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Καλώς ήλθατε στα Προνόμια Υγείας  
Φροντίστε την υγεία σας, κάνοντας χρήση των προνομίων υγείας που σας προσφέρουμε σε 
συνεργασία με επιλεγμένα διαγνωστικά κέντρα και νοσηλευτήρια.  

Ως ασφαλισμένος στο γραφείο μας, μπορείτε να αποκτήσετε ΔΩΡΕΑΝ, προνομιακή 
πρόσβαση σε ένα σύνολο υπηρεσιών υγείας, για να καλύψετε ανάγκες πρόληψης και 
φροντίδας της δικής σας υγείας αλλά και των μελών της οικογένειάς σας.  

Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι πολύ σημαντικές, αφού έρχονται να ανακουφίσουν 
ένα ικανό μέρος των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ενδέχεται να κληθείτε 
να καταβάλετε.  

Δημιουργήθηκαν για εσάς μέσω της συνεργασίας της HFPA με σύγχρονα, αξιόπιστα 
νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

1. Πρωτοβάθμια φροντίδα  
▪ Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις  
▪ Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις Ιατρικές και χειρουργικές πράξεις  

2. Επείγοντα περιστατικά  
▪ Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς  
▪ Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού  

3. Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς  
4. Νοσηλεία 

5. Λοιπές παροχές υγείας  
 

Οι συνεργαζόμενοι πάροχοι 
▪ Metropolitan Hospital & Metropolitan General 

▪ Διαγνωστικά Κέντρα Health Spot (HHG) 

▪ Μαιευτήριο Μητέρα 

▪ Ευρωκλινική Αθηνών & Ευρωκλινική Παίδων 

▪ Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 

 

Σημείωση: Τα προνόμια υγείας που αναγράφονται παρακάτω δύναται να τροποποιηθούν ή 
να αναιρεθούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, από τις προσφερόμενες παροχές και υπηρεσίες εξαιρούνται 
οι αμοιβές των ιατρών, τα φάρμακα και τα πάσης φύσεως υλικά.  

Για να έχετε πάντοτε την πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το δικτυακό 
ιστότοπο της Addvalue Financial Services www.addvalue.gr 

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χρήσης των προνομίων, επικοινωνήστε μαζί μας. 
Σε κάθε περίπτωση, για τη χρήση των προνομίων κατά την προσέλευσή σας στο 
νοσηλευτήριο ή διαγνωστικό κέντρο, απαραίτητα επιδεικνύετε:  

▪ την κάρτα προνομίων 

▪ την αστυνομική σας ταυτότητα  
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HHG Hellenic healthcare Group 

 

1. Επείγον Περιστατικό  

Metropolitan Hospital & Metropolitan General 
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2. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

 Metropolitan Hospital & Metropolitan General 
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3. Παροχές Νοσοκομειακής Περίθαλψης  

Metropolitan Hospital & Metropolitan General 
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4. Health Spot Παροχές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 

Διαγνωστικά Κέντρα Health Spot (Hellenic Healthcare Group) 
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5. Παροχές Μητρότητας & Τοκετού 

Μαιευτήριο Μητέρα 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 
 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Με χρήση Ατομικού/Ομαδικού συμβολαίου Υγείας μέσω HFPA 

 

• Για προγράμματα με ΑΠΑΛΛΑΓΗ/ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ, παρέχεται έκπτωση ίση με το 20% στο συνολικό κόστος της 

Κλινικής μετά την αφαίρεση του ΕΟΠΥΥ (εφόσον υφίσταται), τόσο σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας, όσο και 

σε προγραμματισμένη νοσηλεία υπό την προϋπόθεση του προηγούμενου συντονισμού  

• Δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης θέσης κατόπιν διαθεσιμότητας 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  

✓ της Ευρωκλινικής Αθηνών στις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, Νευρολόγο* 

✓ της Ευρωκλινικής Παίδων στις εξής ειδικότητες: Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό 24 ώρες το 24ώρο  

✓ της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης στις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό και  

Παιδίατρο24 ώρες το 24ώρο 

✓ on call ειδικότητες 60€** 

* On call εφόσον παραπεμφθεί από εφημερεύοντα ιατρό 

** Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι Δευτ έως Παρ  20:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο / Κυριακή / Αργίες 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

✓ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών 

o αξίας 500€ ανά περιστατικό** της Ευρωκλινικής Αθηνών  

o αξίας 300€ ανά περιστατικό** της Ευρωκλινικής Παίδων 

o αξίας 500€** (για ενήλικες) και 300€** (για παιδιά) της Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 

✓ Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων 

υπερβεί τα ανωτέρω όρια 

✓ Απόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών. 

 

*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών και ενδοσκοπικές πράξεις – 

Εξαιρούνται οι εξετάσεις μοριακής βιολογίας 

** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ  
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

✓ Aπεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 5€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά 

Ιατρεία, της Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού 

Χειρουργού,    

✓ Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 15€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά 

Ιατρεία, της Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες ΩΡΛ, Οφθαλμίατρού, Νευρολόγου, Γυναικολόγου, 

Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού. 

✓ Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 30€ στην Ευρωκλινική Αθηνών στις ειδικότητες του 

Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Αλλεργιολόγου & Ρευματολόγου  

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

ιατρών της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για τους Διευθυντές, από 

Δευτέρα έως Παρασκευή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνομιακή τιμή των 100€. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

✓ Δυνατότητα χρήσης ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις. 

