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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 07 
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Fax:    211 40 300 20 

Email :syllogos@sett.gr 

URL:   www.sett.gr 

 

 Δωρεάν Πρόσθετη 
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 

 

Για τα μέλη μας και τις οικογένειές 
τους 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 
Ο Σύλλογος μας στο πλαίσιο της αναζήτησης προνομίων για τα μέλη του, μετά από έρευνα στην αγορά της 
υγείας κατέληξε σε συνεργασία με την εταιρεία Newhealthsystem (NHS) και το ομαδικό πρόγραμμα 
Family Care.  
 
Η επιλογή του προγράμματος Family Care έγινε με κριτήρια, α) την όσο δυνατόν μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή και γεωγραφική κάλυψη των συναδέλφων και των οικογενειών τους μέσω ενός μεγάλου 
και συγκεκριμένου  πλήθους πολύιατρείων, ιδιωτών ιατρών και διαγνωστικών κέντρων εξαλείφοντας την 
ανάγκη μετάβασης στην Αθήνα, β) την εξαρχής τιμολόγηση όλων των παροχών του προγράμματος χωρίς 
αοριστολογίες και στο περίπου, γ) την παροχή μίας σειράς ετήσιων Check-Up για κάθε μέλος της 
οικογένειάς μας χωρίς ηλικιακούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, δ) την έκπτωση στα νοσήλια όπου 
συνδυαστικά με βασικό ομαδικό ασφαλιστικό μας πρόγραμμα θα απαλείφει σχεδόν όλη τη συμμετοχή 
μας. 
 
Στο πρόσθετο ιατροφαρμακευτικό αυτό πρόγραμμα θα ενταχθούν, όλα τα μέλη του Συλλόγου και οι 
οικογένειες τους (Σύζυγος, Τέκνα έως 35 ετών και Γονείς και των Δύο Συζύγων). Οι παροχές του 
προγράμματος θα είναι οι ίδιες για όλους, θα καλύπτουν όλες τις προϋπάρχουσες  ασθένειες, χωρίς 
ετήσια όρια και αναμονές.  
 
Το κόστος συμμετοχής των μελών μας, των οικογενειών τους και των γονιών τους θα καλυφθεί εξ 
ολοκλήρου από το Σύλλογό μας.  
 
Μέσα από το πρόγραμμα παρέχονται, πλήθος πολυϊατρείων στη γειτονιά μας, ιατροί όλων των 
ειδικοτήτων με ειδικά χαμηλή τιμή επίσκεψης, οδοντίατροι με ειδικό τιμοκατάλογο, οφθαλμίατροι, 
δωρεάν ετήσια Check-Up για όλα τα μέλη της οικογένειας μας, δωρεάν όλο το 24ωρο ιατρικές 
επισκέψεις σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία και τέλος έκπτωση έως και την πλήρη απορρόφηση της συμμετοχής 
μας στο κόστος νοσηλείας. 
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Πιο αναλυτικά οι βασικές παροχές του προγράμματος είναι: 
 

 Κάλυψη όλων των μελών και των οικογενειών τους συμπεριλαμβανομένων και των γονιών και 

των δύο  συζύγων. 

 ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος αιματολογικός έλεγχος για όλους, σε ΟΛΟ το συμβεβλημένο δίκτυο της 

εταιρείας (Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, HDL, LDL, 

Τριγλυκερίδια, Ολική Χολερυθρίνη TBL, SGOT, SGTP γ-GT). 

 ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος για όλους, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς σε ΟΛΟ το 

συμβεβλημένο δίκτυο της εταιρείας (Έλεγχος Οπτικής Οξύτητας, Τονομέτρηση κλπ). 

 ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος ορθοδοντικός έλεγχος με ΔΩΡΕΑΝ Καθαρισμό και Στίλβωση. Σε επείγουσα 

περίπτωση ΔΩΡΕΑΝ η ανακούφιση πόνου ή συγκόλληση Γέφυρας. ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος με 

Φθορίωση για τέκνα κάτω των 14 ετών. 

 ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος παιδιατρικός έλεγχος για τα τέκνα σε ΟΛΟ το συμβεβλημένο δίκτυο της 

εταιρείας (Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και Μάθησης κλπ). 

  ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις σε επείγον περιστατικό σε ΟΛΑ τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά 

Νοσοκομεία. 

 Απεριόριστες επισκέψεις με τακτικό ραντεβού σε ΟΛΑ τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία 

με κόστος επίσκεψης 10€. 

