυτά 
κέντρα μας, σε προνομιακές τιμές.
Ευχαριστώντας σας ειλικρινά για τη συνεργασία, παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για 
περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,
Χατζηβαλάσης Απόστολος

Διευθυντής Marketing

Καλησπέρα κ. Ιορδανίδη,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας με τον κ. Χατζηβαλάση, σας ενημερώνω ότι οι παροχές 
της προσφοράς θα ισχύουν και για την κλινική ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ στην Κοζάνη, καθώς και 
ότι σας παρέχουμε έκπτωση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής του ασφαλισμένου που 
προκύπτει από νοσήλια στις κλινικές του Ομίλου EUROMEDICA στη Θεσσαλονίκη με την 
χρήση του ομαδικού ιδιωτικού ασφαλιστηρίου (Εξαιρούνται φάρμακα, υγειονομικό υλικό και 
αμοιβές ιατρών).
Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση, 
Αντωνίτση Αναστασία

Τμήμα Μεγάλων Πελατών

EUROMEDICA ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Αγ. Σοφίας 3, Τηλ. 2310257231, 
2310221200
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι. Γωγούση 37Ε, Σταυρούπολη
Τηλ. 2310653700

EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΙΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 89, Τηλ. 2310844900, 
2310848449
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ EUROMEDICA 
ΤΟΥΜΠΑΣ Γρηγορίου Λαμπράκη 35 & 
Αγ. Δημητρίου 193, Τηλ. 2310901212

EUROMEDICA ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
Πολυτεχνείου 31, Τηλ.: 2310500777

EUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟ-
ΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μαραθώνος 14, Τηλ. 2310720020

EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, Περιοχή 
Ανθέων, Τηλ. 2310895100

EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Βιζύης & Βύζαντος 1, Τηλ. 2310966000 & 
2310966100

ΔιαγνΩστικα κεντρα 

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ALPHA 
BANK σε συνεργασία με το Νοσοκομείο 
METROPOLITAN σας προσφέρουν δωρε-
άν την Κάρτα Υγείας, η οποία παρέχει τα 
παρακάτω προνόμια:

Προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις
• Δωρεάν, σε επιμελητές ιατρούς (εκτός 

ειδικοτήτων παιδιάτρου, ψυχιάτρου, 
οδοντιάτρου, οφθαλμιάτρου).

Προγραμματισμένες διαγνωστικές 
εξετάσεις
• Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετά-

σεις με τιμή κρατικού τιμολογίου +30%. 
(π.χ. Γεν. Αίματος από 25,05€ προσφε-
ρόμενη τιμή 3,74€, Α/Α θώρακος (F) 
39,63€ - 12,00€, καρδιογράφημα 42,00€ 
- 5,27€)

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
• Δωρεάν οι επισκέψεις σε παθολόγο, 

ορθοπεδικό, καρδιολόγο, χειρουργό. 
Επιπλέον έχουν προστεθεί οι ειδικότη-
τες του νευρολόγου, πνευμονολόγου και 
ΩΡΛ ιατρού από τις 09:00 έως τις 21:00 
καθημερινά.

• Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς 
on call.

• Οι επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς 
on call, πληρώνονται κανονικά.

Διαγνωστικές και εργαστηριακές 
εξετάσεις σε περίπτωση επείγο-
ντος περιστατικού
• Δωρεάν διαγνωστικές και εργαστηριακές 

εξετάσεις αξίας έως 250,00€. Επιπλέον 
του ποσού των 250,00€, οι εξετάσεις τι-
μολογούνται με κρατικό τιμολόγιο +30%.

Χρήση ασθενοφόρου 
για μεταφορά ασθε-
νούς
• Δωρεάν η μεταφορά με 

ασθενοφόρο εντός Αττι-
κής σε περίπτωση νοση-
λείας.

Οδοντιατρικές υπη-
ρεσίες
• 10% έκπτωση στις οδοντιατρικές υπηρε-

σίες 

Φυσικοθεραπείες
• 15% έκπτωση στις φυσικοθεραπείες

Οφθαλμολογικά
• 40% έκπτωση για επισκέψεις και εξετά-

σεις στο οφθαλμολογικό τμήμα

Check-up
• Στα Check-up του νοσοκομείου μας, 
έκπτωση 20%.

ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ
• Απορρόφηση της 20% συμμετοχής του 

ασφαλισμένου μέσω ΑΧΑ

Με τις ανωτέρω παροχές καλύπτεται και 
ο/η σύζυγος του κατόχου.

κΛινικεσ



10

Η πρόταση που ακολουθεί αφορά την ολοκληρωμένη και 
σταθερή υποστήριξη – εξυπηρέτηση των μελών του ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK στους τομείς της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας υγείας.
Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη προσφέρει: Κλινικές εξετάσεις, 
Διαγνωστικές εξετάσεις, Ιατρικές εξετάσεις, Νοσηλεία, Νο-
σηλευτικές εξετάσεις στο σπίτι, Υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποκατάστασης.

ΕΠΕΜβΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εισαγωγή 
για νοσηλεία στην κλινική η χρήση της ασφάλειας του ΕΟ-
ΠΥΥ και μετά συμπληρωματικά η χρήση της ΑΧΑ Ασφαλι-
στικής.
ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
• Σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων που καλύπτει 
το ασφαλιστικό συμβόλαιο της AXA παρέχεται απορρόφηση 
του 20% (διαφορά από το συμβόλαιο της ΑΧΑ) συμπεριλαμ-
βανομένων ιατρικών αμοιβών.
• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ο ΕΟΠΥΥ παρέχεται 
έκπτωση 10% στα νοσήλια ή αναβάθμιση δωματίου.
• Μεταφορά με ασθενοφόρο δωρεάν σε περιπτώσεις έκτα-

κτης ή προγραμματισμένης νοσηλείας εντός περιφέρειας 
Αθηνών.
• Έκπτωση 40% σε υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
• Ιατρικές πράξεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: Απορρόφηση 
του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτικού, μειώνοντας 
την επιβάρυνση από το 15% στο 5%.
• Στις ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ ή η 
ασφαλιστική εταιρεία: Παρέχεται έκπτωση 50% επί του τι-
μοκαταλόγου της κλινικής.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: Απορ-
ρόφηση του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτικού, μειώ-
νοντας την επιβάρυνση από το 15% στο 5%.
• Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ 
ή ασφαλιστική εταιρεία, παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
τιμοκαταλόγου της κλινικής.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Παροχή κλινικών εξετάσεων χωρίς χρέωση για τον εξε-
ταζόμενο, στις παρακάτω ειδικότητες κατόπιν ραντεβού: 

Π α θ ο λ ό γ ο , 
Καρδιολόγο, 
Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ό , 
Πνευμονολόγο, Ορθοπεδικό, Ουρολόγο, Νεφρολόγο, Γα-
στρεντερολόγο 
• Για τις υπόλοιπες ειδικότητες όπως ΩΡΛ, οφθαλμίατρος, 
ενδοκρινολόγος, νευρολόγος, νευροχειρουργός, αγγειοχει-
ρουργός και γυναικολόγος, αμοιβή 30 ευρώ.

ΔΩΡΕΑΝ CHECK-UP
Η κλινική προσφέρει για κάθε προστατευόμενο μέλος που 
εμφανίζεται στο βιβλιάριο ασθενείας των συνταξιούχων, ένα 
δωρεάν check-up ΕΤΗΣΙΩΣ που περιλαμβάνει:
• Ακτινογραφία θώρακος, Γενική αίματος, Σάκχαρο, Γενική 
ούρων, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
Το ανωτέρω πρόγραμμα θα προσφέρεται στα μέλη του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK με επίδειξη της οικογε-
νειακής κάρτας μέλους ή του βιβλιαρίου ασθενείας τους. 
Το δωρεάν check-up ισχύει για τα προστατευόμενα μέλη 
που εμφανίζονται στο βιβλιάριο υγείας του μέλους.

Το Mediterraneo Hospital προέβη σε ειδι-
κή συμφωνία με το σύλλογο Συνταξιούχων 
ALPHA BANK για παροχές που αφορούν 
τα μέλη και τους συγγενείς τους πρώτου 
βαθμού (γονείς και παιδιά). Στόχος ήταν 
να προσφερθούν επιλογές από μία μεγάλη 
γκάμα ιατρικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα 
παρέχονται τα εξής:

Εξωτερικά Ιατρεία- εξωτερικοί 
ασθενείς
• Νοσηλεία για μέλη του συλλόγου με ομα-

δικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της AXA 
Ασφαλιστικής

•	 ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση 
κατά την εισαγωγή για νοσηλεία στην κλι-
νική η χρήση της ασφάλειας του ΕΟΠΥΥ 
και μετά συμπληρωματικά η χρήση της 
ΑΧΑ Ασφαλιστικής

•	ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
•	 Απορρόφηση συμμετοχής του 20% του 

συμβολαίου της AXA, συμπεριλαμβανομέ-
νων ιατρικών αμοιβών.

