
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 
Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και 
Διαγνωστικών Κέντρων 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ [210 62 88 090] 

 Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις Επιπλέον Παροχές 

 
 
 

Ενήλικες 

1. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους 
εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων των 
κλινικών του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη 
2. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών 
του Ομίλου στους εφημερεύοντες ιατρούς 
(Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, 
Χειρουργό), έναντι τιμήματος 20 €/επίσκεψη 

3. Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις λοιπές ειδικότητες 
(Δευτέρα-Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό 
ραντεβού 

1. Διαγνωστικές Εξετάσεις 
αξίας 200 € ετησίως στα 
επείγοντα. Σε περίπτωση 
υπέρβασης του plafond, 
έκπτωση 50%  
 
2. Έκπτωση 50% στις 
Διαγνωστικές Εξετάσεις στα 
εξωτερικά ιατρεία. Για 
Αξονικές-Μαγνητικές Τομο-
γραφίες, Triplex & PET CT, τιμή 
κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) 
 
 

1. ΔΩΡΕΑΝ χρήση της Υπηρεσίας των 
ασθενοφόρων σε περίπτωση έκτακτης 
εισαγωγής σε κλινική του Ομίλου για την 
περιοχή της Αττικής 
 
2. Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα 
εξωτερικά ιατρεία. 
 
3. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, 

γυναίκες και παιδιά. 
 
  

 
 

Παιδιά 

1. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους 
εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε 
παιδίατρο και παιδοχειρουργό  

2. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία σε παιδίατρο 
και παιδοχειρουργό έναντι 20€/επίσκεψη 

  

 

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ [210 61 84 158] 

Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις 
1. Ιατρική Επίσκεψη σε Αγγειοχειρουργό & triplex φλέβων κάτω άκρων στο 
κέντρο Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων στην προνομιακή τιμή των 20 € 
2. Ιατρική επίσκεψη σε Ειδικό Ρευματολόγο στο Ιατρείο Αυτοάνοσων 
Ρευματικών Παθήσεων & Κύησης στην προνομιακή τιμή των 20 € 

 

1.ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 € ετησίως και έκπτωση 40% 
από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση υπέρβασης των 400 € 
2. Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60 € (υπέρηχος μαστού, 
ψηφιακή μαστογραφία). 
3. Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ [210 63 83 510 – επείγοντα περιστατικά 210 63 83 166 & 210 63 83 064] 

Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις Επιπλέον Παροχές 
1. ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 
στις εφημερεύουσες ειδικότητες του 
Παιδιάτρου & του Παιδοχειρουργού  
2. Ιατρικές Επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, 
ΠαιδοΩΡΛ, και Παιδοοφθαλμίατρο στην 
προνομιακή τιμή των 40 €, στα εξωτερικά 
ιατρεία κατόπιν ραντεβού  

 

1. ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 
400 € ετησίως και έκπτωση 40% από τον 
ιδιωτικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση 
υπέρβασης των 400 € 
2. Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και 
Μαγνητικού Τομογράφου  

1. Έκπτωση 20% στις ιατρικές-επεμβατικές πράξεις που 
πραγματοποιούνται στα επείγοντα (για τις οποίες δεν 
απαιτείται νοσηλεία) 
2. ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές 
εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που 
χρήζει νοσηλεία. Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη 
εισαγωγής ασθενούς 

 ΙΑΣΩ GENERAL [210 65 02 262 & 210 65 02 903-4 Φυσικοθεραπευτήριο] 

Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις Επιπλέον Παροχές 
1. ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 
στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, 
Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και Χειρουργού για 
επείγοντα περιστατικά 
2. Τακτικά Περιστατικά (κατόπιν ραντεβού) 
3. Απεριόριστες επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές 
ειδικότητες στην προνομιακή τιμή των 20 €, 
κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία της 
Κλινικής 
4. 30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές 
πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία) 

 

1. ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 
400 € ανά επείγον περιστατικό. Σε 
περίπτωση υπέρβασης των 400 € θα 
χρησιμοποιείται προνομιακός τιμο-
κατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ. 
Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 
40% 
2. Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος 
βασισμένος  σε τιμές ΦΕΚ για την 
διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών 
εξετάσεων. Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, 
έκπτωση 40% 
 

