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Θέμα: «υνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τπαλλήλων
Εξωτερικής Υρουράς (Π.Ο.Τ.Ε.Υ.) των Καταστημάτων Κράτησης με
τον Όμιλο υπηρεσιών υγείας “ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ”».

Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η Ομοσπονδία μας με υψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους
συναδέλφους μας και τις οικογένειες τους, θέτοντας αυτές τις δύσκολες στιγμές που
βιώνουμε όλοι μας προτεραιότητα στην υγεία όλων, κατάφερε και ήρθε σε
συμφωνία έναρξης συνεργασίας με τον Όμιλο υπηρεσιών υγείας «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ».
Ο Όμιλος Εταιρειών Τγείας «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ» έχει μεγάλη εμπειρία στη διενέργεια
προγραμμάτων ιατρικού προληπτικού ελέγχου (check-up) σε εταιρείες και
συλλόγους με μεγάλο πληθυσμό μελών, γεγονός που του δίνει την δυνατότητα να
οργανώνει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί άριστα τη διεξαγωγή τους.
Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ» θέτει ουσιαστικά στην διάθεσή μας:






Διαγνωστικά Κέντρα με εκτεταμένη διασπορά στο λεκανοπέδιο της
Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από
6:00 έως 22:00 τις καθημερινές και από 6:00 έως 16:00 το άββατο,
γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα αφενός μεν της καλύτερης
οργάνωσης των εξετάσεων, αφετέρου δε της εξυπηρέτησης των
δικαιούχων με την πραγματοποίηση των εξετάσεων σε διαγνωστικό
κέντρο πλησίον του τόπου διαμονής τους.
Γενικές Κλινικές που διαθέτουν Παθολογικό και Φειρουργικό Σομέα, με
τη διακριτική ονομασία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη
Θεσσαλονίκη για πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας.
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Οι Κλινικές του Ομίλου περιλαμβάνουν τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων, 2
Επειγόντων Περιστατικών, Ημερήσιας Νοσηλείας, Μονάδες Σεχνητού
Νεφρού, Φειρουργικές αίθουσες κλπ.
Οδοντιατρεία για όλες τις Οδοντιατρικές πράξεις, από τις απλούστερες
έως τις πλέον σύνθετες, όπως ορθοδοντική, εμφύτευση μοσχευμάτων
κλπ. Ο ΟΜΙΛΟ διαθέτει 5 ιδιόκτητες οδοντιατρικές μονάδες στην Αττική
(Αθήνα, Άλιμος, Κηφισιά, Μαρκόπουλο, Καλλιθέα) και 3 στη
Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως, Καλαμαριά, Εύοσμος).

Σο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των προσφορών του
Ομίλου προς τους συναδέλφους μας Εξωτερικούς Υρουρούς επισυνάπτονται
αναλυτικά όπως και τα κέντρα της ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ σε όλη την Ελλάδα.
ημαντικές Διευκρινίσεις:







Η ταυτοποίηση των δικαιούχων γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου,
παράλληλα με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας.
Για τις απεικονιστικές εξετάσεις καθώς και τις ιατρικές επισκέψεις απαιτείται
ραντεβού.
Οι προνομιακές τιμές των μεμονωμένων εξετάσεων ή/και των προνομίων
που αναφέρονται στη σελ. 1, της παρούσας οικονομικής προσφοράς, θα
ισχύουν και για τους συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, σύζυγοι, παιδιά), των
εργαζομένων, με προσωπική τους χρέωση.

Σο .. της Ομοσπονδίας μας, δια της παρούσης, δράττει της ευκαιρίας και
εκφράζει παράλληλα τις αμέριστες ευχαριστίες του προς τον Όμιλο «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ»,
για την άμεση ανταπόκριση του και την διάθεση που επέδειξε για την ευόδωση μιας
αγαστής συνεργασίας προς όφελος αμφοτέρων.

ΜΕ ΕΚΣΙΜΗΗ
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