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ΠΡΟΝΟΜΙΑ  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Τα παρακάτω προνόμια δεν αποτελούν ασφαλιστικές παροχές, αλλά αποτελούν προσφορά των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων 
(πάροχοι) και σας προσφέρονται χωρίς καμία απολύτως οικονομική σας επιβάρυνση. 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ  ΥΓΕΙΑ 
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 

ΥΓΕΙΑ (Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο 210 6867000) 
 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρούργος) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24ώρες το 24ωρο. 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €200 για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία 
των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €200*  (*  από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και 
υγειονομικό υλικό). 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ (Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο 210 6869000) 
 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος, Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρούργος, Ω.Ρ.Λ.) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24ώρες το 24ωρο. 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €200 για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία 
των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €200*  (* από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και 
υγειονομικό υλικό). 

( 

  

ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο 210 6869404) 
 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά ιατρεία για επείγοντα και έκτακτα 
περιστατικά 24ώρες το 24ωρο. 

 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
 

ΥΓΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ 
 

 Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία στις εξής ειδικότητες: αιματολογία, 
γαστρεντερολογία, δερματολογία,  ενδοκρινολογία,   καρδιολογία, νευρολογία,   ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογία, 
πνευμονολογία,  φυσιατρική, ΩΡΛ, παθολογία, χειρουργική. 

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Θηβών 177,  121 34 Περιστέρι, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο 210 5760345) 
 

 Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, ενδοκρινολογία, 
ΩΡΛ,  οφθαλμολογία, ορθοπεδική, δερματολογία. 

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Hilton, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο 210 7241416) 
 

 Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, οφθαλμολογία, 
ορθοπεδική, ενδοκρινολογία,  ΩΡΛ, δερματολογία. 
 

 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

 Ειδικός προνομιακός κατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 60%. 

 Συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα Πολυϊατρεία Αθηνών και Δυτικής Αθήνας. 
 
 
 

 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 
 

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) στο ΥΓΕΙΑ, την Γενική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής. 

 
 

 

METROPOLITAN  (Εθν. Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547, Ν. Φάληρο, Τηλ. 210 4809000) 
 
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 

 Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφημερεύοντες ιατρούς στις ειδικότητες: Παθολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός, Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός, Παιδοορθοπεδικός και Καρδιολόγος. Για τις ειδικότητες ΩΡΛ, Πνευμονολόγος και Νευρολόγος παρέχονται δωρεάν 
επισκέψεις μεταξύ των ωρών 09.00 - 21.00. 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €300. Το επιπλέον των €300 κόστος θα χρεώνεται σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. +30% (ισοδυναμεί με 
έκπτωση έως και 80%). 

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων εντός Αττικής, εφ’ όσον εγκριθεί νοσηλεία. 

 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

 Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία (εξαιρούνται: Ψυχίατρος και Οδοντίατρος). Εξαιρούνται οι 
ειδικότητες του Αλλεργιολόγου, Ρευματολόγου, Ενδοκρινολόγου και Ηπατολόγου οι οποίες χρεώνονται με 30€ / επίσκεψη. Αμοιβές 
Διευθυντών ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των εξωτερικών ιατρείων χρεώνονται με 40€. Οι διαγνωστικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία θα χρεώνονται με τιμές Φ.Ε.Κ. + 30% (ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%). 

 Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει Φ.Ε.Κ. θα γίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Προβλέπονται οι ελάχιστες 
χρεώσεις βάσει Φ.Ε.Κ. για αξονική - μαγνητική τομογραφία και για triplex καρδιάς και σώματος. 

 40% έκπτωση στο οφθαλμολογικό τμήμα. 

 20% έκπτωση για εξετάσεις μοριακής βιολογίας, ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες (π.χ. αξονική στεφανιογραφία, μαγνητική 
τομογραφία καρδιάς, μαγνητική μαστών, φασματοσκοπία  κλπ.).  

 Πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου: Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση), Υπερηχογράφημα μαστών/ψηφιακή μαστογραφία, 
Test Pap – Γυναικολογική εξέταση. Ο γυναικολογικός αυτός έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τις ασφαλισμένες στο ποσό των €30 σε περίπτωση 
επιλογής του υπερηχογραφήματος μαστών και στο ποσό των €60 σε περίπτωση επιλογής της ψηφιακής μαστογραφίας. 

