
 

   

 

       

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ά-ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

 
 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 

 

 
59 € 

 
79€ 

 
99€ 

 
109€ 

 
119€ 

 
149€ 

 

 

 
                                                

 

 

 

                                   ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ MED ΥΓΕΙΑ & MED PLUS  

 

 

 

 

                                           ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ 23130-84305

 

ΠΡΟΓ/ΜΑ 

MED 

ΥΓΕΙΑ 

ΠΡΟΓ/ΜΑ 

MED 

PLUS 

ΠΡΟΓ/ΜΑ 

ΜΕD 

ΥΓΕΙΑ/PLUS 

ΠΡΟΓ/ΜΑ 

MED 

ΥΓΕΙΑ 

ΠΡΟΓ/ΜΑ 

MED 

PLUS 

ΠΡΟΓ/ΜΑ 

MED 

ΥΓΕΙΑ/PLUS 

 
ΑΤΟΜΙΚΑ 

 
FAMILY (έως 5 μέλη) 

1.ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 
4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 6.000 

2.Μ.Ο.Α. ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 
4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 6.000 

3.ΠΑΡΟΧΕΣ 

MED ΥΓΕΙΑ 
√ - √ √ - √ 

 

4.ΠΑΡΟΧΕΣ 

MED  PLUS 
- √ √ - √ √ 



 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΡΤΑΣ MED ΥΓΕΙΑ 
Ιατρικό Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο  Υγείας που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, με υποστήριξη Ιατρών, 

Νοσοκόμων και Μαίας. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
 

ΥΓΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ  

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 10€, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά, στα εξωτερικά ιατρεία 
του ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες: 

 Αγγειοχειρουργική  

 Αιματολογία 

 Ακτινοθεραπευτική 

 Ανδρολογία 

 Γαστρεντερολογία 

 Γενική ιατρική  

 Γναθοχειρουργική 

 Δερματολογία 

 Διαβητολογία 

 Ενδοκρινολογία 

 Ηπατολογία 

 Θωρακοχειρουργική 

 Ιατρείο λοιμώξεων 

 Καρδιοχειρουργική 

 Καρδιολογία 

 Νευρολογία 

 Νευροχειρουργική 

 Ογκολογία, 

 Οδοντικά εμφυτεύματα 

 Ορθοπεδική 

 Ουρολογία 

 Οφθαλμολογία 

 Παθολογία 

 Πνευμονολογία 

 Ρευματολογία 

 Φυσιατρική 

 Χειρουργική 

 Ω.Ρ.Λ. 
 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Περιστέρι) 

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 10€, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά, στις εξής ειδικότητες: 
παθολογία, καρδιολογία, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, χειρουργική, οφθαλμολογία, ορθοπεδική, δερματολογία 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (περιοχή Hilton) 

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 10€, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά, στις εξής ειδικότητες: 
παθολογία, καρδιολογία, οφθαλμολογία, ορθοπεδική, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ.  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος σε τιμές ΦΕΚ για την διενέργεια  διαγνωστικών εξετάσεων, εξαιρουμένων των υπερήχων και 
των triplex. Για τις προαναφερθείσες κατηγορίες θα ισχύουν προνομιακές τιμές. 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) στο ΥΓΕΙΑ, την Γενική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττική 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Δωρεάν, ένας (1) λιπιδαιμικός έλεγχος μια φορά το χρόνο για όλους τους ενήλικες που περιλαμβάνει: χοληστερίνη αίματος, H.D.L., 
L.D.L., τριγλυκερίδια αίματος, παθολογική εξέταση-ιατρικές οδηγίες. 

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 

ΥΓΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, 
Χειρουργός, ΩΡΛ, Γυναικολόγος) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. 
 
      * ΩΡΛ και γυναικολόγος εφημερεύουν στην Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ. 

ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά ιατρεία των Παίδων Μητέρα 
για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος σε τιμές ΦΕΚ για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, εξαιρουμένων των υπερήχων και 
των triplex. Για τις προαναφερθείσες κατηγορίες θα ισχύουν προνομιακές τιμές. 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΡΤΑΣ MED PLUS 

Ιατρικό Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο  Υγείας που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, με υποστήριξη 
Ιατρών, Νοσοκόμων και Μαίας. 

