
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής & Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης για τα μέλη 

του Σ.Υ.Τ.Α. (ATTICABANK) και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος, 
παιδιά) 

 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ  

(Με χρήση του Ομαδικού Συμβολαίου)  

 

Δαπάνες Νοσοκομείου 

 Έως 100% απορρόφηση στην οικονομική υποχρέωση (συμμετοχή ή/και απαλλαγή) του 

ασφαλισμένου στα έξοδα της Κλινικής για την Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική 

Παίδων και την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης με την προϋπόθεση ότι στη δαπάνη συμμετέχει 

άλλος ασφαλιστικός φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός). Το ποσό της απορρόφησης υπολογίζεται 

ως το 20% του συνολικού κόστους νοσηλείας (έξοδα κλινικής) μετά την αφαίρεση του 

ΕΟΠΥΥ.  

 
Αμοιβές Ιατρών  

 Έως 100% απορρόφηση στην συμμετοχή του ασφαλισμένου στις αμοιβές ιατρών στην 

Ευρωκλινική Αθηνών και στην Ευρωκλινική Παίδων, τόσο σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας 

όσο και σε προγραμματισμένη νοσηλεία. Στην περίπτωση της προγραμματισμένης νοσηλείας είναι 

απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο στο 

τηλέφωνο 215 515 5323 για τον συντονισμό και προγραμματισμό της νοσηλείας σε 

συνεργασία με την Ευρωκλινική. Το ποσό της απορρόφησης υπολογίζεται ως το 20% των 

συνολικών ιατρικών αμοιβών.  

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Η απορρόφηση ισχύει μόνο για τον ασφαλισμένο που θα κάνει χρήση του ομαδικού ή ατομικού 
συμβολαίου του και θα καλυφθεί το περιστατικό νοσηλείας του από την ασφαλιστική.  
Η απορρόφηση ισχύει κανονικά ακόμη και σε περίπτωση εξάντλησης του ετήσιου ορίου κάλυψης της 
ασφαλιστικής, που μπορεί να συνεπάγεται μικρότερη ή και καθόλου συμμετοχή από πλευράς της στο 
περιστατικό.   
 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για να προγραμματισθεί η νοσηλεία ασφαλισμένου και προκειμένου να ενεργοποιηθεί η παροχή της 

απορρόφησης της οικονομικής υποχρέωσης του ασφαλισμένου, απαιτείται επικοινωνία με το 

τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο στο τηλέφωνο 215 515 5323, για τον συντονισμό και 

προγραμματισμό της νοσηλείας σε συνεργασία με την Ευρωκλινική.   

Σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής, η ενημέρωση του τηλεφωνικού κέντρου παραμένει απαραίτητη για 
την ενεργοποίηση της απορρόφησης, αλλά θα γίνεται μετά την πραγματοποίηση της εισαγωγής.  
 
 
 
 
  



 

(Χωρίς χρήση ιδιωτικής ασφάλισης) 
 
Για συγγενείς Α’ βαθμού (σύζυγος/ τέκνα/ γονείς) που ΔΕΝ συμμετέχουν στο ομαδικό ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο και ΔΕΝ κάνουν χρήση άλλου ατομικού ασφαλιστήριου συμβολαίου: 

 
 Έκπτωση έως 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο με δυνατότητα χρήσης κρατικού ασφαλιστικού 

φορέα στα έξοδα νοσηλείας στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην Ευρωκλινική Παίδων. 

 

 Έκπτωση έως 30% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο με δυνατότητα χρήσης κρατικού ασφαλιστικού 

φορέα στα έξοδα νοσηλείας στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 

Των ανωτέρω  εκπτώσεων εξαιρούνται τα πακέτα χρεώσεων* και οι χρεώσεις που αφορούν σε φάρμακα, 
υλικά και αμοιβές γιατρών. 
 
 

*Με τον όρο πακέτα χρεώσεων εννοούμε προτιμολογημένες περιπτώσεις νοσηλείας υπό την μορφή κλειστού πακέτου 
χρέωσης το οποίο περιλαμβάνει: κόστος κλινικής, αμοιβές ιατρών, υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα κλπ. Τα πακέτα 
χρεώσεων δεν επιδέχονται επιπλέον εκπτώσεων καθώς είναι ήδη πολύ προνομιακά. 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 
 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους 

εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων 

 της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)  

 της Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό) και επιπλέον, Παιδο-Ορθοπεδικό 

και ΩΡΛ, τις καθημερινές 9:00π.μ-19:00μ.μ και Σάββατο 9:00π.μ-14:00μ.μ.  

 της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό και Παιδίατρο)  

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις*, βασισμένες σε τιμές ΕΟΠΥΥ για τα περιστατικά που θα 

κριθούν επείγοντα , αξίας**:  

 500 € ανά περιστατικό, για ενήλικες, στην Ευρωκλινική Αθηνών 

 300 € ανά περιστατικό, για παιδιά, στην Ευρωκλινική Παίδων 

 400€ ανά περιστατικό, για ενήλικες & παιδιά στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 

 

 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση που η αξία των 

διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα ανωτέρω όρια για την Ευρωκλινική Αθηνών, την 

Ευρωκλινική Παίδων και την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 

 

 Προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων και 

την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.  

