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Αθήνα 20/06/2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Παναγή Τσαλδάρη 9-11, 

Αθήνα, ΤΚ 10552 (1ος Ορ.)  

Τηλ;    211 411 4001-5 

Fax:    211 40 300 20 

Email :syllogos@sett.gr 

URL:   www.sett.gr 

 

 NHS – Family Care 
 

Αναβάθμιση Υπηρεσιών – Κάλυψη 
Συμμετοχής Ασφαλισμένου 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

 

Από τα μέσα Μαρτίου 2019 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος υγείας Family Care που ο Σύλλογος 

μας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα μέλη του, στα μέλη των οικογενειών τους αλλά και στους γονείς και των 

δύο συζύγων. 

 

Η επιλογή της εταιρείας έγινε με δύο κριτήρια: 

 Την αξιοπιστία της εταιρείας και τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της. 

 Τις ίδιες παροχές για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, τις οικογένειες τους και τους γονείς και των δύο  

συζύγων, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή εργασίας. Όλες οι παροχές είναι ίδιες για τα μέλη 

που εργάζονται στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, στη Φλώρινα κλπ. Ίδιες είναι και οι 

παροχές για τους ηλικιωμένους γονείς- πεθερικά μας ανεξάρτητα από την ηλικία και τον τόπο 

διαμονής τους. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το πρόγραμμα Family Care σας γνωρίζουμε ότι: 

 Από 15/03/2019 έως 18/06/2019 έχουμε παρέμβει μέσω επιλεγμένου συνεργάτη σε 42 νοσηλείες 

μελών μας ή ηλικιωμένων γονέων τους και έχουμε περικόψει σημαντικά την συμμετοχή τους στα 

έξοδα νοσηλείας (έως 60%).  

 Το 22% των ηλικιωμένων γονέων μας έχουν ήδη πραγματοποιήσει τα δωρεάν check up εκ των 

οποίων το 60% εκτός Αττικής, πχ τον δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο χωρίς ηλικιακούς 

περιορισμούς. 

    
 
 

 



 Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

 2  Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: syllogos@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

 Το 18% των μελών έχουν εγγράψει τρίτα συγγενικά τους πρόσωπα με το ειδικά διαμορφωμένο 

κόστος ετήσιας συνδρομής των 30€.  

 Τις ημέρες της απεργίας των διαγνωστικών κέντρων πολλοί εγγεγραμμένοι στο ομαδικό μας 

πρόγραμμα εξυπηρετήθηκαν μέσω των συνεργαζόμενων Ιδιωτικών Νοσοκομείων και Κλινικών. 

Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα Family Care συνοπτικά μας παρέχει: 

 

i. Έκπτωση στη συμμετοχή μας στα νοσήλεια σε μία σειρά νοσοκομείων και κλινικών σε όλη την 

περιφέρεια. 

ii. ΔΩΡΕΑΝ ιατρική εξέταση στα επείγοντα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων 

νοσοκομείων στις διαθέσιμες ειδικότητες. 

iii. Ιατρικές εξετάσεις, συνταγογραφήσεις εξετάσεων ή φαρμάκων και δωρεάν εκτιμήσεις σε όλες τις 

ειδικότητες ιατρών με 10€ σε όλα τα συνεργαζόμενα Πολυϊατρεία και Νοσοκομεία,  με 15€ στα 

ιδιωτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Περιφέρεια και 20€ σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη. 

Το δίκτυο ιατρών και Πολυϊατρείων είναι ονομαστικά αναρτημένο στο site της εταιρείας και όχι 

αόριστα. 

iv. Όλες οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με ενιαίο τιμοκατάλογο σε τιμές Δημοσίου (ΦΕΚ) 

μείον 25 έως 70%. Ο ενιαίος τιμοκατάλογος είναι ίδιος Πανελλαδικά και είναι αναρτημένος στο site 

της εταιρείας. Επίσης ειδικές μαγνητικές τομογραφίες κόστους από 450€ έως 800€ που δεν τις 

εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούνται από 200€ έως 250€ μέσω του προγράμματος μας. 

v. ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος αιματολογικός έλεγχος, (Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική 

χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική Χολερυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT,γ-GT) ένας για κάθε 

μέλος της οικογένειας (και για τους γονείς-πεθερικά) διαθέσιμος σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας 

και όχι μόνο στην Αθήνα. 

vi. ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος (Mέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman 

και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία) ένας για κάθε μέλος της οικογένειας (και για τους γονείς-

πεθερικά) διαθέσιμος σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και όχι μόνο στην Αθήνα. Παρέχεται σε όλη 

την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα, για όλα τα μέλη της οικογένειας (για τους γονείς-πεθερικά, 

ανεξάρτητα από την ηλικία τους). 
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vii. ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος καθαρισμός δοντιών και για τα παιδιά κάτω των 14 ετών δωρεάν φθορίωση. 

