
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
1) Στα εξωτερικά ιατρεία των 
συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 Δωρεάν για επείγοντα περιστατικά, σε 
όλες τις εφημερέυουσες ειδικότητες.
 Με συμμετοχή μέλους 10€ για 
προγραμματισμένα ραντεβού.

2) Σε πανελλαδικό δίκτυο πολυιατρείων,
με συμμετοχή μέλους 10€/επίσκεψη.

3) Σε συμβεβλημένο δίκτυο ιδιωτών 
γιατρών σε όλη την Ελλάδα, με
συμμετοχή μέλους 15-20€/επίσκεψη.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Απεριόριστες διαγνωστικές 
εξετάσεις, στο δίκτυο 
συμβεβλημένων 
διαγνωστικών κέντρων & 
πολυιατρείων, χωρίς χρήση 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με συμμετοχή 
μέλους βάσει τιμοκαταλόγου 
NHS (τιμές ΦΕΚ μειωμένες 
25%- 50%).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ο οποίος περιλαμβάνει:

Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, 
Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, 
Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική 
Χολερυθρίνη (TBL), SGOT, 
SGPT,γ-GT.

Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα 
νοσηλευτικά ιδρύματα και 
διαγνωστικά κέντρα, σε όλη την 
επικράτεια.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ
ο οποίος περιλαμβάνει:

Μέτρηση οπτικής οξύτητας, 
τονομέτρηση με Goldman και εξέταση 
στην σχισμοειδή λυχνία.

Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα 
νοσηλευτικά ιδρύματα και 
οφθαλμολογικά κέντρα , σε όλη την 
επικράτεια.

ΔΩΡΕΑΝ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ / 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Δωρεάν συνεδρίες σε επιλεγμένες 
θεραπείες προσώπου και 
σώματος.

Πραγματοποιούνται σε 
συμβεβλημένα κέντρα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως και έως 
του ποσού των 250€, με χρήση ασφαλιστικού 
φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Έκπτωση εξήντα επί τοις εκατό (60%) για 
αγορά γυαλιών οράσεως, χωρίς χρήση 
ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα οπτικά 
καταστήματα.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΧΗ
Απεριόριστες 
φυσικοθεραπευτικές 
συνεδρίες: 15€/συνεδρία.

Πραγματοποιούνται σε 
συμβεβλημένα 
φυσικοθεραπευτικά κέντρα.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΧΗ
Δωρεάν η πρώτη αξιολόγηση 
λόγου, ομιλίας και μάθησης
Απεριόριστες λογοθεραπευτικές 
συνεδρίες με συμμετοχή του 
μέλους 20€/επίσκεψη.

ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ
ο οποίος περιλαμβάνει:
 Kαθαρισμό οδόντων.
 Έλεγχο της στοματικής 
κοιλότητας.
Επιπλέον, για τα μέλη κάτω 
των 14 ετών περιλαμβάνεται 
και η φθορίωση.
Πραγματοποιείται σε 
συμβεβλημένα οδοντιατρικά 
κέντρα και οδοντιατρεία, σε 
όλη την επικράτεια.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Χρήση του Τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες 
το χρόνο για ενημέρωση, παροχή χρήσιμων ιατρικών πληροφοριών και συντονισμό των 
ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται με την παρούσα συνδρομητική σύμβαση.

Το παρόν αποτελεί πιστοποιητικό ένταξης του/της

στο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ” το οποίο σας προσφέρει την δυνατότητα 
υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παροχών:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

“Eπιχειρούμε υγιείς”


