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Αγαπητέ/ή αθλητή/τρια,  

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ως ιατρικός χορηγός της ομάδας σου, θα 

ήθελε να συγχαρεί τόσο εσένα όσο και τους γονείς σου για το γεγονός ότι συνδυάζεις 

τη μόρφωση με την άθλησή σου.  

Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, 

αντιλαμβανόμαστε πλήρως το βαθμό δυσκολίας της προσπάθειάς σου να 

συνεισφέρεις με το δικό σου αγώνα στον Ελληνικό Αθλητισμό. Συγχρόνως, ο τρόπος 

ζωής σου αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τους φίλους και τις φίλες σου και 

προάγει στην κοινωνία την κουλτούρα της άθλησης και της υγιεινής ζωής.  

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, από το 1993 είναι σταθερά δίπλα στον 

Ελληνικό Αθλητισμό, στηρίζοντας χορηγικά τα σωματεία, τους αθλητές και τις 

οικογένειές τους. 

Μέσα από τα προγράμματα ανάληψης της Εταιρικής Κοινωνικής μας 

Ευθύνης, προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην ανάπτυξη του μαζικού 

αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Με αυτό τον στόχο, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ, σε συνεργασία με την ομάδα σου O.A. Kορωπίου πέραν των λοιπών 

χορηγικών δράσεων για την εύρυθμη λειτουργία του αθλητικού σωματείου στο 

οποίο είσαι αθλητής, σου προσφέρει σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή τις παρακάτω 

υπηρεσίες με σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική αγωνιστική δράση σου.  

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Καρδιολογική Εξέταση στην προνομιακή τιμή των 

10€ / αθλητή. 

• Ορθοπεδική εξέταση στην προνομιακή τιμή των 10€ / αθλητή. 
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Αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή η ανάληψη της ιατρικής κάλυψης των αναγκών της 

ομάδας σου Ο.Α. Κορωπίου στη βάση της ευγενικής χορηγίας μας.  

Θέλοντας να ανταποδώσουμε προς εσένα και τα μέλη της οικογένειάς σου 

(γονείς και αδέλφια) αυτή την τιμή, σου παρέχουμε την κάρτα HEALTH BONUS του 

ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Με την επίδειξη αυτής σε οποιαδήποτε Μονάδα του 

Ομίλου μας θα τυγχάνετε έκπτωσης: 

• 50% επί της συμμετοχής του παραπεμπτικού Ασφαλιστικού Ταμείου  

• 50% επί του ιδιωτικού μας τιμοκαταλόγου  

Για την έκδοση της οικογενειακής κάρτας HEALTH BONUS, παρακαλώ να 

συμπληρώσετε και να επιστρέψετε στη Διοίκηση της ομάδας σας το ΕΝΤΥΠΟ 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ για την έκδοση της κάρτας (επισυνάπτεται). 

Συγχρόνως, τα στελέχη του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ εύχονται υγεία για εσένα 

και την οικογένειά σου και πολλές μαθησιακές και αθλητικές επιτυχίες! 

Είμαστε δίπλα σε σένα και την οικογένειά σου για την κάλυψη οποιασδήποτε 

απορίας ή ανάγκης. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

Ιατρός Βιοπαθολόγος 

Αικατερίνη Λεντάρη 

Επιστημονική Διευθύντρια  

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 


