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Πληροφορίες
& Οδηγίες / Για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας στον Όμιλο Ευρωκλινικής

Νοσηλεία / Για τον προγραμματισμό της νοσηλείας 
σας επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό συντονιστικό 
κέντρο στο τηλέφωνο 215 5155 323, 24 ώρες το 24ωρο, 
365 ημέρες το χρόνο

Επείγοντα Περιστατικά /
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
/ Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο 
/ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
/ Αριθμός συμβολαίου, σε περίπτωση
   χρήσης ιδιωτικής ασφάλισης 
/ ΑΜΚΑ και βιβλιάριο, σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ

Τακτικά Περιστατικά /
Για προγραμματισμό ραντεβού και λήψη 
πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες 
του Ομίλου Ευρωκλινικής επικοινωνήστε 
με το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο στο 
τηλέφωνο 215 5155 323, 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
/ Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, 
/ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
/ Αριθμός συμβολαίου, σε περίπτωση χρήσης
  ιδιωτικής ασφάλισης
/ ΑΜΚΑ και βιβλιάριο, σε περίπτωση χρήσης  
  ΕΟΠΥΥ

/ Ασθενοφόρα:
Επικοινωνήστε
στο 210 64.16.600 για 
την περιοχή της Αττικής 
και στο 2312 202424 
για την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης 

Παροχές και 
Προνόμια Υγείας
ΟΜΙΛΟΥ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚO ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚO ΚEΝΤΡΟ 

215 5155 323

Ευρωκλινική Αθηνών - Ευρωκλινική Παίδων
Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου,

μετρό Αμπελοκήπων, 115 21 Αθήνα
E-mail: : info@euroclinic.gr

www.euroclinic.gr
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/ Τακτικά Περιστατικά /
Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις

•	 ∆ωρεάν προγραµµατισµένες Ιατρικές επισκέψεις στην 
Ευρωκλινική Αθηνών, κατόπιν ραντεβού, µε κλήση στο 
τηλέφωνο 215 5155 323, για τις εξής ειδικότητες: Παθολόγου, 
Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, ΩΡΛ, 
Οφθαλµίατρου, ∆ερµατολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, 
Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευµονολόγου, 
Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού.

•	 Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στην 
Ευρωκλινική Παίδων, κατόπιν ραντεβού, µε κλήση  στο 
τηλέφωνο 215 5155310, στις εξής υποειδικότητες παιδιάτρων: 
ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Ενδοκρινολόγου, Οφθαλµίατρου, έναντι 
αντιτίµου 30€ για τους Επιµελητές και 50€ για τους ∆ιευθυντές. 
Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνοµιακή τιµή των 60€.

•	 Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στην 
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης στην προνοµιακή τιµή των 
10€ στις εξής ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου (ισχύει 
και παιδιά άνω των 5 ετών - συµπεριλαµβάνεται ΗΚΓ),  
Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού,  ΩΡΛ,  Οφθαλµίατρου (ισχύει 
και παιδιά άνω των 6 ετών),   ∆ερµατολόγου, Ενδοκρινολόγου, 
Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευµονολόγου, Παιδίατρου, 
Παιδοχειρουργού. 

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις

•	 Ειδικός ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ τιµοκατάλογος, βασισµένος σε 
τιµές ΦΕΚ για τη διενέργεια µη επεµβατικών διαγνωστικών 
εξετάσεων στους εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται την 
Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων και Γενική 
Κλινική Θεσσαλονίκης.

•	 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ τιµές σε προκαθορισµένα προγράµµατα 
προληπτικού ελέγχου (check up) στην Ευρωκλινική Αθηνών, την 
Ευρωκλινική Παίδων και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.

Ασθενοφόρα

•	 ∆ΩΡΕΑΝ µεταφορά µε ασθενοφόρο για την περιοχή της 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση εισαγωγής στην 
Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων και Γενική Κλινική 
Θεσσαλονίκης. Έκπτωση 50% σε περίπτωση µη εισαγωγής.

*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται 

φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και 

υγειονομικό υλικό.