✓ Προνομιακή τιμολόγηση βασισμένη σε τιμές ΕΟΠΥΥ, για Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων 

✓ Προνομιακά Check-up ανάλογα με το φύλο και την ηλικία στην Ευρωκλινική Αθηνών και για παιδιά στην 

Ευρωκλινική Παίδων 

 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 

✓ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την Ευρωκλινική Αθηνών και 

Παίδων, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.  

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 

 

Για προγραμματισμό των ραντεβού σας και γενικές πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το 
τηλεφωνικό - συντονιστικό Κέντρο στο 215 515 5323, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. 
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  
 

✓ Απεριόριστες Προγραμματισμένες Ιατρικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, μόνο κατόπιν ραντεβού (μέσω του 

συντονιστικού κέντρου του Ομίλου Ευρωκλινικής, στην προνομιακή τιμή των 20€.  

✓ Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ για τη διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών 

εξετάσεων για εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα πανελλαδικά 

 

 

Διευκρινήσεις 

• Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν για σύζυγο, παιδιά και γονείς  

• Οι παροχές ισχύουν με την υποχρεωτική επίδειξη της HFPA 

• Για την εφαρμογή της παροχής που αφορά την νοσηλεία είναι απαραίτητη η επικοινωνία του ασφαλιστικού 
συμβούλου με την Κλινική για το συντονισμό και προγραμματισμό της νοσηλείας 

• Οι απορροφήσεις και εκπτώσεις στα περιστατικά νοσηλείας παρέχονται υπό την προϋπόθεση θετικής απάντησης 
της ασφαλιστικής στην κάλυψη του περιστατικού νοσηλείας σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και για 
νοσηλείες έως του ετήσιου ορίου κάλυψης βάση συμβολαίου. 

• Οι παραπάνω παροχές δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, πακέτα, προγράμματα 

• Οι παροχές που αφορούν την απορρόφηση στην οικονομική υποχρέωση του ασφαλισμένου, δεν ισχύουν για 
συμμετοχές/εκπιπτόμενα που προκύπτουν από την χρήση προγραμμάτων τύπου capitation τα οποία έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ του Ομίλου Ευρωκλινικής και των εκάστοτε ασφαλιστικών εταιρειών. 

• Η ιατρική επίσκεψη περιλαμβάνει: λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, διάγνωση, σύσταση θεραπευτικής αγωγής και 
εκτίμηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων. 

• Στην ιατρική επίσκεψη δεν συμπεριλαμβάνεται η συνταγογράφηση φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ. 
• Για τη χρήση των παροχών απαιτείται επικοινωνία με το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο 

• Ο Όμιλος Ευρωκλινικής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής ή κατάργησής των ανωτέρω παροχών με  προηγούμενη 
ενημέρωση. 
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Για τα επείγοντα περιστατικά: 

1. Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά περιστατικό για τους ενήλικες και 500€ ανά 
περιστατικό για τα παιδιά. 

2. Σε περίπτωση υπέρβασης του  plafond, θα εφαρμόζεται έκπτωση 40% στις 
Διαγνωστικές Εξετάσεις* στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των κλινικών του 
Ομίλου. 

3. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων των 
κλινικών του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε Αττική 
και Θεσσαλονίκη. 

4. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε 
Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο (7*24), 
Παιδοχειρουργό (Δευτέρα-Παρασκευή, εκτός αργιών,  09:00-19:00) στην 
Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. 

5. Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στις λοιπές ειδικότητες. 
6. Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις των επειγόντων (εξαιρούνται φάρμακα, πάσης 

φύσεως υλικά και αμοιβές ιατρών). 
7. Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης 

εισαγωγής σε κλινική του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής. 

Παροχές στα εξωτερικά ιατρεία : 

1. Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών 
του Ομίλου στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, 
Χειρουργό). 

2. Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς, στο Παιδιατρικό 
Κέντρο Αθηνών στις ειδικότητες Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού και στην Παιδιατρική 
κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης δωρεάν μόνο η ειδικότητα  του 
Παιδιάτρου. 

3. Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις λοιπές 
ειδικότητες (Δευτέρα – Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. 

4. Έκπτωση 40% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις* στα εξωτερικά ιατρεία. Για  Αξονικές - 
Μαγνητικές Τομογραφίες, Triplex & PET CT τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ). 

5. Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία (εξαιρούνται φάρμακα, 
πάσης φύσεως υλικά και αμοιβές ιατρών). 

*  Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και 
εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου. 

Νοσηλεία Θα παρέχεται έκπτωση 15% στη συμμετοχή/απαλλαγή των ασφαλισμένων ( 
εξαιρούνται φάρμακα, πάσης φύσεως υλικά και αμοιβές γιατρών). Μπορούμε κατόπιν μεταξύ 
μας επικοινωνίας για τις περιφερειακές κλινικές να εξετάζουμε κατά περίπτωση την παροχή 
περαιτέρω έκπτωσης. 
Διευκρινίζουμε πως : 

1. Οι παραπάνω παροχές θα παρέχονται μόνο με την επίδειξη της κάρτας προκειμένου να 
μπορούν οι συνάδελφοι να κάνουν την ταυτοποίηση των ασφαλισμένων σας. 

2. Δεν θα γίνεται συνδυασμός προνομίων. 
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