•	 Νοσηλεία για συγγενείς πρώτου βαθμού 
χωρίς κάλυψη ιδιωτικής ασφάλειας

CHECK UP 
• Έκπτωση 20% στα πακέτα check up που 

είναι αναρτημένα στο site του νοσοκομεί-
ου.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
• Δίδεται για τις διαγνωστικές εξετάσεις που 

δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ τιμή 
προεδρικού διατάγματος. Σε εξετάσεις 
που δεν υπάρχει τιμή στο προεδρικό διά-
ταγμα έκπτωση 40%.

• Αξίζει να αναφερθούν τα τακτικά εξωτερι-
κά ιατρεία που μπορούν οι ενδιαφερόμε-
νοι να επισκεφθούν και που καλύπτουν τις 
παρακάτω ειδικότητες δωρεάν: 
- Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπεδι-
κής, Γενικής χειρουργικής, Νεφρολογίας, 
Γαστρεντερολογικό.

• Στις επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς των 
παρακάτω τμημάτων θα ισχύει έκπτωση 
40%: 
- Ρευματολογίας, Οφθαλμολογίας, Πλα-

στικής χειρουργικής, Δερματολογίας, 
ΩΡΛ, Ουρολογικό, Πνευμονολογικό, 
Ενδοκρινολογίας, οφθαλμολογίας, 
πλαστικής χειρουργικής και δερματο-
λογίας, Καρδιακής ανεπάρκειας, Καρ-
διακών αρρυθμιών, Νευροχειρουρ-
γικής, Σπονδυλικής στήλης, Νόσου 
Parkinson, Διαταραχών μνήμης, Κατά 
πλακάς σκλήρυνσης και απομυελίνω-
σης, Εγκεφαλικών επεισοδίων, Επιλη-
ψίας, Κεφαλαλγίας, Ιατρείο πόνου, Μο-
νάδας μαστού (CAMBRIDGE BREAST 

CLINIC), Παχυσαρκίας και διαιτολο-
γίας, Αθλητικών κακώσεων, Φυσικής 
ιατρικής και αποκατάστασης.

• Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου εντός Αττι-
κής σε περίπτωση εισαγωγής.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, επεμβα-

τικές πράξεις και επισκέψεις στους εφη-
μερεύοντες ιατρούς (πχ για καρδιολογικά, 
ορθοπεδικά, παθολογικά, χειρουργικά 
περιστατικά, αλλά και για τις υπόλοιπες 
ειδικότητες έκπτωση 40%) έως το ποσό 
των 250€ για τους κατόχους ασφαλιστικής 
κάλυψης μέσω AXA και έως των 150€ για 
τα μέλη που δεν έχουν κάλυψη μέσω AXA.

• Μετά το όριο των 250€ (για κατόχους συμ-
βολαίου AXA) ή των 150€ (για τα μέλη που 
δεν έχουν κάλυψη ΑΧΑ) θα ισχύει έκπτω-
ση 30 % στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Διευκρίνιση: εφόσον το περιστατικό είναι 
και κριθεί επείγον από τον ιατρό των Εξω-
τερικών ιατρείων. 

• Τονίζεται ότι στο Mediterraneo Hospital 
365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο 
υπάρχει ετοιμότητα για πρωτογενή αγ-
γειοπλαστική εμφράγματος (εντός 20 λε-
πτών) και το μόνο στην Αττική για ενδoαρ-
τηριακή θρομβεκτομή και θρομβόλυση σε 
εγκεφαλικά επεισόδια (εντός 120 λεπτών).

• 

Έκπτωση 40% στο κόστος νοσηλείας και 
ιατρικών αμοιβών σε επείγοντα περιστατι-
κά

• Προτιμολόγηση ασθενών με γνωστή νόσο 
και εγγύηση κόστους με συνολική τιμή πα-
κέτο για όλα τα έξοδα. 