 30% έκπτωση στα προτεινόμενα check-up. 

 Πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη με κόστος €60 (PSA, Free PSA, Ουρομετρία, Κλινική εξέταση του προστάτη). 

 Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας με κόστος €80  (€250 για 4μελή οικογένεια): Καθαρισμός δοντιών, Φθορίωση δοντιών, Οδηγίες 
στοματικής υγιεινής. 

 

 
Επισήμανση:  Παρακαλούμε διαβάστε τη σημαντική σημείωση στην τελευταία σελίδα.   
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ΠΡΟΝΟΜΙΑ  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Τα παρακάτω προνόμια δεν αποτελούν ασφαλιστικές παροχές, αλλά αποτελούν προσφορά των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων 
(πάροχοι) και σας προσφέρονται χωρίς καμία απολύτως οικονομική σας επιβάρυνση. 

 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 
 

 

Ευρωκλινική  Αθηνών (Αθανασιάδου 9, 11521 Αθήνα, Τηλ. Κέντρο 210 6416600,  Τμήμα Check-up  210 6416051, Τμήμα Ραντεβού Ιατρών 210 6416312) 
 

Ευρωκλινική  Παίδων  (Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου, 11521 Αθήνα, Τηλ. Κέντρο  210 6416600)  

 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 

 Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο 

 στους εφημερεύοντες ιατρούς της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Γενικό Χειρουργό). 

 στους εφημερεύοντες ιατρούς της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό). Επιπλέον, Δευτέρα έως 
Παρασκευή, από τις 09:00 π.μ.–19:00μ.μ. Δωρεάν επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά σε Παιδο-ορθοπεδικό και Παίδο-ΩΡΛ. 

 

 Δωρεάν διαγνωστικές* εξετάσεις για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα  

 αξίας €500 ανά περιστατικό στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

 αξίας €300 ανά περιστατικό στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 

 

 Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι €50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις δύο Κλινικές. 
 

 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΠΥ για τις περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις μετά το πλαφόν των  
€500 / €300. 

 

 Απόλυτα Προνομιακή τιμολόγηση στις περισσότερες ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που θα πραγματοποιούνται στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.  

 

*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό άνω των €50, καθώς ιατρικές 
επεμβατικές πράξεις και αμοιβές ιατρών. 

 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 
 

 Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, για τις εξής ειδικότητες της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ: 
Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, 
Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό, Νευροχειρουργό. 

 
 

 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις ειδικότητες της 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ έναντι αντιτίμου €30 για τους Επιμελητές και €50 για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή.  
Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στη προνομιακή τιμή των €60. 

 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 

 Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για τις περισσότερες μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 
της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ. 
 
 

 Διαγνωστικές εξετάσεις με 15% συμμετοχή επί του κρατικού τιμοκαταλόγου σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (εξαιρούνται ακτινογραφίες 
και υπέρηχοι). 

 
 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
 

 Για ατομικά και ομαδικά ασφαλιστήρια με απαλλαγή ή/και συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας, παρέχεται έκπτωση 20% στο συνολικό 
κόστος της νοσηλείας*, μετά από χρήση ΕΟΠΥΥ. 
 
(*) Η τελική συμμετοχή του ασθενή, μπορεί να είναι και μηδενική. Η έκπτωση αυτή ισχύει και στις συμφωνημένες αμοιβές ιατρών, σε 
περίπτωση που το περιστατικό είναι Κλινικής (χωρίς συστήσαντα ιατρό). 
 

 V.I.P.  SERVICE 
 

 Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τον προσωπικό τους «Οδηγό», από τη στιγμή της προσέλευσής τους και μέχρι το εξιτήριο, ο οποίος θα 
αναλαμβάνει την ενημέρωση του ασφαλισμένου αλλά και την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών σε σχέση με τη νοσηλεία.  

