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Θεσσαλονίκη, 25/2/2013                     

Αριθμός πρωτοκόλλου 837/1-13 

Προς: ΜΕΛΗ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ 

                                                      

 

 

Αξιότιμα μέλη, 

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για επίλυση των προβλημάτων που μαστίζουν τον 

κλάδο μας καθώς, επίσης, και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και επιχειρηματικές ιδιαιτερότητες 

που βιώνουμε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε έρθει σε συμφωνία με 

το πρόγραμμα  EY CLUB(Εξασφάλιση Υγείας) για τη δημιουργία της Co Branded Card                                   

EY Club-ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

Το πρόγραμμα ΕΥ Club ΠΑΣΚΕΔΙ με την κάρτα υγείας  καλύπτει τον τομέα της πρόληψης, της 

διάγνωσης και της θεραπείας και απευθύνεται σε όλους εμάς  ώστε  να έχουμε  πρόσβαση σε ποιοτικές, 

οικονομικές και ταυτόχρονα ανθρώπινες υπηρεσίες υγείας.  

 

Με την κάρτα υγείας EY Club ΠΑΣΚΕΔΙ ,θα μπορούμε να απευθυνόμαστε σε  περισσότερους 

από 600 καταξιωμένους ιατρούς  όλων των ειδικοτήτων, 400 διαγνωστικά κέντρα και 10 ιδιωτικές 

κλινικές ,που  βρίσκονται σε συνεργασία με το ΕΥ Club.  Στρατηγικοί συνεργάτες του ΕΥ Club είναι οι 

μεγαλύτεροι ιατρικοί όμιλοι: EUROMEDICA, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, METROPOLITAN 

HOSPITAL, ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ, LIFE CHECK, DOCTORS’ 

HOSPITAL, ΓΑΛΗΝΟΣ κ.α.  

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ήδη έχουν εμπιστευτεί τις υπηρεσίες του EY Club  αρκετοί 

σύλλογοι και σωματεία ανά την Ελλάδα. 
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Δωρεάν παροχές για τους κατόχους της EY Club-ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ 

 

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

χειρουργικά και παιδιατρικά περιστατικά 15.00 έως 8πμ  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 

Ειδικές παροχές για τους κατόχους της EY Club-ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ 

 

 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 

 Εκπτώσεις σε παραφαρμακευτικά προϊόντα (καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής κλπ) στα 

συνεργαζόμενα φαρμακεία 

 Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα κέντρα οπτικών (σκελετοί οράσεως, φακοί επαφής) 

Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές για τους κατόχους της                    

EY Club-ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ 

Ενδεικτικά αναφέρονται:   

 Ακτινογραφία, μόνο 5€ 

 Γενική αίματος μόνο 2,88€ 

 Γενική ούρων μόνο  1,76€ 

 Υπέρηχος θυρεοειδούς μόνο 8,5€ 



Χειμάρας 30 • 546 44 • Θεσσαλονίκη                                                                                                                                                                         

Τηλ.: 2310 932 420 • Fax: 2310 932 420  • www.paskedi.gr • e-mail: paskedi@paskedi.gr 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται συνεχώς, καθώς και ότι επιτυγχάνονται 

νέες συμφέρουσες συμφωνίες προς όφελος όλων των μελών. 

 

 

Αγαπητά μέλη 

 

Έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε μέσω του συνδέσμου μας: 

 

Α) Την ατομική κάρτα υγείας  EY CLUB-ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ από 100 € στην προνομιακή τιμή των 45€. 

Β) Την οικογενειακή κάρτα υγείας EY CLUB-ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ (καλύπτει τους γονείς και δυο ανήλικα τέκνα) 

από 150 € στην προνομιακή τιμή των 65 €. 

 

Η παραπάνω προσφορά έχει ημερομηνία λήξης 31 Μαΐου 2013. Παρακαλώ, όπως επικοινωνήσετε με τα 

γραφεία του συνδέσμου προκειμένου να δωρίσετε στους εαυτούς σας και στις οικογένειες σας ΥΓΕΙΑ ΜΕ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ηλίας Καλιώρας 

Γενικός Γραμματέας ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ 


