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Επείγοντα Περιστατικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαιρέσεις 

Από τις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό 

υλικό, ενδοσκοπήσεις, αμοιβές ιατρών πέραν των ανωτέρω και ιατρικές αμοιβές των 

έκτακτων κλήσεων.  

Στο ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ εξαιρούνται οι εξετάσεις: Καλλιέργεια φαρυγγικού- κοπράνων- 

αίματος- ούρων- δερματικής βλάβης- ρινικού, καλλιέργεια campylobacter- πυου, 

αντιβιόγραμμα, προκαλσιτονίνη, strep test, ροταϊός, αδενοϊός, norovirus, κλωστηρίδιο, 

αντιγόνο campylobacter, αντισώματα για  CMV IGG+IGM, EBV IGG+IGM, αδενοϊός 

IGG+IGM 

 

 

 

 

• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 
24 ώρες το 24ωρο, στις 
εφημερεύουσες ειδικότητες 
Παθολόγου, Καρδιολόγου, 
Ορθοπεδικού, Γενικού 
Χειρουργού και Γυναικολόγου.  

• Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 450€ (ανά 
περιστατικό). Προνομιακός 
τιμοκατάλογος εξωτερικών 
ιατρείων σε περίπτωση 
υπέρβασης των 450€. 

• Δωρεάν υγειονομικό υλικό και 
φάρμακα μέχρι αξίας 50€. 

• Προνομιακός τιμοκατάλογος 
εξωτερικών ιατρείων για 
ιατρικές και χειρουργικές 
πράξεις (για τις οποίες δεν 
απαιτείται νοσηλεία). 

• Δωρεάν μεταφορά με 
ασθενοφόρο, για διακομιδές 
εντός Αττικής, σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού και 
εφόσον εγκριθεί η νοσηλεία. 

• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 24 

ώρες το 24ωρο, στις 

εφημερεύουσες ειδικότητες 

Παιδίατρου, Παιδοχειρουργού 

και Παιδοορθοπεδικού.  

• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 

αξίας 500€ ανά περιστατικό. 

Προνομιακός τιμοκατάλογος 

εξωτερικών ιατρείων σε 

περίπτωση υπέρβασης των 

500€. 
• Δωρεάν υγειονομικό υλικό και 

φάρμακα μέχρι αξίας 50€. 

• Έκπτωση 30% για ιατρικές και 

χειρουργικές πράξεις (για τις 

οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία). 

• Δωρεάν μεταφορά με 

ασθενοφόρο, για διακομιδές 

εντός Αττικής, σε περίπτωση 

επείγοντος περιστατικού και 

εφόσον εγκριθεί η νοσηλεία. 

Έκπτωση 40% για μη εισαγωγή. 

 

επισκέψεις, 24 ώρες το 

24ωρο, στις εφημερεύουσες 

ειδικότητες Παθολόγου, 

Καρδιολόγου, Γενικού 

Χειρουργού, Γυναικολόγου.  

• Δωρεάν διαγνωστικές 

εξετάσεις αξίας 200€ (ανά 

περιστατικό). Τιμοκατάλογος 

ΦΕΚ σε περίπτωση 

υπέρβασης των 200€ (όπου 

δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -30% 

από τον ιδιωτικό 

τιμοκατάλογο) 

• 20% έκπτωση στις ιατρικές και 

χειρουργικές πράξεις (για τις 

οποίες δεν απαιτείται 

νοσηλεία) 

• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 

24 ώρες το 24ωρο, στις 

εφημερεύουσες ειδικότητες 

Παθολόγου, Καρδιολόγου, 

Γενικού Χειρουργού, 

Γυναικολόγου.  

• Δωρεάν διαγνωστικές 

εξετάσεις αξίας 200€ (ανά 

περιστατικό). Τιμοκατάλογος 

ΦΕΚ σε περίπτωση 

υπέρβασης των 200€ (όπου 

δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% 

από τον ιδιωτικό 

τιμοκατάλογο). 

• 20% έκπτωση στις ιατρικές και 

χειρουργικές πράξεις (για τις 

οποίες δεν απαιτείται 

νοσηλεία). 

ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & 

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία- Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις/ 

Διαγνωστικές εξετάσεις 
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Εξωτερικά Ιατρεία ΙΑΣΩ: 210 6383090-091, Δευτ.-Παρ. 07:00-15:00 

Εξωτερικά Ιατρεία ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ: 210 6383070-072, Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00 

 

Νοσηλεία  

 

 

 

 

 

Από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται: 

Ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αμοιβές ιατρών. Η έκπτωση στη νοσηλεία 

εφαρμόζεται μετά τη χρήση του ασφαλιστικού φορέα.  

