
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ  

 

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

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  |  ΚΟΖΑΝΗ – ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 

• ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς (Θεσσαλονίκη) 

• Επισκέψεις με ραντεβού στα τακτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων που διαθέτει η 

κλινική με 20€/επίσκεψη (Κοζάνη) 

• Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων που διαθέτους οι κλινικές 

με 30€/απίσκεψη (εξαιρούνται τα γυναικολογικά περιστατικά) 

• 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 

• Νοσηλεία με ταμείο - Τρέχ συμ. + 10% έκπτωση μετά τη χρήση 

• Νοσηλεία χωρίς ταμείο - 20% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο 

• Κάλυψη 300€ ανά νοσηλεία επιπλέον της έκπτωσης 

• ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά με ασθενοφόρο σε νοσηλείας (Θεσσαλονίκη) 

 

• Αιματολογικό Check-Up - 9€ 

(Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, SGOT, SGPT) 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(7 ΚΕΝΤΡΑ) 

ΚΟΖΑΝΗ 
(2 ΚΕΝΤΡΑ) 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑ 

ΒΟΛΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 
(2 ΚΕΝΤΡΑ) 

ΚΑΒΑΛΑ 

• 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) 

 
 

 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο - Τρέχουσα 

συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο - Τιμές δημοσίου 

μείον 20% έκπτωση 

• 1 ΔΩΡΕΑΝ check up το χρόνο για κάθε μέλος που 
περιλαμβάνει: Γενική αίματος, σάκχαρο, χοληστερίνη, 
τριγλυκερίδια 

• Επισκέψεις με ραντεβού σε γιατρούς με 15€/επίσκεψη 
στις ειδικότητες: Παθολόγος, Γενικός ιατρός, 
Ορθοπεδικός, Πνευμονολόγος, Καρδιολόγος, 
Ουρολόγος, Γυναικολόγος, Χειρουργός, Παιδίατρος 

• Τέστ ΠΑΠ – 15€ 

• Holter – 30€ 

• Κάρτα υγείας αθλητή – 15€ 
(κλινική εξέταση, ΗΚΓ & Σφράγιση κάρτας υγείας) 

• Καρδιολογικό πακέτο εξετάσεων – 20€ 

• Ουρολογικό πακέτο εξετάσεων – 25€ 

• Εργαστηριακός έλεγχος προστάτη – 25€ 

• Καρδιολογικό πακέτο εξετάσεων – 30€ 

• Γυναικολογικό πακέτο εξετάσεων – 30€ 

• Πνευμονολογικό πακέτο εξετάσεων – 30€ 

 
 

 
 

• Bασικός οφθαλμολογικός έλεγχος – 20€ 

• Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος – 30€ 

• Εγχείρηση καταρράκτη – 600€ 

(ένθεση ενδο φακού APCON) 

• Εγχείρηση γλαυκώματος – 840€ 
(με ένθεση βαλβίδας) 

• Διαθλάστικές επεμβάσεις EXCIMER LASER με LASIK 
+ μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας – 1.600€ 

• ARCON LASER – VAG LASER – 110€ 

• OCT-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΘΟΥ – 105€ 

• Τοπογραφία κερατοειδούς + Παχυμετρία κερατοειδή – 
105€ 

 
 

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


