
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις 

στις εφημερεύουσες ειδικότητες στα Τμήματα Επειγό-

ντων Περιστατικών. Δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις 

για περιστατικά που κρίνονται επείγοντα μέχρι του 

ποσού των €300 ανά περιστατικό και 50% έκπτωση 

μετά την κάλυψη των €300, επί του εκάστοτε Ιδιωτι-

κού Τιμοκαταλόγου κάθε Κλινικής. 

Για κάθε άλλη διαγνωστική εξέταση ισχύει έκπτωση 

50% επί του εκάστοτε Ιδιωτικού Τιμοκαταλόγου. 

Εξαιρούνται οι ενδοσκοπικές και λοιπές ιατρικές 

πράξεις και επεμβάσεις, ιατρικές αμοιβές, φάρμακα 

και υλικά.  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: Προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις για όλες τις ειδικότητες με €20.  

 Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €400 ανά περιστατικό για τους ενήλικες και €500 ετησίως για τα παιδιά. Σε περίπτωση υπέρ-

βασης του plafond, έκπτωση 40% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις* στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων του 

Ομίλου.  

 ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, 

Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου  σε Αττική και Θεσσαλονίκη και επιπλέον ΩΡΛ και 

Γυναικολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε 

Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο (7*24), Παιδοχειρουργό (καθημερινές έως τις 

7μμ) στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. 

 ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά  ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου στους εφημερεύο-

ντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) και επιπλέον ΩΡΛ και Γυναικολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθη-

νών.   Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες (Δευτέρα – Παρασκευή) μετά από 

τηλεφωνικό ραντεβού.  Έκπτωση 40% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις* στα εξωτερικά ιατρεία.  Για  Αξονικές - Μαγνητικές Τομο-

γραφίες,  Triplex & PET CT τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).  Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία. 

Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (επισυνάπτονται). 

*: Δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός 

Ομίλου. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα και αμοιβές ιατρών. 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς  (Παθολόγο, Καρδιολό-

γο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €300 ανά περιστατικό για τα περιστατικά 

που θα κριθούν επείγοντα. Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία 

των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €300. ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: Ιατρικές επισκέψεις στη προνομιακή τιμή 

των €15, κατόπιν ραντεβού, για τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, 

ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, 

Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό, Νευροχειρουργό. Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για διαγνωστι-

κές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Διαγνωστικές εξετάσεις με 15% συμμετοχή επί του κρατικού 

τιμοκαταλόγου σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (Εξαιρούνται ακτινογραφίες και υπέρηχοι). 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ  

Επείγοντα Περιστατικά: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για τις ειδικότητες 

παθολόγου, καρδιολόγου, χειρουργού, ωτορινολαρυγγολόγου και  νευρο-

χειρουργού. Δωρεάν εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά, έως €300 ανά 

περιστατικό. Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις για όλες τις ειδικότη-

τες με €20 και έκπτωση 25% στο κόστος επίσκεψης σε Διευθυντή και Αν. 

