
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ  

 

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

 
8ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών, Λάρισα, 2410-996000 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς, Παθολόγο, Χειρουργό, Γυναικολόγο 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο - τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις  χωρίς ταμείο - τιμές δημοσίου 

• Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ - 20% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο  

• Αξονική Τομογραφία - 71€ | Μαγνητική Τομογραφία - 180€ 

• Οφθαλμολογικές πράξεις - 20% έκπτωση στον ιδιωτικού τιμοκταλόγου του νοσοκομείου 

• Νοσηλεία χωρίς ταμείο 20% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο του νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό, φάρμακα και αμοιβές γιατρών) 

• ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου σε περίπτωση νοσηλείας (εντός της πόλης της Λάρισας) 

• 30% έκπτωση για χρήση ασθενοφόρου σε περίπτωση νοσηλείας (από άλλες περιοχές ς Θεσσαλίας) 

 

 
Ζωγράφου 8, Ηράκλειο Κρήτης, 2810 246140 • Διαγνωστικές εξετάσεις  χωρίς ταμείο τιμές δημοσίου 

• Νοσηλεία με ταμείο - τρέχουσα συμμετοχή, 20% έκπτωση στο κόστος αναβάθμισης θέσης  

• Νοσηλεία χωρίς Ταμείο - 20% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο  

• Με Ταμείο και Ιδιωτικό Ασφαλιστήριο - 100% κάλυψη στο κόστος νοσηλείας  

• ΔΩΡΕΑΝ ασθενοφόρο προς το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ στα επείγοντα και σε περίπτωση νοσηλείας 

• 30% έκπτωση στην μεταφορά με ασθενοφόρο προς το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ στα επείγοντα χωρίς νοσηλεία  

• Απεριόριστες επισκέψεις με 20€/επίσκεψη στα τακτικά ιατρεία των τμημάτων Παθολογικό, 
Χειρουργικό, Καρδιολογικό και Ορθοπεδικό 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο τρέχουσα συμμετοχή 

 

        

Αγίου Ανδρέα 105, Πάτρα, 2610-220623 
Αιγιαλέως 88, Αίγιο, 26910-62700  

Μ. Αλεξάνδρου 6, Σκάλα Ωρωπού, 22950 31161-3 
Αρχαίου Θεάτρου 48, Ερέτρια, 22290 63566 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή μείον 50% έκπτωση 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο - Τιμές δημοσίου μείον 10% έκπτωση ή 20% έκπτωση στον 
ιδιωτικό τιμοκατάλογο 

• 20% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο σε Εργαστηριακές (Μικροβιολογικές) Εξετάσεις 

• 20% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο σε Ακτινογραφίες, Υπέρηχους, Triplex Αγγείων, Αξονικές 
(οι αξονικές αφορούν μόνο στο κέντρο του Ωρωπού)  

• Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ, από 25% έως 30% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο 
 

 

• Συμμετοχή ασφαλισμένου ανά παραπεμπτικό 0% 

• Εξετάσεις  χωρίς παραπεμτπικό – ΦΕΚ μείον 25% 

• Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ – 35% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο •  

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο -τρέχουσα 
συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο - ΦΕΚ μείον 10% 
έκπτωση 

• Triplex - 40€ | ECO Θυροειδούς - 20€ ΠΑΤΡΑ ΑΙΓΙΟ ΑΚΡΑΤΑ Λεωφ. Καλυβίων 16, Λαμία, 22310 66555 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΟΔΟΣ – 5ο χλμ Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου, Κοσκίνου, 22410-45000 

• Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο - Τιμές δημοσίου 

• Νοσηλεία με ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή + 10% έκπτωση μετά χρήση ταμείου 

• Νοσηλεία χωρίς ταμείο - 20% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ  

• 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 

 

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

 


