
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ  

 

Οι παροχές του εντύπου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για την πιο σωστή ενημέρωσή σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο site www.eleftheras.gr 

 

 

 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ  ΙΑΣΩ 

• ΔΩΡΕΑΝ Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός 

• 10€/επίσκεψη στις λοιπές ειδικότητες με ραντεβού 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο - τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρις ταμείο – τιμές δημοσίου 

• Νοσηλεία 30% έκπτωση στον ιδ τιμοκατάλογο 

• Νοσηλεία με ασφαλιστήριο κάλυψη  της συμμετοχής 

• ΔΩΡΕΑΝ Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός 

• 30€ & 50€ για επίσκεψη σε επιμελητές  & διευθυντές αντίστοιχα 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο - τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρις ταμείο – τιμές δημοσίου 

• Νοσηλεία 30% έκπτωση στον ιδ τιμοκατάλογο 

• Νοσηλεία με ασφαλιστήριο κάλυψη  της συμμετοχής 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου 

• 20% έκπτωση σε εξετάσεις εκτός ΦΕΚ 

• Νοσηλεία με ταμείο 20% στον ιδ. τιμοκατάλογο 

• Ψηφιακή Μαστογραφία & Μέτριση Οστικής Πυκνότητας – 80€ 

 
 
 
 

 ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ  ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
 

MEDITERRANEO FIRST CARE 

• Δωρέαν Παιδίατρος & Παιδοχειρουργός στα επείγοντα 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου 

• 30% έκπτωση σε εξετάσεις εκτός ΦΕΚ 

• Νοσηλεία με ταμείο 20% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο 

• 20€/επίσκεψη με ραντεβού σε όλες τις ειδικότητες γιατρών 

• 20€ χωρίς ραντεβού σε Παθολόγο 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή 

• Νοσηλεία με ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή 

• Νοσηλεία με ιδιωτικό σφαλιστήριο - Ανάλογα με την Ασφαλιστική  

• Γιατροί με 20€/επίσκεψη 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Προνομιακές τιμές 

• Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός ΦΕΚ – Εκπτώσεις έως 85% 

• Οδοντιατρικές πράξεις με έκπτωση έως 30% 

• ΔΩΡΕΑΝ παιδοδοντιατρικός έλεγχος νηπίων & παιδιών έως 14 
ετών 

• Εκπτωση 35% στις πράξεις Ιατρικής Αισθητικής 

 
 
 
 

 
MEDITERRANEO HOSPITAL  DOCTORS’ HOSPITAL 

• ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις στους εφημερεύοντες Παθολόγους, 
Καρδιολόγους Χειρουργούς, Ορθοπεδικούς 

• 20€ με ραντεβού στις λοιπές ειδικότητες  

• ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά σε περίπτωση νοσηλείας  

• Διαγνωστικές με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή 

• Όλες οι διαγν. εξετάσεις και ενδοσκοπήσεις – Τ. Δ. -50% 

• Σε όσες εξετάσεις δεν υπάρχει ΦΕΚ – Ιδ. τιμοκ -20% 

• Νοσηλεία με ταμείο – 10% έκπτωση 

• ΔΩΡΕΑΝ με ραντεβού σε Παθολόγο, Ουρολόγο, Ορθοπεδικό, Καρδιολόγο, Αγγειολόγο, Γενικό Χειρουργό, Χειρουργό Παχυσαρκίας, 
Χειρουργό Μαστού, ΩΡΛ, Πλαστικό Χειρουργό 

• 10€/επίσκεψη με ραντεβού σε όλες τις λοιπές ειδικότητες 

• 5€/επίσκεψη στους εφημερεύοντες ιατρούς σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού 

• ΔΩΡΕΑΝ check up που περιλαμβάνει Γενική αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT, SGPT, Ακτινογραφία θώρακος, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
Υπέρηχο Άνω και Κάτω κοιλίας 

• ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου 

 
 
 
 

 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
 

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ 
 

ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου 

• Σε όσες εξετάσεις δεν ισχύουν τιμές δημοσίου γίνεται 40% 
έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο 

• Αιματολογικό Check-Up - 9€ 
(Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, SGOT, SGPT) 

• ΔΩΡΕΑΝ με ραντεβού σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό, 
Ορθοπεδικό, Γυναικολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο 

• Νοσηλεία με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή μείον 25% 

• Νοσηλεία χωρίς ταμείο – 30% έκπτωση επί του Ιδ. τιμοκατάλογο 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – τρέχουσα συμμετοχή  

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – ΦΕΚ μείον 15% 

• Ασφαλισμένος με ιδ ασφαλιστήριο – Απορρόφηση εκπιπτόμενου 
ποσού συν απαλλαγή 300€ όπου υπάρχει 

• ΔΩΡΕΑΝ Καρδιολόγος, Γεν. Χειρουργός, Ορθοπεδικός, 
Ουρολόγος, Παθολόγος  |  ΔΩΡΕΑΝ check up 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς Ταμείο – Τιμές δημοσίου 

• Νοσηλεία με ταμείο – Τρέχ συμμετοχή + αναβάθμιση θέσης 

 
 
 
 

24ωρη Γραμμή Υγείας 801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέωση),  210-41-30077 (από κινητό) 
 
 
 



 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ  

 

Οι παροχές του εντύπου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για την πιο σωστή ενημέρωσή σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο site www.eleftheras.gr 

 

 EUROMEDICA (10 ΚΕΝΤΡΑ)  ATHENS VISION (2 ΚΕΝΤΡΑ)  ORASIS (2 ΚΕΝΤΡΑ) 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου 

