
Αρ. Πρωτοκόλλου:  1031-04/ 2014 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EYCLUB - ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

Σελίδα 1 από 6 

 

Θεσσαλονίκη, 17  Απριλίου 2014 

 

Προς Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας υποβάλλουμε την ακόλουθη πρόταση συνεργασίας με πολλαπλά 

οφέλη τόσο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης όσο και των μελών – 

επιχειρηματιών και υπαλλήλων αυτών, σε μια εποχή που όσο ποτέ άλλοτε το σημερινό σύστημα υγείας 

δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα πέρα από ταλαιπωρία, αναμονές και εξευτελισμό της προσωπικότητας 

όλων μας. 

Έτσι λοιπόν το EY Club μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις πάνω στον πολύπαθο χώρο της υγείας σε 

όλα τα μέλη της ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., στις οικογένειες τους αλλά και στους υπαλλήλους των, ανεξάρτητα από το 

εάν υπάρχει οποιοδήποτε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ή το εάν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

ασφαλιστικές εισφορές. 

Ήδη έχουμε συνεργαστεί με μερικούς από τους πλέον σοβαρούς και μεγάλους συλλόγους και 

οργανισμούς της χώρας προσφέροντας τους πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο δίκτυο ιατρών, 

διαγνωστικών κέντρων και κλινικών, πανελλαδικά, προκειμένου να καλύψουν οποιοδήποτε θέμα 

υγείας στον τομέα της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας με τον πιο οικονομικό τρόπο χωρίς 

εγκρίσεις, ταλαιπωρία και λίστες αναμονής. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Με απόλυτη βεβαιότητα ότι η συνεργασία του ΕΥ Club και της ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.θα στεφθεί με επιτυχία, 

προτείνουμε τη δημιουργία των δύο θεματικών καρτών υγείας, την  ΕΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και την 

EYSummer, οι οποίες θα φέρουν και οι δύο το λογότυπο του EY Club και της ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. Οι παροχές 

των δύο καρτών είναι κοινές και αναγράφονται στο Παράρτημα Α. 

1. Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ 

• θα απευθύνεται σε όλα τα μέλη – επιχειρηματίες της ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., 

• η διάρκεια ισχύος της θα είναι προσαυξημένη κατά 4 μήνες, ήτοι θα είναι συνολικά 16 μήνες, 

• η αξία-κόστος της είναι: 

− για ένα άτομο 100€  

− η κάρτα EY Ladies 120€  

− κάθε ανήλικο παιδί 15€ 

− κάθε επιπλέον ενήλικας 70€ 

− οικογενειακή απλή έως 4 άτομα  

(2 ενήλικες γονείς και 2 ανήλικα παιδιά) από 230€ μόνο 150€ (όχι EYLadies) 
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ  

Για κάθε κάρτα ΕΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. που θα πωλείται, το EY Club θα καταβάλλει – επιστρέφει στην 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. το 30% επί της καθαρής αξίας της κάθε κάρτας υγείας.  

 

2. Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥ Summer 

• θα απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους που απασχολούνται στον κλάδο της εστίασης και 

εργάζονται σε επιχειρήσεις που είναι μέλη της ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., 

• η διάρκεια ισχύος της θα είναι 4 μήνες (κατά την διάρκεια απασχόλησής τους), 

• η αξία της είναι για ένα άτομο 30€  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η κάρτα υγείας ΕΥ Summer θα προσφέρεται από 30€ μόνο με 10€ανά υπάλληλο. 

Δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε επιχειρηματία να προβάλει το κοινωνικό του προφίλ είτε 

προσφέροντας – παρέχοντας εξ ολοκλήρου την κάρτα υγείας EYSummer στους υπαλλήλους του, 

είτε επιδοτώντας –χορηγώντας το 66% του κόστους αυτής. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ EYSUMMER 

Όλοι οι υπάλληλοι, κάτοχοι της κάρτας υγείας EYSummer θα μπορούν να πραγματοποιήσουν σε 

συνεργαζόμενους  παρόχους τις απαραίτητες  εξετάσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας 

(ακτινογραφία, καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων) έναντι μόνο 25€ και στη συνέχεια να 

επισκεφτούν συνεργαζόμενο ιατρό, ο οποίος θα εκδώσει το πιστοποιητικό υγείας έναντι 10€. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

1. Και για τις δύο θεματικές κάρτες υγείας, το EYClub θα παρέχει αντίστοιχο σχετικό ενημερωτικό, 

προωθητικό υλικό: 

• 3πτυχα 

• Banner 

• Αφίσες 

• Αιτήσεις για την εγγραφή και έκδοση των καρτών 

2. Θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική ενημέρωση όλων των μελών της ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. αλλά και των 

υπολοίπων επιχειρηματιών που δεν είναι μέλη της, για τις δύο κάρτες υγείας και τις παροχές 

αυτών. Οι κλήσεις  θα διεξαχθούν στο τηλεφωνικό κέντρο του EY Club από τέσσερις (4) 

υπαλλήλους του. Το συνολικό κόστος αυτής της τηλεφωνικής προωθητικής ενέργειας θα το 