 
 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επισήμανση:  Παρακαλούμε διαβάστε τη σημαντική σημείωση στην τελευταία σελίδα.   
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ΟΜΙΛΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Ιατρικό Αθηνών – Παιδιατρικό Αθηνών  (Διστόμου 5-7, 15125  Μαρούσι, Τηλ. Κέντρο  210 6198100)  
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Διαγνωστικές εξετάσεις(*) αξίας 200€ / περιστατικό για τους ενήλικες και 200€ ετησίως για τα παιδιά. 

 Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση 40% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις(*) στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό και Παιδίατρο). 

 Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής για την περιοχή της Αττικής (υπηρεσία 
πιστοποιημένη με ISO-9001:2000). 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες Ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων (Παθολόγο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό, Χειρουργό και Παιδίατρο) στην τιμή των 20€ ανά επίσκεψη. 

 Έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις λοιπές ειδικότητες (Δευτέρα – Παρασκευή). 

 Διαγνωστικές Εξετάσεις(*) με έκπτωση 40%. Αξονικές - Μαγνητικές Τομογραφίες, Triplex & PET CT: τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ). 

 Έκπτωση 20% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία. 

 Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (δείτε ενότητα, προνομιακά πακέτα Check Up). 
 

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης  (Ασκληπιού 10, Πυλαία, 57001 Θεσσαλονίκη, Τηλ. Κέντρο  2310 400000)  
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Διαγνωστικές εξετάσεις(*) αξίας 200€ / περιστατικό για τους ενήλικες και 200€ ετησίως για τα παιδιά. 

 Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση 40% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις(*) στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, Παιδίατρο) 

 Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής για την περιοχή της Θεσσαλονίκης 
(υπηρεσία πιστοποιημένη με ISO-9001:2000). 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες Ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων (Παθολόγο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό, Χειρουργό και Παιδίατρο) στην τιμή των 20€ ανά επίσκεψη. 

 Έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις λοιπές ειδικότητες (Δευτέρα – Παρασκευή). 

 Διαγνωστικές Εξετάσεις(*) με έκπτωση 40%. Αξονικές - Μαγνητικές Τομογραφίες, Triplex & PET CT: τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ). 

 Έκπτωση 20% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία. 

 Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (δείτε ενότητα, προνομιακά πακέτα Check Up). 
 

 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΟΠΥΥ 

 Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο οποίος δεν καλύπτεται 100% από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιό του και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, θα παρέχεται έκπτωση 20% στο ποσό της συμμετοχής ή 
απαλλαγής του ασφαλισμένου (εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και αμοιβών ιατρών) με ανώτατο ποσό έκπτωσης 600€ ανά 
νοσηλεία. 

 

Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου  (Άρεως 36, Π. Φάληρο,   Τηλ. Κέντρο  210 9892100)   
Ιατρικό Ψυχικού  (Άντερσεν 1, Νέο Ψυχικό,   Τηλ. Κέντρο  210 6974000)  
Ιατρικό Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι,   Τηλ. Κέντρο  210 5799000) 
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Διαγνωστικές εξετάσεις(*) αξίας 300€ / περιστατικό για τους ενήλικες. 

 Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση 40% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις(*) στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό). 

 Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής για την περιοχή της Αττικής (υπηρεσία 
πιστοποιημένη με ISO-9001:2000). 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες Ιατρούς των εξωτερικών Ιατρείων (Παθολόγο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό, Χειρουργό) στην τιμή των 10€ ανά επίσκεψη. 

 Έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις λοιπές ειδικότητες (Δευτέρα – Παρασκευή). 

 Διαγνωστικές Εξετάσεις(*) με έκπτωση 40%. Αξονικές - Μαγνητικές Τομογραφίες, Triplex & PET CT: τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ). 

 Έκπτωση 20% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία. 

 Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (δείτε ενότητα, προνομιακά πακέτα Check Up). 
 

 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΟΠΥΥ 

 Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο οποίος δεν καλύπτεται 100% από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιό του και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, θα παρέχεται έκπτωση 30% στο ποσό της συμμετοχής ή 
απαλλαγής του ασφαλισμένου (εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και αμοιβών ιατρών) με ανώτατο ποσό έκπτωσης 800€ ανά 
νοσηλεία. 
 

