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METROPOLITAN HOSPITAL 

Επείγοντα Περιστατικά 
METROPOLITAN GENERAL 

Επείγοντα Περιστατικά 
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 ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών σε ειδικότητες Πνευμονολόγου, ΩΡΛ,  
Νευρολόγου, από τις 09:00 μέχρι 21:00. 

Παιδοορθοπεδικού από 09:00 μέχρι 23:00 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών σε ειδικότητες Πνευμονολόγου, ΩΡΛ & 
Νευρολόγου, από τις 09:00 μέχρι 21:00. 

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 € 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 ανάγκη νοσηλείας. 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός Αττικής) σε 
περίπτωση έκτακτου περιστατικού και εφόσον 

προκύψει ανάγκη νοσηλείας. 

Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, στα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. 
Ειδικά για επισκέψεις σε : 

 Δερματολόγο € 25, Ενδοκρινολόγο € 10, 
Αλλεργιολόγο, Ρευματολόγο, Νεφρολόγο & 

Ηπατολόγο € 30, Οφθαλμίατρος έκπτωση 40%. 

Επισκέψεις σε παιδίατρο, παιδοχειρουργό, 
παιδιοορθοπεδικό & παιδοΩΡΛ € 20 

Επισκέψεις σε Δ/ντές ιατρούς € 40 

Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, στα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. 
Ειδικά για επισκέψεις σε : 

 Δερματολόγο € 25, Ενδοκρινολόγο € 10, 
Αλλεργιολόγο, Ρευματολόγο, Νεφρολόγο, Ηπατολόγο, 

και Οφθαλμίατρο € 30 

Επισκέψεις σε Ψυχίατρο ή Ψυχολόγο € 30 
Επισκέψεις σε Δ/ντές ιατρούς € 40 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 

ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με 

χρέωση, σε εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 
Οφθαλμολογικές εξετάσεις έκπτωση 40%. 

Στα Check-up της Κλινικής έκπτωση 20%. 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 

ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με χρέωση, 

σε εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 
Οφθαλμολογικές εξετάσεις έκπτωση 40%. 

Στα Check-up της Κλινικής έκπτωση 20%. 

 
 

Το «επείγον» του περιστατικού κρίνεται από τον γιατρό του Νοσοκομείου. 
Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των 

Προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης και δεν συνιστούν Ασφαλιστικές Παροχές. 
Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης 

και Υγείας και μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Επείγοντα Περιστατικά 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Επείγοντα Περιστατικά 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες 

ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της 
Κλινικής. Ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, 

Χειρουργός και Ορθοπεδικός. 
Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται έκπτωση 25%. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες 

ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της 
Κλινικής. Ειδικότητες : Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός και 

Παιδο-ΩΡΛ. 
Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται έκπτωση 25%. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 450 ανά 

περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 
υπερβεί τα αναφερόμενα ποσά, οι εξετάσεις θα 

τιμολογούνται σε ειδικό εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 500 ετησίως. Σε 

περίπτωση που η αξία των εξετάσεων υπερβεί τα 
αναφερόμενα ποσά, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται σε 

ειδικό εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 
Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας € 50. Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας € 50. 

Παρέχεται έκπτωση 25% για όλες τις ιατρικές πράξεις. Παρέχεται έκπτωση 25% για όλες τις ιατρικές πράξεις. 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε Αττική  σε 
περίπτωση έκτακτου περιστατικού και εφόσον προκύψει 

νοσηλεία. 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε Αττική  σε 
περίπτωση έκτακτου περιστατικού και εφόσον προκύψει 

νοσηλεία. 
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για τις 

ιατρικές ειδικότητες:  Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού 
Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Γυναικολόγο, ΩΡΛ. 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην τιμή των € 30 
στις ειδικότητες, Αγγειολόγου, Οφθαλμίατρου, 

Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, 
Ουρολόγου, Ρευματολόγου, Γαστρεντερολόγου, 

Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού 

και Νευροχειρουργού. 
Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται έκπτωση 25%.. 

Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για τις 

ιατρικές ειδικότητες:  Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός και 
Παιδο-ΩΡΛ. 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην τιμή : 

• των € 30 στις ειδικότητες Παιδο-ορθοπεδικού 
και Παιδο-Νευροχειρουργού 

• των € 50 στις ειδικότητες Παιδο-οφθαλμίατρου, 

Παιδο-πνευμονολόγου και Παιδο-καρδιολόγου. 
Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται έκπτωση 25%.. 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 
ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με χρέωση, σε 

εκπτωτικό τιμοκατάλογο. Για τις Αξονικές, Μαγνητικές, 

Triplex & Pet CT παρέχεται τιμή ΦΕΚ. 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 
ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με χρέωση, σε 

εκπτωτικό τιμοκατάλογο. Για τις Αξονικές, Μαγνητικές, 

Triplex & Pet CT παρέχεται τιμή ΦΕΚ. 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, εξετάσεις μοριακής 
βιολογίας, φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό 

(άνω των € 50) και αμοιβές ιατρών 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, εξετάσεις μοριακής 
βιολογίας, φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό 

(άνω των € 50) και αμοιβές ιατρών 

 
 

Το «επείγον» του περιστατικού κρίνεται από τον γιατρό του Νοσοκομείου. 
Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των Προγραμμάτων 

Ομαδικής Ασφάλισης και δεν συνιστούν Ασφαλιστικές Παροχές. 
Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης και 

Υγείας και μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 
Επείγοντα Περιστατικά 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Επείγοντα Περιστατικά 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες 

ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της 
Κλινικής. Ειδικότητες : Παθολόγος, Καρδιολόγος, 

Χειρουργός, Ορθοπεδικός και Παιδίατρος. 

Παιδοχειρουργός Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-19:00 
Κόστος € 50 για έκτακτη κλήση on call ιατρών. 

Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται έκπτωση 25%. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς 

του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της Κλινικής. 
Ειδικότητες : Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, 

Ορθοπεδικός. 

Κόστος € 50 για έκτακτη κλήση on call ιατρών. 
Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται έκπτωση 25%. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 450 ανά 

περιστατικό για τους ενήλικες και € 500 ετησόιως για 

τα παιδιά.. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 
υπερβεί τα αναφερόμενα ποσά, οι εξετάσεις θα 

τιμολογούνται σε ειδικό εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 450 ανά 

περιστατικό Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 

υπερβεί τα αναφερόμενα ποσά, οι εξετάσεις θα 
τιμολογούνται σε ειδικό εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας € 50. Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας € 50. 

Παρέχεται έκπτωση 25% για όλες τις ιατρικές πράξεις. Παρέχεται έκπτωση 25% για όλες τις ιατρικές πράξεις. 
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε Θεσσαλονίκη  

σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού και εφόσον 

προκύψει νοσηλεία. 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε Αττική  σε 

περίπτωση έκτακτου περιστατικού και εφόσον προκύψει 

νοσηλεία. 
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για τις 
ιατρικές ειδικότητες:  Παθολόγου, Καρδιολόγου, 

Γενικού Χειρουργού και Παιδιάτρου. 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην τιμή των € 30 
στις ειδικότητες, Αλλεργιολόγου, Οφθαλμίατρου, 

Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Ουρολόγου, 
Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Γυναικολόγου, 

ΩΡΛ και Παιδοχδειρουργού. 
Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται έκπτωση 25%. 

Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για τις ιατρικές 
ειδικότητες:  Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού 

Χειρουργού, Ορθοπεδικού 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 
Ιατρικό Ψυχικού : στην τιμή των € 30 στις ειδικότητες, 

Αγγειολόγου, Αγγειοχειρουργού, Γαστρεντερολόγου, 
Ηπατολόγου, Δερματολόγου, Διαβητολόγου, Νευρολόγου, 

Μικροχειρουργού και Πνευμονολόγου. Στην τιμή των € 20 
στις ειδικότητες Θωρακοχειρουργού, Ουρολόγου και ΩΡΛ. 

Ιατρικό Π. Φαλήρου : στην τιμή των € 30 στις ειδικότητες, 

Αγγειολόγου, Ενδοκρινολόγου, Διαβητολόγου, 
Οφθαλμίατρου, Ηπατολόγου, Δερματολόγου και 

Νευροχειρουργού. 
Ιατρικό Περιστερίου : στην τιμή των € 30 στις ειδικότητες, 

Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, και Νευρολόγου. 

Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται έκπτωση 25%. 
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 

ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με χρέωση, 
σε εκπτωτικό τιμοκατάλογο. Για τις Αξονικές, 

Μαγνητικές, Triplex & Pet CT παρέχεται τιμή ΦΕΚ. 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με ραντεβού, 

στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με χρέωση, σε εκπτωτικό 
τιμοκατάλογο. Για τις Αξονικές, Μαγνητικές, Triplex & Pet 

CT παρέχεται τιμή ΦΕΚ. 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, εξετάσεις μοριακής 

βιολογίας, φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό 
(άνω των € 50) και αμοιβές ιατρών. 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, εξετάσεις μοριακής 

βιολογίας, φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό (άνω 
των € 50) και αμοιβές ιατρών. 

