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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 

METROPOLITAN 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 

METROPOLITAN GENERAL 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 

εφημερεύοντες ιατρούς του 

Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών των κλινικών του 

Ομίλου. Ειδικότητες: Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Χειρουργός και 

Ορθοπεδικός και Παιδίατρος και 
Παιδοχειρουργός. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 

εφημερεύοντες ιατρούς του 

Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών. Ειδικότητες: 

Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Ορθοπεδικός, 

Παιδίατρος και Παιδοχειρουργός. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 

εφημερεύοντες ιατρούς του 

Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών της κλινικής 

Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός και Ορθοπεδικός. 

 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 

αξίας € 400 ανά περιστατικό για 
τους ενήλικες και € 500 ετησίως 

για τα παιδιά. Σε περίπτωση που η 
αξία των εξετάσεων υπερβεί τα 

αναφερόμενα ποσά, οι εξετάσεις 

θα τιμολογούνται σε ειδικό 
εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
σε ειδικότητες Πνευμονολόγου, 

ΩΡΛ & Νευρολόγου, από τις 09:00 
μέχρι 21:00. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 

αξίας € 400 ανά περιστατικό. Σε 
περίπτωση που η αξία των 

εξετάσεων υπερβεί τα € 400, 
παρέχεται έκπτωση 30% επί του 

ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, 
φάρμακα, ειδικά υλικά, 

υγειονομικό υλικό και αμοιβές 
γιατρών. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας € 300 ανά περιστατικό. Σε 

περίπτωση που η αξία των 
εξετάσεων υπερβεί τα € 300, η 

χρέωση γίνεται σε εκπτωτικό 

τιμοκατάλογο. 
 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο 
(εντός Αττικής) σε περίπτωση 

έκτακτου περιστατικού και εφόσον 
προκύψει νοσηλεία. 

Παρέχεται έκπτωση 25% για όλες 
τις ιατρικές πράξεις. 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο 
(εντός Αττικής) σε περίπτωση 

έκτακτου περιστατικού και εφόσον 

προκύψει ανάγκη νοσηλείας. 

Απεριόριστες  προγραμματισμένες 
ιατρικές επισκέψεις (με ραντεβού) 

σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, 

στην προνομιακή τιμή των € 15, 
στα Εξωτερικά Ιατρεία της 

Κλινικής κατόπιν ραντεβού. 
 

Δωρεάν μεταφορά με 

ασθενοφόρο, σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη,  σε περίπτωση 

έκτακτου περιστατικού και εφόσον 
προκύψει ανάγκη νοσηλείας. 

Δωρεάν απεριόριστες 

προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις (με ραντεβού) σε όλες 

τις ιατρικές ειδικότητες, στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

(εξαιρούνται επισκέψεις σε 
Ψυχίατρο, Οδοντίατρο και 

Οφθαλμίατρο). 

 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές 

εξετάσεις, με ραντεβού, στα 
Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής, σε 

τιμές Κρατικού Τιμοκατάλογου 
(ΦΕΚ). Όπου δεν προβλέπεται 

ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 30% επί 
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές 

εξετάσεις, με ραντεβού, στα 
εξωτερικά ιατρεία της κλινικής, σε 

ειδικό εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές 

εξετάσεις, με ραντεβού, στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με 

χρέωση, σε εκπτωτικό 

τιμοκατάλογο. 

 

 

 

 

 



 

 

2 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού: 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 

Σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού: 

 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ  

(ΑΘΗΝΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑ) 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις 

στους εφημερεύοντες ιατρούς 
του Τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών. Ειδικότητες: 

Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Ορθοπεδικός. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις 

στους εφημερεύοντες ιατρούς. 
Ειδικότητες: Παιδίατρος, 

Παιδοχειρουργός όλο το 24ωρο, 

Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Δευτέρα – 
Παρασκευή 9:00-19:00. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 

εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών των κλινικών 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, και Γενικός Χειρουργός)  

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 

αξίας € 400 ανά περιστατικό. Σε 
περίπτωση που η αξία των 

εξετάσεων υπερβεί τα € 400, 
παρέχεται χρέωση σε 

προνομιακό εκπτωτικό 

τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 

αξίας € 200 ανά περιστατικό. Σε 

περίπτωση που η αξία των 
εξετάσεων υπερβεί τα € 200 

παρέχεται χρέωση σε προνομιακό 
εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 

400 ανά περιστατικό. Σε περίπτωση που 
η αξία των εξετάσεων υπερβεί τα € 

400, παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.  