Διευθυντή. Διαγνωστικές εξετάσεις στα τακτικά ιατρεία με προνομιακή 

έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου MRI-CT-TRIPLEX σε τιμή 

ΦΕΚ. 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  α) ΥΓΕΙΑ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά, 24 ώρες το 24ωρο, στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός). Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €300 για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα & έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία 
των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €300*.  β) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά, 24 ώρες το 24ωρο, στους εφημερεύοντες 
ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Γενικής Κλινικής  ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Ω.Ρ.Λ. ). Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, αξίας €300 για 
τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα & έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €300*. γ) ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις 
ειδικότητες του Παιδιάτρου, του Παιδοχειρουργού, Παιδοορθοπεδικού και Παιδο-ΩΡΛ , στα εξωτερικά ιατρεία των Παίδων Μητέρα για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. 
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €300 για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα & έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €300*. 
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού, για την περιοχή της Αττικής σε περίπτωση νοσηλείας. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α) ΥΓΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ: Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες: αιματολόγος, 
γαστρεντερολόγος, δερματολόγος, ενδοκρινολόγος, καρδιολόγος**, νευρολόγος, ορθοπεδικός, ουρολόγος, οφθαλμίατρος , πνευμονολόγος, φυσίατρος, ΩΡΛ, παθολόγος, χειρουργός.  β) 
ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ:  Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ με κόστος 15,00€/επίσκεψη στις εξής ειδικότητες: παιδο-
χειρουργό, παιδοορθοπεδικό και παιδο-ΩΡΛ. Στις υπόλοιπες ειδικότητες παρέχετε έκπτωση 25%. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνω-
στικές εξετάσεις, κατόπιν ραντεβού, με έκπτωση έως και 60% τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά.  
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού στο ΥΓΕΙΑ, την Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής σε περί-
πτωση νοσηλείας .  
*από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.  **Στην καρδιολογική επίσκεψη υπάρχει extra χρέωση 5 ευρώ για ηλεκτροκαρδιογράφημα.  

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ & ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ 

Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές ΦΕΚ και όπου δεν υπάρχει, έκπτωση έως 

50% επί του ισχύοντος καταλόγου. Δωρεάν & Απεριόριστες  προγραμματι-

σμένες κλινικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού σε ιατρούς όλων των διαθέ-

σιμων ειδικοτήτων εντός της κλινικής. Δωρεάν  και  Απεριόριστες Επισκέ-

ψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού 

στις ακόλουθες (on call) ειδικότητες: αγγειοχειρουργός,, ουρολόγος,, γενι-

κός ιατρός,, παθολόγος, γυναικολόγος, χειρουργός, καρδιολόγος,, ΩΡΛ, 

ορθοπεδικός.  

DOCTORS’ HOSPITAL 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παιδίατρο, Παιδοχει-

ρουργό 24 ώρες το 24ώρο). Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €150 ανά περιστατικό για τα περιστατικά 

που θα κριθούν επείγοντα. Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η 

αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €150. ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις ειδικότητες της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτί-

μου €30 για τους Επιμελητές και €50 για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή.  Επίσκεψη σε Ανα-

πτυξιολόγο στη προνομιακή τιμή των €60. Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για διαγνωστικές εξετά-

σεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Διαγνωστικές εξετάσεις με 15% συμμετοχή επί του κρατικού τιμοκαταλό-

γου σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ. (Εξαιρούνται ακτινογραφίες και υπέρηχοι). 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 

Σελίδα 1 από 2 

 

Σημείωση: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, κατά την κρίση της, το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω προνομίων, οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή. Πριν τη χρήση των Προνομιών είναι απαραίτητη η άμεση και αποκλειστική επικοινωνία των δικαιούχων με την Ανοιχτή Γραμμή Υγείας.  
*: Τα προνόμια ισχύουν και στα υπόλοιπα ετήσιας διάρκειας Νοσοκομειακά Προγράμματα Υγείας.  

Έκτακτες επισκέψεις (επείγοντα περιστατικά) σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό και Γενικό Χειρουργό στην προνομιακή τιμή των €30,00. Προ-
γραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό 
και Γενικό Χειρουργό στην προνομιακή τιμή των €20,00. Προγραμματισμένες 
Διαγνωστικές εξετάσεις στα τακτικά ιατρεία του θεραπευτηρίου μας με 
έκπτωση  50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου και MRI – CT – TRIPLEX σε 
τιμή ΦΕΚ. 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Επείγοντα περιστατικά στα ΤΕΠ: Δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις έως το ύψος των 200€. Σε περί-
πτωση που απαιτηθούν εξετάσεις αξίας πλέον των 200€ έκπτωση 30% επί του τιμοκαταλόγου (Τα περιστατικά 
πρέπει να είναι και να κριθούν επείγοντα από τους ιατρούς των ΤΕΠ).  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Ιατρικές 
εξετάσεις με προγραμματισμένα ραντεβού σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες με 20€/επίσκεψη.  Διαγνωστι-
κές εξετάσεις: Έκπτωση 40% στις διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται προγραμματισμένα χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ 
και χωρίς ανάγκη παραπεμπτικού. (Χρήση ΕΟΠΥΥ όπου είναι δυνατόν). 

