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Ε Κ Δ Ο Σ Η

ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α.
ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ό

πως είχαμε προαναγγείλει στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού μας,
ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις του
Συνδέσμου και πριν από λίγες ημέρες υπεγράφησαν συμφωνίες για την έναρξη υλοποίησης νέων προγραμμάτων με πρόσθετες παροχές για τα μέλη μας (και όχι μόνο).
Μετά την εξέλιξη αυτή, θεωρήσαμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε μέσω της σημερινής
ειδικής έκδοσης όλα τα νέα δεδομένα και
να επιχειρήσουμε μια πλήρη (κατά το δυνατόν) καταγραφή τους, προς ενημέρωση
κάθε ενδιαφερόμενου/ης.
Πιο συγκεκριμένα, στις σελίδες 6 και 7 του
παρόντος τεύχους γίνεται συνοπτική παρουσίαση του βασικού ομαδικού συμβολαίου μας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά
από συμφωνία με την «Ευρωπαϊκή Πίστη»
στα τέλη του 2016.
Σε σχέση με την υπογραφείσα συμφωνία
για το νέο πακέτο παροχών («ΕΥΡΩ-ΥΓΕΙΑ»), που αναφέρεται σε πρόγραμμα

πρωτοβάθμιας περίθαλψης (κυρίως) αλλά
και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και
το οποίο καλύπτει όλους/ες χωρίς εξαίρεση τους/τις συνταξιούχους και τις οικογένειές τους (μέλη του ΣΥ.Σ.Π.Α. ή μη),
υπάρχει αναλυτική περιγραφή στις σελίδες
4 και 5. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο
πρόγραμμα είναι προϊόν συνεργασίας της
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ» με τον Όμιλο
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Στις προαναφερθείσες σελίδες (4-7) προσπαθούμε να δώσουμε την πληρέστερη
δυνατή εικόνα για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα ως άνω 2 προγράμματα. για περισσότερες λεπτομέρειες
ή για τυχόν απορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του
Συνδέσμου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
άμεση ή ηλεκτρονικής (μέσω e-mails) επικοινωνίας.

l	ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ/ΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ;
l	ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΜΗΝΙΑΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ;
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Η Διοίκηση
του ΣΥ.Σ.Π.Α.

ΕΠΕΙΓΟΝ!

Πρόεδρος:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεν. Γραμματέας:

Το Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

του ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΟΤΕ

Αν. Γ. Γραμματέας:

εύχεται στα μέλη

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Συνδέσμου

Ταμίας:

και στις οικογένειές τους

ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καλό Καλοκαίρι

Μέλη:

& Καλές Διακοπές

Παρακαλούνται
οι
συνάδελφοι
– μέλη του Συνδέσμου να επικοινωνήσουν το
συντομότερο δυνατό με τα γραφεία μας για να
κάνουν
γνωστή
την ηλεκτρονική
διεύθυνσή τους,
ώστε να καταστεί
δυνατή η άμεση
ενημέρωσή τους
σε σχέση με ζητήματα που τους
αφορούν.

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΕΛΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διμηνιαία Έκδοση
ΚΩΔ: 018416
Ιδιοκτησία: ΣΥ.Σ.Π.Α.- ΟΤΕ
Εκδότης:
Δημήτρης Αποστολόπουλος
Τηλ.: 210 5241410,20, Φαξ: 210 5241430
Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432
Τηλ.: 210 5241410 και 20
e-mail: syspa34@otenet.gr
Το έντυπο διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
και διανέμεται δωρεάν στους συναδέλφους.
Σελιδοποίηση-Εκτύπωση:
ΚΑΜΠΥΛΗ
Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα
Τηλ.: 210 5156810-20-30, Φαξ: 210 5156811
email: info@kambili.gr
www.kambili.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες
σε θέματα που σας αφορούν
επισκεφθείτε το site μας:
www.syspa-ote.gr
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«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ»
Η πιο χρήσιμη ΚΑΡΤΑ!

Ό

σοι συμμετέχουν στα προγράμματα που
αναλύονται στις επόμενες σελίδες (4-7),
αποκτούν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την κάρτα της «Ευρωπαϊκής Πίστης» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ.
Χρησιμοποιώντας την κάρτα αυτή κατά τις συναλλαγές μας με δεκάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα
(για αγορές προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών) μειώνεται αυτομάτως το κόστος των ασφαλίστρων
μας κατά το ποσοστό που έχει συμφωνηθεί με
κάθε επιχείρηση.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η τακτική χρήση
της σε super markets, βενζινάδικα, διάφορα πολυκαταστήματα, εμπορικά κ.λπ. μπορεί να μειώσει
δραστικά τα ασφάλιστρά μας, δίνοντας απλώς
την κάρτα μας στο ταμείο.
Για όλα τα παραπάνω, ακόμα πρόσθετα προνόμια, καθώς και για τον κατάλογο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, οι σχετικές πληροφορίες
υπάρχουν στο www.asfalistikosgoneas.gr
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TO NEO ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΟΧΩΝ
«ΕΥΡΩ - ΥΓΕΙΑ»
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας στο πρόγραμμα
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, που δημιουργήθηκε με την Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ, τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και τη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

