
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ SAFE BLACK 

Το πρόγραµµα Πρωτοβάθµιας περίθαλψης Safe Black, προσφέρει στα µέλη/συνδροµητές  του: 

i)nΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

α) ∆ωρεάν και Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για Ασφαλισµένους / Συνδροµητές του 
προγράµµατος Safe Black άνω των 14 ετών, στις  ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, 
Ορθοπεδικού, Γυναικολόγου κ.α. , στα εξωτερικά ιατρεία των Nοσηλευτικών ιδρυµάτων µελών του 
συµβεβληµένου δικτύου (αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).   
 
β) Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για Ασφαλισµένους / Συνδροµητές του προγράµµατος Safe Black 
άνω των 14 ετών, στις διαθέσιµες ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
µελών του συµβεβληµένου δικτύου µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου / Συνδροµητή το ποσό των                   
10 ευρώ / επίσκεψη (αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 
 
 γ) ∆ωρεάν και Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για Ασφαλισµένους / Συνδροµητές του 
προγράµµατος κάτω των 14 ετών, συνεπεία ασθένειας ή ατυχήµατος στις ειδικότητες Παιδιάτρου και 
Παιδοχειρουργού στα εξωτερικά ιατρεία των παιδιατρικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων µελών του 
συµβεβληµένου δικτύου. 
 
δ) Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις συνεπεία ασθένειας ή ατυχήµατος σε 
Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων που περιλαµβάνει ιατρούς όλων των ειδικοτήτων µε συµµετοχή του 
Ασφαλισµένου / Συνδροµητή το ποσό των δέκα 10 ευρώ / επίσκεψη. 
 
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαµβάνεται στη συµµετοχή των 
ασφαλισµένων / Συνδροµητών του προγράµµατος. 
 
ε) Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε ιδιωτικά ιατρεία, σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, σε 
επιλεγµένο Πανελλαδικό δίκτυο (2.000) ιδιωτικών ιατρείων, µε δυνατότητα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µε συµµετοχή των µελών του προγράµµατος το ποσό 
των δεκαπέντε ευρώ (15 €) ανά επίσκεψη για τις πρωτεύουσες των νοµών και το ποσό των είκοσι 
ευρώ (20€) για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Στο Πανελλαδικό δίκτυο των ιδιωτικών ιατρείων: 
• Παρέχεται ∆ωρεάν επανεξέταση (δεύτερη επίσκεψη) για την αξιολόγηση των διαγνωστικών 
εξετάσεων. 
• Παρέχεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων. 
• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δηµόσιου ασφαλιστικού φορέα 
Ε.Ο.Π.Π.Υ. 
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαµβάνεται στη συµµετοχή των 
ασφαλισµένων / Συνδροµητών του προγράµµατος. 
 
ii) ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

α) Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς την χρήση του κρατικού ασφαλιστικού φορέα 
ΕΟΠΥΥ, διενεργούµενες στα εξωτερικά ιατρεία των συµβεβληµένων Νοσηλευτικών ιδρυµάτων µε 
έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί του τιµοκαταλόγου του εκάστοτε Νοσηλευτικού 
ιδρύµατος [δηλαδή συµµετοχή του Ασφαλισµένου/Συνδροµητή, δεκαπέντε επί τοις εκατό (15%)]. 

Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά ιδρύµατα: 

Όµιλος Υγεία- Μητέρα, Όµιλος Ιατρικού κέντρου Αθηνών (Αµαρουσίου, Ψυχικού, Φαλήρου, 
Περιστερίου), Όµιλος Ευρωκλινικής, Mediterraneo Hospital, Ιασώ General, Ιασώ Παίδων, Πειραικό 
Θεραπευτήριο, Doctors Hospital, Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό κέντρο, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Κυανούς 
Σταυρός (Λάρισα), Γενική κλινική Άνασσα (Βόλος), Ασκληπιείο Κρήτης  

β) Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς την χρήση του κρατικού ασφαλιστικό φορέα 
ΕΟΠΥΥ, διενεργούµενες αποκλειστικά και µόνο στο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων και ∆ιαγνωστικών 
κέντρων, µελών του Συµβεβληµένου ∆ικτύου,  µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου / Συνδροµητή 
σύµφωνα µε τον ειδικό τιµοκατάλογο (τιµές ∆ηµοσίου µειωµένες από 15% έως 50%). 
 