MEDITERRANEO 

Τιμοκατάλογος βάσει Δημοσίου 
(ΦΕΚ) σε αιματολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις. 
Προνομιακός τιμοκατάλογος σε 
απεικονιστικές εξετάσεις  

IATROPOLIS 

Ειδική τιμή 20€/επίσκεψη, στις ειδικότητες Καρδιολόγου, Παθολόγου, Παιδιάτρου και 
Γυναικολόγου, 24 ώρες το 24ωρο. 50% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο του Νοσο-
κομείοιυ για διαγνωστικές εξετάσεις (Μικροβιολογικές και Ακτινολογικές). Ειδική τιμή 
150€ για MRI και 50€ για CT (πλέον σκιαστικών φαρμάκων όπου απαιτούνται). 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έκτακτες επισκέψεις 

(επείγοντα περιστατικά) σε Γενικό Ιατρό, Καρδιολόγο, Ορθο-

πεδικό και Γενικό Χειρουργό στην προνομιακή τιμή των 

€30,00. Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Γενικό 

IASIS ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 



ΙΑΣΩ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού και Γυναικολόγου. Δωρεάν διαγνωστι-

κές εξετάσεις αξίας €450 ( ανα περιστατικό) και έκπτωση 35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση υπέρβασης των €450 για επείγοντα περιστατικά. Έκπτωση 20% στις ιατρικές και 

χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία). Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον εγκριθεί 

η νοσηλεία. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργό, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο & Πνευμονολόγο. 
20€/ επίσκεψη σε Αιματολόγο, Ηπατολόγο, Οφθαλμίατρο, Ογκολόγο, Δερματολόγο & Ενδοκρινολόγο. Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ -

35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).  Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 55€. Ειδικές τιμές για Γαστροσκόπηση & κολονοσκόπηση. Προνομιακές τιμές στα 

πακέτα προληπτικού ελέγχου του νέου τμήματος Check up.  

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ: Δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παιδίατρου και Παιδοχειρουργού και Παιδοορθοπεδικού για επείγοντα περιστατικά (24 ώρες/ 365 μέρες). Δωρεάν 

διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €500 ετησίως  και έκπτωση 35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση υπέρβασης των €500 για επείγοντα περιστατικά. . ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις σε Παιδοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ, 40€ για προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Παιδοοφθαλμίατρο, Παιδοενδοκρινολόγο* & Παιδοδιατροφολό-

γο, 30% έκπτωση για κάθε επιπλέον ειδικότητα. Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ -35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο). Προνομιακή τιμή 

για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 55€. Προνομιακές τιμές στα σχολικά check up.  Έκπτωση 20% στις ιατρικές- επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα επείγοντα 

(για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία). Έκπτωση 25% στη  συμμετοχή (εκπιπτόμενο, απαλλασσόμενο, ποσοστό συμμετοχής) του ασφαλισμένου σε περίπτωση νοσηλείας με όριο 2.000€. 

Δωρεάν χρήση του ασθενοφόρου σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής και εφόσον εγκριθεί η νοσηλεία εντός Αττικής. Έκπτωση 40% για μη εισαγωγή.  

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στις ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, Γυναικολόγος (24 ώρες/ 365 μέρες). 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€ (ανά περιστατικό). Τιμοκατάλογος ΦΕΚ σε περίπτωση υπέρβασης των 200€ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο). 

Έκπτωση 20% στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία). Ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες, κατόπιν 

ραντεβού, στην τιμή των 20€.  Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 55€.  