Πρόγραμμα Προληπτικής Μαστογρα-
φίας Mediterraneo – Cambridge:
Στην προνομιακή τιμή των 70€. Περιλαμβά-
νει: 
• Ψηφιακή προληπτική μαστογραφία γνω-

ματευμένη από δύο ειδικούς ακτινολόγους 
του μαστού στη Μεγάλη Βρετανία.

• Κλινική εξέταση από ειδικευμένο χειρουρ-
γό του μαστού από το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Cambridge.

• Δημιουργία εξατομικευμένου προγράμ-
ματος προληπτικού ελέγχου για την κάθε 
γυναίκα.

• Εκπαίδευση από ειδική νοσηλεύτρια μα-
στού εκπαιδευμένη στο Cambridge σχε-
τικά με την «επαγρύπνηση» που κάθε 
γυναίκα οφείλει να έχει για το στήθος της.

Σμύρνης 36, Αιγάλεω, τηλ.: 2105906611 – 14,
www.vougiouklakeio.com

Ηλείας 8-12, ΓλυφάδαΤηλέφωνο: 2109117000 & 211 5009500
www.mediterraneohospital.gr

Απεριόριστες επισκέψεις για έκτακτα περι-
στατικά στους εφημερεύοντες ιατρούς:
• Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, 

Γυναικολόγος) του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών, ΣΚ & αργίες, όλο το 24ωρο.
- Τιμή / επίσκεψη: 20 ευρώ

Διαγνωστικές εξετάσεις
• Απορρόφηση του 5% από τη συμμετοχή 

των ασφαλισμένων, στην περίπτωση 
προσκόμισης ηλεκτρονικού παραπεμπτι-
κού. (Δηλαδή θα πληρώνουν συμμετοχή 
10% έναντι 15%, που ισχύει για τους υπό-

λοιπους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ).
• Τιμές Κρατικού Τιμολογίου – ΦΕΚ, με 

την απλή επίδειξη του βιβλιάριου Υγείας. 
Όπου δεν προβλέπεται τιμή ΦΕΚ, 25% 
έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλό-
γου).

Νοσηλεία 
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση 

κατά την εισαγωγή για νοσηλεία στην κλι-
νική η χρήση της ασφάλειας του ΕΟΠΥΥ 
και μετά συμπληρωματικά η χρήση της 
ΑΧΑ Ασφαλιστικής.

• ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
• Απορρόφηση του ποσοστού συμμετοχής 

τους, με τη χρήση ιδιωτικού τιμοκαταλό-
γου της κλινικής στο πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης 20%.

Ασθενοφόρα 
• Δωρεάν σε περίπτωση εισαγωγής στην 

περιοχή της Λάρισας, έκπτωση 50% για 
τις 

υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας 
Check up Γενικό 
• Γενική αίματος, ΤΚΕ, Ουρία αίματος, Σάκ-

χαρο, Χοληστερόλη LDL, Χοληστερόλη 
HDL, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Γενική 
ούρων, Ουρικό Οξύ, Αλκαλική Φωσφατά-
ση, Κρεατινίνη, SGOT-AST, SGOT-ALT
- Τιμή: 30 Ευρώ

8o χλμ. Π.Ε.Ο Λάρισας-Αθηνών 41500, Λάρισα 
ΤΗΛ. 2410 996000, www.iasothessalias.gr
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Εθνική οδός Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα, Τηλ. 2661022945-6-7, 2661023284
Τηλ. Έκτακτης ανάγκης 2661036044, www.corfugeneralclinic.gr

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
• Ιατρικές πράξεις που καλύπτει το ΠΔ /ΦΕΚ: Απορρό-

φηση του 5% της συμμετοχής του παραπεμπτικού, μει-
ώνοντας την επιβάρυνση από το 15% στο 10%.

• Απεριόριστες προγραμματισμένες (κατόπιν ραντεβού) 
επισκέψεις σε όλες τις ειδικότητες των Τακτικών Εξω-
τερικών Ιατρείων. Τιμή/επίσκεψη: 20 ευρώ

• Η ιατρική επίσκεψη για τους ασφαλισμένους του ΕΟ-
ΠΥΥ περιλαμβάνει και ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων.

ΕΠΕΜβΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ
• Σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων που 

καλύπτει το ασφαλιστικό συμβόλαιο της ΑΧΑ 
παρέχεται απορρόφηση του 20% (διαφορά 
από το συμβόλαιο της ΑΧΑ), συμπεριλαμβα-
νομένων των ιατρικών αμοιβών.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
• Δωρεάν σε περίπτωση εισαγωγής.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
Τα ανωτέρω πρόγραμμα θα προσφέρεται στα 
μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων με επίδειξη 
της οικογενειακής κάρτας μέλους του Συλλόγου 
και του βιβλιαρίου ασθενείας τους.

Βενιζέλου 11, 591 00 Βέροια
Τηλ.: 23310 22235, www.evangelismos.gr
H ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ανα-
κοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με 
το Σύλλογο Συνταξιούχων της ALPHA BANK 
για την παροχή πρωτοβάθμιων και δευτερο-
βάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου 
σε ειδικές τιμές προς τα μέλη του και τα προ-
στατευόμενα μέλη αυτών που καλύπτονται 
από το ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, μόνο 
με την επίδειξη του βιβλιαρίου Ασθένειας 
τους.
Οι προνομιακές παροχές αφορούν κυρίως 
τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και 
τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Συγκεκριμένα, 
στους συνταξιούχους του Συλλόγου μας προ-
σφέρονται:
• απορρόφηση του 20% (διαφορά από 

το συμβόλαιο της ΑΧΑ). Οι διαγνωστι-
κές εξετάσεις θα προσφέρονται δωρεάν 
προς τους ασθενείς του Συλλόγου εφό-
σον πραγματοποιούν κλειστή νοσηλεία, 
μη συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών 
αμοιβών.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση 
κατά την εισαγωγή για νοσηλεία στην κλι-
νική η χρήση της ασφάλειας του ΕΟΠΥΥ 
και μετά συμπληρωματικά η χρήση της 
ΑΧΑ Ασφαλιστικής

• ΟΧΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Γενικής Χειρουργικής, Ακτινοδιαγνωστικό, 
Μαιευτικό – Γυναικολογικό, Μικροβιολογικό 
– Βιοχημικό, ΩΡΛ, Ορθοπεδικό, Αιματολογι-
κό – Αναλυτής Αερίων Αίματος, Ουρολογικό, 
Αγγειοχειρουργικό, Τμήμα Υπερήχων – Ενδο-
σκοπήσεων – Λαπαροσκοπήσεων – Κολπο-
σκόπησης
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Χειρουργικό – Γυναικολογικό

H ΕΛΕΥΘΩ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΑΕ 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργα-
σία της με το Σύλλογο Συνταξιούχων της 
ALPHA BANK για την παροχή πρωτο-
βάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών 
υγείας υψηλού επιπέδου σε ειδικές τιμές 
προς τα μέλη του και τα προστατευόμε-
να μέλη αυτών που καλύπτονται από το 
ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, μόνο 
με την επίδειξη της οικογενειακής κάρτας 
Μέλους.
Οι προνομιακές παροχές αφορούν κυρί-
ως τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων 
και τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Συγκε-
κριμένα, στους συνταξιούχους της ALPHA 
BANK προσφέρονται:
• απορρόφηση του ποσοστού συμμετο-

χής τους 20% στο πρόγραμμα ομαδι-
κής ασφάλισης της ΑΧΑ για νοσηλεία.

• απορρόφηση των Ιατρικών αμοιβών 
κατά πράξη και περίπτωση.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΔΙΚΛΙΝΟΥ Ή ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

• ΟΧΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ 
Γυναικολογικό – Μαιευτικό
Γενικό Χειρουργικό – Αγγειοχειρουργικό
Ορθοπεδικό – Ιατρείο Πόνου
Ακτινοδιαγνωστικό
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΚΕΤΟ Α’ ΑΝΤΡΕΣ 
Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας: Ήπαρ, 
πάγκρεας, νεφρά, σπλήνα, χοληδόχος κύ-
στη, χοληφόρα, Υπερηχογράφημα κάτω 
κοιλίας: Ουροδόχος κύστη, προστάτης, 
Ακτινογραφία θώρακος: Κόστος 80€

ΠΑΚΕΤΟ β’ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Γυναικολογικής εξέταση, Τεστ PAP, ψη-
λάφηση μαστών, Υπερηχογράφημα άνω 
κοιλίας: ήπαρ, πάγκρεας, νεφρά, σπλήνα, 
χοληδόχος κύστη, χοληφόρα, Υπερηχο-
γράφημα κάτω κοιλίας: Ουροδόχος κύ-
στη, μήτρα, ωοθήκες: Κόστος 120€

