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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, Γυναικολόγου 
και ΩΡΛ.  

• Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 450€ (ανά 
περιστατικό). Τιμοκατάλογος 
ΦΕΚ σε περίπτωση 
υπέρβασης των 450€ (όπου 
δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% 
από τον ιδιωτικό 
τιμοκατάλογο). 

• 20% έκπτωση στις 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). Τιμοκατάλογος 

ΦΕΚ σε περίπτωση υπέρβασης 

των 500€ (όπου δεν 

προβλέπεται ΦΕΚ, -35% από 

τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο). 

• 20% έκπτωση στις 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. 

 

• Απεριόριστες 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, -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 και 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται: 

Ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αμοιβές ιατρών.  

*Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις 

(ετησίως) για κάθε παιδί.  

Νοσηλεία 

 

 

 

 

Η έκπτωση στη νοσηλεία εφαρμόζεται μετά τη χρήση του ασφαλιστικού φορέα.  

 

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

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

• Προνομιακός τιμοκατάλογος 
βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (όπου 
δεν προβλέπεται ΦΕΚ -35% από 
τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο). 

• Προνομιακή τιμή για τη 
διενέργεια της εξέτασης SARS-
Cov2 PCR στα 55€. 

• Ειδικές τιμές για 
Γαστροσκόπηση στα 200€ & 
κολονοσκόπηση 250€. Τα 
παραπάνω πακέτα περιλαμβάνουν 
πράξη / αμοιβή ιατρού & 
αναισθησιολόγου, όλα τα υλικά 
(υγειονομικό υλικο και ειδικά υλικά), 
φάρμακα. Επιπλέον κόστος 30€ η 
ιστολογική εξέταση. 

 

• ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις σε 

Παιδοχειρουργό, 

Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ 

• 40€ για προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις σε 

Παιδοοφθαλμίατρο, 

Παιδοενδοκρινολόγο* & 

Παιδοδιατροφολόγο 

• 30% έκπτωση για κάθε 

επιπλέον ειδικότητα 

• Προνομιακός τιμοκατάλογος 

βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ 

(όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ -

35% από τον ιδιωτικό 

τιμοκατάλογο). 

• Προνομιακή τιμή για τη 

διενέργεια της εξέτασης SARS-

Cov2 PCR στα 55€. 

 

• Ιατρικές επισκέψεις στα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία, 

σε όλες τις διαθέσιμες 

ειδικότητες, κατόπιν 

ραντεβού, στην τιμή των 

20€. 

• Προνομιακός 

τιμοκατάλογος 

βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ 

(όπου δεν προβλέπεται 

ΦΕΚ -35% από τον 

ιδιωτικό τιμοκατάλογο). 

• Προνομιακή τιμή για τη 

διενέργεια της εξέτασης 

SARS-Cov2 PCR στα 55€. 

10% έκπτωση στην τελική 

συμμετοχή του ασφαλισμένου 

με ατομικό ή ομαδικό 

συμβόλαιο με ανώτατο όριο 

τα 2.000€ 

10% έκπτωση στην τελική 

συμμετοχή του ασφαλισμένου με 

ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο με 

ανώτατο όριο τα 2.000€ 

 

10% έκπτωση στην τελική 

συμμετοχή του ασφαλισμένου 

με ατομικό ή ομαδικό 

συμβόλαιο με ανώτατο όριο 

τα 2.000€ 
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