στατικά. Από τις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
εξαιρούνται ιατρικές πράξεις, αμοιβές ιατρών,
φάρμακα ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

• 24ωρο Συντονιστικό Κέντρο, με ιατρική κάλυψη
για παροχή πληροφοριών, κλείσιμο ραντεβού
και καθοδήγηση στο τηλέφωνο 215 515 5317.

• Προνομιακός Τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΠΥ σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα € 400.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

• Προνομιακή Τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Κλινικής.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην περίπτωση
διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκομίσει παραπεμπτικό σημείωμα το οποίο θα έχει εκδοθεί αποκλειστικά από ιατρό μέλος του Συμβεβλημένου
Δικτύου, εκτός της ειδικότητας παιδιάτρων ή από
ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ (όταν πρόκειται για παραπεμπτικό ΕΟΠΠΥ).
Παροχές Έκτακτων Περιστατικών –
Ευρωκλινική Αθηνών – Γενική Κλινική
θεσσαλονίκης
• Απεριόριστος αριθμός Δωρεάν ιατρικών επισκέψεων στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής, στις ειδικότητες
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
• Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις αξία μέχρι
€ 400 ανά περιστατικό, για τα επείγοντα περι4

• Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα, αξία
μέχρι € 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων.
Παροχές Τακτικών Περιστατικών –
Ευρωκλινική Αθηνών – Γενική Κλινική
Θεσσαλονίκης
• Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις έναντι συμβολικής αμοιβής € 5 (€10
στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης), κατόπιν ραντεβού, στους ιατρούς των τακτικών εξωτερικών
ιατρείων της Κλινικής, στις ειδικότητες, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού,
ΩΡΛ, Οφθαλμιάτρου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου,
Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού.
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• Διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση ΕΟΠΠΥ, χωρίς
συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη.

ή δεν μπορεί (είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω μη
ασφαλισιμότητάς τους/της).

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς χρήση ΕΟΠΠΥ
με συμμετοχή του ασφαλισμένου 30% επί του
Κρατικού Τιμοκαταλόγου (τιμές ΦΕΚ).

• Εάν γίνει χρήση ιδιωτικής ασφάλισης, τότε καλύπτεται η συμμετοχή στη νοσηλεία με ανώτατο
ποσό έως 20% του συνολικού κόστους νοσηλείας, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του
ΕΟΠΠΥ και εφόσον η νοσηλεία έχει δρομολογηθεί μέσω του Συντονιστικού Κέντρου (βλ. παρακάτω). Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η γενική πρόβλεψη ενδιαφέρει ιδιαίτερα και όποιον /
όποια συμμετέχει στο ομαδικό πρόγραμμα του
ΣΥ.Σ.Π.Α., αφού η κάλυψη του κόστους νοσηλείας θα φθάνει πλέον στο 100%...

• Προνομιακός Τιμοκατάλογος για τις εξετάσεις
που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Κρατικό Τιμοκατάλογο.
• Δωρεάν υγειονομικό υλικό για φάρμακα, αξία
μέχρι € 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων.
Πανελλαδικό Δίκτυο – Προγραμματισμένες
Ιατρικές Επισκέψεις
• Απεριόριστες Προγραμματισμένες Ιατρικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, μόνο κατόπιν ραντεβού (μέσω του συντονιστικού κέντρου του
Ομίλου Ευρωκλινικής, με κλήση στο τηλέφωνο
215 515 5317) τν προνομιακή τιμή των € 20.
CHECK – UP
• Δωρεάν ένας ετήσιος προληπτικός έλεγχος, που
περιλαμβάνει τις εξής διαγνωστικές εξετάσεις:
• Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία,
Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια και Παθολογική εξέταση – εκτίμηση.
Χρήση Ασθενοφόρου
• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εισαγωγής
για νοσηλεία στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και
στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, για την περιοχή
της Αττικής.

Τηλεφωνικό και Συντονιστικό κέντρο
Για ραντεβού, πληροφορίες και ιατρικές συμβουλές παρέχεται δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής
γραμμής, ιατρικής φροντίδας στο 215 515 5317
24 ώρες το 24ωρο/365 ημέρες το χρόνο η οποία
παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Προγραμματισμός ραντεβού.
• Καθοδήγηση για την καλύτερη αντιμετώπιση
του εκάστοτε καλυπτόμενου περιστατικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
• Ενημέρωση για τους συνεργαζόμενους ή συμβεβλημένους, με τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, ιατρούς στους οποίους μπορεί να απευθύνεται για
τον καθορισμό ραντεβού.

Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

• Ενημέρωση για τα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα
ή συμβεβλημένα με τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
διαγνωστικά κέντρα ή εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στα οποία μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού.

Σε περίπτωση νοσηλείας στα ως άνω Νοσηλευτήρια ισχύουν τα εξής:

Τα ασφαλιστήρια είναι ετησίως ανανεούμενα.

• Εάν δεν γίνει χρήση ιδιωτικής ασφάλισης, παρέχεται έκπτωση έως 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο των Κλινικών (κατατεθειμένων και
γνωστός στον ΣΥ.Σ.Π.Α.), πάντοτε με δυνατότητα χρήσης κρατικού φορέα (ΕΟΠΠΥ). Είναι προφανές ότι η περίπτωση αυτή καλύπτει κάθε συνταξιούχο ή μέλος της οικογένειάς του/της, που
δεν έχει επιλέξει να είναι μέλος του Συνδέσμου

ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: €60
EIΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Σ.Α., ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩ-ΥΓΕΙΑ» ΕΝΑΙ
ΜΟΛΙΣ € 10!
(Δηλαδή λιγότερο από 1 ευρώ το μήνα…)
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Το ομαδικό συμβόλαιο ισχύει μέχρι την ηλικία των 70 ετών (προς το παρόν) ενώ για τα παιδιά φτάνει μέχρι τα 30 τους χρόνια (για τη δυνατότητα ισόβιας κάλυψης και για τις ηλικίες των
παιδιών πέραν των 30 γράφουμε παρακάτω).
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Με την προϋπόθεση χρήσης του Φορέα Κύριας Ασφάλισης, καλύπτεται κατά 80% η δαπάνη
νοσηλείας σε 2κλινο δωμάτιο.
Επίσης καταβάλλονται και τα αναλογούντα
επιδόματα χειρουργού και αναισθησιολόγου
στη βάση ενός συμφωνημένου πίνακα βαρύτητας της επέμβασης.
Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα ενός δωρεάν
τσεκ απ ετησίως στα Διαγνωστικά Κέντρα του
Ομίλου ΕUROMEDICA.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
H Ετήσια κάλυψη για Νοσοκομειακή Περίθαλψη από
Ατύχημα ή Ασθένεια ανέρχεται
στο ποσό των 50.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση νοσηλείας των ασφαλισμένων σε συμβεβλημένα
ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο συμβόλαιό, η εταιρία μπορεί να
καταβάλλει απευθείας τις καλυπτόμενες δαπάνες στο ποσό
και μέχρι των ανωτέρω ορίων που αναφέρονται
στον πίνακα παροχών.
Από την γενική πρόβλεψη περί κάλυψης δαπανών κατά 80% εξαιρούνται τα Νοσηλευτικά
Ιδρύματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς και τα Θεραπευτήρια ΜΗΤΕΡΑ, MEDITERANEO και ΙΑΤΡΙΚΟ Αμαρουσίου, όπου η σχετική κάλυψη περιορίζεται στο 60%.
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Αντιθέτως, η επιλογή νοσηλείας σε ένα από
τα ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΈΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ (βλ. Πίνακα σελ. 8), συνεπάγεται
κάλυψη των δαπανών κατά 100% (!) ενώ για
τις δαπάνες των αμοιβών των ιατρών η κάλυψη
παραμένει στο 80%.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση νοσηλείας
που θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά συμβεβλημένα ιδρύματα ή σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα, η εταιρία θα αποζημιώνει το
ποσό του ΦΠΑ που επιβάλλεται στη δαπάνη
νοσηλείας. Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, η επιβάρυνση
του ΦΠΑ θα βαρύνει τον ασφαλισμένο (βλέπε
πίνακα σελ. 8).
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του ασφαλισμένου επιβραβεύεται με την καταβολή ως
bonus ενός νοσοκομειακού επιδόματος
40€ την ημέρα και μέχρι 30 ημέρες νοσηλείας,
καθώς και του αναλογούντος ποσού για επίδομα χειρουργού ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ (μόνο με το
εισιτήριο - εξιτήριο).
Υπενθυμίζουμε, τέλος, τη δυνατότητα των
ασφαλισμένων μας να κάνουν χρήση του συμβολαίου τους σε Α! θέση πολλών Δημόσιων
Θεραπευτηρίων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Τα ετήσια ασφάλιστρα για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα διαμορφώνονται ως εξής:

ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΡΙΩΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Έως 50 ετών

393,75€

Από 51 έως 55 ετών

456,75€

Από 56 έως 60 ετών

519,75€

Από 61 έως 65 ετών

582,75€

Tα Νέα του ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ
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ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει και για τον /την σύζυγο.
Για τα τέκνα ισχύουν τα παρακάτω:

ΗΛΙΚΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Έως 18 ετών

162,75€

Από 19 έως 30 ετών

246,75€

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑΣ
Όποιος επιθυμεί μπορεί να διασφαλίσει την
ισόβια κάλυψή του και πέραν των 70 ετών,
μέσω ενός προαιρετικού ατομικού συμβολαίου,
το οποίο θα “κουμπώνει” με το ομαδικό, καταβάλλοντας ένα επιπλέον χαμηλό ασφάλιστρο.
Η αίτηση για το ατομικό μπορεί να υποβληθεί
μέχρι την ηλικία των 65 ετών.
Διευκρινίζεται ότι η προαιρετική αυτή επιλογή έχει την έννοια έγκαιρης εξασφάλισης της
ασφαλισιμότητας μετά τα 70 έτη.

Για τις λεπτομέρειες σχετικά με τα ατομικά
συμβόλαια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στον ΣΥ.Σ.Π.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ
Για παιδιά συναδέλφων, που υπερβαίνουν το
30ο έτος ηλικίας τους, υπάρχει πρόνοια (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ), ώστε να κατοχυρώνεται η δυνατότητα συμπληρωματικής ασφάλισής
τους.
Συγκεκριμένα, εντάσσονται κανονικά στο ειδικό αυτό πρόγραμμα με ισχύ μέχρι τα 70 τους
χρόνια, έχοντας προνόμια του βασικού συμβολαίου και μάλιστα το δικαίωμα να εντάξουν σ’
αυτό και τα δικά τους εξαρτώμενα μέλη.
Το Πρόγραμμα Κατιόντων, επίσης, με Ετήσιο
μικτό ασφάλιστρο τα 330,75 ευρώ, έχει σήμερα
τη δική του αξία καθώς καλύπτει και παιδιά συναδέλφων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας με μια ελάχιστη πρόσθετη επιβάρυνση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για όποιον/α δεν μπορεί να ενταχθεί στο συμβόλαιό μας, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω μη
ασφαλισιμότητας (σοβαρά προβλήματα υγείας), υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα
ειδικό πρόγραμμα συμπληρωματικής ασφάλισης για τους όρους του οποίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να ζητήσουν ενημέρωση από
το Προεδρείο του Συνδέσμου.

Για λεπτομέρειες σε σχέση με
τα παραπάνω προγράμματα,
καθώς και το ειδικό πρόγραμμα που καλύπτει και συνταξιούχους 65-75 ετών, μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν
στο Σύνδεσμο.
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Α. ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ

210-6972000

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

210-9493000

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 9, ΠΑΡΟΔΟΣ Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ

210-6416600

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

ΛΕΜΕΣΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ

210-8691900

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΡΕΩΣ 36, Π. ΦΑΛΗΡΟ

210-9892100

Β. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ
METROPOLITAN

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9

210-4809110-16

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1, Ν. ΨΥΧΙΚΟ

210-6974000

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60

210-5799000

ΡΕΑ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17

210-9495000

ΟΡΑΣΙΣ Αμπελοκήπων

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

210-6998961

ΟΡΑΣΙΣ Περιστερίου

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

210-5711712

DOCTOR’S HOSPITAL

ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26

210-8807000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΠΥΛΑΙΑ

2310-400000

EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Μ. ΚΑΛΑΣ & ΓΡΑΒΙΑΣ 2

2310-895100

EUROMEDICA-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΝΙΚ. ΜΑΝΟΥ 16

2310-896500

EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΙΖΥΗΣ 1

2310-966100

ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ

ΚΡΗΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

CRETA INTERCLINIC

ΜΙΝΩΟΣ 63, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810-373800

ΙΑΣΙΣ - ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76-78, ΧΑΝΙΑ

28210-70800

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2410-555450
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2810-34262
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
22410-45000

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η επιλογή των ως άνω Νοσηλευτηρίων είναι κρίσιμης σημασίας για την ίδια την βιωσιμότητα του
προγράμματός μας. Και τούτο, γιατί οι σχετικές συμφωνίες που έχει πετύχει η Εταιρία εμποδίζουν τη
συνολική επιβάρυνση του συμβολαίου και αποτρέπουν μελλοντικές αναίτιες αυξήσεις ασφαλίστρων.
Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από κάθε προγραμματισμένη εισαγωγή για νοσηλεία, θα πρέπει
απαραιτήτως να προηγείται επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου μας.