ΠΑΚΕΤΟ Γ’ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Μαστογραφία, Μέτρηση οστικής πυκνό-

τητας: Κόστος 120€

ΠΑΚΕΤΟ Δ’ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μα-
στών: Κόστος 120€ 

γενικη κΛινικη εΛευΘΩ-αργυρόυΔη α.ε. χιόσ
Γ. Βερίτη 49, Χίος

Τηλέφωνα: 22710 29777, 22710 29888, 22710 43888, www.eleftho.gr 

Ακτή Κουντουριώτου 7Α, Πειραιάς
Τηλ. Κέντρο: 2104198800, 
www.peiraiko.gr 

Το ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ανα-
κοινώνει την έναρξη της συνεργασία της 
με το Σύλλογο Συνταξιούχων της ALPHA 
BANK για την παροχή πρωτοβάθμιων 
και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας 
υψηλού επιπέδου σε ειδικές τιμές προς τα μέλη του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών 
που καλύπτονται από το ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, μόνο με την επίδειξη της οικογε-
νειακής κάρτας μέλους ή του βιβλιαρίου Ασθένειας τους.
Οι προνομιακές παροχές αφορούν κυρίως τη διενέργεια διαγνωστικών εξετά-
σεων και τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Συγκεκριμένα, στους συνταξιούχους 
της ALPHA BANK προσφέρονται:
• Απορρόφηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ομαδικής 

ασφάλισης της ΑΧΑ για νοσηλεία συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών 
αμοιβών.

• Απορρόφηση του 5% από τη συμμετοχή τους για τις διαγνωστικές εξετά-
σεις, εφόσον προσκομίσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. 
Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουν συμμετοχή 10% έναντι 15% που ισχύει 
για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εισαγωγή για νοσηλεία 
στην κλινική η χρήση της ασφάλειας του ΕΟΠΥΥ και μετά συμπληρωματικά 
η χρήση της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

• ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία στις ειδικότητες:
• Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο

- Τιμή/επίσκεψη: 20€
• Ενδοκρινολόγο, Αιματολόγο, Νευροχειρούργο, Αγγειοχειρούργο

- Τιμή / επίσκεψη: 40€
• Αιματολογικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ σε τιμές Π.Δ.
• Για τις απεικονιστικές (ακριβές) εξετάσεις οι τιμές καθορίζονται ως ακολού-

θως:
- Ψηφιοποιημένη μαστογραφία 4λήψεις 18€
- Αξονική (Θώρακος, Κρανίου, Άνω Κοιλίας, κάτω κοιλίας, Εγκεφάλου, 

Αυχένα κλπ) 35€
- Triplex Καρδιάς 35€
- Triplex Αγγείων (καρωτίδες) 30€
- Test Κοπώσεως, 25€
- Holter ρυθμού 15€
- Holter πιέσεως 22€
- U/S 1 όργανο 8€ και 3€ έκαστο επιπλέον όργανο
- Test pap 14€
- U/S μαστών 12€
- PSA 11€
- Μαγνητική 150€

	 Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος των εξετάσεων υπερβεί τα 100€ θα 
γίνεται και μία επιπλέον έκπτωση 10%
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Μεγ. Αλεξάνδρου 25, Καβάλα
τηλ. 2510221968, www.ippokratiskavala.gr

Η Γενική Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ», 
αποτελεί συνώνυμο των υπηρεσιών 
υγείας στο νομό Καβάλας και ευρύτερα 
της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Από το 1974 προσφέρει συ-
νεχώς τις υπηρεσίες της στον χώρο της 
υγείας. Υπηρεσίες που με την πάροδο 
των χρόνων συνεχώς εξελίσσονται και εκ-
συγχρονίζονται, με την δημιουργία νέων 
τμημάτων νοσηλείας και με την εγκατά-
σταση πρωτοπόρων για τον χώρο της 
Καβάλας ιατρικών μηχανημάτων.
Σταθμός για την λειτουργία της 
κλινικής αποτελεί το 1996, όπου 
δημιουργήθηκε στον χώρο της το 
Κέντρο Εξωσωματικής Λιθοτριψίας, 
με την εγκατάσταση του πρώτου 
μηχανήματος Εξωσωματικής Λιθο-
τριψίας στην περιφέρεια. Κέντρο το 
οποίο λειτουργεί με απόλυτη επιτυ-
χία μέχρι και σήμερα, έχοντας εξυ-