 
Το «επείγον» του περιστατικού κρίνεται από τον γιατρό του Νοσοκομείου. 

Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των Προγραμμάτων 

Ομαδικής Ασφάλισης και δεν συνιστούν Ασφαλιστικές Παροχές. 
Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης και 

Υγείας και μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 
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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Επείγοντα Περιστατικά 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 
Επείγοντα Περιστατικά 

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 & Σάββατο 9:00-14:00 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 500 ανά 
περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 

υπερβεί τα € 500, παρέχεται χρέωση σε προνομιακό 

εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 300 ανά 
περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των 

εξετάσεων υπερβεί τα € 300 παρέχεται χρέωση σε 

προνομιακό εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, εξετάσεις μοριακής 
βιολογίας, φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και 

αμοιβές ιατρών 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, εξετάσεις 
μοριακής βιολογίας, φάρμακα, ειδικά υλικά, 

υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών 

Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για τις 
ιατρικές ειδικότητες:  Παθολόγου, Καρδιολόγου, 

Γενικού Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Οφθαλμίατρου, 

ΩΡΛ. 
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην τιμή των € 15 

στις ειδικότητες, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, 
Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, 

Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού  

και Νευροχειρουργού. 
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην τιμή των € 30 

στις ειδικότητες Αλλεργιολόγου & Ρευματολόγου. 

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για όλες 
τις ιατρικές ειδικότητες της κλινικής,  στην τιμή των 

€ 30 για τους Επιμελητές και € 50 για Διευθυντές, 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.  

Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο € 100. 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 

ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε 

προνομιακό τιμοκατάλογο. 

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 

ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της 

κλινικής, σε προνομιακό  εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

 
Το «επείγον» του περιστατικού κρίνεται από τον γιατρό του Νοσοκομείου. 

Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των 

Προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης και δεν συνιστούν Ασφαλιστικές Παροχές. 
Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης 

και Υγείας και μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 
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ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ 

Επείγοντα Περιστατικά 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ 
Επείγοντα Περιστατικά 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες 
ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, 

Γενικού Χειρουργού και Γυναικολόγου. 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες 
ειδικότητες,  Παιδίατρου, Παιδοχειρουργού και 

Παιδοορθοπεδικού. 
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 450 ανά 

περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 
υπερβεί τα € 450, εφαρμόζεται κρατικό τιμολόγιο (ΦΕΚ). 
Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 35% επί 
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Παρέχεται έκπτωση 20% 
στις ιατρικές & χειρουργικές πράξεις για τις οποίες δεν 

απαιτείται νοσηλεία.  

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 500 ανά 
περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 

υπερβεί τα € 500, εφαρμόζεται κρατικό τιμολόγιο (ΦΕΚ). 
Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 35% επί 

του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 
Παρέχεται έκπτωση 20% στις ιατρικές & χειρουργικές 

πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία.  
Από τις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται, ειδικά 

υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, 
αμοιβές γιατρών πέραν των αναφερομένων και ιατρικές 

αμοιβές των έκτακτων κλήσεων. 

Από τις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται, ειδικά 
υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, 

αμοιβές γιατρών πέραν των αναφερομένων και ιατρικές 
αμοιβές των έκτακτων κλήσεων. 

Εξαιρούνται οι εξετάσεις για καλλιέργεια φαρυγγικού-
κοπράνων-αίματος-ούρων-δερματικής βλάβης-ρινικού, 

καλλιέργεια campylobacter-πυου, αντιβιόγραμμα, 
προκαλσιτονίνη, strp test, ροταϊός, αδενοϊός, horonirus, 
κλωστηρίδιο, αντιγόνο campylobacter, αντισώματα για 

CMV IGG+IGM, EBV IGG+IGM αδενοϊός IGG+IGM 
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά 

Ιατρεία κατόπιν ραντεβού. δωρεάν σε Παθολόγο, 
Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, ΩΡΛ. Χειρουργό, 

Αγγειοχειρουργό, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο & 
Πνευμονολόγο. 

€ 20 για επίσκεψη σε Ογκολόγο, Αιματολόγο, Ηπατολόγο, 
Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο & Ενδοκρινολόγο. 

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά 
ιατρεία κατόπιν ραντεβού δωρεάν σε Παιδοχειρουργό, 

Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ. 
€ 40 για επίσκεψη σε, Παιδοενδοκρινολόγο, 
Παιδοδιατροφολόγο και Παιδοοφθαλμίατρο. 

30% έκπτωση για κάθε επιπλέον ειδικότητα. 

Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) για 
προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις. Όπου δεν 

προβλέπεται ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 35% επί του 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 

Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) για 
προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις. Όπου δεν 

προβλέπεται ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 35% 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 

νοσηλεία. 
Σε περίπτωση νοσηλείας παρέχεται 25% έκπτωση στο 

Εκπιπτόμενο/Απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με 
Ατομικό ή Ομαδικό Συμβόλαιο, με ανώτατο όρια € 2.000. Η 
έκπτωση εφαρμόζεται μετά την χρήση του ασφαλιστικού 

φορέα. 

Σε περίπτωση νοσηλείας παρέχεται 25% έκπτωση στο 
Εκπιπτόμενο/Απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με 

Ατομικό ή Ομαδικό Συμβόλαιο, με ανώτατο όρια € 2.000. Η 
έκπτωση εφαρμόζεται μετά την χρήση του ασφαλιστικού 

φορέα. 
 

Το «επείγον» του περιστατικού κρίνεται από τον γιατρό του Νοσοκομείου. 
Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των Προγραμμάτων 

Ομαδικής Ασφάλισης και δεν συνιστούν Ασφαλιστικές Παροχές. 
Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης και Υγείας 

και μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 
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ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Επείγοντα Περιστατικά 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 
Επείγοντα Περιστατικά 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες 
ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού 

Χειρουργού και Γυναικολόγου. 

 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες 
ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 

των κλινικών ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, και 
Χειρουργός 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 200 ανά 
περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 

υπερβεί τα € 200, εφαρμόζεται κρατικό τιμολόγιο (ΦΕΚ). 

Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ. παρέχεται έκπτωση 35% 
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

Παρέχεται έκπτωση 20% στις ιατρικές & χειρουργικές 
πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία. 

 

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

εξετάσεων υπερβεί τα € 400, παρέχεται έκπτωση 

50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 
 

Από τις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται, 

ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, 

ενδοσκοπήσεις, αμοιβές γιατρών πέραν των 
αναφερομένων και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων 

κλήσεων. 

Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, φάρμακα, 

ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και αμοιβές 
γιατρών. 

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις  σε όλες τις 

διαθέσιμες ειδικότητες, στην προνομιακή τιμή των € 20, 

στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής κατόπιν 
ραντεβού. 

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. 

Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) για διαγνωστικές 

και εργαστηριακές εξετάσεις. Όπου δεν προβλέπεται 
ΦΕΚ, θα παρέχεται έκπτωση 35% επί του ιδιωτικού 

τιμοκαταλόγου. 
 

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας 

μέχρι € 30 για τις αναγκαίες ιατρικές πράξεις. 

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη,  σε περίπτωση έκτακτου 
περιστατικού και εφόσον προκύψει νοσηλεία. 

 
 

Το «επείγον» του περιστατικού κρίνεται από τον γιατρό του Νοσοκομείου. 

Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των 
Προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης και δεν συνιστούν Ασφαλιστικές Παροχές. 

Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης 
και Υγείας και μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 

 
 
 
 
 



 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Επείγοντα Περιστατικά 

ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA 
Επείγοντα Περιστατικά 

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). 

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. 
 

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. 

Απεριόριστες  προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις 

(με ραντεβού) σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες των 
Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, στην προνομιακή 

τιμή των € 25. 

 

 
 

 
 

Το «επείγον» του περιστατικού κρίνεται από τον γιατρό του Νοσοκομείου. 

Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των 
Προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης και δεν συνιστούν Ασφαλιστικές Παροχές. 

Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης 
και Υγείας και μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 
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ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Επείγοντα Περιστατικά 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Επείγοντα Περιστατικά 

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 Ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, 

Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ και Νευροχειρουργός 
(ειδικά για παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης & 

Εγκεφαλικά Επεισόδια). 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 300 ανά 
περιστατικό. 

 
 

 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 300 ανά 
περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των 

εξετάσεων υπερβεί τα € 300, η χρέωση γίνεται σε 
εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

Απεριόριστες  προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις (με ραντεβού) σε καρδιολόγο, στα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στην  τιμή των € 50. 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη,  σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού 

και εφόσον προκύψει νοσηλεία. 
Ειδικές προνομιακές τιμές για συγκεκριμένες 

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

Tilt-test (€ 80). 

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. 

 Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 
ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της 

κλινικής, σε εκπτωτικό τιμοκατάλογο. 

 
 

Το «επείγον» του περιστατικού κρίνεται από τον γιατρό του Νοσοκομείου. 

Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των 

Προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης και δεν συνιστούν Ασφαλιστικές Παροχές. 
Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης 

και Υγείας και μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 

 
 


