
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

 

*Σημαντικές συνεργασίες του Συλλόγου μας  με τα Πολυϊατρεία Αθήνας,  
Θεσσαλονίκης και Πάτρας του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank και νέες 
προνομιακές συμβάσεις με Κλινικές  και Διαγνωστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 

Συνάδελφοι, 

Τα Δημόσια Νοσοκομεία αποτελούν οργανισμούς όπου παρέχεται ένα κοινωνικό αγαθό  με 
πρωταρχική θέση στην κλίμακα αξιών – αναγκών του ανθρώπου, αυτό της υγείας.  
Πρώτιστο καθήκον ενός κράτους είναι η εξασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Κανένα μέλος 
της κοινωνίας δεν θα πρέπει να αποκλείεται από την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών 
για την προστασία της  υγείας του. 

Η μείωση όμως του ύψους των κρατικών δαπανών, λόγω της κρίσης, για την υγεία, η οποία 
αποτελεί το σπουδαιότερο και πολυτιμότερο κοινωνικό  αγαθό, είχε σαν τραγική συνέπεια 
την σημαντική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Πολιτεία στους 
Έλληνες. Αυτή η δυσλειτουργία μας οδήγησε, πέραν των Δημοσίων Νοσοκομείων  και των 
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συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΠΥ,  να συνάψουμε νέα σημαντική  συμφωνία με τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων  Alpha Bank  Γκιάτη Τάσο και  τα Πολυϊατρεία του 
Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank,  ώστε να μεγιστοποιήσουμε την υποστήριξη της 
Υγείας μας,  προσφέροντας υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών με χαμηλό κόστος για τα  
μέλη μας και τα μέλη των  οικογενειών μας. 

Τα Πολυϊατρεία  Αθηνών, Θεσσαλονίκης και  από 15/9/2017 της  Πάτρας διαθέτουν  
αναγνωρισμένους ιατρούς με πολυετή πείρα στο χώρο της υγείας καθώς και συνεργασίες 
με  τις μεγαλύτερες   Κλινικές της χώρας. 

Τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank συνεχώς συνάπτουν νέες 
συμβάσεις με προνομιακούς όρους προς όφελος των  μελών του. 

Για κάθε νέα συνεργασία θα ενημερώνεστε από το ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, 
www.syntaxilte.gr, από την εφημερίδα μας «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»  και 
από την υπεύθυνη του Συλλόγου μας Γεν. Γραμματέα κ. Αθηνά Καραδελή. 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ 

- Όλα τα ΜΕΛΗ του Συλλόγου Συνταξιούχων  Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, καθώς και τα 
μέλη της οικογένειάς τους, που καλύπτονται από το ίδιο βιβλιάριο με συμμετοχή  
20€  το χρόνο (οικογενειακή κάρτα).  

- Πρόσθετα μέλη που δεν είναι ασφαλισμένα στο βιβλιάριο υγείας (π.χ. τέκνα, γονείς, 
συγγενικά πρόσωπα) που καλύπτονται από διαφορετικό βιβλιάριο υγείας, 
εξασφαλίζουν την κάρτα μέλους του Πολυϊατρείου με συμμετοχή  20€  το χρόνο. 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ 

Τις αιτήσεις  για την έκδοση κάρτας μέλους του Πολυϊατρείου  μπορείτε να τις 
προμηθευτείτε από τα γραφεία του Συλλόγου μας  ή να τις εκτυπώσετε από το site μας: 
www.syntaxilte.gr 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 

1. Παράδοση: των αιτήσεων και καταβολή της συνδρομής στα γραφεία του Συλλόγου μας, 
Πανεπιστημίου 38 , 5ος όροφος,  Αθήνα. 

2.Ταχυδρομικά:  Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας  Πανεπιστημίου 38, 
Αθήνα, ΤΚ 10679. 

3. Fax: 210.3614287. 

4. Email: info@syntaxilte.gr. 

Στις περιπτώσεις 2, 3, και 4 θα αποστέλλεται συνημμένα με την αίτησή σας, αποδεικτικό  
κατάθεσης της συνδρομής των 20 € στον Λογαριασμό Ταμιευτηρίου του  Συλλόγου που 
τηρείται στην ALPHA BANK Νο: 101-002101-031215, IBAN GR79 0140 1010 1010 0210 
1031 215. 
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Συνοπτική παρουσίαση: 

1)Επισκέψεις σε Ιατρούς των περισσοτέρων ειδικοτήτων από 5 € (συμπεριλαμβάνεται η 
συνταγογράφηση). 

2) Συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις με απορρόφηση της συμμετοχής του 
μέλους επί του παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ  από 5 – 10%. 

3)Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία (Μεγάλοι Όμιλοι), σε περίπτωση νοσηλείας των 
μελών μας με εκπτωτική τιμολόγηση για Ιατρούς και κλινική. 

4) Οφθαλμολογικά κέντρα με τις πιο προνομιακές τιμές της αγοράς. 

5)Κέντρα Λογοθεραπείας και Παιδοψυχιατρικής με τιμές ΕΟΠΥΥ (χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση). 

6)Οδοντιατρείο Πολυϊατρείου Αθήνας με παροχή δύο δωρεάν καθαρισμούς το χρόνο, 
πράξεις προτεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ και προληπτικούς ελέγχους για παιδιά.  

7)Δίκτυο Οδοντιάτρων με παροχή δύο δωρεάν καθαρισμούς το χρόνο και τιμοκατάλογο 
πράξεων προτεινόμενο από τον ΕΟΠΥΥ. 

8)Δίκτυο φυσιοθεραπευτών και κατ’ οίκον με τιμές ΕΟΠΥΥ. 

9)Συμβεβλημένα κέντρα για κατ’ οίκον διαγνωστικές εξετάσεις π.χ. ακτινογραφίες ή 
υπέρηχους. 

10)Τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή 9.00 με 17.00. 

11) Σε  συνεργασία με την ΑΧΑ  Ασφαλιστική  δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικό 
ασφαλιστικό πρόγραμμα με  τις πιο ευνοϊκές τιμές της αγοράς . 

Η ετήσια ανανεούμενη συνδρομή μέλους ανέρχεται στα 20€. 

ΑΘΗΝΑ 

Σας  παραθέτουμε Λίστα με τις συνεργαζόμενες ειδικότητες στο Πολυϊατρείο  στην Αθήνα 
Σταδίου και Σανταρόζα 1 και το ποσό συμμετοχής των μελών μας: 

Παθολόγος 5€, Καρδιολόγος 5€, Triplex καρδιάς 25€, Holter ρυθμού πιέσεως 35€, 
Ορθοπεδικός  5€, Γεν. Χειρουργός  5€, Χειρ. Μαστού 5€, Ωρλ  5€, Ουρολόγος  5€,  
Ανδρολόγος  5€, Αγγειοχειρουργός  5€, Ενδοκρινολόγος  10€, Πλαστικός Χειρουργός  10€, 
Αλγολόγος  10€, Νευρολόγος  10€, Νευροχειρουργός  10€, Παιδίατρος  10€, 
Πνευμονολόγος  10€,  Διαβητολόγος  10€, Ογκολόγος  10€, Ρευματολόγος  20€, 
Αλλεργιολόγος  20€, Γαστρεντερολόγος  20€, Οφθαλμίατρος  20€ – πλήρη οφθαλμολογικό 
έλεγχο, Αιματολόγος  50€,  Γυναικολόγος  50€ – U/s  ενδοκολπικό και test pap, 
Φυσικοθεραπευτές  5€ – 10€, Οδοντίατρος  -  δύο δωρεάν καθαρισμούς το χρόνο, 
Ψυχολόγος  25€,  Παιδοψυχίατρος  25€. 

 



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

1) YΓEIA -   ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ  151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο: 2106867000 

2) MHTEPA-  ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15,ΤΚ 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο:2106869000 

3) MEDITERRANEO- ΗΛΕΙΑΣ 8-12, ΤΚ 166-75 ΓΛΥΦΑΔΑ, Τηλέφωνο:2109117000 

4) ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN- ΣΙΣΙΝΗ 1-3, ΤΚ 11528 ΙΛΙΣΙΑ, Τηλέφωνο:2107253961 

5) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 9 ΠΑΡ. Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ, ΤΚ 
11521 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: 2106416600 

6) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΚ 12132 Τηλέφωνο 
2105799000 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι του ποσού 200€  για επείγοντα περιστατικά 24 ώρες 
το 24ωρο στα παρακάτω Νοσοκομεία: 

1.ΥΓΕΙΑ  -ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ  151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο: 2106867000 

Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ορθοπεδικός-Γενικός χειρουργός 

Πλαφόν 200€ σε διαγνωστικές εξετάσεις. 

