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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

  

      Στα πλαίσια των ενεργειών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που μας δημιούργησε η διάλυση του ΤΥΠΑΤΕ ο Σύλλογός μας : 
  

 Βρίσκεται σε συνεργασία με τα Ταμεία Υγείας Εθνικής και Ελλάδος και ερευνά 
τις δυνατότητες για την κάλυψη των μελών του Συλλόγου από τις Υπηρεσίες 
του σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 Έχει στείλει επιστολές στους συνεργαζόμενους γιατρούς των Ταμείων αυτών 
και περιμένουμε απαντήσεις για ανεξάρτητη συνεργασία μαζί μας. 

 Παράλληλα σας ζητάμε να μας γνωρίσετε τα στοιχεία ιατρών, όλων των 
ειδικοτήτων του περιβάλλοντός σας, που μετά από επικοινωνία θα παρέχουν 
ειδικό τιμολόγιο στα μέλη μας. 

 Αναμένουμε νέα πρωτοβουλία του ΚΑΣΥΑΤΕ στον τομέα υπηρεσιών υγείας. 

 Αναμένουμε προτάσεις προνομιούχων πακέτων που θα βελτιώσουν την 
πρωτοβάθμια περίθαλψη, από τις συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Πειραιώς 
ασφαλιστικές εταιρίες και την Εθνική Ασφαλιστική. 

 Τέλος, εξασφαλίσαμε συνεργασία με τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου 
Προσωπικού της APLHA BANK, με ετήσια συνδρομή δέκα (10) Ευρώ και 
έκδοση κάρτας που καλύπτει και τα προστατευόμενα μέλη. 

 Τα Πολυϊατρεία βρίσκονται στην Αθήνα – Σταδίου & Σανταρόζα και 
Βενιζέλου 24, στη Θεσσαλονίκη. 

 Ωράριο εργασίας : 9:00 – 17:00. 

 Επικοινωνία – ραντεβού 2105201800. 

  
Είναι άξιο αναφοράς ότι τα Πολυϊατρεία της ALPHA BANK έχουν εξασφαλίσει 
συνεργασία : 
  

 Με ένα ευρύ δίκτυο διαγνωστικών κέντρων με τρόπο που εξυπηρετεί τα μέλη 
ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους και με μείωση της συμμετοχής του 
ΕΟΠΥΥ, από 15% στα 5-10%. 

 Με πλήθος ιδιωτικών κλινικών με συμπίεση του κόστους νοσηλείας, βάσει 
συμφωνίας. 

 Με κλινικές Δημοσίων Νοσοκομείων για την άμεση εισαγωγή και νοσηλεία με 
κόστη ΕΟΠΥΥ. 



 Με ευρύ δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων. 

  
Ειδικότερα στα Πολυϊατρεία Αθηνών προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες : 
  

 Εξετάσεις ιατρών όλων των ειδικοτήτων με κόστος 5-10 Ευρώ. 

 Καρδιολογικoύ Ιατρείου με πλήρη εξοπλισμό (καρδιογράφο – υπέρηχο). 

 Οφθαλμολογικού Ιατρείου με πλήρη εξοπλισμό. 

 Πνευμονολογικού Ιατρείου (εξέταση – σπειρομέτρηση). 

 Παθολόγου, ουρολόγου, χειρούργου, ενδοκρινολόγου κλπ. 

 Οδοντιατρείων με τιμές ΕΟΠΥΥ. 

 Αιματολογικές εξετάσεις (βιοχημικό εργαστήριο με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ και 
συμμετοχή μόνο 5%). 

 Εντός του μηνός Ιουνίου θα λειτουργήσουν στο Πολυϊατρείο, Οδοντιατρικά 
ιατρεία, καθώς και φαρμακείο. 

  
Πληροφορίες – εγγραφές στα γραφεία του Συλλόγου    μας. 
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