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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18/7/2017 

 

   Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

       Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεύρυνση της συνεργασίας μας με την εταιρία NHS που 

υποστηρίζει το Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΣΤΑ.ΣΥ. 

Από σήμερα όλα τα μέλη μας έχουν το προνόμιο της εξόφλησης του συμβολαίου υγείας τους σε 6 ΑΤΟΚΕΣ 
δόσεις  μέσω της χρήσης διατακτικών.  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης 
μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Συνεταιρισμού μας ζητώντας τον κ. Βαμβακούλα Γιάννη. 

Το πρόγραμμα Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΤΑΣΥ υποστηρίζεται από την εταιρεία New Health 
System, η οποία δημιουργεί και διαχειρίζεται προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό 
Οργανισμών, Ενώσεων, Συλλόγων, Συνεταιρισμών, Ασφαλιστικών ομίλων, Τραπεζικών Ομίλων και 
Εταιρειών.  

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων και Διαγνωστικών κέντρων αποτελείται από: τον Όμιλο του 
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (7 κλινικές), τον Όμιλο ΙΑΣΩ (3κλινικές), τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ (2 νοσοκομεία), το 
METROPOLITAN HOSPITAL, τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (2 κλινικές), το MEDITERANEO 
HOSPITAL, το Doctor’s Hospital, το ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, το ΙΑΣΩ Θεσαλίας, το ΑΝΑΣΑ Βόλου, το 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Κρήτης, τον Όμιλο EUROMEDICA (3 Νοσοκομεία – 47 Διαγνωστικά), τον Όμιλο 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ (12 Διαγνωστικά), τον Όμιλο ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ (9 Διαγνωστικά), δίκτυο τοπικών Διαγνωστικών 
κέντρων και πολλά κέντρα ειδικών υπηρεσιών υγείας σε όλες τις πόλεις της χώρας. 

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην ηλικία συμμετοχής, στην ηλικία λήξης του προγράμματος, ισχύει η 
ίδια τιμή συμμετοχής ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, καλύπτονται οι θεραπείες όλων των ασθενειών και 
ατυχημάτων που προϋπήρχαν της έναρξης του συμβολαίου όσο και αυτών που θα εκδηλωθούν μετά την 
έναρξη, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ασθενειών ή ατυχημάτων, δεν υπάρχουν αναμονές στην έναρξη της 
κάλυψης, δεν απαιτούνται παραπεμπτικά, παραστατικά ή αποδείξεις διότι η εταιρεία καλύπτει την δαπάνη 
απ’ ευθείας στο κέντρο  και εκδίδεται ατομικό συμβόλαιο καθώς και κάρτες πιστοποίησης για όλα τα μέλη 
της οικογένειας που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. 

Ισχύει ειδική προνομιακή εκπτωτική ετήσια συνδρομή για τους εργαζομένους ΣΤΑΣΥ: 

Το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής ενδιαφερομένων θα σας αναλύσει το πρόγραμμα, θα σας στείλει mail ή 

έντυπα θα σας εξηγήσει όλες τις διαδικασίες εγγραφής και θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Στο site: www.newhealthsystem.gr θα βρείτε όλα τα συνεργαζόμενα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές, όλα 

τα Διαγνωστικά Κέντρα και όλους τους ιδιώτες ιατρούς Πανελλαδικά του προγράμματος Ygeia Care. 

 ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   Κ. Κωνσταντόπουλος                                                                               Η. Πλώτας                                                                      

Ισχύει ειδική προνομιακή εκπτωτική ετήσια συνδρομή των:

• 65€ για ένα άτομο   • 110€ για το ανδρόγυνο    • 130€ για όλη την (6μελή) οικογένεια. 

Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των εγγονιών.