 



 

Συµβεβληµένα ∆ιαγνωστικά κέντρα: 

Όµιλος Euromedica, Όµιλος ∆ιάγνωσης, Όµιλος Ευρωιατρικής και  επιπλέον διαγνωστικά κέντρα σε όλη 
την Ελλάδα. 

iii) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK-UP) 

Στα Νοσηλευτικά ιδρύµατα του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών, 
Οµίλου Ευρωκλινικής, Όµιλος, Mediterraneo Hospital, Doctor's Hospital, Πειραϊκό 
Θεραπευτήριο, Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο, Γενική κλινική (Θεσσαλονίκη), Κυανούς 
Σταυρός (Θεσσαλονίκης), Κλινική Animus (Λάρισα), Κλινική Anassa (Βόλος),                                  
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ και στα ∆ιαγνωστικά κέντρα: Οµίλου Euromedica, Ευρωιατρικής, 
∆ιάγνωσις και πολλά ακόµα σε όλη την Επικράτεια, παρέχεται: 

Ενας (1) ∆ωρεάν ετήσιος αιµατολογικός έλεγχος που περιλαµβάνει: 
Γενική αίµατος 
ΤΚΕ 
Γενική ούρων 
Σάκχαρο 
Χοληστερόλη ολική 
Τριγλυκερίδια 
καθώς και Ηπαττικό έλεγχο (Για µέλη του προγράµµατος άνω των 14 ετών) που περιλαµβάνει: 
SGOT 
SGPT 
γ-GT 

iv) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

Στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Οφθαλμολογικά κέντρα/Πόλυιατρεία  

παρέχεται: 

α) Ένας (1) Δωρεάν ετήσιος Οφθαλμολογικός έλεγχος (για μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών), 

που περιλαμβάνει: 

Μέτρηση της οπτικής οξύτητα 

Μέτρηση της Διάθλασης (Διαθλασίμετρο) 

Τονομέτρηση 

Εξέταση στην Σχισμοειδή λυχνία (βυθοσκόπηση) 

β) Σε δίκτυο εξειδικευμένων Οφθαλμολογικών χειρουργικών κέντρων παρέχεται: 

Διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser (Μυωπία, αστιγματισμό, στραβισμό, υπερμετρωπία και 

πρεσβυωπία). 

Mε συμμετοχή των μελών του προγράμματος το ποσόν των 1200-1500 ευρώ (και οι δύο οφθαλμοί), 

ανάλογα την μέθοδο που θα ακολουθηθεί (PRK, LASIC, LASIC FEMTO) 

Στο παραπάνω ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται, ο προεγχειρητικός έλεγχος, η επέμβαση, η αμοιβή 

του χειρουργού και ο μετεγχειρητικός έλεγχος. 

 

3.Στα συμβεβλημένα οπτικά καταστήματα "ANASTASIADIS OPTICAL STORES", παρέχονται: 

i) Δωρεάν αγορά γυαλιών και φακών επαφής αξίας έως του ποσού των 250 ευρώ (με χρήση έγκυρου 

παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ – το ποσό των 100 ευρώ καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα 150 ευρώ 

από την New Health System ). 

ii) Για αγορά γυαλιών ή φακών επαφής αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ παρέχεται: 

Είτε επιδότηση 80 ευρώ. 

Είτε συμμετοχή του ασφαλισμένου 40% στο κόστος αγοράς 

 

Ο ασφαλισμένος επιλέγει την επιδότηση ή την συμμετοχή ανάλογα το κόστος αγοράς των γυαλιών 

οράσεως ή των φακών επαφής. 

 

 

 



 

v) Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Σε επιλεγµένο δίκτυο Oδοντιατρικών κέντρων και Oδοντιατρείων επανδρωµένων από έµπειρους και 
εξειδικευµένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς 
στόµατος και ορθοδοντικούς) παρέχονται: 
∆ωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαµβάνουν: 
∆ύο φορές τον χρόνο, καθαρισµό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση (για παιδιά κάτω των 14 ετών) / 
Προληπτικό / Ακτινογραφικό έλεγχο 
 

Έκδοση πιστοποιητικού µετά από εξέταση (σχολική χρήση) 
Αντιµετώπιση έκτατου περιστατικού 

 

Επιπλέον παρέχονται, οδοντιατρικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τον χώρο της 
θεραπευτικής / χειρουργικής οδοντιατρικής καθώς και τον τοµέα της αισθητικής οδοντιατρικής 
µε κάλυψη έως 50% επί συγκεκριµένου τιµοκαταλόγου, κοινού για όλα τα Οδοντιατρικά κέντρα 
του δικτύου. 
 