(*) Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα 
εκτός Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται πάσης φύσεως υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών. 

 

 
 
 
 
 
Επισήμανση:  Παρακαλούμε διαβάστε τη σημαντική σημείωση στην τελευταία σελίδα.   



Σελίδα 4 από 6 

 

 
ΠΡΟΝΟΜΙΑ  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Τα παρακάτω προνόμια δεν αποτελούν ασφαλιστικές παροχές, αλλά αποτελούν προσφορά των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων 
(πάροχοι) και σας προσφέρονται χωρίς καμία απολύτως οικονομική σας επιβάρυνση. 

 

ΟΜΙΛΟΣ  ΙΑΣΩ 
 

Ιασώ  General -  (Λ. Μεσογείων 264,  15562,  Χολαργός,Τηλ. Κέντρο 210 6502000) 
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Δωρεάν  απεριόριστες  ιατρικές  επισκέψεις  στις  εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπαιδικού και Χειρουργού  

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί 
τα 400€ θα χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (κρατικού τιμοκαταλόγου), όπου δεν προβλέπεται 
ΦΕΚ 40% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. (*) 

 30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία) (*) 
 

* Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό. Από 
τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών. 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες των τακτικών  εξωτερικών  ιατρείων:  Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπαιδικός, Γενικός Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Γαστρεντερολόγος, Ουρολόγος, Ογκολόγος, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργός. 

 Απεριόριστες  προγραμματισμένες  ιατρικές  επισκέψεις  στις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες, των τακτικών εξωτερικών ιατρείων  στην  
προνομιακή  τιμή  των  15€.  Λειτουργούν απογευματινά τακτικά ιατρεία. 

 Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές κρατικού τιμολογίου για τη διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών 
εξετάσεων, όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ 40% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.  Π.χ.  γενική εξέταση αίματος στην τιμή 2,88€. 

 Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6502165 
 

 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 40%  έκπτωση  στην  συμμετοχή του  ασφαλισμένου  (εκπιπτόμενο, ποσοστό συμμετοχής), με ανώτατο ποσό έκπτωσης το 20% της 
συνολικής νοσηλείας.  Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (με την προϋπόθεση ότι διατηρεί σύμβαση) η έκπτωση θα εφαρμόζεται μετά την 
αφαίρεση της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου. Της έκπτωσης εξαιρούνται αμοιβές ιατρών, υλικά και φάρμακα. 

 

 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλεία. 

 Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς. 
 

 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
         Ειδικές προνομιακές τιμές: 

 Κόστος συνεδρίας φυσιοθεραπείας: 25€,  με χρήση πισίνας 30€,  με χρήση TECAR 30€ 

 Κόστος πελματογραφήματος  40€   -   Κόστος κατασκευής ειδικών πελμάτων  60€ 
 

 ΕΧΤRA – BENEFITS 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα τακτικών προσφορών του ΙΑΣΩ GENERAL 

 Ειδικό πρόγραμμα διατροφής – Ανίχνευσης Διατροφολογικού Κινδύνου στην προνομιακή τιμή των €50. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
ογκολογικούς ασθενείς, ηλικιωμένους ανθρώπους με θέματα υγείας και ασθενείς που αναρρώνουν μετά από κάποια μεγάλη 
επέμβαση. Το πακέτο  προσφοράς  περιλαμβάνει  δύο  επισκέψεις  σε  ειδικό Διατροφολόγο (πρώτη επίσκεψη & follow up εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο) καθώς και μια γενική εξέταση αίματος. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων συλλέγονται στοιχεία του διατροφικού 
προφίλ του, τα οποία αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση του διατροφικού του σχήματος ώστε να έχει ταχύτερη ανάρρωση και 
μέγιστη ανταπόκριση στη θεραπεία. 