πηρετήσει πάνω από 5500 περιστατικά.
Σήμερα η κλινική Ιπποκράτης έχοντας 
πλέον αποκτήσει διαπεριφερειακό χα-
ρακτήρα συνεχίζει την επιτυχημένη της 
πορεία, έχοντας σε πλήρη ανάπτυξη 48 
κλίνες Παθολογικού και Χειρουργικού 
Τομέα, Εξωτερικά Ιατρεία, Αίθουσες 
Χειρουργείου, Ακτινοδιαγνωστικό- Απει-
κονιστικό Τομέα, Κέντρο Εξωσωματικής 
Λιθοτριψίας. Στα πλαίσια αυτά, η κλινική 
συνεργάζεται με πάνω από 70 ιατρούς 
από την Καβάλα, την Δράμα, την Κομο-
τηνή, την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη.

Η Εταιρεία μας «Ασκληπιείον Κρήτης ΑΕ» αποδέχεται την 
παρακάτω πρόταση συνεργασίας και συγκεκριμένα:
• Απορρόφηση του 20% της διαφοράς  συμμετοχής των 

ασφαλισμένων σας στο κόστος της νοσηλείας τους στην 
Κλινικής μας (βάση των προβλέψεων τους συμβολαίου 
σας με την ΑΧΑ Ασφαλιστική) στην περίπτωση συνδυα-
σμένης χρήσης ασφαλιστικής κάλυψης ΕΟΠΥΥ και ΑΧΑ 
Ασφαλιστικής και με την προϋπόθεση

α) εν ισχύ πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλι-
σμένων σας από την ΑΧΑ Ασφαλιστική και 

β) νοσηλείας των ασφαλισμένων σας σε τρίκλινο ή δίκλι-
νο θάλαμο νοσηλείας. Συμπεριλαμβάνονται οι ιατρικές 

αμοιβές των έμμισθων ιατρών της κλινικής. Οι ασφαλι-
σμένοι σας θα προσέρχονται στο Θεραπευτήριο μας με 
το βιβλιάριο του ΕΟΠΥΥ. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εισαγωγή 
για νοσηλεία στην κλινική η χρήση της ασφάλειας του ΕΟ-
ΠΥΥ και μετά συμπληρωματικά η χρήση της ΑΧΑ Ασφαλι-
στικής

• ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους έμμισθους ιατρούς της κλινικής ισχύ-

ει η «απορρόφηση» του 20%. Για τους συνεργαζόμενους 
ισχύει η κάλυψη του 80% από την ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και 
το υπόλοιπο 20% επιβαρύνεται ο ασθενής.

• Αποδεχόμαστε την «απορρόφηση» του 10% της συμμετο-
χής των ασφαλισμένων σας στο κόστος της διενέργειας 
διαγνωστικών εξετάσεων στα Διαγνωστικά Εργαστήρια 
της Εταιρείας μας όταν κάνουν χρήση ασφαλιστικής κά-
λυψης ΕΟΠΥΥ ως εξωτερικοί ασθενείς. Οι ασφαλισμένοι 
σας θα προσέρχονται στο Θεραπευτήριο μας με το βιβλιά-
ριο του ΕΟΠΥΥ.

Μίνωος 63, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛ. 2810373800, www.cic.gr 

Η Creta InterClinic που αποτελεί ένα πρότυ-
πο Διαγνωστικό – Θεραπευτικό – Χειρουρ-
γικό & Ερευνητικό Κέντρο – Ιδιωτική Γενική 
Κλινική και ήρθε να καλύψει τις βασικές 
ανάγκες της Κρητικής κοινωνίας στον το-
μέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
ιατρικής φροντίδας. Στην Creta InterClinic 
λειτουργούν κλινικές, εργαστήρια και ειδικές 
μονάδες εφοδιασμένα με τον πιο σύγχρονο 
ιατρικό εξοπλισμό, που σε συνδυασμό με 
το έμπειρο και καταξιωμένο επιστημονικό, 
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προ-
σωπικό, μπορούν να αντεπεξέλθουν σε 
κάθε ανάγκη στον τομέα πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης. Οι 
ασθενείς μπορούν να εξυπηρετηθούν στον 
τομέα της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλ-
ψης είτε μέσω των εξωτερικών ιατρείων είτε 
ως νοσηλευόμενοι, πραγματοποιώντας όλες 

τις απαραίτητες εξετάσεις που απαιτούνται 
για την ορθότερη και ταχύτερη διάγνωση και 
θεραπεία.

