
 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GEP 

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

• Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, 

στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών  

➢ της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Γενικό 

Χειρουργό) και  

➢ 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.  

• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 500€ για την Ευρωκλινική Αθηνών και 300€ για 

την Ευρωκλινική Παίδων, ανά περιστατικό, για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα  

• Προνομιακό τιμοκατάλογο βασισμένο σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των 

διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα ανωτέρω όρια. 

• Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50€, στην περίπτωση ιατρικών 

πράξεων, για την Ευρωκλινική Αθηνών και την Ευρωκλινική Παίδων. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

• Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της 

Ευρωκλινικής Αθηνών, κατόπιν ραντεβού, στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, 

Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού,  ΩΡΛ,  Οφθαλμίατρού,   Δερματολόγου, 

Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, 

Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού 

• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Ευρωκλινικής 

Παίδων σε προνομιακές τιμές, κατόπιν ραντεβού. 

• Δυνατότητα χρήσης ΕΟΠΥΥ με μηδενική συμμετοχή δικαιούχου  

(Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση ΕΟΠΥΥ ) 

• Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ στις μη επεμβατικές 

διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση μη χρήσης ΕΟΠΥΥ. 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

• Δωρεάν ένα (1) ετήσιο check up Ενηλίκων το οποίο περιλαμβάνει: γενική εξέταση 

αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια,  SGOT, SGPT, γ-GT & 

κλινική εκτίμηση αποτελεσμάτων 

 

• Δωρεάν ένα (1) ετήσιο check up για παιδιά το οποίο περιλαμβάνει: γενική εξέταση 

αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια & TKE 

 



 

 

 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

(Χωρίς χρήση ιδιωτικής ασφάλισης) 
 

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

ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας στην Ευρωκλινική Αθηνών  και στην Ευρωκλινική 

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

γιατρών) 

(Με χρήση ιδιωτικής ασφάλισης) 

 
• 100% κάλυψη της συμμετοχής ή/και της απαλλαγής, με ανώτατο ποσό έκπτωσης το 20% 

του συνολικού κόστους νοσηλείας, μετά την αφαίρεση του ΕΟΠΥΥ. Η κάλυψη 

συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές ιατρών τόσο σε περίπτωση επείγουσας όσο και 

προγραμματισμένης νοσηλείας, κατόπιν απαραίτητης συνεννόησης με την Κλινική. 

 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

• Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, 

σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία και 50% έκπτωση σε περίπτωση μη εισαγωγής 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

Για πρώτη φορά ένα Ελληνικό Νοσοκομείο πρωτοπορεί και εφαρμόζει στην πράξη την 

προσωποποιημένη και εξατομικευμένη φροντίδα. Ο ασθενής έχει πλέον τον δικό του 

άνθρωπο στην κλινική που τον καθοδηγεί από τη στιγμή που θα κλείσει το ραντεβού του 

μέχρι και το εξιτήριό του.  

Οι ασθενείς έχουν πλέον στην Ευρωκλινική τον προσωπικό τους «Οδηγό», ο οποίος είναι 

δίπλα τους για να τους ενημερώνει, να τους κατευθύνει και να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε 

διαδικασία αφορά στη νοσηλεία τους. 

 

ΔΩΡΕΑΝ VALET PARKING 

H υπηρεσία Valet Parking σας δίνει τη δυνατότητα να αφήσετε το όχημά σας στην είσοδο της 

Ευρωκλινικής Αθηνών, στο ειδικό προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει τη στάθμευση και τη 

φύλαξή του εντελώς δωρεάν 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 

Για προγραμματισμό των ραντεβού και γενικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το 

τηλεφωνικό - συντονιστικό κέντρο στο 211 188 2888 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το 

χρόνο. 


