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Προς       : Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης 

Υπ’ όψιν  : Προέδρου κυρίου Ιωάννη Αναγνώστου 

 

Κοιν.        : Γεν.Γραμματέα κυρίου Δημητρίου Δημητρόπουλου  

                                     : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥ club 

          Αξιότιμοι κύριοι, 

 

     Είμαστε στην ευχάριστη θέση, να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας σχετικά 

με κάλυψη α΄βάθμιας και β’βάθμιας περίθαλψης που μπορούμε να παρέχουμε στα 

μέλη της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. και στις οικογένειές τους (συζύγους, τέκνα), θέτοντας στη 

διάθεσή τους όλο το φάσμα των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με το ΕΥ club 

ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, διαγνωστικών κέντρων και ιατρών πανελλαδικά. 

 

Δωρεάν, καθώς και εκπτωτικές παροχές θα είναι στη διάθεση του κάθε μέλους, ενώ 

παράλληλα, θα δίδονται κατά καιρούς έκτακτες προσφορές για τις οποίες θα 

ενημερώνουμε τα μέλη. 

 

     Το ΕΥ club διακρίνεται ιδιαιτέρως για: 

 

 Την πανελλαδική του εμβέλεια. 

 

 Το γεγονός ότι έχει αναπτύξει συνεργασίες με κορυφαία νοσηλευτικά 

ιδρύματα και διαγνωστικά δίκτυα στην ελληνική επικράτεια. 

 

 Την ευελιξία και αμεσότητά του στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου του, 

όταν και όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο (με κύριο κριτήριο τις ανάγκες των 

κατά τόπους μελών).  

 

 Τις μοναδικές παιδιατρικές παροχές του. 

 

 Τον πλουραλισμό στις συνεργαζόμενες ιατρικές ειδικότητες. 

 

 Τις εξόχως προνομιακές τιμές που απολαμβάνουν τα μέλη του σε όλους τους 

συνεργαζόμενους φορείς. 
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Κατωτέρω θα σας περιγράψουμε τα πλεονεκτήματα και ειδικά προνόμια που θα 

αποκτήσουν τα μέλη της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ,επιλέγοντας να γίνουν μέλη του ΕΥ club: 

 

 

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

a. Διαγνωστικές Εξετάσεις 

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, τόσο 

σε δίκτυο συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων, όσο και στις 

διαγνωστικές μονάδες ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ως εξής (οι 

τιμές διαμορφώνονται αναλόγως της εξέτασης και του διαγνωστικού 

κέντρου): 

 

i. Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές Φ.Ε.Κ. 

 

ii. Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Φ.Ε.Κ., 

θα παρέχονται με σημαντική έκπτωση, έως και 50% επί του 

εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

 

Εντός Αττικής παρέχονται και ακτινογραφίες κατ’ οίκον. 

 

b. Ιατρικές Επισκέψεις 

Παρέχεται η δυνατότητα ιατρικών επισκέψεων δωρεάν, ή με προσιτή 

(αναλόγως της ειδικότητας, της περιοχής και του ιδιωτικού 

νοσηλευτηρίου) συμμετοχή του ασφαλισμένου, στο δίκτυο των 

συμβεβλημένων ιατρών πανελλαδικά και στα τακτικά ιατρεία των 

συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Καλύπτονται και 

όλα τα έκτακτα περιστατικά. 
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2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

a. ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Παρέχεται νοσηλεία σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, 

με έκπτωση έως και ποσοστού 50%. 

Οι εκπτώσεις ισχύουν, τόσο για ιδιωτικές νοσηλείες, όσο και για 

νοσηλείες στις οποίες συμμετέχει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας (στη 

δεύτερη περίπτωση, οι εκπτώσεις εφαρμόζονται επί των ποσών που 

επιβαρύνουν το μέλος μετά τη συμμετοχή του κύριου ασφαλιστικού 

φορέα). 

 

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 

Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν χρήσης ασθενοφόρου για 

περιπτώσεις διακομιδών προς συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσηλευτικά 

ιδρύματα για νοσηλεία (πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών & 

Θεσσαλονίκης). 

Σε περιπτώσεις που δεν απαιτηθεί νοσηλεία, οι ανωτέρω διακομιδές 

γίνονται με έκπτωση έως και 50% 

 

 

4. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν επισκέψεων σε οδοντιάτρους. Σε 

περίπτωση που χρειαστούν οδοντιατρικές εργασίες, αυτές  

διενεργούνται με έκπτωση έως και 80%. 

 

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΕΥ club να διευρύνει το εύρος των 

υπηρεσιών του, έγιναν συνεργασίες και παρέχονται στα μέλη 

υπηρεσίες σε προνομιακές τιμές, στους παρακάτω τομείς: 

 

a. ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

(φυσικοθεραπείες, υδροθεραπείες, λογοθεραπείεςκ.λ.π.) 

b. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ 

c. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ( «λευκό ταξί») 

d. ΦΥΛΑΞΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

e. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

f. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ 

g. ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 

h. ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 

i. ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ 
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Αξιότιμοι κύριοι, 

 

     Το ΕΥ club είναι ένας ταχύτατα και δυναμικά αναπτυσσόμενος φορέας 

διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, που ήδη κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο 

δραστηριοποίησής του. 

 

     Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς, να προσφέρουμε τις προαναφερόμενες 

υπηρεσίες μας, στην Π.Ο.Υ.Ε.Φ. δεδομένου ότι αναγνωρίζουμε ότι σε αυτήν την 

δύσκολη περίοδο, ο κλάδος σας πλήττεται σφοδρά από τις οικονομικές εξελίξεις με  

άμεσο αντίκτυπο σε εσάς και στις οικογένειες σας. 