 

Ιασώ (Mαιευτήριο) -  (Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο 210 6184000 ) 
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως 400€ ετησίως, έκπτωση 40% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο σε περίπτωση υπέρβασης των 400€. 
Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό. 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60€ (υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία) 

 Ιατρική επίσκεψη σε Αγγειοχειρουργό & triplex φλεβών κάτω άκρων στο Κέντρο Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων στην 
προνομιακή τιμή των 20€ 

 Ιατρική επίσκεψη σε Ειδικό Ρευματολόγο στο Ιατρείο Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων & Κύησης στην προνομιακή τιμή των 20€ 

 Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου 
 

Ιασώ (Παίδων) -  (Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο 210 6383510) 
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδίατρου & του Παιδοχειρουργού 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ετησίως. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400€, θα 
χρησιμοποιείται προνομιακός  τιμοκατάλογος  βασισμένος  σε  τιμές  ΦΕΚ  (κρατικού τιμοκαταλόγου). Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, 
έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου  (*) 

 Έκπτωση 20% στις ιατρικές- επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα επείγοντα (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία) (*) 
(*) Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών. 
 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία σε προνομιακές τιμές: 
Παιδο-ορθοπεδικός,  Παιδο-ΩΡΛ,  Παιδο-οφθαλμίατρος, Παιδο-διατροφολόγος, Παιδο-ενδοκρινολόγος* στην τιμή των 40€, Παιδο-
δερματολόγος στην τιμή των 55€,  Παιδο-αλλεργιολόγος στην τιμή των 65€,  Παιδοκαρδιολογικός έλεγχος (παιδοκαρδιολογική 
εξέταση,  Triplex καρδιάς, ΗΚΓ) στην τιμή των 105€,   Παιδοαναπτυξιολογικός έλεγχος στην τιμή των 110€ 
(*) Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις (ετησίως) για κάθε παιδί 

 

 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (κρατικού τιμοκαταλόγου) για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών 
εξετάσεων εξωτερικών ασθενών. Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 
 

Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών. 
 

 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλεία. 

 Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς. 
 
Επισήμανση:  Παρακαλούμε διαβάστε τη σημαντική σημείωση στην τελευταία σελίδα.   



Σελίδα 5 από 6 

 

 
 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Τα παρακάτω προνόμια δεν αποτελούν ασφαλιστικές παροχές, αλλά αποτελούν προσφορά των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων 
 (πάροχοι) και σας προσφέρονται χωρίς καμία απολύτως οικονομική σας επιβάρυνση. 

 

CITY CLINIC  (Χαρ. Τρικούπη 104, 114 72 Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 3630036) 
 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις καθ΄ όλο το 24ωρο, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες : Παθολόγος, Νεφρολόγος, Χειρουργός, 
Καρδιολόγος, Πνευμονολόγος, Γυναικολόγος, Ουρολόγος, ΩΡΛ, Ορθοπεδικός, Αγγειοχειρουργός, Ογκολόγος, Πλαστικός Χειρουργός, 
Μαστολόγος, Ηπατολόγος,  Λοιμωξιολόγος, Γαστρεντερολόγος 

 Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις καθ΄ όλο το 24ωρο, κατόπιν ραντεβού, με κόστος 15€, στις εξής ειδικότητες: 
Ενδοκρινολόγος, Θωρακοχειρουργός, Ψυχίατρος, Ρευματολόγος, Νευρολόγος 

 Συνταγογράφηση εξετάσεων, για ασφαλισμένους που έχουν κάλυψη ΕΟΠΥΥ, από τα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής, από τις ειδικότητες 
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού και Νεφρολόγου με κόστος 5€, και με 50% έκπτωση στο ποσοστό συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ για όσες 
εξετάσεις γίνονται εντός της Κλινικής. Δηλαδή για μικροβιολογικές και λοιπές αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με ψηφιοποίηση, triplex 
καρδιάς, triplex ολοκλήρου σώματος, υπέρηχους ολοκλήρου σώματος, υπέρηχους καρδιάς, holter καρδιάς και test κοπώσεως 

 Συνταγογράφηση κοινών και όχι νοσοκομειακών φαρμάκων για ασφαλισμένους που έχουν κάλυψη ΕΟΠΥΥ, από τα εξωτερικά ιατρεία 
της Κλινικής από τις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Νεφρολόγου, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, Γυναικολόγου, 
Πλαστικού Χειρουργού και ΩΡΛ με κόστος 7€ 

 
 

