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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
 

METROPOLITAN 
Εθ. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 

Τηλ. 210 48 09 110-116 
 
Σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού :  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφηµερεύοντες ιατρούς του Τµήµατος 
Επειγόντων Περιστατικών της 
κλινικής Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Ορθοπεδικός, 
Παιδίατρος και Παιδοχειρουργός.   
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο 
Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών σε 
ειδικότητες, Πνευµονολόγου, ΩΡΛ & 
Νευρολόγου, από τις 09:00 µέχρι 
21:00.  
 
∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας € 300 ανά περιστατικό. Σε 
περίπτωση που η αξία των 
εξετάσεων υπερβεί τα € 300, 
παρέχεται εκπτωτικός 
τιµοκατάλογος.  
 
∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο 
(εντός Αττικής) σε περίπτωση 
έκτακτου περιστατικού και εφόσον 
προκύψει νοσηλεία. 
 
∆ωρεάν απεριόριστες 
προγραµµατισµένες ιατρικές 
επισκέψεις (µε ραντεβού) σε όλες τις 
ιατρικές ειδικότητες, στα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής 
(εξαιρούνται η ψυχιατρική, 
οδοντιατρική και οφθαλµολογική 
επίσκεψη). 
 
Προγραµµατισµένες διαγνωστικές 
εξετάσεις, µε ραντεβού, στα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής, σε 
εκπτωτικό τιµοκατάλογο.  

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Μεσογείων 107 

Τηλ. 210 69 72 000 
 
Σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού :  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις 
στους εφηµερεύοντες ιατρούς του 
Τµήµατος Επειγόντων 
Περιστατικών της κλινικής 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ 
και Νευροχειρουργός (ειδικά για 
παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης & 
Εγκεφαλικά Επεισόδια ).   
 
∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας € 300 ανά περιστατικό. Σε 
περίπτωση που η αξία των 
εξετάσεων υπερβεί τα € 300, 
παρέχεται εκπτωτικός 
τιµοκατάλογος.  
 
∆ωρεάν µεταφορά µε 
ασθενοφόρο (εντός Αττικής) σε 
περίπτωση έκτακτου 
περιστατικού και εφόσον 
προκύψει νοσηλεία. 
 
∆ωρεάν απεριόριστες 
προγραµµατισµένες ιατρικές 
επισκέψεις (µε ραντεβού) στις 
ιατρικές ειδικότητες των 
Επειγόντων & € 25 για κάθε 
επιπλέον ειδικότητα.  
Έκπτωση 25% για ∆ιευθυντές και 
αναπληρωτές ∆ιευθυντές. 
 
Προγραµµατισµένες διαγνωστικές 
εξετάσεις, µε ραντεβού, στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της 
κλινικής, σε εκπτωτικό 
τιµοκατάλογο.  

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 

∆ιστόµου 5-7, Μαρούσι, τηλ. 210 6198 100 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
∆ιστόµου 5-7, Μαρούσι, τηλ.  210-6198 100 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 
Άντερσεν 1, Ν. Ψυχικό, τηλ.  210 697 4000 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Εθνάρχου Μακαρίου 60, τηλ.  210 5799 000 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Άρεως 36,  Π. Φάληρο, τηλ. 210 989 2100 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, τηλ. 2310 400 000 

 
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού : 
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφηµερεύοντες ιατρούς του Τµήµατος 
Επειγόντων Περιστατικών των κλινικών του 
Οµίλου  (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός και Ορθοπεδικός και 
Παιδίατρος και Παιδοχειρουργός.).   
 
∆ωρεάν 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 στο ειδικό εκπτωτικό 
τιµοκατάλογο της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ.  
 
Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, 
φάρµακα, ειδικά υλικά, υγειονοµικό υλικό 
και αµοιβές γιατρών.  
 
Έκπτωση 25% για όλες τις ιατρικές πράξεις. 
 
∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο, σε 
Αττική και Θεσσαλονίκη,  σε περίπτωση 
έκτακτου περιστατικού και εφόσον προκύψει 
νοσηλεία. 
 
Προγραµµατισµένες διαγνωστικές εξετάσεις, 
µε ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία της 
κλινικής, σε ειδικό εκπτωτικό τιµοκατάλογο. 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
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ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΩΝ 
Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, 

Τηλ.  210-6383000 
 
Σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού :  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφηµερεύοντες ιατρούς του 
Τµήµατος Επειγόντων 
Περιστατικών της κλινικής, στις 
ειδικότητες,  Παιδίατρος και 
Παιδοχειρουργός.   

 
∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας € 250 ετησίως. Σε περίπτωση 
που η αξία των εξετάσεων υπερβεί 
τα € 250, παρέχεται έκπτωση 30% 
επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. 

 
Τιµές Κρατικού Τιµοκαταλόγου για 
Αξονικές και Μαγνητικές 
Τοµογραφίες.  
 
Προγραµµατισµένες ιατρικές 
επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, 
ΠαιδοΩΡΛ, Παιδογαστρεντερολόγο 
και Παιδοοφθαλµίατρο, στην τιµή 
των € 50, στα Εξωτερικά Ιατρεία 
κατόπιν ραντεβού. 
 
∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο 
(εντός Αττικής) σε περίπτωση 
έκτακτου περιστατικού και εφόσον 
προκύψει νοσηλεία. 

ΙΑΣΩ GENERAL 
Μεσογείων 264, Χολαργός 

Τηλ. 210-6502000 
 
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού :  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφηµερεύοντες ιατρούς του Τµήµατος 
Επειγόντων Περιστατικών της κλινικής 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός 
και Ορθοπεδικός.   
 
∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 
400 ανά περιστατικό. Σε περίπτωση που 
η αξία των εξετάσεων υπερβεί τα € 400, 
παρέχεται έκπτωση 30% επί του 
ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. 
 
∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο (εντός 
Αττικής) σε περίπτωση έκτακτου 
περιστατικού και εφόσον προκύψει 
νοσηλεία. 
 
Απεριόριστες  προγραµµατισµένες 
ιατρικές επισκέψεις (µε ραντεβού) σε 
όλες τις ιατρικές ειδικότητες , στην 
προνοµιακή τιµή των € 15, στα 
Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής κατόπιν 
ραντεβού. 

 
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. 

DOCTOR’S HOSPITAL 
Πατησίων & Κεφαλληνίας 26 

Τηλ. 210 88 07 000 
 
Σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού :  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφηµερεύοντες ιατρούς του Τµήµατος 
Επειγόντων Περιστατικών της 
κλινικής Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, 
Αγγειοχειρουργός, Γυναικολόγος, 
Ουρολόγος.   
 
∆ιαγνωστικές εξετάσεις σε τιµές 
Κρατικού Τιµοκαταλόγου (ΦΕΚ). Σε 
εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕΚ, 
παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.  
 
∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο 
(εντός Αττικής) σε περίπτωση 
έκτακτου περιστατικού και εφόσον 
προκύψει νοσηλεία. 
 
∆ωρεάν απεριόριστες 
προγραµµατισµένες ιατρικές 
επισκέψεις (µε ραντεβού) σε όλες τις 
ιατρικές ειδικότητες των γιατρών της 
κλινικής. 
 
∆ωρεάν ετήσιο Check-up που 
περιλαµβάνει τις εξετάσεις :  
Γενική Αίµατος, Α/Α Θώρακος, ΗΚΓ, 
Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT-SGPT, 
U/S άνω-κάτω κοιλίας.  
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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Αθανασιάδου 9, πάροδος ∆. Σούτσου Αµπελόκηποι 

Τηλ. : 210 64 16 600 -  Τηλ. Επειγόντων : 1011 
 
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού :  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµερεύοντες ιατρούς 
του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών της κλινικής 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός. 
 
∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 400 ανά 
περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 
υπερβεί τα € 400, παρέχεται προνοµιακός εκπτωτικός 
τιµοκατάλογος.  
 
∆ωρεάν υγειονοµικό υλικό και φάρµακα αξίας µέχρι € 50 
για τις αναγκαίες ιατρικές πράξεις. 
 
∆ωρεάν απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές 
επισκέψεις (µε ραντεβού) για τις ιατρικές ειδικότητες,  
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός, 
ΩΡΛ, Οφθαλµίατρος, ∆ερµατολόγος, Ενδοκρινολόγος, 
Νευρολόγος, Γυναικολόγος, Ουρολόγος, 
Γαστρεντερολόγος, Πνευµονολόγος και Νευροχειρουργός, 
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής.  
 
Προγραµµατισµένες διαγνωστικές εξετάσεις, µε ραντεβού, 
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής, σε 
προνοµιακό εκπτωτικό τιµοκατάλογο.  

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ 
Λεµεσού 39, Αθήνα 
Τηλ. : 210 86 91 900 

 
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµερεύοντες 
ιατρούς, Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός όλο το 24ωρο, 
Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, ∆ευτέρα – Παρασκευή 9:00-19:00. 
 
∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 200 ανά 
περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 
υπερβεί τα € 200 παρέχεται προνοµιακός εκπτωτικός 
τιµοκατάλογος. 
 
Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις (φάρµακα, ειδικά 
υλικά, υγειονοµικό υλικό και αµοιβές γιατρών).  
 
∆ωρεάν υγειονοµικό υλικό και φάρµακα αξίας µέχρι € 50 
για τις αναγκαίες ιατρικές πράξεις. 
 
Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις (µε 
ραντεβού) για όλες τις ιατρικές ειδικότητες της κλινικής, 
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, έναντι αντιτίµου € 30 για 
τους Επιµελητές και € 50 για τους ∆ιευθυντές, από 
∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο 
στην προνοµιακή τιµή των € 60. 
 
Προγραµµατισµένες διαγνωστικές εξετάσεις, µε ραντεβού, 
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής, σε 
προνοµιακό  εκπτωτικό τιµοκατάλογο. 
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ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα  -  Τηλ. 210-9493000 
 

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού :  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο Τµήµα  Επειγόντων 
Περιστατικών της Κλινικής και ΗΚΓ. 
 
∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 300 ανά 
περιστατικό.  
 
∆ωρεάν εξέταση στο Αναισθησιολογικό Ιατρείο.  
 
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 καρδιολόγο, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, 
στην  τιµή των € 50. 
 
∆ωρεάν διενέργεια προεγχειρητικού ελέγχου. 

ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA 

EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
 Μ. Κάλας & Γραβιας 2, τηλ. 2310-895100 

EUROMEDICA–ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Βιζύης 1, τηλ.  2310-966100 

 
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού  
 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµερεύοντες ιατρούς 
του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών των κλινικών του 
Οµίλου (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός και 
Παιδίατρος στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ).  (Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Χειρουργός στον ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟ). 
 
∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 300 ανά 
περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων 
υπερβεί τα € 300, παρέχεται έκπτωση 40% επί του 
ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. 
 
Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, φάρµακα, ειδικά 
υλικά, υγειονοµικό υλικό και αµοιβές γιατρών.  

 