Συγκεκριµένα καλύπτονται πλήρως οι παρακάτω τοµείς: 
Γενική Οδοντιατρική 
Παιδοδοντία 
Ορθοδοντική Ενηλίκων-Παιδιών 
Αισθητική Οδοντιατρική 
Γναθοχειρουργική 
Εµφυτευµατολογία 
Περιοδοντολογία 
Ενδοδοντία 
Προσθετική (Ακίνητη-Κινητή) 

 

vi) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Σε επιλεγµένο Πανελλαδικό δίκτυο φυσιοθεραπευτικών κέντρων 
που χρησιµοποιούν παραδοσιακές µεθόδους αποκατάστασης σε συνδυασµό µε τη χρήση µηχανηµάτων 
υψηλής τεχνολογίας και ειδικών τεχνικών, οι οποίες πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένους 
πτυχιούχους φυσιοθεραπευτές παρέχονται: 
 
Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες µε συµµετοχή των µελών του προγράµµατος Safe 
Black  δέκα πέντε ευρώ (15) ανά συνεδρία. 
Ο τρόπος αποθεραπείας (εξατοµικευµένο πρόγραµµα) δηµιουργείται από ένα σύνολο 
φυσιοθεραπευτικών πράξεων ανάλογα µε την πάθηση και το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενή, παρέχοντας: 
Ηλεκτροθεραπείες 
Ασκήσεις µε όργανα 
Υπέρηχα - Laser 
∆ιαθερµίες 
Ψυχρά / θερµά επιθέµατα 
Παραφινόλουτρα 
Μαγνητικά πεδία 
∆υνόλουτρα 
Χειροµαλάξεις- Έλξεις 
Κινησιοθεραπεία 
Ηλεκτροµαλάξεις 

vii) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Σε επιλεγµένο Πανελλαδικό δίκτυο ψυχολόγων, παρέχεται στα µέλη του προγράµµατος Safe 
Black: 

α) ∆ωρεάν τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη 
Παρέχεται εργάσιµες ηµέρες από τις 08:00 έως 20:00 
 



β) Απεριόριστες συνεδρίες συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα ιατρεία των 
Ψυχολόγων του δικτύου, 
µε συµµετοχή των µελών του προγράµµατος Safe Black µε το ποσόν των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά 
συνεδρία. 
 
γ) Απεριόριστες online (email / Skype) συνεδρίες συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, 
µε συµµετοχή των µελών του προγράµµατος Safe Black σε προνοµιακό κόστος που εξαρτάται από τον 
τύπο και τον αριθµό των συνεδριών ή µηνυµάτων καθώς και τη διάρκειά τους. 

viii) ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ / ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ 

Απεριόριστες επισκέψεις σε ∆ιαιτολόγους / ∆ιατροφολόγους 

µε συµµετοχή των µελών του προγράµµατος Safe Black µε το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά 

επίσκεψη. 

 

ix) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ/ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας και µε στόχο αφενός την καλύτερη δυνατή φυσική 

λειτουργία του ανθρώπινου σώµατος και αφετέρου την ψυχολογική και κοινωνική υγεία αυτού, 

προχώρησε στη δηµιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούµενο από ιατρούς 

Οµοιοπαθητικούς και ιατρούς Βελονιστές στο οποίο παρέχονται: 

 

α) Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Οµοιοπαθητικούς 

µε συµµετοχή των µελών του προγράµµατος Safe Black τριάντα (30) Ευρώ ανά επίσκεψη 

 

β) Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές 

µε συµµετοχή των µελών του προγράµµατος Safe Black είκοσι  (20) Ευρώ ανά επίσκεψη. 

 

x) ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΥ-ΟΜΙΛΙΑΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Αντιµετωπίζοντας προβλήµατα σε σχέση µε το λόγο, την οµιλία και την µάθηση στην παιδική ηλικία, 

προσφέρει στα µέλη του τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία µε πρότυπα κέντρα 

Λογοθεραπείας: 

 

α) Μία (1) ∆ωρεάν αξιολόγηση λόγου και οµιλίας 

 

β) Μία (1) ∆ωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών 

 

γ) Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες 

µε συµµετοχή το ποσόν των είκοσι (20) ευρώ ανά συνεδρία. 

 

Τα Λογοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου αναλαµβάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για 

έγκριση λογοθεραπευτικών συνεδριών µε παραπεµπτικό ΕΟΠΠΥ όπως: 

 

Ιατρική Γνωµάτευση για την αρµόδια επιτροπή του ΕΟΠΠΥ 

 

∆ιαδικασία έγκρισης των συνεδρίων από την επιτροπή 

 

Παροχή ∆ωρεάν των συνεδρίων µέχρι την τελική έγκριση και πληρωµή των µελών του προγράµµατος 

από τον ΕΟΠΠΥ 

 

 

 