*Στις περιπτώσεις που δε δύναται η χρήση του ΕΟΠΥΥ στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, θα 

εφαρμόζεται προνομιακή τιμή βασισμένη στο ΦΕΚ και όπου δεν προβλέπεται έκπτωση 

• ΔΩΡΕΑΝ σε Παθολόγο, 
Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, 
Χειρουργό, ΩΡΛ, 
Αγγειοχειρουργό, 
Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο 
& Πνευμονολόγο. 

• 20€/ επίσκεψη σε Αιματολόγο, 
Ηπατολόγο, Ογκολόγο, 
Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο 
& Ενδοκρινολόγο. 

• 300€ ετησίως δωρεάν 
εξετάσεις με υποχρεωτική 
χρήση παραπεμπτικού 
ΕΟΠΥΥ*. Σε περίπτωση 
εξάντλησης της δωρεάν 
παροχής θα εφαρμόζεται 
προνομιακός τιμοκατάλογος 
βασισμένος στις τιμές ΦΕΚ  

• Ειδικές τιμές για 
Γαστροσκόπηση & 
κολονοσκόπηση.  

• Προνομιακές τιμές στα πακέτα 
προλήπτικού ελέγχου του 
νέου τμήματος Check up. 

• Προνομιακή τιμή για την 
διενέργεια SARS-Cov2 PCR 
στα 40€  

• Covid Rapid Test στα 10€ 

• ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις σε 

Παιδοχειρουργό, 

Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ 

40€ για προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις σε 

Παιδοοφθαλμίατρο, 

Παιδοενδοκρινολόγο* & 

Παιδοδιατροφολόγο 30% 

έκπτωση για κάθε επιπλέον 

ειδικότητα 

• 300€ ετησίως δωρεάν 

εξετάσεις με υποχρεωτική 

χρήση παραπεμπτικού 

ΕΟΠΥΥ*. Σε περίπτωση 

εξάντλησης της δωρεάν 

παροχής θα εφαρμόζεται 

προνομιακός τιμοκατάλογος 

βασισμένος στις τιμές ΦΕΚ  

• Προνομιακές τιμές στα 

σχολικά check up. 
• Προνομιακή τιμή για την 

διενέργεια SARS-Cov2 PCR 
στα 40€  

• Covid Rapid Test στα 10€ 

 

• Ιατρικές επισκέψεις στα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία, 

σε όλες τις διαθέσιμες 

ειδικότητες, κατόπιν 

ραντεβού, στην τιμή των 

20€. 

 

• 300€ ετησίως δωρεάν 

εξετάσεις με υποχρεωτική 

χρήση παραπεμπτικού 

ΕΟΠΥΥ*. Σε περίπτωση 

εξάντλησης της δωρεάν 

παροχής θα 

εφαρμόζεται 

προνομιακός 

τιμοκατάλογος 

βασισμένος στις τιμές 

ΦΕΚ  
• Προνομιακή τιμή για την 

διενέργεια SARS-Cov2 
PCR στα 40€  

• Covid Rapid Test στα 10€ 

 

 

 

 
Ομαδικό συμβόλαιο: 

Απορρόφηση της επιβάρυνσης 

του πελάτη έως 20% στο 

τιμολόγιο του νοσοκομείου. 

 
Ομαδικό συμβόλαιο: 

Απορρόφηση της επιβάρυνσης 

του πελάτη έως 20% στο 

τιμολόγιο του νοσοκομείου. 

 
Ομαδικό συμβόλαιο: 

Απορρόφηση της επιβάρυνσης 

του πελάτη έως 20% στο 

τιμολόγιο του νοσοκομείου. 
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35% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. *Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο 

ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις (ετησίως) για κάθε παιδί 

 

 

Παροχές μητρότητας   

 

Το ΙΑΣΩ η μεγαλύτερη Γυναικολογική και Μαιευτική κλινική της Ελλάδας, είναι 25 χρόνια 

δίπλα στη μητέρα φέρνοντας στον κόσμο 10.000 παιδιά το χρόνο. Γιορτάζουμε τα 25 

χρόνια προσφέροντας στους μέλλοντες γονείς εργαζόμενους της Attica bank,  

μοναδικές παροχές για όλη την οικογένεια και προνομιακές τιμές στον τοκετό και σε όλες 

τις απαραίτητες εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Το πακέτο περιλαμβάνει, τον προγεννητικό έλεγχο καθώς και τον τοκετό στο ΙΑΣΩ, 

ανάλογα με την επιλογή του δωματίου, ως εξής: 

 

Επιλογή δωματίου Προγεννητικός Έλεγχος & 

Φυσιολογικός Τοκετός  

Προγεννητικός Έλεγχος & 

Καισαρική Τομή 

3κλινο δωμάτιο 2.100€ 2.260€ 

2κλινο δωμάτιο 2.650€ 2.760€ 

1κλινο δωμάτιο 3.890€ 4.150€ 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται ιατρικές αμοιβές, ενώ απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η χρήση της ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ στον τοκετό και τις εξετάσεις. 

