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Κυρίες,οι  

 

Αναγνωρίζοντας το μεγάλο κοινωνικό έργο που επιτελείτε, συμμεριζόμαστε την 

καθημερινή σας προσπάθεια κι ανταποκρινόμαστε με μία πρόταση συνεργασίας, η 

οποία μπορεί να «ανακουφίσει» εσάς και τις οικογένειές σας, τουλάχιστον στα 

θέματα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας–δευτεροβάθμιας υγείας καθώς και 

αισθητικής.  

 

Συγκεκριμένα προτείνουμε τη δημιουργία θεματικής (co-branded) κάρτας ΕΥCLUB-

ΕΛ.ΠΕ. ή ΕΥCLUB-DOCTORCARE-ΕΛ.ΠΕ., η οποία θα φέρει τα λογότυπα του EY-

CLUB, του Σωματείου Εργαζομένων  και του μεγαλύτερου Πολυϊατρείου των 

Βαλκανίων DOCTOR CARE. 

 

Το Πολυϊατρείο DOCTOR CARE αποτελεί Πρότυπη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας, 

η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 2015,  καλύπτοντας το σύνολο 

σχεδόν των Ιατρικών Ειδικοτήτων, αποτελούμενο από 22  Ιατρικά Τμήματα.  

  

Με Συνεργάτες και Στελέχη, καταξιωμένους και διακεκριμένους Ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων, υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και πρότυπες 

κτιριακές εγκαταστάσεις στο πλέον νευραλγικό σημείο της Θεσσαλονίκης έναντι του 

λιμένος με εύκολο παρκινγκ (5 ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης δίπλα του) αποτελεί την 

πιο σημαντική Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας σε όλη την Ελλάδα.  

 

Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, το Doctor Care έχει λάβει ειδική 

μέριμνα για τη διαμόρφωση των χώρων ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε 

ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους.  

 

Αποστολή του, η παροχή ιατρικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε συνδυασμό 

με οικονομικά προσιτό κόστος.  

 

Παράλληλα, παρακολουθεί στενά κάθε διεθνή ιατρική εξέλιξη και εφαρμόζει άμεσα 

κάθε νέα μέθοδο που διευκολύνει τους ασθενείς στοχεύοντας στην προαγωγή της 

ιατρικής επιστήμης. 

 

Ειδικά για  τα μέλη του Σωματείου, αλλά και για τις οικογένειές τους, ισχύει η κάτωθι 

προσφορά: 

 

Ετήσιο κόστος απόκτησης της θεματικής κάρτας υγείας ΕΥCLUB-ΕΛ.ΠΕ. ή 

ΕΥCLUB-DOCTORCARE- ΕΛ.ΠΕ. (η οποία δεν έχει όριο ηλικίας, ούτε ελέγχει 

προϋπάρχον ιατρικό ιστορικό): 
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Κάρτες υγείας 

Αξία 
ετήσιας 
Κάρτας 
υγείας 

Εγγραφή 
Σημαντικού 
αριθμού αιτήσεων 
μελών 
(Θεματική Κάρτα) 
Τελική τιμή 

Ατομική ετήσια κάρτα EY-CLUB 100 € 30€ 

Οικογενειακή ετήσια κάρτα EY-
CLUB 
(έως 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, 
παιδιά, γονείς, αδέλφια,παππούδες) 

220€ 60€ 

Ατομική ετήσια κάρτα για το 
Doctor Care1 

30€ 10€ 

Οικογενειακή ετήσια κάρτα για το 
Doctor Care1  
(έως 4 μέλη της ίδιας οικογένειας 
παιδιά, γονείς, αδέλφια,παππούδες) 

120€ 30€ 

 

Επιπλέον, στα μέλη της θεματικής κάρτας ΕΥCLUB-DOCTORCARE-ΕΛ.ΠΕ. 

επισημαίνουμε ότι παρέχεται: 

 

Δωρεάν κλινική εξέταση σε επείγοντα περιστατικά στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών σε περίπτωση εισαγωγής στις συνεργαζόμενες κλινικές στη 

Θεσσαλονίκη για τις ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, 

Παιδίατρος και Παιδοχειρουργός. 

 

Σε περίπτωση που το περιστατικό δεν χρήζει εισαγωγής στην κλινική, η εξέταση από 

τους ιατρούς για τα μέλη είναι μόνο από 20€ έως 25€. 

 

 Δωρεάν  μεταφορά με ασθενοφόρο της κλινικής σε περίπτωση εισαγωγής. 

 

Έκπτωση 10% στα νοσήλια που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 

Οι διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός της Κλινικής στο επείγον 

περιστατικό  για μέλη μας κοστολογούνται με κρατικό τιμολόγιο. Ενδεικτικές τιμές: 

Γενική αίματος 2.88€, Γενική ούρων 1.76€, Υπέρηχος θυρεοειδούς 8,28€. 