 

     Προς τούτο, καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια ώστε να σας προσφέρουμε τις κατά 

το δυνατόν μέγιστες και πληρέστερες καλύψεις, αναλογιζόμενοι πάντα ότι το 

δικαίωμα στην αξιοπρεπή υγεία είναι δικαίωμα όλων μας. 

 

Για τα μέλη της Π.Ο.Υ.Ε.Φ., αλλά και τις οικογένειές τους ακολουθεί η κάτωθι 

προσφορά: 

 

 

OIKONOMIKHΠΡΟΤΑΣΗ 

 ΑΞΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΥ club 100 ΕΥΡΩ 

(Σημείωση: ετήσια διάρκεια κάρτας) 

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 50 ΕΥΡΩ 

 

 ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΥ club 150 ΕΥΡΩ 

 

(Σημείωση : Περιλαμβάνει 2 ενήλικες και 2 ανήλικα τέκνα) 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 75 ΕΥΡΩ 

 

 

Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

 

 

Ειδικά για την Π.Ο.Υ.Ε.Φ., η κάρτα υγείας θα έχει 14μηνη διάρκεια αντί για 12μηνη 
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Περιμένουμε με ενδιαφέρον την ανταπόκρισή σας εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η 

πρότασή μας για την εξασφάλιση της υγείας των μελών σας, θα αποτελέσει την 

έναρξη μιας ιδιαιτέρως επωφελούς συνεργασίας. 

 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για το ΕΥ club 

 

Βαγγέλης Παπουτσόπουλος 

Περιφερειακός Διευθυντής 

Νοτίου Ελλάδος                                 

Τηλ.:2103233110 Φάξ.:2103233112                                   

Πραξιτέλους 37 - 10561 - Αθήνα 

Mail: papoutsopoulos@eyclub.gr 

Web: www.eyclub.gr  
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Ακολουθεί κατάσταση με ενδεικτικές παροχές : 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 Δωρεάν κλινική εξέταση για έκτακτα περιστατικά όλο το 24ωρο στα τμήματα: 

Καρδιολογικό, Παθολογικό, Χειρουργικό, Ορθοπαιδικό σε συνεργαζόμενες 

Κλινικές του EYCLUB όσες φορές το χρόνο κι αν χρειαστεί, 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις(4 ανά μέλος/έτος) σε εφημερεύοντες γιατρούς των 

ειδικοτήτων Παιδίατρος-Παιδοχειρουργός 24 ώρες-365 μέρες σε συνεργαζόμενη 

κλινική του EYCLUB. 

 Δωρεάν διαφορετικές αιματολογικές εξετάσεις κάθε μήνα, 

 Δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα,  

 Δωρεάν check up αυχενικού συνδρόμου,  

 Δωρεάν καρδιολογική κλινική εξέταση,  

 Δωρεάν ψηλάφηση μαστών, αξιολόγηση μαστογραφίας και υπέρηχου μαστών και 

έλεγχος αποτελεσμάτων, 

 Δωρεάν οδοντιατρικό check up, καθαρισμός και φθορίωση οδόντων, 

 Δωρεάν οπτομέτρηση,  

 Δωρεάν check up οσφυαλγίας και ισχυαλγίας,  

 Δωρεάν προληπτικός έλεγχος σκολίωσης-κύφωσης σε παιδιά, 

 Δωρεάν πελματογράφημα και ανάλυση πέλματος, 

 Δωρεάν διαγνωστική εξέταση για ακμή-τριχόπτωση,  

 Δωρεάν δερματολογική εξέταση σπίλων,  

 Δωρεάν κατ’ οίκον αιμοληψίες σ’ όλη την πόλη, 

 Δωρεάν γνωματεύσεις για κολυμβητήρια από δερματολόγο,  

 Δωρεάν εκδόσεις πιστοποιητικών από οδοντιάτρους, 
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 Δωρεάν παιδιατρικές γνωματεύσεις, κατά περίπτωση, για κάθε χρήση, 

 Δωρεάν 1η επίσκεψη σε γενικό χειρουργό,  

 Δωρεάν ωτοσκόπηση και καθαρισμός αυτιών,  

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο, σε 

περίπτωση νοσηλείας, 

 Επισκέψεις  στα ιατρεία σε συνεργαζόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων από 

10€, 

 Επισκέψεις κατ’ οίκον από παθολόγο, καρδιολόγο, χειρουργό, και ορθοπεδικό με 

25€ εντός πόλεως και 30€ εκτός πόλεως και Σαββατοκύριακα καθώς και 

συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων, 

 Ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον με ειδικές τιμές από 

επαγγελματίες νοσηλεύτριες για αιμοληψίες, ενέσεις, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, 

εφόσον υπάρχει πρόβλημα μετακίνησης, 

 Μεταφορά με ειδικά οχήματα για άτομα με κινητικά προβλήματα από και προς το 

σπίτι τους με ειδική έκπτωση, 

 Ψηφιακή μαστογραφία 19€, 

 Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχο μαστών 29€, 

 Δωρεάν εξέταση από ειδικό μαστολόγο και εκτίμηση αποτελεσμάτων, 

 Τεστ Pap με αξιολόγηση 15€, 

 Ακτινογραφία 7€, 

 Γενική αίματος 2,88€, 

 Γενική ούρων  1,76€, 

 Υπέρηχος προστάτη 8,28€, 

 Υπέρηχος θυρεοειδούς 8,5€, 

 Τεστ κοπώσεως 20€, 

*Ιδιαίτερα προσιτές τιμές σε ειδικές και πολύ σημαντικές εξετάσεις όπως η ανώδυνη 

αξονική στεφανιογραφία και η ανώδυνη αξονική κολονοσκόπηση. 

 


