
 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ  

 

24 ΩΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

2130178530 

 

Παροχές & Προνόμια Υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Ισχύουν για φυσικά πρόσωπα δίχως ατομικό ασφαλιστήριο Παροχών Υγείας 

(συμπεριλαμβανομένων συζύγων, τέκνων και γονέων) 

  

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 

- ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 

� ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους 

εφημερεύοντες ιατρούς της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, 

Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Γενικό Χειρουργό) και της Ευρωκλινικής 

Παίδων (Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό) 

 

� ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 500€ για ενήλικες και 300€ για 

παιδιά έως 14 ετών ανά περιστατικό για τα περιστατικά που θα κριθούν 

επείγοντα και και προνομιακό τιμοκατάλογο βασισμένο σε τιμές ΕΟΠΥΥ 

σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 

ανωτέρω όρια. 

� ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ τιμολόγηση στις περισσότερες ιατρικές και χειρουργικές 

πράξεις που θα πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. 

*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές 

επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό. 



- ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 

q ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Απεριόριστες προγραμματισμένες Ιατρικές επισκέψεις στην Ευρωκλινική Αθηνών 

στη  προνομιακή τιμή των 5€, κατόπιν ραντεβού με κλήση στο τηλέφωνο 

2130178530, για τις εξής ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, 

Γενικού Χειρουργού,  ΩΡΛ,  Οφθαλμίατρού,   Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, 

� Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην Ευρωκλινική 

Παίδων, κατόπιν ραντεβού , με κλήση στο τηλέφωνο 2130178530, στις 

εξής υποειδικότητες παιδιάτρων: ΩΡΛ, Ορθοπεδικού,  Ενδοκρινολόγου, 

Οφθαλμίατρου, έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για 

τους Διευθυντές. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνομιακή τιμή των 

60€ 

 

q ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

� Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ για τη 

διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων για εξωτερικούς 

ασθενείς που επισκέπτονται την Ευρωκλινική Αθηνών και την 

Ευρωκλινική Παίδων. 

� Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up) , 

σελίδα  5 και 6 . 

- ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 

� Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού (εισαγωγής) στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην 

Ευρωκλινική Παίδων και έκπτωση 50% σε περίπτωση μη εισαγωγής 

 

 

 

 

 



- ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 

(Χωρίς χρήση ιδιωτικής ασφάλισης) 

 

� Έκπτωση έως 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο με δυνατότητα χρήσης 

κρατικού ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας στην Ευρωκλινική 

Αθηνών  και στην Ευρωκλινική Παίδων (της έκπτωσης εξαιρούνται: 

πακέτα χρεώσεων, φάρμακα, υλικά και αμοιβές γιατρών) 

- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

  

q ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

� Απεριόριστες Προγραμματισμένες Ιατρικές επισκέψεις σε όλη την 

Ελλάδα, μόνο κατόπιν ραντεβού (μέσω του συντονιστικού κέντρου του 

Ομίλου Ευρωκλινικής,  με κλήση στο τηλέφωνο 2130178530, στην 

προνομιακή τιμή των 20€. 

q ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

� Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ για τη 

διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων για εξωτερικούς 

ασθενείς που επισκέπτονται τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα 

πανελλαδικά  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 

Για προγραμματισμό των ραντεβού και γενικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το 

τηλεφωνικό - συντονιστικό κέντρο στο 2130178530, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το 

χρόνο. 

 

 

 

 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ  

q ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

� Για τον προγραμματισμό της νοσηλείας σας παρακαλούμε όπως καλέσετε το 

τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο στο τηλέφωνο 213 0178 530, 24 ώρες το 

24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο 

� Για Πληροφορίες για το ιατρικό δυναμικό καθώς και για εξειδικευμένες 

υπηρεσίες υγείας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο  website του Ομίλου 

Ευρωκλινικής  www.euroclinic.gr,  

 

q ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

� Επίδειξη Κάρτας Προνομιών κατά την παρουσία σας στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών των κλινικών του Ομίλου Ευρωκλινικής 

� Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο,  

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  

γ) Σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικής ασφάλισης: αριθμός συμβολαίου  

δ) Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ: Α.Μ.Κ.Α και βιβλιάριο 

q ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε στο 1011 για τη 

περιοχή της Αττικής  

q ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

� Για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας και τη λήψη πληροφοριών 

σχετικά με τις υπηρεσίες του Ομίλου Ευρωκλινικής παρακαλούμε όπως 

καλέσετε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο στο τηλέφωνο 213 0178 530, 

24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο 

Κατά την επίσκεψή σας στις κλινικές του Ομίλου Ευρωκλινικής παρακαλούμε 

για την παροχή των Προνομιών στο Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 

των κλινικών του Ομίλου Ευρωκλινικής , να έχετε μαζί σας , τα παρακάτω  

απαραίτητα δικαιολογητικά:  

 

α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο,  

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  

γ) Σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικής ασφάλισης: αριθμός συμβολαίου  

δ) Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ: Α.Μ.Κ.Α και βιβλιάριο 

ε) Πιστοποιητικό ασφάλισης προγράμματος victory auto plus . 

 

 