Εξαιρέσεις  

Από τις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, αμοιβές ιατρών πέραν των ανωτέρω και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων 

κλήσεων. Στο ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ εξαιρούνται οι εξετάσεις: Καλλιέργεια φαρυγγικού- κοπράνων- αίματος- ούρων- δερματικής βλάβης- ρινικού, καλλιέργεια campylobacter- πυου, αντιβιόγραμμα, 

προκαλσιτονίνη, strep test, ροταϊός, αδενοϊός, norovirus, κλωστηρίδιο, αντιγόνο campylobacter, αντισώματα για CMV IGG+IGM, EBV IGG+IGM, αδενοϊός IGG+IGM.  

*Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις (ετησίως) για κάθε παιδί.  

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ 

Σελίδα 2 από 2 

Σημείωση: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, κατά την κρίση της, το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω προνομίων,  οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Πριν τη 
χρήση των Προνομιών είναι απαραίτητη η άμεση και αποκλειστική επικοινωνία των δικαιούχων με την Ανοιχτή Γραμμή Υγείας.  

*: Τα προνόμια ισχύουν και στα υπόλοιπα ετήσιας διάρκειας Νοσοκομειακά Προγράμματα Υγείας.  

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς . Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, ουρολό-
γου, ορθοπεδικού, χειρουργού, πνευμονολόγου, γαστρεντερολόγου. Διαγνωστικές εξετάσεις με βάση τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ), σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασθενούς . Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδή εντός Αττικής, εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία στην Κλινική.  Δωρεάν ετήσιο check-up, που 
περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ολική Χοληστερόλη, HDL Χοληστερόλη, LDL Χοληστερόλη, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφία 
Θώρακος, Παθολογική Εξέταση, Καρδιολογική Εξέταση. Η Κλινική θα απορροφά το 55% του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού, μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ασφαλιστικού 
φορέα, του κόστους των φαρμάκων, των υλικών και των αμοιβών ιατρών και μέχρι του ποσού των 1.500€.  

COSMOCLINIC 

EΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες σε: Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Παθολόγο, Χειρουργό καθώς και στις ειδικότητες Νευρολό-

γου, ΩΡΛ και Πνευμονολόγου από 9.00 έως 21.00. Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες σε: Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό και Παιδοορθοπεδικό. Για την 

ειδικότητα του παιδοορθοπεδικού οι ιατρικές επισκέψεις είναι δωρεάν από 9.00 έως 23.00, (αφορά μόνο το Metropolitan Hospital). Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, δωρεάν διαγνω-

στικές και εργαστηριακές εξετάσεις μέχρι του ποσού των 300€/επείγον περιστατικό. Πέραν του ποσού των 300€ οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με προνομιακό τιμοκατάλογο (ΦΕΚ +30%). 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για διακομιδή ασθενούς εντός Αττικής σε περίπτωση που ακολουθήσει νοσηλεία. ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά 

Ιατρεία του Νοσοκομείου με ραντεβού (εξαιρούνται οι ειδικότητες ψυχίατρου και οδοντίατρου). Εξαιρούνται οι ειδικότητες του αλλεργιολόγου, ρευματολόγου, νεφρολόγου & ηπατολόγου οι 

οποίες χρεώνονται με €30/επίσκεψη. Οι επισκέψεις σε ψυχολόγο, ψυχίατρο τιμολογούνται στην προνομιακή τιμή των 30€/ ειδικότητα( αφορά μόνο το Metropolitan Hospital). Οι επισκέψεις 

σε ενδοκρινολόγο τιμολογούνται στα 10€. Οι επισκέψεις σε δερματολόγο τιμολογούνται στα 25€. Οι επισκέψεις σε οφθαλμίατρο τιμολογούνται με έκπτωση 40% στο Metropolitan Hospital & 

στην τιμή 30€ στο Metropolitan General. Οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε παιδίατρο, παιδοχειρουργό, παιδοορθοπεδικό και παιδοΩΡΛ τιμολογούνται στα 20€, πλην λοιπών παιδοειδικο-

τήτων για τις οποίες ισχύει ειδική τιμολόγηση (αφορά μόνο το Metropolitan Hospital). Οι αμοιβές Διευθυντών Ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των Εξωτερικών Ιατρείων 