Δυνατότητα τήρησης Φακέλου Υγείας με εξετάσεις και αποτελέσματα. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

•  Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς μέλη του Δικτύου Πανελλαδικά. 
από 10 € έως 20 

€ 

 Απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του δικτύου: 
α. που κοστολογούνται με τιμές ΦΕΚ 
β. που δεν κοστολογούνται στο ΦΕΚ, με έκπτωση 20% έως 50% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 
των ιατρών μελών του Δικτύου. 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
• Διαγνωστικές εξετάσεις που  κοστολογούνται με τιμές ΦΕΚ. και ΦΕΚ -10% 

• Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν κοστολογούνται στο  ΦΕΚ με έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τους  
τιμοκαταλόγου. 

 

• Οργάνωση και υποστήριξη νοσηλείας ασθενών στο εξωτερικό με προνομιακές τιμές ανάλογα την περίπτωση. 
(π.χ. οργάνωση εισαγωγής, αποστολή εγγυητικής ή/και ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας) 

 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Απεριόριστες  προγραμματισμένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο Φυσιοθεραπευτών. με 15€ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Σε περίπτωση ανάγκης νοσηλείας στο σπίτι  παρέχονται  υπηρεσίες κατ’ οίκον : 

• Υπηρεσία νοσηλευτή για απλές πράξεις (κατ' οίκον αιμοληψία, αλλαγή ορού, κλπ) 
• Νοσηλευτικές πράξεις σε προνομιακές τιμές.  

εως15€ 
 

• Υπηρεσία φυσιοθεραπευτή.  έως 20€ 

• Επίσκεψη  ιατρού. με 50€ 

• Παροχή ιατρικού εξοπλισμού  με έκπτωση έως και 50%.  

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ 
• Διακομιδή με ασθενοφόρο δωρεάν από και προς τις συνεργαζόμενες κλινικές προς νοσηλεία.  

• Διακομιδή με ασθενοφόρο για προγραμματισμένες διακομιδές εντός και εκτός Ελλάδος. 
έως 65€ εντός 

Αττικής και 
ειδικές τιμές 
εκτός Αττικής 

• Δυνατότητα διακομιδής αιμοκαθαρόμενων, ασθενών Μ.Ε.Θ., ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

• Δυνατότητα προγραμματισμένης διακομιδής σε ιατρεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και υγειονομικές 
επιτροπές. 

• Δυνατότητα διακομιδής νεογνών με σύγχρονες θερμοκοιτίδες. 

• Αεροδιακομιδές με αεροπλάνο ή ελικόπτερο με ειδικές τιμές.  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο Οφθαλμιάτρων. με 20€ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Απεριόριστες προγραμματισμένες συνεδρίες  με ψυχολόγο / ψυχίατρο. με 50€ 

Ψυχολογική Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικού κέντρου το οποίο θα συνδέει με   την  ευρωπαϊκή «Γραμμή στήριξης 
παιδιών και εφήβων 116 111»   Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε). 

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
Οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική με ειδικό ποσοστό έκπτωσης επί του εκάστοτε ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου έως 50%. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
Νοσοκομειακή περίθαλψη με έκπτωση έως 20% στα έξοδα νοσηλείας στα παθολογικά και χειρουργικά 
περιστατικά στις συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία. (Ισχύει για περιπτώσεις που δεν υπάρχει 
ασφαλιστική κάλυψη). 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
Ηλεκτρονική  εφαρμογή για SMART PHONES με σκοπό την  άμεση ιατρική υποστήριξη με το πάτημα ενός 
πλήκτρου, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου  (ALERT). 

 

Πρόσβαση σε δίκτυο καταστημάτων οπτικών  και ιατρικών αναλωσίμων (Ορθοπεδικά είδη, Ακουστικά 
Βαρηκοΐας, Είδη Εντατικής υποστήριξης για οικιακή χρήση) με εκπτώσεις από 20% εως 50%. 

 


