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Τηλ. + 30 210 6416600 

 

Επείγοντα & έκτακτα περιστατικά 

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 

365 ημέρες το χρόνο: 

 στους εφημερεύοντες ιατρούς της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 

Ορθοπεδικός και Γενικός Χειρουργός) 

 στους εφημερεύοντες ιατρούς της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (Παιδίατρος και Παιδοχειρουργός) 

 

Premium παροχή στο Τμήμα Επείγοντων & Έκτακτων περιστατικών 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 500€ ανά περιστατικό, για τα περιστατικά που θα 

κριθούν επείγοντα 

 Οι εξετάσεις που ξεπερνούν τα 500 € θα διενεργούνται με τιμή δημοσίου (για όσες από 

αυτές περιλαμβάνονται στο σχετικό ΦΕΚ), με εξαίρεση τις ακτινογραφίες και τους υπέρηχους 

καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε μικροβιολογικά εργαστήρια εκτός ομίλου 

Ευρωκλινικής, (όπως για παράδειγμα η μοριακή βιολογία κλπ.) Οι ακτινογραφίες θα 

τιμολογούνται προς 15 € η μία λήψη, 20 € οι δύο και 30 € οι τρείς και οι υπέρηχοι 30 € για 

κάθε όργανο (π.χ. το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας θα τιμολογείται 70 €). 

Για εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ στο οποίο καθορίζονται οι τιμές του 

δημοσίου θα παρέχεται έκπτωση έως 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

 Προνομιακή τιμολόγηση για συγκεκριμένες ιατρικές και χειρουργικές πράξεις. Μπορείτε να 

δείτε την αναλυτική λίστα των πράξεων αυτών και των προνομιακών τιμών στο έντυπο που 

επισυνάπτεται παρακάτω. 

 

 

http://www.euroclinic.gr/
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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 300 € ανά περιστατικό, για τα περιστατικά που θα 

κριθούν επείγοντα 

 Οι εξετάσεις που ξεπερνούν τα 300 € θα διενεργούνται με τιμή δημοσίου (για όσες από 

αυτές περιλαμβάνονται στο σχετικό ΦΕΚ), με εξαίρεση τις ακτινογραφίες και τους υπέρηχους 

καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε μικροβιολογικά εργαστήρια εκτός ομίλου 

Ευρωκλινικής, (όπως για παράδειγμα η μοριακή βιολογία κλπ.) Οι ακτινογραφίες θα 

τιμολογούνται προς 15 € η μία λήψη, 20 € οι δύο και 30 € οι τρείς και οι υπέρηχοι 30 € για 

κάθε όργανο (π.χ. το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας θα τιμολογείται 70 €).  

Για εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ στο οποίο καθορίζονται οι τιμές του 

δημοσίου θα παρέχεται έκπτωση έως 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

 Προνομιακή τιμολόγηση για συγκεκριμένες ιατρικές και χειρουργικές πράξεις. Μπορείτε να 

δείτε την αναλυτική λίστα των πράξεων αυτών και των προνομιακών τιμών στο έντυπο που 

επισυνάπτεται παρακάτω. 

 

* Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα , ιατρικές επεμβατικές 

πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό. 

 

 

Προγραμματισμένα περιστατικά 

Ιατρικές επισκέψεις 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, για τις εξής ειδικότητες της Ευρωκλινικής 

Αθηνών: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρούργο, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, 

Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, 

Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό, Νευροχειρουργό 

 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, σε όλες 

τις ειδικότητες ιατρών της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ έναντι αντιτίμου 30 € για τους Επιμελητές 

και 50 € για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στη 

προνομιακή τιμή των 60 €. 

 

Διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία 

 Οι εξετάσεις θα διενεργούνται με τιμή δημοσίου (για όσες από αυτές περιλαμβάνονται στο 

σχετικό ΦΕΚ), με εξαίρεση τις ακτινογραφίες και τους υπέρηχους καθώς και εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται σε μικροβιολογικά εργαστήρια εκτός ομίλου Ευρωκλινικής, (όπως για 

παράδειγμα η μοριακή βιολογία κλπ.) Οι ακτινογραφίες θα τιμολογούνται προς 15 € η μία 
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λήψη, 20 € οι δύο και 30 € οι τρείς και οι υπέρηχοι 30 € για κάθε όργανο (π.χ. το 

υπερηχογράφημα άνω κοιλίας θα τιμολογείται 70 €). 

Για εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ στο οποίο καθορίζονται οι τιμές του 

δημοσίου θα παρέχεται έκπτωση έως 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

 

Check-up 

 Δωρεάν Check – up για τον ασφαλισμένο το οποίο περιλαμβάνει γενική εξέταση αίματος, 

σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη ορού, τριγλυκερίδια, LDL, HLD, και Κλινική Εκτίμηση. Για τους 

συγγενείς πρώτου βαθμού το Check-up θα γίνεται στην προνομιακή τιμή των 30 €. 

 

Ασθενοφόρα 

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου Ευρωκλινικής για την περιοχή της Αττικής προς 

την κλινική, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία. 