 

Οι κάτοχοι της θεματικής κάρτας ΕΥCLUB-DOCTORCARE- ΕΛ.ΠΕ. εξασφαλίζουν 

στο Πολυϊατρείο DOCTOR CARE τα εξής προνόμια: 

 

 Προνομιακές τιμές στις ιατρικές επισκέψεις (π.χ. Παθολόγος, Καρδιολόγος, 

Παιδίατρος, ΩΡΛ, Δερματολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΜΟΝΟ 20€), 

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από Καρδιολόγο ή 

Γενικό Ιατρό ΜΟΝΟ με 10€, 
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 Προνομιακές τιμές στις εργαστηριακές εξετάσεις (κρατικός τιμοκατάλογος 

ΦΕΚ, π.χ. Γενική Ούρων 1,76 €, χοληστερίνη 2.88 €, Pap Test 13,11 €),  

 Προνομιακές τιμές στις απεικονιστικές εξετάσεις (κρατικός τιμοκατάλογος 

ΦΕΚ π.χ. 

Υπέρηχος προστάτη 8,28 υπέρηχος θυρεοειδούς 8,28 €), 

 Διακομιδή με ασθενοφόρο εντός Θεσσαλονίκης από 40€, 

 Προνομιακές τιμές σε Προληπτικό Έλεγχο (Check-Up), 

 Προνομιακές τιμές σε εποχιακές προσφορές, 

 Προτεραιότητα στα ραντεβού, 

 Προτεραιότητα στην παραλαβή αποτελεσμάτων, 

 Ειδικά πακέτα εξετάσεων. 

 

Επίσης,  

 

 Δωρεάν Πελματογράφημα, αξίας 20€. 

 Δωρεάν Γενική Αίματος (αιματοκρίτης και αιμοσφαιρίνη για τον έλεγχο της 
αναιμίας, Ερυθρά και Λευκά αιμοσφαίρια για τον έλεγχο των λοιμώξεων από 
μικρόβια και ιούς , Αιμοπετάλια για τον έλεγχο της πηκτικότητας του αίματος) 
Έλεγχος Σακχάρου, και αξιολόγηση από Γενικό Ιατρό αξίας 45€.  
 

Τέλος, ειδικά για τα μέλη του Σωματείου Εργαζόμενοι Ε.Λ.Π.Ε δίνεται η δυνατότητα 

να απολαύσουν ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες αισθητικής με θέα το Θερμαϊκό στο 

συνεργαζόμενο Κέντρο Ιατρικής Αισθητικής FACELOOK.  

Συγκεκριμένα προσφέρονται: 

 

 Δωρεάν Περιποίηση προσώπου 30’ με ορό Υαλουρονικού αξίας 30€. 

 Μασάζ σώματος (fullbody) 45’ με Αρωματοθεραπεία αξίας 50€ στην 

προνομιακή τιμή των 15€.  

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

 Για κάθε επιπλέον άτομο που θα ενταχθεί στην οικογενειακή προσφορά 

(δηλαδή το 5ο το 6ο κλπ) θα είναι μόνο 20€ ανά άτομο. 

 Επίσης η αναβάθμιση της κάρτας σε Ey ladies αξίας 20€ θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 

Η ανωτέρω προσφορά έχει δημιουργηθεί ειδικά για εσάς και ισχύει μέχρι 

02/05/2017. 
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Διαδικασία 
 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ κέντρο της κάρτας υγείας 

EY CLUB στο 23 1500 1500 από τις 9:30πμ έως και τις 19:00μμ από Δευτέρα έως 

και Παρασκευή. 

 

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι υγείας που θα εξυπηρετούν τους ενδιαφερομένους, θα 

είναι οι κύριοι Αθ. Δαμασκηνός  και Στ. Δρακάκης  οι οποίοι θα απαντούν σε απορίες 

και θα παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 

Ο ενδιαφερόμενος, θα μπορεί στη συνέχεια να κάνει την εγγραφή του επιλέγοντας 

ποια από τις δυο κάρτες επιθυμεί: 

Η ΕΥCLUB- ΕΛ.ΠΕ. έχει πανελλαδική κάλυψη,ενώ  

Η ΕΥCLUB-DOCTORCARE-ΕΛ.ΠΕ. έχει κάλυψη αποκλειστικά στο Πολυϊατρείο 

DOCTOR CARE στη Θεσσαλονίκη  και στις συνεργαζόμενες κλινικές . 

 

Οι παροχές θα ισχύουν σε συνεργαζόμενους παρόχους υγείας του ΕΥ CLUB, στο 

Πολυϊατρείο DOCTOR CARE στη Θεσσαλονίκη και στο Κέντρο Αισθητικής 

FACELOOK.  

 

Μόνη υποχρέωση του ενδιαφερόμενου, η επίδειξη της κάρτας του.  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις, 

 

Για το EY CLUB 

  

Τμήμα Β2Β 
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