
 

 

 
Αθήνα, 19/01/2017 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ «ΥΓΕΙΑNEΤ» απο τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ 
Τώρα όλα τα μέλη του ΠΑΣΕ ΟΤΕ μπορούν να απολαμβάνουν τα νέα Προνόμια «ΥΓΕΙΑNET» μέσω της 

συνεργασίας μας με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Πλέον η Κάρτα Μέλους του Συλλόγου μας, δίνει τη  

δυνατότητα πρόσβασης στα Νοσοκομεία, στα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ & στο Δίκτυο 
Συνεργαζόμενων Ιατρών σε όλη την Ελλάδα. 
 

ΚΑΛΕΣΤΕ στο Τηλ. Κέντρο: 210 8931245 για όλα τα ραντεβού σας. 
 

 Για ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (εξωτερικά Ιατρεία) με την επίδειξη της Εταιρικής μας Κάρτας 

Προνομίων πληρώνουμε μόνο 10€ στα ακόλουθα Ιατρικά Κέντρα: 

  ΥΓΕΙΑ & ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ (στις ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, 

Ορθοπεδικός, Γεν. Χειρούργος, ΩΡΛ*, Γυναικολόγος*) 

*εφημερεύουν στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 

  ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ (στις ειδικότητες: Παιδίατρος & Παιδοχειρουργός) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται στην τυπική κλινική εξέταση και όχι σε 
ενδεχόμενες ιατρικές πράξεις ή περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις. Περαιτέρω διευκρινίσεις 
μπορείτε να ζητήσετε στο τηλ. Κέντρο. 
 

 Για  ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ καλείτε στο  τηλ. Κέντρο 210 8931245 για να κλείσετε το 

ραντεβού σας στα ακόλουθα ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ και εξασφαλίζετε:  

  ΥΓΕΙΑ & ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ  Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην 

προνομιακή τιμή των 10€, μόνο κατόπιν ραντεβού  στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΥΓΕΙΑ σε 31 

ειδικότητες.   

  ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ (Έκπτωση 20% σε ιατρικές επισκέψεις σε σύνολο 15 υπό-ειδικοτήτων) 

  ΛΗΤΩ (Έκπτωση 20% σε ιατρικές επισκέψεις) 
 

Επίσης εκπτώσεις και στα ακόλουθα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: 

  ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ (Βεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας, περιοχή Χίλτον) 10€ για ιατρική επίσκεψη 

σε 7 βασικές ειδικότητες. 

  ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Θηβών 177, Περιστέρι) 10€ για ιατρική επίσκεψη σε 7 βασικές 

ειδικότητες. 

Προσοχή: οι παραπάνω τιμές αναφέρονται στην τυπική κλινική εξέταση και όχι σε 
ενδεχόμενες ιατρικές πράξεις ή περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις. Περαιτέρω διευκρινίσεις 
μπορείτε να ζητήσετε στο τηλ. Κέντρο. 

http://www.pase-ote.gr/KartaMelous/tabid/304/Default.aspx


 

 

 

 ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ «ΥΓΕΙΑΝΕΤ» (Αττική) 

Μπορούμε τώρα να επισκεπτόμαστε ιδιωτικά και σε πολύ προνομιακές τιμές (25€/επίσκεψη εκτός και 

εάν αναφέρεται σε παρένθεση κάτι διαφορετικό) , κάποιον συνεργαζόμενο Ιατρό του Δικτύου 

«ΥΓΕΙΑNET»  εντός Αττικής καλώντας στο τηλ. Κέντρο: 210 8931245 και αναφέροντας την περιοχή που 

μας εξυπηρετεί. 

Προσοχή: οι παραπάνω τιμές αναφέρονται στην τυπική κλινική εξέταση και όχι σε 
ενδεχόμενες ιατρικές πράξεις ή περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις μέσα στον χώρο του 
Ιατρείου. Περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να ζητήσετε στο τηλ. Κέντρο. 
 

 ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ «ΥΓΕΙΑΝΕΤ» (Περιφέρεια) 

Μπορούμε τώρα να επισκεπτόμαστε ιδιωτικά και σε πολύ προνομιακές τιμές (20€/επίσκεψη) κάποιον 

συνεργαζόμενο Ιατρό του Δικτύου «ΥΓΕΙΑNET» σε όλη την επαρχία καλώντας στο τηλ. Κέντρο: 210 

8931245 και αναφέροντας την περιοχή που μας εξυπηρετεί σε πολλές ειδικότητες. 

 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & CHECK UP 

  Τα Διαγνωστικά Κέντρα – Πολυιατρεία ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ και ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ δέχονται 

διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση ΕΟΠΥΥ εφόσον υπάρχει σχετικό παραπεμπτικό. 

  Σε όλα τα παραπάνω κέντρα (ΥΓΕΙΑ, Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΛΗΤΩ, 
ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), όπως επίσης και στα Πανελλαδικά κέντρα του 
ΥΓΕΙΑΝΕΤ, παρέχεται ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος  βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ 
(τιμοκατάλογος δημοσίου) για τη διενέργεια  μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων. 

  Ειδικά πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων (CHECK UP) σε πολύ προνομιακές τιμές.  

 

 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Έκπτωση 10% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο με δυνατότητα χρήσης κρατικού ασφαλιστικού φορέα στα 

έξοδα νοσηλείας στο ΥΓΕΙΑ, στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ (της έκπτωσης 

εξαιρούνται: πακέτα χρεώσεων, φάρμακα, υλικά, αμοιβές ιατρών).   

 

 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 

Δωρεάν μεταφορά στην περίπτωση που προκύψει εισαγωγή σε ένα από τα παραπάνω ιατρικά κέντρα 

(ΥΓΕΙΑ, Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ), στη περιοχή της Αττικής.   

 

Όλες οι παραπάνω παροχές ισχύουν και για τα μέλη των οικογενειών σας (σύζυγο, παιδιά & γονείς) με την 

υποχρεωτική επίδειξη της κάρτας μέλους.  

 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

 