Καλέστε:               • 210 2322 997 • 6986 500 401 

ή στείλτε            mail: ygeiacare100@gmail.com

http://www.newhealthsystem.gr/


 

 

Ιδιωτικά Νοσοκομεία: Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις ΔΩΡΕΑΝ

Πολυιατρεία: Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις ΔΩΡΕΑΝ

Διαγνωστικά κέντρα: Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις ΔΩΡΕΑΝ

Ιδιωτικά Νοσοκομεία: Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις  με έκπτωση 75%

Πολυιατρεία: Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις
με τιμές ΦΕΚ (Δημοσίου) 

μείον 20%

Διαγνωστικά κέντρα: Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις
με τιμές ΦΕΚ (Δημοσίου) 

μείον 20%

Ιδιωτικά Νοσοκομεία: σε τακτικό ραντεβού εξέταση στις διαθέσιμες ειδικότητες ΔΩΡΕΑΝ

σε επείγον περιστατικό όλο το 24ωρο για εξέταση 

ΔΩΡΕΑΝ εξέταση & 300€ 

για άμεσες διαγνωστικές 

εξετάσεις

Πολυιατρεία: εξέταση και συνταγογράφηση εξετάσεων 10 €

εκτίμηση εξετάσεων & συνταγογράφηση φαρμάκων ΔΩΡΕΑΝ

Ιατρεία Ιδιωτών Ιατρών: εξέταση και συνταγογράφηση εξετάσεων 15 ή 20€

εκτίμηση εξετάσεων & συνταγογράφηση φαρμάκων ΔΩΡΕΑΝ

Με ΕΟΠΥΥ Κάθε 4 χρόνια Δωρεάν μέχρι 250€

Χωρίς ΕΟΠΥΥ χωρίς όριο αγορών

επιδότηση 60% στην 

τιμή αγοράς ή 80€ για 

αγορά άνω των 120€

• Αιματολογικό: 
Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, 

Τριγλυκερίδια, SGOT, SGTP, και γ-GT.
ΔΩΡΕΑΝ

• Οφθαλμολογικό: 
έλεγχος οπτικής οξύτητας, Τονομέτρηση και έλεγχος στη 

Σχισμοειδή λυχνία.
ΔΩΡΕΑΝ

• Οδοντιατρικό: 

καθαρισμός, στίλβωση, φθορίωση και πιστοποιητικό 

στοματικής υγείας. Δωρεάν σε επείγον περιστατικό η 

ανακούφιση πόνου.

ΔΩΡΕΑΝ

• Παιδιατρικό: 
Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και μάθησης καθώς και 

αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών.
ΔΩΡΕΑΝ

Οδοντιατρική  κάλυψη  

Οφθαλμολογική κάλυψη

Στα συμβεβλημένα 

Νοσοκομεία & Κλινικές

στα έξοδα νοσηλείας (εξαιρούνται υλικά χειρουργείου & 

φάρμακα)

Έκπτωση από 10 έως και 

50% 

Ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας ΔΩΡΕΑΝ

Οδοντιατρική - Οφθαλμολογική κάλυψη:  

Νοσηλεία:  

ΛΟΙΠΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:  

Γυαλιά οράσεως:

Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 15€/συνεδρία και 50% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου των Φυσιοθεραπευτηρίων. 

Ψυχολογική υποστήριξη (ιατρείο) 25€/συνεδρία. Διατροφολόγοι, Διαιτολόγοι 20€/ επίσκεψη. Ομοιοπαθητικοί 

30€/επίσκεψη. Βελονιστές 25€/ επίσκεψη. Λογοθεραπευτικές συνεδρίες 20€/ συνεδρία.

CHECK UP (ετήσιο):

Εκτός από το ΔΩΡΕΑΝ check up, σε όλες τις πράξεις και επεμβάσεις έκπτωση  50% σε 

συγκεκριμένο  τιμοκατάλογο.

Εκτός από το ΔΩΡΕΑΝ check up, σε όλες τις επεμβάσεις έκπτωση  50% σε συγκεκριμένο  

τιμοκατάλογο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Το 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210.67.70.330, εφ όσον έχετε εγγραφεί, σας πληροφορεί, σας εξυπηρετεί, σας υποστηρίζει 

και σας κλείνει ραντεβού με ιατρούς ,ή για εξετάσεις, δίνοντας έγκριση για μηδέν συμμετοχή σας. Από τις 8 το βράδυ 

μέχρι τις 8 το πρωί και τις αργίες εξυπηρετεί και ιατρός βάρδιας.                                                                                                   

Η έναρξη της κάλυψης αρχίζει την επομένη της παραλαβής του συμβολαίου σας.

Ομαδικό πρόγραμμα Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας)

Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις ιδιωτικά ΧΩΡΙΣ ΕΟΠΥΥ στα:

Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις με ΕΟΠΥΥ (ηλεκρονική συνταγογράφηση) στα:

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στα:


