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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από σήμερα τίθεται σε ισχύ  η 

Κάρτα Τγείας Union Care for All  by  ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Όπως σας είχαμε ενημερώσει  με την από 

15/2/2019 Νο 59 ανακοίνωσή του ωματείου μας  η κάρτα προσφέρει σημαντικά προνόμια και 

καλύψεις υγείας στα μεγαλύτερα και πλέον αξιόπιστα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα 

της χώρας , συντονίζει ένα Πανελλαδικό Δίκτυο 2900 γιατρών όλων των ειδικοτήτων καθώς και ένα 

Οδοντιατρικό Δίκτυο σε όλη την Ελλάδα που προσφέρει στα μέλη της κάρτας 50% έκπτωση σε όλες 

τις οδοντιατρικές εργασίες. 

 

Μέχρι να λάβετε το σχετικό υλικό  , μπορείτε να επισκέπτεστε  την ιστοσελίδα του σωματείου 

μας όπου στο σχετικό πεδίο θα ενημερωθείτε πλήρως για το πρόγραμμα , τις παροχές , το δίκτυο 

των συνεργαζόμενων ιατρών, των διαγνωστικών κέντρων και των νοσοκομείων  

(http://www.eleftheras.gr/amenities/health-benefits). Επίσης για ραντεβού ή οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία για τη χρήση της κάρτας επικοινωνήστε με την εταιρεία ELG ΕΛΕΤΘΕΡΑ στα 

παρακάτω τηλέφωνα αφού αναφέρετε στο τηλεφωνικό κέντρο  ότι είστε μέλη του Union , το 

ονοματεπώνυμό σας και τον ΑΔΣ  : 

24ωρη Γραμμή Υγείας 801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέωση) 

210-41-30077 (από κινητό) 

Επί τη ευκαιρία της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα 

προστέθηκαν και οι παρακάτω παροχές για την περιοχή των Αθηνών  όπου τα μέλη μας  μπορούν 

να πραγματοποιούν αιματολογικές εξετάσεις, με παραπεμπτικό εντελώς δωρεάν (δεν πληρώνουν τη 

τρέχουσα συμμετοχή του παραπεμπτικού ). Η παροχή αυτή προσφέρεται από: 

 

Doctors’ Hospital -  Πατησίων & Κεφαλληνίας, 210 8807000 (με ραντεβού) 

Ευρωκλινική Αθηνών – Πολυϊατρεία, Σσόχα 24 & ούτσου 37, 210 6416800 (χωρίς ραντεβού) 

Intralab Αμπελοκήπων – εβαστουπόλεως 71, 210 6928854 (χωρίς ραντεβού) 

Intralab Μσρκόπουλου – Πλατεία Μαρκόπουλου, 22990 22027 (χωρίς ραντεβού) 

 Intralab υγγρού-Υιξ – Λεωφ. υγγρού 66, 210 9222044 (χωρίς ραντεβού)  

Intralab Περιστερίου – Λεωφ. Θηβών 201,  210 5787708 (χωρίς ραντεβού)  

Intralab Ιλίου – Ιλίου 4, 210 2626888 (χωρίς ραντεβού) 

Intralab  Κερατσινίου – Λεωφ. αλαμίνος 65, 210 4949111 (χωρίς ραντεβού) 

Intralab Λένορμαν – Λένορμαν 194-196, Αθήνα, 210 5151300 (χωρίς ραντεβού) 

Intralab Κυψέλης – Πλ. Κυψέλης 7, 210 8620400 (χωρίς ραντεβού) 

Υπενθύμιση : Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν στείλει ακόμη το απογραφικό έντυπο να το πράξουν 

άμεσα  στο mail info@unioneurobank.gr για να μπορέσουν τόσο αυτοί όσο και τα μέλη των 

οικογενειών τους να απολαμβάνουν τα προνόμια και τις προσφορές του προγράμματος Union 

Care for All. 
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