 

 Έκτακτη κλήση Ιατρού για λοιπές ειδικότητες, με χρέωση ασφαλισμένου 50€ για την 

Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων και την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης*** 

 

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

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

*** Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι Δευτ έως Παρ  20:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο / 
Κυριακή / Αργίες για την Ευρωκλινική Αθηνών και Δευτ έως Παρ  21:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο / Κυριακή / 
Αργίες για την Ευρωκλινική Παίδων 



 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 Δωρεάν Ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της Ευρωκλινικής 

Αθηνών, στις ειδικότητες:  Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού  

 Ιατρικές επισκέψεις σε προνομιακή 15€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της 

Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες:  ΩΡΛ,  Οφθαλμίατρού,  Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, 

Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού, 

Νευροχειρουργού 

 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 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, κατόπιν ραντεβού. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνομιακή 

τιμή των 100€. 

 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της Γενικής Κλινικής 

Θεσσαλονίκης, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, 

Γενικού Χειρουργού και 

 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της Γενικής Κλινικής 

Θεσσαλονίκης, έναντι αντιτίμου 10€ για τις εξής ειδικότητες: ΩΡΛ, Οφθαλμίατρού, 

Ορθοπεδικού, Παιδιάτρου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, 

Πνευμονολόγου & Παιδοχειρουργού. 

 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε πανελλαδικό δίκτυο ιατρών, μέσω του συντονιστικού 

κέντρου, έναντι αντιτίμου 20€. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Χωρίς Συμμετοχή ασφαλισμένου για διαγνωστικές εξετάσεις, με την προσκόμιση έγκυρου 

παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ στο Σημείο Δ.Υ.Ο. της 

Ευρωκλινικής Αθηνών για ενήλικες και στην Ευρωκλινική Παίδων για παιδιά. 

 Προνομιακή τιμολόγηση* βασισμένη σε τιμές ΕΟΠΥΥ, για Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών, της Ευρωκλινικής Παίδων και της Γενικής 

κλινικής Θεσσαλονίκης. 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

 Προνομιακή τιμολόγηση*για ενδοσκοπικές πράξεις, στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην 

Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 

 

*(Ο προνομιακός τιμοκατάλογος που θα χρησιμοποιείται, επισυνάπτεται στο από  09/08/2018, ώρα 01:10μμ. email 

από την ηλεκτρονική διεύθυνση: commercial@euroclinic.gr  προς την ηλεκτρονική Διεύθυνση adou@pipc.gr ) 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

1. Δωρεάν ένας (1) ετήσιος προληπτικός έλεγχος / checkup μόνο για τα άμεσα ασφαλιζόμενα μέλη 

(Άνδρες ή Γυναίκες), το οποίο περιλαμβάνει: γενική εξέταση αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, ολική 

χοληστερόλη, τριγλυκερίδια,  SGOT, SGPT, γ-GT & κλινική εκτίμηση αποτελεσμάτων. 

Ισχύει στην Ευρωκλινική Αθηνών και την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης κατόπιν ραντεβού μέσω 

τηλεφωνικού συντονιστικού κέντρου στο τηλέφωνο 215 515 5323 

 

2. Δωρεάν επίσκεψη σε Διατροφολόγο – Διαιτολόγο. 

Το πακέτο της προσφοράς  περιλαμβάνει : 

 Μια συνεδρία με εξειδικευμένο Διατροφολόγο –Διαιτολόγο 
 Λιπομέτρηση – Ανάλυση σύσταση σώματος 
 Λήψη αναλυτικού διατροφικού ιστορικού 
 Διατροφική εκπαίδευση 

 

3. Δωρεάν 1 θεραπεία αποτρίχωσης με Laser στο Κέντρο Αισθητικής Δερματολογίας, για 

οποιαδήποτε περιοχή. Για όλες τις επόμενες συνεδρίες θα ισχύει προνομιακή τιμή ανά θεραπεία.    

 

4. ΠΑΚΕΤΟ ΚΡΥΟΛΙΠΟΛΥΣΗΣ: Θεραπεία κρυολιπόλυσης με το ιατρικό μηχάνημα CRYOLIPO II στην 

προνομιακή τιμή των 200 ευρώ/περιοχή (έως 6 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα) 

περιλαμβάνει: 
 ΔΩΡΕΑΝ κλινική εκτίμηση και συμβουλευτική από εξειδικευμένο δερματολόγο 
 ΔΩΡΕΑΝ κλινική εκτίμηση και συμβουλευτική από ενδοκρινολόγο 
 ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα διατροφής 
 ΔΩΡΕΑΝ επίσκεψη στον δερματολόγο για μέτρηση και αξιολόγηση του αποτελέσματος 1 μήνα 

από τη θεραπεία 
 

5. ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην προνομιακή τιμή των 30€ 

 

6. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ στην προνομιακή τιμή των 50€ 

περιλαμβάνει: 
 paptest 
 Ενδοκολπικός υπέρηχος  
 Εξέταση από γυναικολόγο 

 
7. Πλήρης προληπτικός Καρδιολογικός έλεγχος στην προνομιακή τιμή των 50€,  

ο οποίος  περιλαμβάνει: 

 Εξέταση από Καρδιολόγο και κλινική εκτίμηση 
 Αιματολογικό έλεγχο (σάκχαρο, χοληστερίνη, HDL/LDL, τριγλυκερίδια) 
 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
 Τεστ κοπώσεως 

 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο του Ομίλου Ευρωκλινικής για την περιοχή της Αττικής προς 
την κλινική, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών αποτελεί ο έλεγχος - έγκριση και ο προγραμματισμός των 
ραντεβού μέσω του τηλεφωνικού συντονιστικού κέντρου ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
215 515 5323 για την εξυπηρέτηση τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο αναφέροντας τον 
αριθμό συμβολαίου του κυρίως μέλους/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

 
 