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και 
φάρμακα αξίας μέχρι € 50 για 

τις αναγκαίες ιατρικές πράξεις. 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές 
πράξεις (φάρμακα, ειδικά υλικά, 

υγειονομικό υλικό και αμοιβές 
γιατρών). 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις 
(φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό 

υλικό και αμοιβές γιατρών). 

Δωρεάν απεριόριστες 

προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις (με ραντεβού) για 

τις ιατρικές ειδικότητες:  

Παθολόγου, Καρδιολόγου, 
Χειρουργού, Ορθοπεδικού, 

ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, 
Δερματολόγου, 

Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγοςυ 

Γυναικολόγου, Ουρολόγου, 
Γαστρεντερολόγου, 

Πνευμονολόγου και 
Νευροχειρουργού, στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία. 

Απεριόριστες προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις (με 
ραντεβού) για όλες τις ιατρικές 

ειδικότητες της κλινικής, στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στην 

τιμή των € 30 για τους 

Επιμελητές και € 50 για 
Διευθυντές, από Δευτέρα μέχρι 

Παρασκευή. Επίσκεψη σε 
Αναπτυξιολόγο στην τιμή των € 

60. 

Δωρεάν απεριόριστες 

προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις 
(με ραντεβού) για τις ειδικότητες 

Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός 
Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ & 

Ουρολόγος των κλινικών Αθήνας, 

Πειραιά & Θεσσαλονίκης, στα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία.  

Οι ιατρικές επισκέψεις στις λοιπές 
ειδικότητες, παρέχονται στην τιμή των 

€ 20 ανά επίσκεψη. 

Προγραμματισμένες 
διαγνωστικές εξετάσεις, με 

ραντεβού, στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής, 
σε προνομιακό εκπτωτικό 

τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και 
φάρμακα αξίας μέχρι € 50 για τις 

αναγκαίες ιατρικές πράξεις. 

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας μέχρι € 30 για τις αναγκαίες 

ιατρικές πράξεις. 

 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές 
εξετάσεις, με ραντεβού, στα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της 
κλινικής, σε προνομιακό  

εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο 
(εντός νομών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης) σε περίπτωση έκτακτου 
περιστατικού και εφόσον προκύψει 

νοσηλεία. 
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ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 

εφημερεύοντες ιατρούς του 

Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών της κλινικής, στις 

ειδικότητες,  Παιδίατρος και 
Παιδοχειρουργός. 

 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 

εφημερεύοντες ιατρούς του 

Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών της κλινικής 

Ειδικότητες: Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Χειρουργός, 

Ορθοπεδικός, ΩΡΛ και 
Νευροχειρουργός (ειδικά για 

παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης & 

Εγκεφαλικά Επεισόδια). 
 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 

εφημερεύοντες ιατρούς του 

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 
της κλινικής, στις ειδικότητες,  

Παθολόγος, Καρδιολόγος,  Γενικός 
Χειρουργός και Γυναικολόγος. 

 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας € 250 ετησίως. Σε 

περίπτωση που η αξία των 

εξετάσεων υπερβεί τα € 250, 
παρέχεται έκπτωση 30% επί του 

ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 
 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας € 300 ανά περιστατικό. Σε 

περίπτωση που η αξία των 

εξετάσεων υπερβεί τα € 300, η 
χρέωση γίνεται σε εκπτωτικό 

τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 
€ 400 ανά περιστατικό. Σε περίπτωση 

που η αξία των εξετάσεων υπερβεί τα 

€ 400, παρέχεται έκπτωση 30% επί 
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

 

Δωρεάν μεταφορά με 
ασθενοφόρο (εντός Αττικής) σε 

περίπτωση έκτακτου 

περιστατικού και εφόσον 
προκύψει νοσηλεία. 

Δωρεάν μεταφορά με 
ασθενοφόρο (εντός Αττικής) σε 

περίπτωση έκτακτου περιστατικού 

και εφόσον προκύψει ανάγκη 
νοσηλείας. 

 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο 
(εντός νομού Λαρίσης) σε περίπτωση 

έκτακτου περιστατικού και εφόσον 

προκύψει νοσηλεία. 

Προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, 

ΠαιδοΩΡΛ, 
Παιδογαστρεντερολόγο και 

Παιδοοφθαλμίατρο, στην τιμή 
των € 50, στα Εξωτερικά Ιατρεία 

κατόπιν ραντεβού. 