/ Νοσηλεία / 
Με χρήση ιδιωτικής ασφάλισης

•	 Συµµετοχή ΕΟΠΥΥ στα έξοδα νοσηλείας

•	 Εφαρµογή ειδικών συµφωνιών που έχουν υπογραφεί 
µε ασφαλιστικές εταιρίες µε στόχο τον µηδενισµό / 
ελαχιστοποίηση της συµµετοχής του ασφαλιζοµένου ακόµα 
και στις αµοιβές γιατρών τόσο σε περίπτωση επείγουσας 
νοσηλείας όσο και σε προγραµµατισµένη νοσηλεία κατόπιν 
απαραίτητης προηγούµενης συνεννόησης µε την Κλινική, 
µέσω του τηλεφωνικού συντονιστικού κέντρου 215 5155323.

Χωρίς χρήση ιδιωτικής ασφάλισης

•	 Έκπτωση έως 50% στον ιδιωτικό τιµοκατάλογο µε δυνατότητα 
χρήσης κρατικού ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας 
στην Ευρωκλινική Αθηνών και Ευρωκλινική Παίδων 

•	 Έκπτωση 30% στον ιδιωτικό τιµοκατάλογο µε δυνατότητα 
χρήσης κρατικού ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας 
στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

(της έκπτωσης εξαιρούνται: πακέτα χρεώσεων, φάρμακα, υλικά και 

αμοιβές γιατρών)

/ Πανελλαδικό ∆ίκτυο / 
Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις

•	 Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε όλη 
την Ελλάδα(εκτός νοµού Αττικής), µόνο κατόπιν ραντεβού 
(µέσω του συντονιστικού κέντρου του Οµίλου Ευρωκλινικής), 
µε κλήση στο τηλέφωνο 215 5155310, στην προνοµιακή τιµή 
των 20€.

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις

•	 Ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος βασισµένος σε τιµές 
ΦΕΚ για τη διενέργεια µη επεµβατικών διαγνωστικών 
εξετάσεων στους εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται τα 
συνεργαζόµενα διαγνωστικά κέντρα.

Ο Όµιλος Ευρωκλινικής, πιστός στη δέσµευσή του για 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, παρέχει 
στα µέλη του ΤΕΑ ΕΤ∆ΕΑΠΛ στις Κλινικές του Οµίλου 
Ευρωκλινικής, στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης και 
πανελλαδικά σε συνεργαζόµενα ∆ιαγνωστικά Κέντρα 
και ∆ίκτυο Ιατρών τα ακόλουθα µοναδικά προνόµια:

Γνωρίστε τον προσωπικό σας οδηγό!
Τα προνόμιά σας ξεκινούν από την είσοδό σας στην 
Ευρωκλινική Αθηνών, στο Σημείο Εξυπηρέτησης 
Νοσηλευομένων Ασθενών (Ε.Ν.Α.). Εκεί θα σας 
υποδεχτεί ο Προσωπικός σας Οδηγός, ο οποίος θα 
είναι δίπλα σας από τη στιγμή που θα προγραμματιστεί 
το ραντεβού σας μέχρι την ώρα που θα λάβετε το 
εξιτήριό σας.

Οι παροχές ισχύουν και για συγγενείς
Α’ βαθμού (σύζυγο, παιδιά και γονείς).

/ Επείγοντα Περιστατικά / 

•	 ∆ΩΡΕΑΝ 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, Γενικό 
Χειρουργό), της Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο, 
Παιδοχειρουργό) και της Γενικής Κλινικής 
Θεσσαλονίκης (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό 
Χειρουργό, Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό).

•	 ∆ΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 500€ για 
ενήλικες & αξίας 300€ για παιδιά έως 14 ετών (επί 
προνοµιακού τιµοκαταλόγου βασισµένου σε τιµές 
ΦΕΚ) ανά περιστατικό, για περιστατικά που θα 
κριθούν επείγοντα και προνοµιακό τιµοκατάλογο 
βασισµένο σε τιµές ΦΕΚ, σε περίπτωση που η αξία 
των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα ανωτέρω 
όρια.

•	 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ τιµολόγηση στις περισσότερες ιατρι-
κές και χειρουργικές πράξεις που θα πραγµατοποι-
ούνται στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών.