1. Προληπτικοί έλεγχοι υγείας (check up) - Προνομιακές 

τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up) 
2. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές 
εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που 
χρήζει νοσηλεία. Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη 
εισαγωγής ασθενούς  
3. Φυσικοθεραπευτήριο 
Ειδικές προνομιακές τιμές: 
Κόστος συνεδρίας φυσιοθεραπείας 25 € 
Κόστος συνεδρίας φυσιοθεραπείας με χρήση πισίνας 30 € 
Κόστος συνεδρίας φυσιοθεραπείας με χρήση TECAR 30 € 
Κόστος πελμογραφήματος 40 € 
Κόστος κατασκευής ειδικών πελμάτων 60 € 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ [210 64 16 600] & ΠΑΙΔΩΝ [210 86 91 900] 

 Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις Επιπλέον Παροχές 

 
 
 

Ενήλικες 

1. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, 
Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) 
2. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, σε όλες τις 
ειδικότητες ιατρών του Ομίλου Ευρωκλινικής  
έναντι αντιτίμου €30 για τους Επιμελητές και €50 
για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή κατόπιν ραντεβού 
 

1. Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας € 400 ανά 
περιστατικό στην Ευρωκλινική 
Αθηνών για τα περιστατικά 
που θα κριθούν επείγοντα. Στις 
δωρεάν διαγνωστικές εξετά-
σεις δεν συμπεριλαμβάνονται 
υλικά, φάρμακα, αμοιβές 
ιατρών και ενδοσκοπικές 
πράξεις. Προνομιακός τιμοκα-
τάλογος βασισμένος σε τιμές 
ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η 
αξία των διαγνωστικών εξετά-
σεων υπερβεί τα € 400 
2. 40% έκπτωση σε όλες τις 
Διαγνωστικές Εξετάσεις στα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία 
3. Χρέωση CT, MRI και Triplex 
με τιμές ΦΕΚ-Δημοσίου και 
εφόσον υπάρχει παραπεμπ-
τικό του ΕΟΠΥΥ χρέωση 
συμμετοχής 15% επί του 
κρατικού τιμοκαταλόγου 

1. ΔΩΡΕΑΝ χρήση της Υπηρεσίας των 
ασθενοφόρων σε περίπτωση που προκύψει 
νοσηλεία για κάτοικο εντός Αττικής και 50% 
έκπτωση σε περίπτωση που δεν προκύψει 
νοσηλεία για κάτοικο εντός Αττικής 
2. 20% έκπτωση σε ιατρικές & χειρουργικές 
πράξεις που θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών  
3. 100% κάλυψη της συμμετοχής του 
ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας, με 
ανώτατο ποσό έως το 20% του συνολικού 
κόστους νοσηλείας, μετά την αφαίρεση της 
όποιας συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές 
ιατρών, τόσο σε περίπτωση επείγουσας 
νοσηλείας, όσο και σε προγραμματισμένη 
νοσηλεία κατόπιν απαραίτητης συνεννόησης με 
την Κλινική  
4. Ειδικά προνομιακά check up ανάλογα με το 
φύλο και την ηλικία (αναλυτικά στο 
www.atlantiki.gr) 

 
 
 

Παιδιά 

1. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους 
εφημερεύοντες ιατρούς  στην Ευρωκλινική 
Παίδων (Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, 24 ώρες το 
24ώρο και Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:00 με 19:00) 

1. Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας € 200 ανά 
περιστατικό στην Ευρωκλινική 
Παίδων για τα περιστατικά που 
θα κριθούν επείγοντα. Στις 
δωρεάν διαγνωστικές εξετά-
σεις δεν συμπεριλαμβάνονται 
υλικά, φάρμακα, αμοιβές 
ιατρών και ενδοσκοπικές 
πράξεις. Προνομιακός τιμοκα-
τάλογος βασισμένος σε τιμές 
ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η 
αξία των διαγνωστικών εξετά-
σεων υπερβεί τα € 200 
2. 40% έκπτωση σε όλες τις 
Διαγνωστικές Εξετάσεις στα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία 

1. ΔΩΡΕΑΝ χρήση της Υπηρεσίας των 
ασθενοφόρων σε περίπτωση που προκύψει 
νοσηλεία για κάτοικο εντός Αττικής και 50% 
έκπτωση σε περίπτωση που δεν προκύψει 
νοσηλεία για κάτοικο εντός Αττικής 
2. Ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για ιατρικές & 
χειρουργικές πράξεις (τοποθέτηση νάρθηκα, 
ανάταξη κτλ) που θα πραγματοποιηθούν στο 
τμήμα επειγόντων περιστατικών 
3. Σε περίπτωση νοσηλείας:  
α) 100% κάλυψη της συμμετοχής του 
ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας, με 
ανώτατο ποσό έως το 20% του συνολικού 
κόστους νοσηλείας, μετά την αφαίρεση της 
όποιας συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές 
ιατρών, τόσο σε περίπτωση επείγουσας 
νοσηλείας, όσο και σε προγραμματισμένη 
νοσηλεία κατόπιν απαραίτητης συνεννόησης με 
την Κλινική  
β) ΔΩΡΕΑΝ διανυκτέρευση γονέα 
4. Ειδικά προνομιακά check up ανάλογα το 
φύλο και την ηλικία (αναλυτικά στο 
www.atlantiki.gr) 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