Δωρεάν απεριόριστες 

προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις (με ραντεβού) στις 
ιατρικές ειδικότητες των 

Επειγόντων Περιστατικών. Για 
κάθε άλλη ειδικότητα θα υπάρχει 

χρέωση € 25. Παρέχεται έκπτωση 

25% για επισκέψεις σε Διευθυντές 
και αναπληρωτές Διευθυντές. 

 

Απεριόριστες  προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις (με ραντεβού) σε 

όλες τις ιατρικές ειδικότητες, στην 
προνομιακή τιμή των € 15, στα 

Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής 
κατόπιν ραντεβού. 

Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου 

(ΦΕΚ) για Αξονικές και 
Μαγνητικές Τομογραφίες. 

 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές 

εξετάσεις, με ραντεβού, στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της 

κλινικής, σε εκπτωτικό 

τιμοκατάλογο. 

Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) 

για διαγνωστικές και εργαστηριακές 
εξετάσεις. Όπου δεν προβλέπεται 

ΦΕΚ, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί 

του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 
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ΩΝΑΣΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 

ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA 
Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού: 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο 
Τμήμα  Επειγόντων Περιστατικών 

της Κλινικής και ΗΚΓ. 
 

Δωρεάν εξέταση στο 
Αναισθησιολογικό Ιατρείο. 

 

Δωρεάν διενέργεια 
προεγχειρητικού ελέγχου. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφημερεύοντες ιατρούς του 

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 
της κλινικής (Παθολόγος, 

Καρδιολόγος, Χειρουργός και 
Ορθοπεδικός). 

Εάν απαιτηθεί η έλευση γιατρού 

άλλης ειδικότητας, ο ασφαλισμένος 
θα καταβάλλει αμοιβή € 30. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφημερεύοντες ιατρούς του 

Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών των κλινικών του 

Ομίλου (Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Χειρουργός και 

Παιδίατρος στην ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΝΙΚΗΣ) 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 

Χειρουργός στον ΚΥΑΝΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 

 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας € 300 ανά περιστατικό. 

 
 

 

 

Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές 
Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ), 

εκτός των παρακάτω που θα 
ισχύουν ειδικές προνομιακές τιμές : 

Αξονική Τομογραφία € 50 
Μαγνητική Τομογραφία € 150 

Triplex € 50 

Σε εξετάσεις που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον Κρατικό 

Τιμοκατάλογο, παρέχεται έκπτωση 
50% επί του ιδιωτικού 

τιμοκαταλόγου. 

 

 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας € 300 ανά περιστατικό. Σε 

περίπτωση που η αξία των 
εξετάσεων υπερβεί τα € 300, 

παρέχεται έκπτωση 40% επί του 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

 

Απεριόριστες  προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις (με ραντεβού) 
σε καρδιολόγο, στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία, στην  τιμή 

των € 50. 
 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο 

(εντός Αττικής) σε περίπτωση 
έκτακτου περιστατικού και εφόσον 

προκύψει νοσηλεία. 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές 

πράξεις, φάρμακα, ειδικά υλικά, 
υγειονομικό υλικό και αμοιβές 

γιατρών. 

Ειδικές προνομιακές τιμές για 
συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως : 

Αξονική Καρδιάς (€ 270), Stress-
Echo (€ 145), Lipotest (€ 54), 

Tilt-test (€ 80). 

Απεριόριστες προγραμματισμένες 
ιατρικές επισκέψεις (με ραντεβού) 

σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες των 
Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, 

στην προνομιακή τιμή των € 25. 

 
 

 

 

Ο Ασφαλιζόμενος θα πρέπει κατά τις επισκέψεις του στα Εξωτερικά Ιατρεία να έχει μαζί του την αστυνομική 
του ταυτότητα και την ατομική του κάρτα ομαδικής ασφάλισης. 

 
Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός περιστατικού ως επείγοντος ή μη, πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει 

επιστημονικών κριτηρίων από τους αρμόδιους ιατρούς του τμήματος επείγοντος περιστατικού του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος το οποίο επισκέπτεται ο Ασφαλιζόμενος μην έχοντας η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ 
καμία δυνατότητα ή αρμοδιότητα να παρέμβει στο έργο των ιατρών αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά οι 

ίδιοι την ευθύνη των ιατρικών αποφάσεων τις οποίες θα λάβουν. 

 


