
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο94   10/6/2019 

Κάλυψη επειγόντων περιστατικών συναδέλφων που υπηρετούν 

κυρίως στα μαζικά κτίρια προσωπικού στο Κέντρο της Αθήνας , 

στον Ταύρο, στο Μοσχάτο και στη Νέα Ιωνία μέσω της Κάρτας 

Υγείας του Union  ˝Union Care for All - ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ELG ˝ 
 

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής μας Νο 092/31-05-2019 και με αφορμή περιστατικό 

συναδέλφου μας που υπηρετούσε στην Ν.Ιωνία, χωρίς άμεση ανταπόκριση από το 

συμβεβλημένο με την Τράπεζα διαγνωστικό κέντρο ΙΟΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ φροντίσαμε να 

αυξήσουμε τις επιλογές (για τα μέλη του Union Eurobank) που έχουν τη δική μας κάρτα 

υγείας σε περίπτωση ανάγκης ως εξής: 

Οι υπάλληλοι των κτηρίων στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία και στον Ταύρο, μπορούν να 

εξυπηρετούνται 24ώρες, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των συμβεβλημένων 

νοσοκομείων δωρεάν στην Ευρωκλινική Αθηνών, Αναστασιάδου 7-9 πάροδος Δ. Σούτσου 

Αμπελόκηποι (χωρίς ραντεβού) και με 5€/επίσκεψη στο Doctors’ Hospital (με ραντεβού), 

Πατησίων  & Κεφαλληνίας στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και 

Γενικό Χειρουργού.  

  

 

 

 

 

 

 

Επίσης στο πολυϊατρείο Medi Family Athens, τα μέλη σας, μπορούν να επισκέπτονται 

δωρεάν γενικό ιατρό από τις 08:00-17:30, ο οποίος μπορεί να παραπέμψει τον ασθενή σε 

κάποια από τις ειδικότητες: Παθολόγος, ειδικός αιματολόγος, αλλεργιολόγος, γενικός 

ιατρός, ορθοπεδικός, καρδιολόγος, ενδοκρινολόγος, γυναικολόγος, πνευμονολόγος, 

ψυχολόγος, ψυχίατρος, ΩΡΛ, ρευματολόγος, νευρολόγος, ουρολόγος, γενικός 

χειρουργός, ακτινολόγος & πλαστικός χειρουργός, επίσης δωρεάν.  
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Medi Family Athens: Βασιλέως Ηρακλείου 6 –Μουσείο , Αθήνα 

Οι υπάλληλοι του κτηρίου στο Μοσχάτο, εκτός από τις πιο πάνω επιλογές, μπορούν να 

εξυπηρετούνται και από το Πειραϊκό Θεραπευτήριο στις ειδικότητες του Παθολόγου, 

δωρεάν 24 ώρες, καρδιολόγου από 10:00-13:00 και ορθοπεδικού από 11:00-13:00 

 

 

 

Ταυτόχρονα, έχουμε τη δυνατότητα επιτόπου ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, 

τουλάχιστον για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με πολύ προνομιακούς όρους και άμεση 

μεταφορά με ασθενοφόρα, δωρεάν σε περίπτωση που γίνει εισαγωγή και με προνομιακή 

τιμή αν δεν γίνει εισαγωγή.  

Επίσης, οι κάτοχοι των ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, εάν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, έχουν τη 

δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας όλο το 24ωρο με γενικό ιατρό που θα τους 

δώσει τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες.  

Τέλος, να σας θυμίσoυμε ότι κάθε μέλος δικαιούται 6 δωρεάν check up το χρόνο, τα οποία 

μπορούμε να συντονίσουμε και να πραγματοποιήσουμε ανά ομάδες υπαλλήλων και μελών 

της οικογένειάς τους, στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.  

Συνοπτικά τα στοιχεία των παρόχων για τα επείγοντα περιστατικά / Ώρες Λειτουργίας  

 Medi Family Athens: Βασιλέως Ηρακλείου 6, Μουσείο, τηλ 210-8810150 – Δευτέρα-

Παρασκευή, 08:00-17:30 

 Ευρωκλινική Αθηνών: Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου, τηλ 210-6416600 – 

24ώρες/365ημέρες 
 Doctors’ Hospital: Πατησίων & Κεφαλληνίας, Αθήνα, τηλ 210-8807000 – 

24ώρες/365ημέρες 

 Πειραϊκό Θεραπευτήριο: Ακτή Κουντουριώτου 7, Πειραιάς, τηλ 210-4198888 – 
παθολόγος 24ώρες/365ημέρες, καρδιολόγος, γενικός χειρουργός, ορθοπεδικός, 

Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00 

 Πάντα κοντά στο συνάδελφο 

Με φιλικούς χαιρετισμούς  

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

                                         Στάθης Χαρίτος            Γιάννης Σιδεράτος 

Υ.Γ -Όσα μέλη μας δεν έχουν κάνει ακόμη αίτηση χορήγησης κάρτας υγείας Union Care for All να το κάνουν 

άμεσα    