viii. Οδοντιατρικές πράξεις-επεμβάσεις με έκπτωση έως 50%. Η ενιαία τιμολόγηση των οδοντιατρικών 

πράξεων είναι αναρτημένη στο site της εταιρείας. 

ix. ΔΩΡΕΑΝ αξιολόγηση λόγου-ομιλίας σε λογοθεραπευτή για τα παιδιά. 

x. Ενιαίος τιμοκατάλογος οφθαλμολογικών επεμβάσεων με έκπτωση έως 50% αναρτημένος στο site. 

xi. Αγορά γυαλιών οράσεως δωρεάν μέχρι 250€ με χρήση ΕΟΠΥΥ ή έκπτωση 60% χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ 

(σε συγκεκριμένη αλυσίδα οπτικών). 

xii. Φυσιοθεραπευτές με 15€, Ψυχολόγοι με 25€, Διαιτολόγοι με 20€, Διατροφολόγοι με 20€, 

Ομοιοπαθητικοί με 40€, Βελονιστές με 25€, Λογοθεραπευτές με 20€ κλπ.  

Από σήμερα το ανωτέρω πρόγραμμα αναβαθμίζεται παρέχοντας στα μέλη του Συλλόγου μας και στις 

οικογένειές τους (παιδιά, συζύγους, γονείς, πεθερικά) τις παρακάτω επιπλέον παροχές σε συνεργασία 

με δύο προς το παρόν Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Αττικής: 

1. DOCTORS  HOSPITAL  Κεφαλληνίας 26 & Πατησίων, Αθήνα, ΤΚ 11257. 

 Απορρόφηση-έκπτωση της συμμετοχής μας μέχρι 20% επί του αρχικού τιμολογίου. Εφόσον 

γίνεται χρήση του ομαδικού μας ασφαλιστηρίου η συμμετοχή μας μειώνεται στο 5%. 

 Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου όταν δεν υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πχ 

για γονείς-πεθερικά. 

 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις με ραντεβού αντί 10€, στις ειδικότητες: Παθολόγου, Γενικού 

Χειρουργού, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Ορθοπεδικού, Νευροχειρουργού, Μαστολόγου, 

Καρδιολόγου, ΩΡΛ, Πνευμονολόγου. Εξαιρούνται οι  ειδικότητες Αγγειοχειρουργού, Αιματολόγου, 

Ρευματολόγου, Δερματολόγου, Νευρολόγου, Ενδοκρινολόγου όπου το κόστος επίσκεψης 

παραμένει στα 10€. 

 Δωρεάν Ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας. 

2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Γενική Κλινική Δυτικής Αττικής, Σμύρνης 36 & Κερασούντος  (Πλατεία 

Εσταυρωμένου), Αιγάλεω, ΤΚ 12242. 

 Απορρόφηση-έκπτωση της συμμετοχής μας μέχρι 25% επί του αρχικού τιμολογίου. Εφόσον 
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γίνεται χρήση του ομαδικού μας ασφαλιστηρίου η συμμετοχή μας εκμηδενίζεται. 

 Έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου όταν δεν υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πχ 

για γονείς-πεθερικά. 

 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις με ραντεβού αντί 10€, στις ειδικότητες: Παθολόγου, Γενικού 

Χειρουργού, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Ορθοπεδικού, Νευροχειρουργού, Καρδιολόγου, 

Πνευμονολόγου και Γαστρεντερολόγου. Εξαιρούνται οι  ειδικότητες Αγγειοχειρουργού, 

Αιματολόγου, ΩΡΛ, Ρευματολόγου, Δερματολόγου, Νευρολόγου και Ενδοκρινολόγου όπου το 

κόστος επίσκεψης παραμένει στα 10€. 

 Προνομιακή τιμή για περιστατικά χωρίς ιδιωτική ασφάλεια, και με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ: 70€ για 

γαστροσκόπηση συμπεριλαμβανομένου του clo test και 100€  για  κολονοσκόπηση. Στις ανωτέρω 

τιμές συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές γαστρεντερολόγου και αναισθησιολόγου. 

 Δωρεάν Ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας. 

3. Στα παραπάνω δύο ιδιωτικά νοσοκομεία παρέχεται από ένα επιπλέον ΔΩΡΕΑΝ αιμοτολογικό Check 

Up πέρα από αυτό του ομαδικού μας προγράμματος. Τα συγκεκριμένα αυτά Check Up αφορούν όλα 

τα μέλη μας, τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και τους ηλικιωμένους γονείς και των δύο συζύγων. 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,  

Ο Σύλλογός μας πρωτοπορώντας σε όλες τις διεκδικήσεις του και υλοποιώντας τη δέσμευση του για 

ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, σύντομα θα προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες και για τους συναδέλφους που 

εργάζονται εκτός Αττικής.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

 