Αφορά ενήλικες και εξαιρούνται τυχόν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό. 

 2.ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ   -ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15,ΤΚ 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο:2106869000 

Παιδίατρος-Παιδοχειρούργος 

Πλαφόν 200€ δεν ισχύει για το παιδιατρικό 

3.MEDITERRANEO  -ΗΛΕΙΑΣ 8-12, ΤΚ 166-75 ΓΛΥΦΑΔΑ ,Τηλέφωνο:2109117000 

Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ορθοπεδικός-Γενικός χειρουργός 

Πλαφόν 200€ σε διαγνωστικές εξετάσεις 

4.ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 9 ΠΑΡ. Δ. 
ΣΟΥΤΣΟΥ, ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: 2106416600 

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών 
ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός) 
για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο 



Δωρεάν διαγνωστικές* εξετάσεις για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα  αξίας 500€ 
ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Αθηνών και Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ 
για τις περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις μετά το πλαφόν των 500€. 

Δωρεάν διαγνωστικές* εξετάσεις για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα αξίας 300€ 
ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Παίδων και Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ 
για τις περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις μετά το πλαφόν των 300€. 

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50€ στην περίπτωση ιατρικών 
πράξεων. 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την Αθήνα – Θεσσαλονίκη προς τις  κλινικές, σε 
περίπτωση που προκύψει νοσηλεία. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Σας  παραθέτουμε λίστα με τις συνεργαζόμενες ειδικότητες στο Πολυϊατρείο  στην 
Θεσσαλονίκη –Βενιζέλου 24, 6ος όροφος  και το ποσό συμμετοχής των μελών μας: 

Παθολόγος 5€, Καρδιολόγος 5€, Triplex καρδιάς 30€, Holter ρυθμού ή πιέσεως ρυθμού 
20€, Ορθοπεδικός  5€, Γεν. Χειρουργός  5€, Χειρ. Μαστού 5€, Ωρλ 10€, Ουρολόγος  5€,  
Ανδρολόγος  5€, Ενδοκρινολόγος  10€, Πλαστικός Χειρουργός 20€, Νευροχειρουργός  10€, 
Παιδίατρος  10€, Διαβητολόγος  10€, Ρευματολόγος  20€, Γαστρεντερολόγος  20€, 
Οφθαλμίατρος  20€ – πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο και για παιδιά 50€, Αιματολόγος  50€,  
Γυναικολόγος  20€ – U/s  ενδοκολπικό και test pap 30€, Φυσικοθεραπευτές  5€ – 10€, 
Οδοντίατρος  -  δύο δωρεάν καθαρισμούς το χρόνο. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΚ 552-36, Τηλέφωνο:2310380000 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

1)ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ,ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΚ 552-36, Τηλέφωνο:2310380000 

Παθολόγος,  Καρδιολόγος, Γυναικολόγος, Παιδίατρος. 

Πλαφόν 200€σε διαγνωστικές εξετάσεις. Αφορά ενήλικες και παιδιά εξαιρούνται τυχόν 
φάρμακα ή υγειονομικό υλικό. 

Λοιπές εξετάσεις 

Kατ’ οίκον ψηφιακές ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα, triplex και γνωμάτευση στον ίδιο 
χρόνο. Mε τις χαμηλότερες προσφερόμενες  τιμές. 

 

 



ΠΑΤΡΑ 

(Από 15 Σεπτεμβρίου 2017) 

Σας  παραθέτουμε λίστα με τις συνεργαζόμενες ειδικότητες στο Πολυϊατρείο  στην Πάτρα –
Βασ. Γεωργίου 6, 2ος όροφος  και το ποσό συμμετοχής των μελών μας: 

Γενικός Ιατρός 5€, Ωρλ 5€,  Αγγειοχειρουργός 5€. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Mε ενιαίες τιμές σε όλο το δίκτυο, προτεινόμενες από τον EOΠYY και δύο ΔΩΡΕΑΝ 
καθαρισμούς το χρόνο, στον συμβεβλημένο οδοντίατρο της περιοχής  σας. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Φυσικοθεραπευτικές πράξεις με τιμές EOΠYY. 