Νοσηλεία
• Απορρόφηση του ποσοστού συμμετοχής 

τους, με τη χρήση ιδιωτικού τιμοκαταλό-
γου της κλινικής στο πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης 20%.

• Δεν ισχύει η έκπτωση του 20% στους για-
τρούς. Καλύπτεται το 80% από την ΑΧΑ 
Ασφαλιστική και το 20% επιβαρύνεται ο 
συνταξιούχος ALPHA BANK

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση 
κατά την εισαγωγή για νοσηλεία στην κλι-
νική η χρήση της ασφάλειας του ΕΟΠΥΥ 
και μετά συμπληρωματικά η χρήση της 
ΑΧΑ Ασφαλιστικής

• ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

H ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΕ ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με το Σύλλογο Συνταξιούχων 
της Alpha Bank για την παροχή πρωτοβάθμιων και δευτε-
ροβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου σε ειδικές 
τιμές προς τα μέλη του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών 
που καλύπτονται από το ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, 
μόνο με την επίδειξη της οικογενειακής κάρτας Μέλους ή 
του βιβλιαρίου Ασθένειας τους.
Οι προνομιακές παροχές αφορούν κυρίως τη διενέργεια 
διαγνωστικών εξετάσεων και τη νοσοκομειακή περίθαλψη. 
Συγκεκριμένα, στους συνταξιούχους της ALPHA BANK 
προσφέρονται:
• απορρόφηση 10% του ποσοστού συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης της ΑΧΑ για νοσηλεία 
μη συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών αμοιβών.

• απορρόφηση του 5% από τη συμμετοχή τους για τις 
διαγνωστικές εξετάσεις, εφόσον προσκομίσουν το αντί-
στοιχο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πληρώνουν συμμετοχή 10% έναντι 15% που ισχύει για 

τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εισαγω-

γή για νοσηλεία στην κλινική η χρήση της ασφάλειας 
του ΕΟΠΥΥ και μετά συμπληρωματικά η χρήση της ΑΧΑ 
Ασφαλιστικής

• ΟΧΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, νοσηλεία με χρήση δίκλι-
νου ή τρίκλινου

ΤΜΗΜΑΤΑ
Παθολογικό - Καρδιολογικό - Γενικής Χειρουργικής - Μαι-
ευτικό - Γυναικολογικό - Ορθοπεδικό - Ουρολογικό - Αγγει-
οχειρουργικό - Οφθαλμολογικό - Νευροχειρουργικό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Μονάδα Παθολογικής 
Ογκολογίας - Μονάδα Μεταφοράς Ασθενών

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Καρδιολογικό - Triplex καρδιάς - Test κοπώσεως - Stress 
Echo - Holter Ρυθμού & Αρτηριακής Πίεσης - Ιατρείο Μελέ-

της Ύπνου - Ιατρείο Πόνου - Ιατρείο Παχυσαρκίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Αιμοδυναμικό - Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας 
- Αγγειογραφικό - Μαγνητικός Τομογράφος - Αξονικός 
Τομογράφος - Ακτινολογικό - Εργαστήριο Υπέρηχων Σώ-
ματος & Αγγείων - Εργαστήριο ψηφιακής Μαστογραφίας - 
Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας - Εργαστήριο 
Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας - Αντικαπνικό Ιατρείο - 
Κατ’ οίκον Νοσηλεία
• Η ιατρική επίσκεψη για τους ασφαλισμένους του ΕΟ-

ΠΥΥ περιλαμβάνει και ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
διαγνωστικών εξετάσεων & φαρμάκων.

• Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, οι αμοιβές Ιατρών ορίζονται 
στα 30€, εκτός των αμοιβών Αγγειοχειρούργου, Νευρο-
χειρούργου και Καρδιοεπεμβατικού, οι οποίες ορίζονται 
στα 50€.

Ζωγράφου 8, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. 2810246140
www.asklepieon.gr

Μάρκου Μπότσαρη 76, 73136 Χανιά, 
Τηλ. Κέντρο: 2821070800, www.iasishospital.gr 