χρεώνονται με €40.  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία θα χρεώνονται με ΦΕΚ+30%. Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕΚ θα 

γίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Έκπτωση 40% στο οφθαλμολογικό τμήμα( αφορά μόνο το Metropolitan Hospital). Ελάχιστες χρεώσεις βάσει ΦΕΚ για αξονική τομογρα-

φία, μαγνητική τομογραφία, triplex καρδιάς & σώματος. Έκπτωση 20% για εξετάσεις μοριακής βιολογίας, ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες  Προνομιακά πακέτα προληπτικών 

ελέγχων υγείας: Κλινική εξέταση μαστών( ψηλάφηση)-Υπερηχογράφημα μαστών-Paptest-Γυναικολογική εξέταση (γυναίκες κάτω των 35 ετών) στα €30. Κλινική εξέταση μαστών( ψηλάφηση)- 

Ψηφιακή μαστογραφία-Paptest-Γυναικολογική εξέταση (γυναίκες άνω των 35 ετών) στα €60. Πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη με κόστος €60: PSA, free PSA, ουρομετρία, κλινική εξέταση 

προστάτη. Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας με κόστος €80 (€250 για 4μελή οικογένεια): καθαρισμός δοντιών, φθορίωση δοντιών, οδηγίες στοματικής υγιεινής. Pap test-γυναικολογική 

εξέταση € 25. Υπερηχογράφημα μαστών - ψηφιακή μαστογραφία - Επίσκεψη σε μαστολόγο € 40. Υπερηχογράφημα μαστών - ψηφιακή μαστογραφία - Τομοσύνθεση μαστών - Επίσκεψη σε 

μαστολόγο € 90. Ψηφιακή μαστογραφία € 30. Τ3, Τ4, TSH Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς - Ενδοκρινολογική εξέταση € 45.Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες. Έκπτωση 20% στα προτεινόμε-

να πακέτα check - up.  

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για διακομιδή ασθενούς εντός Αττικής σε περίπτωση που ακολουθήσει νοσηλεία.  

METROPOLITAN & METROPOLITAN GENERAL 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Επείγοντα και στις ειδικότητες 1) Κυανούς Σταυρός: Παθολόγου, Καρδιολό-
γου, Ορθοπεδικού, Χειρούργου, 2) Γενική Κλινική: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Παιδίατρου, Χειρούργου. Δωρε-
άν εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά έως €200 ανά περιστατικό. Πλέον των €200 παρέχεται ειδική 
έκπτωση 40%. Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις για όλες τις ειδικότητες με €30 στα εξωτερικά ιατρεία 
των Κλινικών. Διαγνωστικές εξετάσεις στα τακτικά ιατρεία των Κλινικών με προνομιακή έκπτωση 30% επί του 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.  Ελάχιστη χρέωση βάσει ΦΕΚ για MRI – CT – TRIPLEX. Έκπτωση 15% στις ιατρικές 
πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών.  

ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA (ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) 

Επείγοντα περιστατικά στα ΤΕΠ:  Συνεχής πρόσβαση σε Ενήλικες και παιδιά, 
24 ώρες το 24ωρο. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Προνομιακός Τιμοκατάλο-
γος. Διαγνωστικές εξετάσεις: Ειδική Παιδο-οφθαλμολογική Εξέταση: €60 / 
Ειδική Οφθαλμολογική Εξέταση Ενηλίκων με OCT: €60 / Ολοκληρωμένος 
Οφθαλμολογικός Έλεγχος Ενηλίκων με παρακλινικές εξετάσεις: €60 / Δια-
θλαστικές επεμβάσεις  στην προνομιακή τιμή των €1.400.  

ATHENS EYE HOSPITAL 

Ανοιχτή Γραμμή Υγείας το δικό σας Συντονιστικό Κέντρο που βρίσκεται δίπλα σας, 24 ώρες το 24ωρο και σας εξασφαλίζει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο κα ι 
αποκλειστικό κόσμο προνομίων και υπηρεσιών υγείας.                                                                                                                                            Ατομικές Ασφαλίσεις:   216 1009990 