 

Αναλυτικότερα, στα εξειδικευμένα τμήματα της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής 

ΙΑΣΩ , μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απλοί μηνιαίοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι 

εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις που απαιτούνται όπως παρακάτω: 

Εξειδικευμένες εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου: 

Περιγραφή Υπηρεσίας Συχνότητα Εκτέλεσης 

Ενδοκολπικό υπερηχογράφημα 2 

PAPP-A 1 

Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας 2D  1 

Υπερηχογράφημα Κοιλιακό +3D 3 

Γενετικό υπερηχογράφημα (Β’ επιπέδου) 2D  1 

Υπερηχογράφημα DOPPLER Κυήσεως 2D  2 
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Προγεννητικός έλεγχος 

Αναγκαίες Αιματολογικές εξετάσεις που συμπεριλαμβάνονται στον προγεννητικό 

έλεγχο: 

Περιγραφή Υπηρεσίας Συχνότητα Εκτέλεσης 

Γενική αίματος 9 

Σίδηρος 1 

Φερριτίνη 1 

Γενική ούρων 9 

Γλυκόζη 9 

Ουρία 9 

Κρεατινίνη  9 

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης 1 

Ομάδα αίματος 1 

Παράγων RHESUS 1 

Ηπατίτιδα Β, αντιγόνο επιφανείας (Haig)-Α 1 

Αντισώματα ηπατίτιδας C (HCV)  1 

HIV 1 

V D R L 1 

R P R 1 

Αντισώματα ερυθράς ΙGG 1 

Αντισώματα ερυθράς ΙGΜ 1 

Αντισώματα τοξοπλάσματος IGG 1 

Αντισώματα τοξοπλάσματος IGΜ 1 

Αντισώματα CMV IgG 1 

Αντισώματα CMV IgM 1 

Έμμεσος COOMBS 1 

Καλλιέργεια κολπικού υγρού 1 

Καμπύλη σακχάρου 2 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

                                                                                                                                              ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                   

 

 

Επιπλέον προνομιακές υπηρεσίες: 

 Δωρεάν πρόγραμμα διατροφής 4 επισκέψεων σε Διατροφολόγο (Αξιολόγηση 

βάρους, διατροφολογικό πρόγραμμα και παρακολούθηση)  

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν επιλεχθεί το πακέτο μητρότητας, σας παρέχουμε δωρεάν 

αναβάθμιση θέσης από τρίκλινο δωμάτιο σε δίκλινο.   

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΑΣΩ : Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι: 210 6184000 / Fax: 210 6184158 / 

Email:info@iaso.gr / www.iaso.gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ :Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι: 210 6383510/ Fax: 210 6383503/ 

Επείγοντα Περιστατικά: 210 6383166, 2106383064/ Email: info@iaso.gr / www.iasopaidon.gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: 8ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών/ Τηλ. 2410996000/ Fax: 2410555451/ 

Email: thessalias@iaso.gr / www.iasothessalias.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενεργοποίηση της παροχής μητρότητας, 

παρακαλούμε να επικοινωνείτε στην ειδική γραμμή εξυπηρέτησης: 210-6383982 

(Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 -17:00). 

http://www.iaso.gr/
mailto:info@iaso.gr
http://www.iasopaidon.gr/
mailto:thessalias@iaso.gr
http://www.iasothessalias.gr/


ΙΑΣΩ
CHECK UP



To IAΣΩ Γενική Κλινική δημιούργησε ένα υπερσύγχρονο τμήμα check-up.

Σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, στελεχωμένο με άριστα εκπαιδευμένο
και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με εξοπλισμό

τεχνολογίας αιχμής, το τμήμα check-up προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
προληπτικών ελέγχων με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης και της ιατρικής, τα εξειδικευμένα
πακέτα                  του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική καλύπτουν κάθε ανάγκη για προληπτικό έλεγχο.



69€

190€

89€

40€



40€

69€ 195€



180€

83€

185€

85€

40€

79€

105€

79€




