
                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 073 / 07-09-2022 

Νέα Παροχή του Πολυϊατρείου μας  
Προσωπικός Γιατρός   

Δωρεάν υπηρεσία του ΕΟΠΠΥ και του Union  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ο προσωπικός γιατρός παρέχει 
ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των 
ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. 

Οι υπηρεσίες του προσωπικού γιατρού θα παρέχονται δωρεάν για τους 
πολίτες που έχουν εγγραφεί στη λίστα του προσωπικού ιατρού και  θα 
πραγματοποιούν επισκέψεις, θα συνταγογραφούν τα φάρμακα τους και θα 
παίρνουν κατευθύνσεις χωρίς να πληρώνουν. 

Παράλληλα διαμορφώνεται ένα πλαίσιο κινήτρων για τους πολίτες ώστε να 
επιλέγουν την εγγραφή του προσωπικού ιατρού. Συγκεκριμένα: 

1. Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1/1/2023, κατά τον 
προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία 
σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας. 

2. Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 1/10/2022 θα 
έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 
10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού 
συμμετοχής τους.  

3. Επίσης οι μη εγγεγραμμένοι θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις 
εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε 
ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10%, 
επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής 
τους . 

4. Παράλληλα από την 1/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα 
προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης 
συμμετοχής, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά 

περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Union: ΠΡΩΤΟΙ & ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 

                      Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 

Το Πολυϊατρείο Union Eurobank /Eurocare συνεργάζεται με Παθολόγο –Προσωπική 

ιατρό, για τους ενδιαφερόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους άνω των 16 ετών. 

 

Η κα. Ευσταθία Μεγαπάνου είναι Παθολόγος απόφοιτος Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Πατρών, με MSc στην κλινική βιοχημεία και μοριακή διαγνωστική 

του ΕΚΠΑ, είναι υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διαθέτει 

εμπειρία στο δημόσιο τομέα και σε Κέντρα Υγείας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τα ΑΜΚΑ τους, τα κινητά τους τηλέφωνα 

και τα emails τους καθώς και των συγγενικών τους προσώπων  

στο e-mail: nvasilakou@unioneurobank.gr (Νικολέττα Βασιλάκου τηλ 6956301842//210-
3614465) 
 

Η διαδικασία εγγραφής τους θα γίνει από τη γιατρό και με  την ολοκλήρωση της 

εγγραφής θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλήρωση της. 

 

Καταληκτική ημερομηνία για να στείλετε οι ενδιαφερόμενοι τα στοιχεία του ΑΜΚΑ σας 

είναι η Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Ιατρική εξέταση και συνταγογράφηση θα πραγματοποιείται στο Πολυϊατρείο 

του Σωματείου μας (Εμ. Μπενάκη 32, 1ος όροφος). 

Μετά την εγγραφή σας θα σας αποσταλούν νέες οδηγίες.  


