
 

                                                 “EUROMED”  

Το «EUROMED», περιλαμβάνει παροχές Πρωτοβάθμιας  Περίθαλψης, καθώς και Οδοντιατρικές –υπηρεσίες. 

 

Όλες οι υπηρεσίες και παροχές του προγράμματος, συντονίζονται μέσω του 24ωρου τηλεφωνικού κέντρου . 

Μέσω αυτού, παρέχονται σε 24ωρη βάση και ιατρικές συμβουλές από τηλεφώνου, από εντεταλμένους επόπτες ιατρούς.     

  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

        ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ετησίως ανανεούμενο 

1. Ενεργοποίηση: 1 μήνα αναμονή για την χρήση των υπηρεσιών 

2. Παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης υγείας 

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ισχύος των παροχών: ο Δικαιούχος υποχρεούται  στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών 

εξετάσεων, να προσκομίσει παραπεμπτικό σημείωμα το οποίο θα έχει εκδοθεί αποκλειστικά από ιατρό συνεργάτη 

της Ευρωκλινικής. 

 

4. ΗΛΙΚΙΕΣ:  Από 30 ημερών  

5. 24ώρο ιατρικό τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο.         

6. Ετήσιο όριο διαγνωστικών εξετάσεων: 1500€ (υπολογισμένα σε τιμές ΦΕΚ) 

7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
 

 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ:  Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή 
των 5€ ανά επίσκεψη, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, σε γιατρούς με τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, 
Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό, Νευροχειρουργό, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Ευρωκλινικής 
Αθηνών 

 Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης:  Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή 

τιμή των  10€ ανά επίσκεψη,  υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, στις κάτωθι ιατρικές ειδικότητες: Παθολόγος, 

Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρούργος, Ωρλ, Οφθαλμίατρος, Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος, Ουρολόγος, 

Γαστρεντερολόγος, Πνευμονολόγος 

 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, υποχρεωτικά κατόπιν 

ραντεβού, σε όλες τις υπο-ειδικότητες της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 

50€ για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή και επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στη προνομιακή τιμή 

των €60,  στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής Παίδων 
 

 Προγραμματισμένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο: Πανελλαδικό συνεργαζόμενο Δίκτυο Ιατρών επαρχίας με 

20€ ανά επίσκεψη 

 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΩΝ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαιούχου (Διαγνωστικές Τακτικά) ως εξής: 

 Με χρήση ταμείου: 0% συμμετοχή στις εξετάσεις που έχουν ΦΕΚ. 
 
 Χωρίς χρήση ταμείου: 30% συμμετοχή στις εξετάσεις που έχουν ΦΕΚ 
 
 Για εξετάσεις εκτός ΦΕΚ ισχύει προνομιακός  τιμοκατάλογος 

 

 

 

 



 

 

8. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
 
 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ:  Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς  (Παθολόγο, Καρδιολόγο, 

Ορθοπεδικό, Χειρουργό) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  

 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς στις 

ειδικότητες του Παιδίατρου, Παιδοχειρουργού, 24 ώρες το 24ωρο και στις ειδικότητες Παιδο-ΩΡΛ, Παιδο-ορθοπεδικού 

Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-19.00. 

 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς  (Παθολόγο, 

Καρδιολόγο, Χειρουργό, Παιδίατρο) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά περιστατικό για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και 

έκτακτα. 

 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων 
υπερβεί τα 400€. 

 
 Απόλυτα προνομιακή τιμολόγηση (που προκύπτει κατόπιν έκπτωσης έως και 30% επί του εκάστοτε ιδιωτικού 

τιμοκαταλόγου)  σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Των 
εκπτώσεων εξαιρούνται τυχόν Αμοιβές Ιατρών, Υλικών και Φαρμάκων 

 
9. Νοσηλείες: \ 

        Xωρίς χρήση του ασφαλιστηρίου προγράμματος (Iδιωτικά) έκπτωση έως και 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο της κλινικής.  

  

10.  Ασθενοφόρα 
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής), στην Ευρωκλινική 
Αθηνών και στην Ευρωκλινική Παίδων, για την περιοχή της Αττικής και στην Γενική Κλινική για την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης 

 
11. Ένας (1) προληπτικός έλεγχος check up, για άνδρες και γυναίκες, που περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις: Γενική 

εξέταση αίματος, γενική ούρων, ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίονη Ορού, 
Τριγλυκερίδια. LDL, HDL, SGOT ASAT, SGPT ALT, Γ-GT, Ηλεκτροκαρδιογράφημα με αξιολόγηση και κλινική εκτίμηση 
αποτελεσμάτων στην προνομιακή τιμή των 49€ 

12. Οδοντιατρική  Κάλυψη 
 

           Έκπτωση 20% - 50% σε όλες τις άλλες οδοντιατρικές πράξεις, βάσει  Τιμοκαταλόγου, στα συμβεβλημένα    
           Οδοντιατρικά Κέντρα και Οδοντιατρεία του πανελληνίου δικτύου της IMED. 