αναλάβει η ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ EYLADIES EYKIDS 

Αξία 100€ 150€ 120€ 48€ 

Καθαρή αξία 81,30€ 121,95€ 97,56€ 39,02€ 

Επιστροφή:  

30% της καθαρής αξίας 
24,39€ 36,59€ 29,27€ 11,71€ 
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3. Ανάρτηση – προβολή της συνεργασίας μέσω των δύο θεματικών καρτών υγείας στον επίσημο 

ιστότοπο του EY Club www.eyclub.gr, ο οποίος έχει σημαντικότατη ημερήσια επισκεψιμότητα, 

αλλά και στον ιστότοπο της ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. www.paskedi.gr. 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Για το ΕΥ Club. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

  

http://www.eyclub.gr/
http://www.paskedi.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝΚΑΡΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.& EYSummer 

Το ΕΥ Club λειτουργεί ως γέφυρα του κάθε μέλους προς τους παρόχους υγείας, εξασφαλίζοντάς τους: 

ΔΩΡΕΑΝ 

• Κλινική εξέταση για όλα τα επείγοντα παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά και παιδιατρικά 

περιστατικά 365 ημέρες το χρόνο. 

• Κλινική εξέταση εκτάκτων παιδιατρικών περιστατικών. 

• Μεταφορά με ασθενοφόρο (σε περίπτωση νοσηλείας). 

και προνομιακή τιμή με έκπτωση έως 50% σε περίπτωση μη εισαγωγής. 

• Ετησίως ένα αιματολογικό checkup. 

• Αιμοληψίες κατ’ οίκον. 

• Καρδιολογικός έλεγχος και ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

• Δερματολογικός έλεγχος. 

• Ψηλάφηση μαστών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και συμβουλές αυτοεξέτασης. 

• Ένα ετήσιο οδοντιατρικό checkup,καθαρισμός και φθορίωση. 

• Πελματογράφημα. 

 

ΑΘΗΝΑ: ΠΑΡΟΧΕΣΤΩΝΚΑΡΤΩΝΥΓΕΙΑΣΕΥΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.& EYSummer 

ΔΩΡΕΑΝ 

• Κλινική εξέταση για όλα τα επείγοντα παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά και ορθοπεδικά 

περιστατικά 365 ημέρες το χρόνο στις συνεργαζόμενες κλινικές Κεντρική Κλινική Αθηνών, 

Ευρωκλινική Αθηνών, MetropolitanHospital, Πειραϊκό Θεραπευτήριο, MediterraneoHospital, 

Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. 

• Κλινική εξέταση για όλα τα επείγοντα παθολογικά περιστατικά 365 ημέρες το χρόνο στις 

συνεργαζόμενες κλινικές Γενική Κλινική Δυτικής Αττικής (Βουγιουκλάκειο) και CityClinic. 

• Κλινική εξέταση εκτάκτων παιδιατρικών περιστατικών στην Ευρωκλινική Παίδων. 

• Επισκέψεις σε τακτικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού στο Πειραϊκό Θεραπευτήριο. 

• Μία επίσκεψη σε παθολόγο, χειρουργό, νεφρολόγο και καρδιολόγο στις κλινικές 

Βουγιουκλάκειο καιCityClinic. 

• Μεταφορά με ασθενοφόρο (σε περίπτωση νοσηλείας). 

και προνομιακή τιμή με έκπτωση έως 50% σε περίπτωση μη εισαγωγής. 

• Ετησίως ένα αιματολογικό checkup σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά μικροβιολογικά κέντρα. 

• Αιμοληψίες κατ’ οίκον από εξειδικευμένους μικροβιολόγους. 

• Ετήσιο Checkup οσφυαλγίας και ισχιαλγίας 

• Έλεγχος σκολίωσης κύφωσης σε παιδιά έως και 18 ετών 

• Επίσκεψη για λιπομέτρηση σε διατροφολόγο 

• Ψηλάφηση μαστών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων μαστογραφίας  ,υπερήχων και συμβουλές 

αυτοεξέτασης απ΄ τους συνεργαζόμενους γυναικολόγους. 

• Ένα ετήσιο οδοντιατρικό checkup,καθαρισμός και φθορίωση σε οδοντιάτρους . 

• Πελματογράφημα στα γραφεία του EYCLUB, Πραξιτέλους 37. 
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• Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία, 

Επίσης ειδικά προγράμματα σε παιδιά Ειδικών σχολείων  και με σύνδρομα. (παρέχονται 

αποκλειστικά με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων χωρίς καμία επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση από το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας & μαθησιακών Δυσκολιών 

ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ). 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.& EYSummer 

ΔΩΡΕΑΝ 

• Κλινική εξέταση για όλα τα επείγοντα παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά 365 

ημέρες το χρόνοστις συνεργαζόμενες κλινικές Γενική – Κεντρική και Κυανό Σταυρό του ομίλου 

euromedicaόπως επίσης και στη γενική κλινική του Σαραφιανού. 