• Σε όσες εξετάσεις δεν ισχύουν τιμές δημοσίου γίνεται 40% 
έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο 

• Αιματολογικό Check-Up - 9€ 
(Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, SGOT, SGPT) 

• 1 ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο από 55 έως 75 
ετών 

• Απλός οφθαλμολογικός έλεγχος 40€ 

• Πλήρης έλεγχος 70€ 

• 10% στις οφθαλμολογικές επεμβάσεις 

• 30% έκπτωση σε ειδικές εξετάσεις 

• Βασικός οφθαλμολογικός έλεγχος – 20€ 

• Απλός οφθαλμολογικός έλεγχος – 30€ 

• Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος – 40€ 

• Έκπτωση 30% σε όλες τις ειδικές εξετάσεις 

• Έκπτωση 30% σε όλα τα οφθαλμολογικά χειρουργεία 

 

 
ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (4 ΚΕΝΤΡΑ) 

 
INTRALAB (8 ΚΕΝΤΡΑ) 

• Απεριόριστες επισκέψεις με 10€/επίσκεψη 

• Αιμοληψία κατ΄οίκον - 10€ 

• Διαγνωστικές με ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή 

• Χωρίς ταμείο - ΦΕΚ μείον 10% έκπτωση 

• Έκδοση πιστοποιητικού για άθληση ή σχολική χρήση 
15€ (χωρίς εξετάσεις)40€ (Triplex, ΗΚΓ, Καρδιολογική εξέταση) 

• Πακέτα εξετάσεων σε προνομιακές τιμές 

• Εξετάσεις με ταμείο – Συμμετοχή μείον 35% έκπτωση 

• Εξετάσεις χωρίς ταμείο – ΦΕΚ 

• Εξετάσεις χωρίς ΦΕΚ – 40% έκπτωση επί του ιδ. Τιμοκαταλόγου 

• Μαγνητική τομογραφία – 130€ 

• Αξονική τομογραφία – 40€ 

• Μαστολογικός έλεγχος (ψηφ μαστ/φία & υ/χ μαστών) – 29€ 

• Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας – 25€ 

• Συμμετοχή ασφαλισμένου ανά παραπεμπτικό 0% 

• Εξετάσεις  χωρίς παραπεμτπικό – ΦΕΚ μείον 25% 

• Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ – 35% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο 

 

 
ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ  MEDI FAMILY ATHENS 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Τρέχουσα συμμετοχή 

• Μικροβιολογικές εξετάσεις - 10% έκπτωση επί του Κρατικού 
τιμολογίου  

• Triplex Καρδιάς - 20% έκπτωση επί του Κρατικού τιμολογίου 

• Triplex Αγγείων - 20% έκπτωση επί του Κρατικού τιμολογίου  

• Δοκιμασία Κόπωσης - Τιμές Δημοσίου 

• Εξετάσεις με ταμείο-Συμμετοχή μείον 25% έκπτωση 

• Εξετάσεις χωρίς ταμείο-ΦΕΚ μείον 25% έκπτωση 

• Συνταγογράφηση-8€  |  Τέστ ΠΑΠ-12€ 

• ΔΩΡΕΑΝ αιματολογικός έλεγχος 

• ΔΩΡΕΑΝ Καρδιολογικός έλεγχος } ΔΩΡΕΑΝ Υπερηχογραφήματα 

• Γιατροί – Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη, 10€ κάθε επόμενη 

• Πακέτα εξετάσεων σε προνομιακές τιμές 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Συμμετοχή μείον 25% 

• Διαγνωστικές εξετάσεις  χωρίς παραπεμπτικό – ΦΕΚ μείον 25% 

• Αξονική τομογραφία – 58€ 

• Μαγνητική τομογραφία – 160€ 

• Dental scan γνάθου – 70€ 

• Πακέτα εξετάσεων - προνομιακές τιμές 

 

 ALPHA PROLIPSIS (5 ΚΕΝΤΡΑ)  ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ 
• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Συμμετοχή μείον 10% 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – ΦΕΚ μείον 10% 

• Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ – 15% έκπτωση στον ιδ. τιμοκατάλογο 

• Τέστ ΠΑΠ – 10€ 

• Τεστ ΠΑΠ & ενδοκολπικός υπέρηχος – 30€ 

• Γυναικολόγος (με τέστ ΠΑΠ) – 20€ 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Συμμετοχή μείον 25% 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – ΦΕΚ μείον 25% 

• Συνταγογράφηση εξετάσεων – 7€ 

• Πακέτα εξετάσεων σε προνομιακές τιμές  

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Συμμετοχή μείον 25% 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου 

• Σε όσες εξετάσεις δεν ισχύει ΦΕΚ – 30% έκπτωση στον ιδιωτικό 
τιμοκατάλογο 

 

 Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Συμμετοχή μείον 15% 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – ΦΕΚ μείον 15% 

• Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ – 30% έκπτωση επί του ιδ. Τιμοκαταλόγου 

• ΔΩΡΕΑΝ 1 γενική αίματος & εξέταση για χοληστερίνη 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Συμμετοχή μείον 10% 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – ΦΕΚ μείον 10% 

• Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ – 50% έκπτωση επί του ιδ. Τιμοκαταλόγου 

• ΔΩΡΕΑΝ check up το χρόνο για κάθε μέλος της οικογενείας σας  
(σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, 
χοληστερίνη) 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο – Συμμετοχή μείον 5% 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου 

 

24ωρη Γραμμή Υγείας 801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέωση),  210-41-30077 (από κινητό) 

 