 Απεριόριστες επισκέψεις με τακτικό ραντεβού σε ΟΛΑ τα συμβεβλημένα Πολυιατρεία  με κόστος 

επίσκεψης 10€ και ΔΩΡΕΑΝ το 2ο ραντεβού για την εκτίμηση των εξετάσεων και η 

συνταγογράφηση. 

 Απεριόριστες επισκέψεις με τακτικό ραντεβού σε ΟΛΟΥΣ τους  συμβεβλημένους Ιδιωτικούς 

Ιατρούς με κόστος επίσκεψης 15€ επαρχία / 20€ Αττική και ΔΩΡΕΑΝ το 2ο ραντεβού για την 

εκτίμηση των εξετάσεων και η συνταγογράφηση. 

 ΔΩΡΕΑΝ γυαλιά οράσεως μέχρι 250€ με χρήση ΕΟΠΥΥ. 

 ΕΚΠΤΩΣΗ 50% σε συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για όλες τις ορθοδοντικές εργασίες. 

 ΕΚΠΤΩΣΗ 50% σε συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις. 

 ΕΚΠΤΩΣΗ από 25% έως 70% για διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές ΦΕΚ (Δημοσίου) σε ΟΛΟ το 

συμβεβλημένο δίκτυο της εταιρείας χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις. 

 ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου σε περίπτωση Νοσηλείας. 

 ΕΚΠΤΩΣΗ στη συμμετοχή μας στα νοσήλια στα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. 

Αναλόγως την πάθηση και το νοσοκομείο η έκπτωση μπορεί να καλύψει πλήρως τη συμμετοχή 

μας.  

 24/7 τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση όλων των μελών στο πρόγραμμα.  

 Δυνατότητα ένταξης τρίτων (πχ αδέλφια) στο πρόγραμμα στην προνομιακή τιμή των 30€/έτος. 
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Το παρόν πρόγραμμα πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λειτουργεί συμπληρωματικά με το ήδη 
υπάρχον ομαδικό μας ασφαλιστήριο και σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικά. Είναι αυτονόητο ότι κάθε 
απόδειξη που λαμβάνουμε θα μπορεί να αποσταλεί στην ασφαλιστική μας όπως γινόταν έως τώρα.  
 
Οι παροχές του προγράμματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 12 Μαρτίου. Όπως προαναφέραμε ο Σύλλογος 
καλύπτει όλα τα μέλη της οικογένειας σας (σύζυγο, τέκνα έως 35 ετών, γονείς και των δύο συζύγων). Για 
να τα εντάξετε και να αρχίσουν να λαμβάνουν τα προνόμια του προγράμματος, συμπληρώστε στη 
συνημμένη αίτηση (Φόρμα Ένταξης), τόσο τα δικά σας στοιχεία όσο και τα στοιχεία όλων των μελών 
ανεξάρτητα της ηλικίας τους και της κατάστασης της υγείας τους.  
 
Τη φόρμα ένταξης πρέπει να τη στείλετε στα γραφεία του συλλόγου μας με fax 211 40 300 20 ή mail 
syllogos@sett.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Παναγή Τσαλδάρη 9-11 (Πειραιώς), 1ος όροφος, Αθήνα, 
ΤΚ 10552. 
 
Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποσταλεί με αλληλογραφία στο κάθε μέλος, φάκελος με 
το μοναδικό αριθμό συμβολαίου με όλες τις παροχές, τους όρους, το συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών, 
πολυιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και νοσοκομείων και τις κάρτες πιστοποίησης στο πρόγραμμα (μία 
για το μέλος και την οικογένεια του και δύο για τους γονείς και των δύο συζύγων).  
 
Για την εξυπηρέτησή σας θα υπάρχουν δύο τηλεφωνικά κέντρα, ένα που όλο το 24ωρο θα συντονίζει την 
πρωτοβάθμια περίθαλψη μας (215 515 5315) και ένα ακόμα όπου θα φροντίζει την περίπτωση της 
νοσηλείας σας αλλά και θα επιλύει κάθε τυχόν πρόβλημα μας (210 232 2997 & 698 650 0401). 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων  Νέου  Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πρωτοπορεί σε όλες τις διεκδικήσεις σου, 
υλοποιεί την δέσμευση του για παροχή ποιοτικών παροχών υγείας, παρέχοντας δωρεάν όχι μόνο στα 
μέλη του αλλά και στην ευρύτερη οικογένεια τους, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, με πλήρη 
Πανελλαδική κάλυψη, ανεξάρτητα της ηλικίας τους και της υγείας τους. 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 
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