 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 Μεταφορά με ασθενοφόρα για νοσηλεία στην Κλινική με κόστος 35€ εντός Αθηνών και Πειραιά και ειδικές τιμές για σοβαρές 
περιπτώσεις όπου απαιτείται συνοδεία ιατρού και νοσηλευτή 

 

 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 Για νοσηλείες ασφαλισμένων με εκπιπτόμενο έως 1.000 €, γίνεται εξ ΄ολοκλήρου απορρόφησή του από την Κλινική 

 Για νοσηλείες ασφαλισμένων με εκπιπτόμενο 1.500 €, η απορρόφησή του γίνεται από την Κλινική σε ποσοστό 75% 

 Για νοσηλείες ασφαλισμένων με εκπιπτόμενο 2.000 €, η απορρόφησή του γίνεται από την Κλινική σε ποσοστό 70% 

 Σε όλες τις νοσηλείες η κλινική θα μπορεί να κάνει χρήση του βιβλιάριου του ΕΟΠΥΥ εφόσον υπάρχει και βρίσκεται σε ισχύ 
 

 ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  -  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ 

 Ιατρική επίσκεψη κατ’ οίκον με κόστος 35€ τις καθημερινές και 50€ κατά τις αργίες 

 Νοσηλεία κατ΄ οίκον από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό. Η αμοιβή ανά περιστατικό καθορίζεται ανάλογα την περίπτωση σε λογικά 
πλαίσια (π.χ αλλαγή καθετήρων 15€ ) και σε συνεννόηση με τον ασθενή ή το περιβάλλον του 

 Αιματολογικές εξετάσεις κατ  ́οίκον με τιμές κρατικού τιμολογίου + 10€ η αιμοληψία από ειδικό Νοσηλευτή εντός Αττικής  (απαντήσεις αυθημερόν) 
  

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 Εξέταση από Παθολόγο και Καρδιολόγο με ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς, βασικό αιματολογικό έλεγχο και ουρολογικό 
έλεγχο με κόστος μόνο 50€ 

 Έκδοση Πιστοποιητικού Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με κόστος 50€. Περιλαμβάνει: πιστοποιητικό Παθολόγου, καλλιέργεια 
κοπράνων, παρασιτολογική κοπράνων και ακτινογραφία θώρακος 

 Παθολογική εκτίμηση, γενική αίματος, γενική ούρων και ακτινογραφία θώρακος με κόστος 10€ 

 Προσφορές σε διαγνωστικές εξετάσεις. Ενδεικτικά: Test κοπώσεως 40€, Τriplex καρδιάς 37€, Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών 
αρτηριών 48€, Triplex φλεβών κάτω άκρων 37€, Υπέρηχος ήπατος 5€, Υπέρηχος θυρεοειδούς 6€,  Υπέρηχος  νεφρών - ουρητήρων – 
κύστεως - προστάτη 10€,  Υπέρηχος άνω κοιλίας 15€, Υπέρηχος κάτω κοιλίας 6€, Ακτινογραφίες 1F (κάθε φάση)  5€, Face – Ρrofile 
2*5€, Ηλεκτροκαρδιογράφημα  5€, Γενική αίματος  2€, Γενική ούρων  2€, Προσδιορισμός σακχάρου  2€, Προσδιορισμός ουρικού οξέος  
2,30€, Προσδιορισμός χοληστερίνης 2,30€, Προσδιορισμός Τ3 6,30€, Προσδιορισμός Τ4 6,30€, Προσδιορισμός TSH 8.50€, 
Προσδιορισμός PSA  10€ 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ  EUROMEDICA  -  ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
 
 

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 24ώρες / 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς στις Κλινικές της Euromedica 
στη Θεσσαλονίκη 
- Γενική Κλινική:  Παθολόγος, Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Γενικός Χειρουργός 
- Κυανούς Σταυρός:  Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα, αξίας έως €250 επί του ιδιωτικού τιμοκατάλογου ανά 
περιστατικό στη Γενική Κλινική & στον Κυανού Σταυρό Θεσσαλονίκης και έκπτωση 40% πλέον των € 250. Στις δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, αμοιβές ιατρών, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό 