ΟΠΤΙΚΑ 

Οπτικά-Φακοί επαφής Λάσκαρη. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με μοναδικές εκπτώσεις και 
προνομιακές τιμές (πληροφορίες στο τηλ. κέντρο του Πολύ-ιατρείου 210-5201800). 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Σε ειδικές προνομιακές τιμές (ενέσιμη αντιρυτιδική τοξίνη, νήματα, filler Υαλουρονικού, 
λιποδιάλυση, cavitation, ενέσεις λιποδιάλυσης, κα.)  πληροφορίες στο τηλ. κέντρο του 
Πολυιατρείου 210-5201800. 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ 

Σε συνεργασία με εξειδικευμένο αναισθησιολόγο – αλγολόγο στην τιμή των 10€ (κατόπιν 
ραντεβού στο 210-5201800). 

ΠPOΓPAMMATIΣMENH NOΣHΛEIA 

H κάρτα μέλους συνδυάζει τις παροχές του EOΠYY και τη χρήση του ομαδικού 
ασφαλιστηρίου της AXA. H χρήση της EΞAΣΦAΛIZEI μηδενική συμμετοχή για νοσηλεία 
(αμοιβές των ιατρών μόνο αυτών που είναι συμβεβλημένοι με το πολυϊατρείο μας, 
φάρμακα, ειδικά υλικά, νοσήλια) μέχρι του ποσού των €17.000 ετησίως. Σε νοσηλεία πέραν 
των €17.000 προσφέρεται έκπτωση 20% στην ιδιωτική συμμετοχή του μέλους μας. 
Παράδειγμα: Για νοσηλεία ύψους €20.000 – τα €17.000 καλύπτονται στο σύνολό τους, στο 
υπόλοιπο ποσό των €3.000 παρέχεται έκπτωση 20% δηλ. το μέλος του Συλλόγου 
καταβάλει μόνο το ποσό των €2.400. 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του κύριου ασφαλιστικού φορέα 
ΕΟΠΥΥ. 

EΠEIΓOYΣA NOΣHΛEIA 

Απευθυνθείτε σε ένα από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. 

Ενημερώστε το πολυϊατρείο μέσα σε 48 ώρες στο 210 5201800. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ΕΟΠΥΥ. 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: 

1)Δικαίωμα συμμετοχής σε: α)Ομαδικό ή  β) Επιδοματικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με τις 
πιο ευνοϊκές τιμές 2)Σε περίπτωση μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου, το πολυϊατρείο 
θα συμφωνεί με τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Ιατρούς, εκπτωτικά πακέτα νοσηλειών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε μέλος μας που θέλει να έχει τις παροχές του πολυϊατρείου, είτε για να 
προγραμματίσει ιατρική επίσκεψη π.χ. εξέταση από Παθολόγο, είτε να προγραμματίσει 
ραντεβού εξετάσεων στα συμβεβλημένα  διαγνωστικά κέντρα π.χ. ραντεβού για Μαγνητική 
Τομογραφία, είτε για νοσηλεία σε Κλινικές – Νοσοκομεία π.χ. προγραμματισμός για 
χειρουργική επέμβαση, επικοινωνεί  ΜΟΝΟ στο τηλεφωνικό κέντρο του πολυϊατρείου και 
από εκεί εξυπηρετείται άμεσα. 

Τα ραντεβού προγραμματίζονται εντός δύο 24ωρων χωρίς αναμονές και ταλαιπωρία. 

Σκοπός μας είναι, τα μέλη μας να νιώθουν ασφαλή παρέχοντας τους υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών, αλλά πάνω απ’ όλα με ανθρώπινη προσέγγιση. 

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ  ΣΤΟ :   210 5201800 

-Υπεύθυνη για την διαδικασία   του Προγράμματος Υγείας στον Σύλλογό μας ορίζεται 
η Γενική Γραμματέας κ. Αθηνά Καραδελή, τηλ. επικοινωνίας 210 3615765 και 
6937451818. 

- Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται αυστηρά η εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων 
των μελών μας.     

-Η ενημέρωση καθώς και όλη  η διαδικασία των νοσηλειών γίνεται μέσω του 
Πολυϊατρειου. Όλα τα δικαιολογητικά των νοσηλειών θα αποστέλλονται στο 
Πολυϊατρείο είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης  όπου έπειτα προωθούνται στην 
ΑΧΑ  Ασφαλιστική. 

 