• Κλινική εξέταση εκτάκτων παιδιατρικών περιστατικών στην Γενική κλινική. 

• Τακτικά ιατρεία στην γενική κλινική Σαραφιανού με 15€,Γενική κλινική κ Κυανούς Σταυρός 25 

ευρώ  

• Μεταφορά με ασθενοφόρο (σε περίπτωση νοσηλείας). 

και προνομιακή τιμή με έκπτωση έως 50% σε περίπτωση μη εισαγωγής. 

• Ετησίως ένα αιματολογικό checkup σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά μικροβιολογικά κέντρα. 

• Αιμοληψίες κατ’ οίκον από εξειδικευμένους μικροβιολόγους. 

• Καρδιολογικός έλεγχος και ηλεκτροκαρδιογράφημα σε συνεργαζόμενους καρδιολόγους . 

• Δερματολογικός έλεγχος σε 3 δερματολόγους . 

• Ψηλάφηση μαστών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων μαστογραφίας  ,υπερήχων και συμβουλές 

αυτοεξέτασης απ΄ τους συνεργαζόμενους γυναικολόγους. 

• Ένα ετήσιο οδοντιατρικό checkup,καθαρισμός και φθορίωση σε οδοντιάτρους . 

• Πελματογράφημα στα κεντρικά γραφεία του EYCLUBΑριστοτέλους 4. 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ σε 

1. Μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα με Λευκό Ταξί. 

2. Επισκέψεις σε επιλεγμένους συνεργαζόμενους ιδιώτες ιατρούς. 

3. Επισκέψεις στα τακτικά ιατρεία σε συνεργαζόμενες κλινικές. 

4. Έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

5. Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) χωρίς την ανάγκη έγκρισης και 

παραπεμπτικού, (έκπτωση έως και 80%). 

6. Αξονική στεφανιογραφία (δεν συνταγογραφείται από τον ΕΟΠΥΥ). 

7. Ανώδυνη κολονοσκόπηση σε 10 λεπτά(δεν συνταγογραφείται από τον ΕΟΠΥΥ). 

8. Προγεννητικοί έλεγχοι, τοκετό, μονάδες φύλαξης βλαστοκυττάρων. 

9. Εξειδικευμένη θεραπεία της ακμής. 

10. Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος. 

11. Νοσηλευτικές και ιατρικές υπηρεσίες κατ’ οίκον. 

12. Οδοντιατρικές υπηρεσίες και εμφυτεύματα δοντιών. 

13. ΣΠΑ για αναζωογόνηση και ευεξία. 

14. Laser αποτρίχωση σε δερματολογικά κέντρα. 

15. Οφθαλμιατρικές επεμβάσεις με Laser. 
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16. Μείωση-αύξηση-ανόρθωση μαστού αλλά και λιποαναρρόφηση. 

17. Λίφτινγκ προσώπου, botox, υαλουρονικό οξύ, βλεφαροπλαστική με ραδιοσυχνότητες. 

18. Τεστ DNA προδιάθεσης – σε γονίδια διαφόρων παθήσεων καθώς και παχυσαρκίας. 

19. Φυσιοθεραπείες, χειρομάλαξη κατ’ οίκον,  ποδολόγο. 

* Στον παρακάτω πίνακα  

αναγράφονται ενδεικτικέςτιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62): 

Α/Α 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ 

(ΤΙΜΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ) 
ΤΙΜΕΣ ΦΕΚ 

1 Γενική αίματος 
 

2,88 € 

2 Γενική ούρων 1,76€ 

3 Σάκχαρο αίματος 2,26€ 

4 Κρεατινίνη όρου 4,05€ 

5 Χοληστερίνη αίματος 2,88€ 

6 Τριγλυκερίδια αίματος 4,49€ 

7 HDL χοληστερίνης 4,75€ 

8 LDL χοληστερίνης 4,75€ 

9 ΤρανσαμινάσεςSGOT 4,49€ 

10 ΤρανσαμινάσεςSGPT 4,49€ 

11 γ-GT 5,02€ 

12 Αιμοπετάλια 1,76€ 

13 Τ.Κ.Ε 1,76€ 

14 Σίδηρος ορού 3,43€ 

15 Φεριττίνη ορού 9.51€ 

16 Rhesus αίματος 4,05€ 

17 PSA(προστατικό αντίγονο) 41,91€- 14,00€ 

18 Υπερηχογράφημα προστάτη 8,28€ 

19 Υπερηχογράφημα θυροειδούς 8,28€ 

20 Τ3(Τριιωδοθυροξίνη ) 12,38€ 

21 Τ4 (Θυροξίνη) 8,28€ 

21 TSH (Θυρεοειδότροπος) 12,38€ 

22 FSH(Θυλακιότροπος) 10,80€ 

23 Υπερηχογράφημα μαστών άμφω 14.59€ 

24 Μαστογραφία άμφω (*) 16,02€ 

25 CA 125 34,16€ 

26 Αξονικές 71,11€ 

27 Μαγνητικές 236,95€ 

(*) Η ψηφιακή μαστογραφία είναι εκτός κρατικού τιμολογίου. 

 
 