 Έκπτωση 20% στις περισσότερες ιατρικές επεμβατικές πράξεις που θα πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
Εξαιρούνται φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ιατρικές αμοιβές, προσθετικά υλικά 
 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 Επισκέψεις κατόπιν ραντεβού σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (Εκτός Γυναικολογικών, Νευρολογικών, Αγγειοχειρουργικών & 
Νευροχειρουργικών περιστατικών) με συμμετοχή στην επίσκεψη €20 στις Κλινικές του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη (Γενική Κλινική & 
Κυανούς Σταυρός) & στην Κοζάνη (Κλινική Ζωοδόχος Πηγή) 

 Έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για αιματολογικές διαγνωστικές εξετάσεις και 30% για απεικονιστικές εξετάσεις 
 

 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής για την περιοχή της Θεσσαλονίκης   
 

- Γενική  Κλινική Euromedica  (Μαρίας Κάλλας 11, 546 45 Θεσσαλονίκη, Τηλ. Κέντρο 2310 895 100) 

 - Κυανούς  Σταυρός Euromedica  (Βυζαντος Βιζύης 1, 546 36  Θεσσαλονίκη, Τηλ. Κέντρο  2310 966 000)  

 - Κλινική  Ζωοδόχος Πηγή Κοζάνης (Μαργαρίτη Δήμτσα 4, 501 00  Kοζάνη, Τηλ. Κέντρο  24610 35001)  

 
 
 
Επισήμανση:  Παρακαλούμε διαβάστε τη σημαντική σημείωση στην τελευταία σελίδα.   
 

 



Σελίδα 6 από 6 

 

 

            
   

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ  ΠΑΚΕΤΑ  CHECK UP 

Τα παρακάτω πακέτα εξετάσεων προληπτικού ελέγχου (check up) σας προσφέρονται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα με προνομιακή 
τιμολόγηση, για την οποία διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  

 

ΟΜΙΛΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 
 
 CHECK UP BASIC (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ, Τ.Κ.Ε., ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, HDL, LDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, SGOT, SGPT, Γgt, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 

 

 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ, Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΛΗΡΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 Για γυναίκες : ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, PAP TEST 
 Για άνδρες άνω των 50 ετών:  P.S.A. 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  Για άνδρες €90   -   Για γυναίκες  €100 
 

 
 CHECK UP PREMIUM (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ, Τ.Κ.Ε., ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, HDL, LDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, SGOT, SGPT, Γgt, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 
 

 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ), Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 Για γυναίκες : ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, PAP TEST, MΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 Για άνδρες άνω των 50 ετών:  P.S.A. 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  Για άνδρες €140  -   Για γυναίκες  €155 (*) 
 

(*)   Στις κλινικές: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου & Ιατρικό Ψυχικού η τιμή του 
πακέτου διαμορφώνεται στα €195 λόγω της ύπαρξης ψηφιακού μαστογράφου. 

 

 
 CHECK UP  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  Α 
 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 
 

 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  €50 
 

 
 CHECK UP  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  Β 
 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ, Τ.Κ.Ε., ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, 
HDL, LDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, T.S.H., ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 

 

 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  €80 
 
 

 CHECK UP  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  Γ 
 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ, Τ.Κ.Ε., ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, 
HDL, LDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, T.S.H., ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, SGOT, SGPT, Γgt, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 

 

 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  €90 
 
 

 
 
 

Σημαντική   Σημείωση :     
 

Δικαίωμα χρήσης των προνομίων έχουν μόνο Ασφαλισμένοι σε πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης της CNP ΖΩΗΣ και υπό την 
προϋπόθεση ότι η ασφάλισή τους βρίσκεται σε ισχύ.  
Το σύνολο ή μέρος των προνομίων μπορεί να τροποποιηθούν ή ακόμα και να καταργηθούν κατά την ελεύθερη κρίση των παρόχων (για 
πληροφορίες ή ραντεβού επικοινωνείτε απευθείας με τους παρόχους, ενώ κατά την προσέλευσή σας σε αυτούς μεριμνήστε να τους 
ενημερώσετε ότι είστε Ασφαλισμένος μας και να διαθέτετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας). 
Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές παροχές του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας, παρέχονται από το τηλεφωνικό συντονιστικό 
κέντρο, προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης της CNP ΖΩΗΣ:  210 – 93 07 726. 

 