DOCTOR’S HOSPITAL [210 88 07 000] 

Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις Επιπλέον Παροχές 
1. Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν 
ραντεβού στα τακτικά ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων 
(Παθολόγοι, Ουρολόγοι, Ορθοπεδικοί, Καρδιολόγοι, 
Αγγειολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Διαβητολόγοι, Γενικοί 
Χειρουργοί, Χειρουργοί Παχυσαρκίας, Χειρουργοί Μαστού, 
Ωτορινολαρυγγολόγοι, Πλαστικοί Χειρουργοί κ.ά.) 
2. Επίσκεψη σε εφημερεύοντες ιατρούς σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού με συμμετοχή 5,00 € (περιλαμβά-
νονται οι on call ιατροί) 
3. Δυνατότητα διαιτολογικής  παρακολούθησης από 
εξειδικευμένους ιατρούς με έκπτωση έως 50% 

1. Διαγνωστικές Εξετάσεις σε 
τιμές Δημοσίου όταν δεν 
υπάρχει παραπεμπτικό 

1. Ένα δωρεάν ετήσιο check up, καθώς και 
εξειδικευμένων check up με έκπτωση έως 50% 
2. Δωρεάν ασθενοφόρο για τη μεταφορά του Κατόχου ή 
των Καλυπτόμενων προσώπων προς την Κλινική σε 
περίπτωση νοσηλείας (εντός Αττικής) 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
1. Δυνατότητα νοσηλείας παθολογικών ή χειρουργικών περιστατικών σε δίκλινο, τρίκλινο δωμάτιο με έκπτωση έως 50%, εφόσον γίνει ταυτόχρονη χρήση 

και των παροχών κρατικού ασφαλιστικού φορέα ή οργανισμού 
2. Κάλυψη 100% στα προγράμματα με εκπιπτόμενο 750 € / Κάλυψη 70% της συμμετοχής του ασφαλισμένου με εκπιπτόμενο ποσό 1.500 € / Κάλυψη 50% 

της συμμετοχής του ασφαλισμένου με εκπιπτόμενα ποσά 3.000 € και 5.000 € 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

EYE DAY CLINIC [210 72 95 000] 

Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις Επιπλέον Παροχές 
1. Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο το χρόνο ΔΩΡΕΑΝ 

(μέτρηση οπτικής οξύτητας, εξέταση στη σχισμοειδή 
λυχνία, τονομέτρηση και βυθοσκόπηση, όπου απαιτείται) 

2. Πλήρη Οφθαλμολογικό Έλεγχο με χορήγηση σχετικής 
βεβαίωσης σε παιδιά άνω των πέντε (5)ετών, έναντι 
αμοιβής 25 € 

1. 50% έκπτωση στις αναγρα-
φόμενες τιμές των παρακάτω 
εργαστηριακών εξετάσεων: 
Οπτικό Πεδίο: 120 € 
OCT: 120 € / HRT: 120 € 
A-B ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ: 120 € 
ΗΑΓ: 300 € / ΗΟΓ: 300 € 
ΠΔΙΛ: 300 € 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΑΧ/ΔΟΥΣ:120 € 
ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ: 120 € 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΘΟΥ: 120 € 
ΑΓΓ/ΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚ/ΚΟ: 250 € 
ΑΓΓ/ΦΙΑ ΦΛ/ΝΗΣ-FCG: 250 € 
ΑΓΓ/ΦΙΑ INΔ/ΝΙΝΗΣ-ICG: 350 € 

1. ΔΩΡΕΑΝ προεγχειρητικό έλεγχο για τις επεμβάσεις 
2. Ειδική Τιμή στα Laser μυωπίας, υπερμετρωπίας και 
αστιγματισμού 
 
 

Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν κατόπιν ραντεβού  

           

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ [ΥΓΕΙΑ 210 68 67 000] 

 Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις Επιπλέον Παροχές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενήλικες 
 
 
 
 

1. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες 
ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ [210 6867000] 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός) για 
επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο 
2. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες 
ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Γενικής Κλινικής 
ΜΗΤΕΡΑ [210 6869000] (Γυναικολόγος, Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Όρθοπεδικός, Χειρούργος, Ω.Ρ.Λ.) για 
επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο 
3. ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, 
κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και της 
Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες: 
αιματολογία, γαστρεντερολογία, δερματολογία, 
ενδοκρινολογία, καρδιολογία, νευρολογία, ορθοπεδική, 
ουρολογική, οφθαλμολογία, πνευμονολογία, φυσιατρική, 
ΩΡΛ, παθολογία και χειρουργική 
4. ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ [Περιστέρι, 210 5760312] 
ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν 
ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, 
ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, οφθαλμολογία, ορθοπεδική και 
δερματολογία 
5. ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [Περιοχή Hilton, 210 7241416] 
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν 
ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, 
οφθαλμολογία, ορθοπεδική, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ και 
δερματολογία 

1. ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές 
εξετάσεις στο ΥΓΕΙΑ και στη 
Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ αξίας 
200 € για τα περιστατικά που 
θα κριθούν επείγοντα και 
έκπτωση 50% σε περίπτωση 
που η αξία των διαγνωστικών 
εξετάσεων υπερβεί τα 200 € 
2. Ειδικός προνομιακός 
τιμοκατάλογος στις μη 
επεμβατικές διαγνωστικές 
εξετάσεις  με έκπτωση έως και 
60%. 
3. Συμβάσεις με όλα τα 
ασφαλιστικά ταμεία στα 
Πολυϊατρεία Αθηνών και 
Δυτικής Αθήνας 

ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά με ασθενοφόρο 
σε περίπτωση έκτακτου και 
επείγοντος περιστατικού στο ΥΓΕΙΑ, 
την Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της 
Αττικής 

 
Παιδιά 

ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του 
Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά 
ιατρεία των Παίδων ΜΗΤΕΡΑ για επείγοντα και έκτακτα 
περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο 

  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

METROPOLITAN 

 Ιατρικές Επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις Επιπλέον Παροχές 

 
 
 
 
 
 
 

Ενήλικες 

1. ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφημερεύοντες 
ιατρούς με τις εξής ειδικότητες: Παθολόγου, Χειρουργού, 
Ορθοπεδικού, Καρδιολόγου. Για τις ειδικότητες ΩΡΛ, 
Πνευμονολόγου και Νευρολόγου, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 
επισκέψεις 09:00-21:00. 
2. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, με 
ραντεβού (εκτός ψυχιάτρου και οδοντιάτρου). Για 
αλλεργιολόγο, ρευματολόγο, ενδοκρινολόγο και ηπατολόγο 
με χρέωση 30 €/επίσκεψη 
3. Αμοιβές Διευθυντών Ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο 
πρόγραμμα των εξωτερικών ιατρείων χρεώνονται με 40 € 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 300 € στα 
επείγοντα περιστατικά. Το 
επιπλέον κόστος εξετάσεων θα 
γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ + 
30% 
2. Οι διαγνωστικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις στα 
εξωτερικά ιατρεία χρεώνονται 
με τιμές ΦΕΚ + 30%. Για τις 
εξετάσεις που δεν υπάρχουν 
στο ΦΕΚ έκπτωση 50% 
3. Ελάχιστες χρεώσεις βάσει 
ΦΕΚ για αξονική – μαγνητική 
τομογραφία και για triplex 
καρδιάς και σώματος 
4. 20% έκπτωση για εξετάσεις 
μοριακής βιολογίας, ειδικές 
αξονικές και μαγνητικές 
τομογραφίες 

1. ΔΩΡΕΑΝ χρήση των ασθενοφόρων 
εντός Αττικής, εφόσον εγκριθεί 
νοσηλεία 
2. 30% έκπτωση στα προτεινόμενα 
πακέτα check up 
3. 40% έκπτωση στο οφθαλμολογικό 
τμήμα 
4. Πρόγραμμα προληπτικού 
γυναικολογικού ελέγχου, δηλαδή: 
κλινική εξέταση μαστών, u/s 
μαστών/ψηφιακή μαστογραφία, test 
pap με χρέωση 30 € εάν η επιλογή 
είναι το u/s μαστών και με 60 € εάν η 
επιλογή είναι η ψηφιακή μαστο-
γραφία. 
5. Πρόγραμμα ελέγχου του 
προστάτη με κόστος 60 €. (PSA, Free 
PSA, ουρομετρία, κλινική εξέταση) 
6. Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής 
φροντίδας με κόστος 80 € (250 € σε 
4μελή οικογένεια). Περιλαμβάνει 
καθαρισμό οδόντων, φθορίωση και 
οδηγίες στοματικής υγιεινής 

 
Παιδιά 

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφημερεύοντες 
ιατρούς με τις εξής ειδικότητες: Παιδίατρο, 
Παιδοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό 

 

  

 


