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Η Συνεργασία ΠΑΣΚΕΔΙ – EY CLUB σταθμός για την αξιοπρεπή υγεία των μελών μας 

 

Κάρτα ΠΑΣΚΕΔΙ-EY CLUB 

 

Γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας. 

 

Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. μετράει 11 χρόνια ζωής και έχει να δείξει σημαντικό έργο στην μέχρι τώρα πορεία του. 

Παλεύει για τα συμφέροντα των μελών του ενώ σκοπός του είναι να τους πληροφορήσει για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησής 

τους. 

Πάντα δίπλα στον πολίτη, πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο, ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στηρίζει και συμβουλεύει για 

την προάσπιση των δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έτσι και για την υγεία. 

Πρωτοπορεί μέσα από τη συνεργασία του με το Ey Club παρέχοντας στα μέλη του την κάρτα υγείας EY 

Club-ΠΑΣΚΕΔΙ. 

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ αντιλαμβανόμενος αφενός τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στην εστίαση και αφετέρου την αξιοπιστία του EY Club, θέλησε να 

τους προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με το κύρος του καλύτερου. Με την κάρτα υγείας EY Club-

ΠΑΣΚΕΔΙ τα μέλη του έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μεγάλο δίκτυο ιατρών, διαγνωστικών 

κέντρων και κλινικών στον τομέα της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας με τον πιο οικονομικό τρόπο, 

χωρίς εγκρίσεις, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και λίστες αναμονής 

Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ μπορούν να αποκτήσουν την κάρτα υγείας EY Club-ΠΑΣΚΕΔΙ σε ειδικές 

τιμές προσφοράς και να εξασφαλίσουν την ποιότητα στην υγεία τους ....16 μήνες το χρόνο. ΝΑΙ 

καλά διαβάσατε!!! Μόνο η κάρτα υγείας ΠΑΣΚΕΔΙ-Ey Club θα ισχύει 16 μήνες και όχι 12 όπως 

όλες οι άλλες κάρτες, 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 του ΠΑΣΚΕΔΙ, στις οικογένειές τους, αλλά και στους υπαλλήλους των, ανεξάρτητα από το 

εάν υπάρχει οποιοδήποτε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ή ακόμη και εάν δε μπορούν να ανταποκριθούν 

οικονομικά στις ασφαλιστικές εισφορές. Θα έχουν πρόσβαση όλοι τους 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. 

Όλες οι κάρτες ΑΤΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ, EY LADIES, EY KIDS, θα φέρουν το λογότυπο του Ey 

Club και του ΠΑΣΚΕΔΙ και θα παρέχονται μόνο σε μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ με προνομιακές τιμές και διάρκεια 

λήξης τους 16 μήνες. Ταυτόχρονα όμως η κάρτα υγείας EY SUMMER, θα έχει για 4 μήνες όλα τα 

προνόμια της κάρτας υγείας ΠΑΣΚΕΔΙ – EY CLUB. 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ EY Summer 

Μία νέα κάρτα που επινόησε το Ey Club για τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ, είναι η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ EY 

Summer. 
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Θα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η 

διάρκεια ισχύος της θα είναι 4 μήνες (κατά τη διάρκεια απασχόλησης της κάθε σαιζόν) και θα 

προσφέρεται αντί για 30 Ευρώ ΜΟΝΟ 10 Ευρώ/ υπάλληλο. Θα δίνεται η δυνατότητα στον 

εκάστοτε επιχειρηματία να προβάλλει το κοινωνικό του προφίλ είτε προσφέροντας - παρέχοντας εξ 

ολοκλήρου την κάρτα υγείας EY Summer στους υπαλλήλους του, είτε επιδοτώντας - 

χορηγώντας το 66% του κόστους αυτής. 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ EY SUMMER 

Όλοι οι εργαζόμενοι, κάτοχοι της κάρτας υγείας EY SUMMER θα μπορούν να πραγματοποιήσουν σε 

συνεργαζόμενους πα;ρόχους τις απαραίτητες εξετάσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας 

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

επισκεφθούν συνεργαζόμενο ιατρό, ο οποίος θα εκδώσει το πιστοποιητικό υγείας έναντι 10 Ευρώ.  

Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες παροχές της κάρτας υγείας EY Club-ΠΑΣΚΕΔΙ: 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ: 

Δωρεάν κλινική εξέταση για όλα τα επείγοντα καρδιολογικά, παθολογικά, ορθοπεδικά, χειρουργικά και 

παιδιατρικά περιστατικά 24 ώρες το 24 ωρο  όσες φορές το χρόνο κι αν χρειαστεί 

Δωρεάν τσεκ απ αυχενικού συνδρόμου 

Δωρεάν οδοντιατρικό τσεκ απ 

Δωρεάν οφθαλμολογικό τσεκ απ 

Δωρεάν διαγνωστική εξέταση για ακμή-τριχόπτωση 

Δωρεάν δερματολογική εξέταση σπίλων 

Δωρεάν 1η επίσκεψη για αποτρίχωση με Laser 

Δωρεάν αιμοληψίες 

Δωρεάν γνωματεύσεις για σχολεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, 

Δωρεάν ωτοσκόπηση και καθαρισμός αυτιών, δωρεάν 1η επίσκεψη ηλεκτροβελονισμού κ.α. 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο 24 ώρες το 24ωρο όλες τις Κυριακές και όλες τις αργίες σε 

περίπτωση νοσηλείας 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: 

Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου (έκπτωση έως και 80%). 

Εξέταση στα τακτικά ιατρεία σε συνεργαζόμενες κλινικές 

Επισκέψεις σε επιλεγμένους ιδιώτες ιατρούς 

Συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές 

Έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία 

Συνεργαζόμενα κέντρα αποκατάστασης 

Φυσιοθεραπείες 

Ιατρικές και Νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ΄οίκον 

Οδοντιατρικές υπηρεσίες 

Πλήρη γυναικολογικό έλεγχο 

Προγεννητικούς ελέγχους και τοκετούς Ψυχολόγους 

…..και πολλά άλλα. 

Ενδεικτικές Τιμές Εξετάσεων: 

Γενική αίματος, μόνο με 2,88€ 

Γενική ούρων, με 1,76€ 

Τεστ ΠΑΠ, μόνο 15€ 

Ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος με 10€ 

Ψηφιακός υπέρηχος μαστών, μόνο με 15€ 

PSA, μόνο με 14€ 

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας όλο το 24ωρο για κάθε έκτακτο περιστατικό 

Επισκέψεις  στους συνεργαζόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, μόνον από 10€ 

Ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον με ειδικές τιμές από επαγγελματίες νοσηλεύτριες για 

αιμοληψίες, ενέσεις, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακόμη και ακτινογραφία εφ’ όσον υπάρχει πρόβλημα 

μετακίνησης 

Μεταφορά με αυτοκίνητο και συνοδεία προς το γιατρό ή το διαγνωστικό κέντρο 

Σημαντική κάλυψη των εξόδων στις αμοιβές των ιατρών και στα νοσήλια ακόμη και στη διαφορά που 

δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία 

Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα γυμναστήρια και κέντρα αισθητικής 
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Εκπτώσεις σε παραφαρμακευτικά προϊόντα (καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής κλπ) στα 

συνεργαζόμενα φαρμακεία 

Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα κέντρα οπτικών (σκελετοί οράσεως, φακοί επαφής 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

23 1500 1500 

 


