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ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Metropolitan 
General

Metropolitan 
Hospital Υγεία Μητέρα Μητέρα 

Παίδων
Creta

Interclinic
Απορρόφηση της ετήσιας απαλλαγής έως 300€. √ √ √ √ √ √

Απορρόφηση του 50% της συμμετοχής
√

με ανώτατο ποσό 
κάλυψης τα 1.000€

√
με ανώτατο ποσό 

κάλυψης τα 1.000€

√
με ανώτατο ποσό 
κάλυψης τα 500€ 

√
με ανώτατο ποσό 

κάλυψης τα 1.000€

Σε περίπτωση που προβλέπεται απορρόφηση συμμετοχής, 
βάσει συμφωνίας με την ασφαλιστική εταιρεία, το παραπάνω 
50% θα υπολογίζεται επί της διαφοράς που προκύπτει

√ √ √

Απαραίτητη προϋπόθεση:
 Τα παραπάνω θεραπευτήρια να είναι στο δίκτυο των 

συμβεβλημένων νοσοκομείων
 Να γίνεται χρήση ΕΟΠΥΥ

√ √ √ √ √ √

ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής σε 
περίπτωση νοσηλείας √ √ √ √ √

Αύξηση ανώτατου ετήσιου ορίου (πλαφόν) 
για όλα τα ομαδικά συμβόλαια. 
 Για τα συμβόλαια με όριο έως 10.000€ αύξηση πλαφόν 

2.000€. 
 Για τα συμβόλαια άνω των 10.001€ με όριο έως 15.000€ 

αύξηση πλαφόν 2.500€. 
 Για τα συμβόλαια με όριο άνω των 15.001€ αύξηση 

πλαφόν 3.000€. 
*με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο όριο θα έχει εξαντληθεί 
στον όμιλο Hellenic Healthcare Group. 

√ √ √ √

Για ανασφάλιστους συγγενείς πρώτου βαθμού (σύζυγοι & 
τέκνα) προσφέρεται 20% έκπτωση επί ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου. 

√ √ √ √ √

Από τις παροχές δευτεροβάθμιας περίθαλψης εξαιρούνται οι 
αμοιβές ιατρών, φάρμακα, υλικά, ειδικά υλικά και αναλώσιμα √ √ √ √ √ √



Metropolitan 
General

Metropolitan 
Hospital Υγεία Μητέρα Μητέρα 

Παίδων
Creta

Interclinic
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία μέσω του Τμήματος Ραντεβού.

Οι επισκέψεις στις παρακάτω ειδικότητες με ειδική 
τιμολόγηση: 

√ √ √ √ √ √

Αλλεργιολόγο, ρευματολόγο, ηπατολόγο με 30€ √ √ √ √ √ √

Ενδοκρινολόγο με 10€ √ √ √ √ √ √

Οφθαλμίατρο με έκπτωση 40% √

Υπηρεσίες του οδοντιατρικού τμήματος με 
έκπτωση 10% √ √

Φυσικοθεραπείες με 
έκπτωση 25% √ √ √ √ √ √

επισκέψεις σε Διευθυντές ιατρούς με 40€ √ √

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Metropolitan 
General

Metropolitan 
Hospital Υγεία Μητέρα Μητέρα 

Παίδων
Creta

Interclinic
Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα  
εξωτερικά ιατρεία σε τιμές δημοσίου - ΦΕΚ. 
Συνταγογραφημένες εξετάσεις μέσω EOΠΥΥ, χωρίς 
συμμετοχή.

√ √

Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα  
εξωτερικά ιατρεία με έκπτωση έως 60%, κατά 
προσέγγιση ΦΕΚ+30%

√ √ √ √

Υπέρηχος μαστού στην 
προνομιακή τιμή των 25€ √ √

Ψηφιακή μαστογραφία στην 
προνομιακή τιμή των 40€ √ √

Τομογραφία Μαστού στην 
προνομιακή τιμή των 50€ √ √

Προνομιακές τιμές για τα 
προγράμματα του Τμήματος Αισθητικής Δερματολογίας 
DoCare με έκπτωση 20%
• Αδυνατίσματος και σμίλευσης σώματος
• Σύσφιξης προσώπου και λαιμού
• Αντιγήρανσης – ανάπλασης προσώπου
• Θεραπείες ευεξίας 

√

Εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και ειδικές 
αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες (π.χ. αξονική 
στεφανιογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς μαγνητική 
μαστών φασματοσκοπία κλπ) με έκπτωση 20%.

√ √ √ √ √ √



Metropolitan 
General

Metropolitan 
Hospital Υγεία Μητέρα Μητέρα 

Παίδων
Creta

Interclinic

Σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού 
(7ημέρες την εβδομάδα, όλο το 24ωρο) μέσω 
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. 

√

Πέραν του ποσού 
αυτού οι εξετάσεις 

τιμολογούνται με ΦΕΚ. 

√

Πέραν του ποσού 
αυτού οι εξετάσεις 

τιμολογούνται με ΦΕΚ.

√

Πέραν του ποσού 
αυτού οι εξετάσεις 

τιμολογούνται με 50% 
έκπτωση (κατά 

προσέγγιση 
ΦΕΚ+30%) 

√

Πέραν του ποσού 
αυτού οι εξετάσεις 

τιμολογούνται με 50% 
έκπτωση (κατά 

προσέγγιση 
ΦΕΚ+30%) 

√ √

Δωρεάν επισκέψεις σε Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό,  
Παθολόγο, και Χειρουργό. Δωρεάν επισκέψεις σε 
Νευρολόγο, Πνευμονολόγο και ΩΡΛ από 09:00 έως 
21:00.

Δωρεάν διαγνωστικές και εργαστηριακές 
εξετάσεις έως του ποσού που προβλέπεται στις 
παροχές της ασφαλιστικής εταιρείας, συν 50€ 
επιπλέον

Σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού 
(7ημέρες την εβδομάδα, όλο το 24ωρο) μέσω 
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. 

Δωρεάν επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, 
Παιδοχειρουργό και Παιδίατρο. 

√ √

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ



Metropolitan 
General

Metropolitan 
Hospital Υγεία Μητέρα Μητέρα 

Παίδων Creta Interclinic
Ετήσιο βασικό Check up στην προνομιακή 
τιμή των 10€ .
Περιλαµβάνει: 
Γενική αίµατος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, 
χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, 
SGPT, TSH, γενική ούρων.

√ √ √ √ √ √

Γυναικολογικός έλεγχος στην προνομιακή τιμή 
των 35 €
Περιλαµβάνει: Εξετάσεις Αίµατος: Γενική 
Αίµατος, TSH, Σίδηρος, Φερριτίνη, Γενική 
Ούρων, Τεστ ΠΑΠ
Βασική Γυναικολογική εξέταση

√ √ √ √ √

Προληπτικός παιδιατρικός έλεγχος υγείας 
στην προνομιακή τιμή των 55€ Περιλαμβάνει: 
γενική αίµατος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρία, 
τριγλυκερίδια, FT4, HDL  χοληστερίνης, LDL 
χοληστερίνης, χοληστερίνη αίµατος, φερριτίνη, 
σίδηρος, Τ.Κ.Ε. παιδιατρική εξέταση

√ √

Πρόγραµµα ελέγχου προστάτη στην 
προνομιακή τιμή των 35 €
Περιλαμβάνει: P.S.A.,  FREE P.S.A., Ουροµετρία, 
Κλινική εξέταση προστάτη

√ √ √ √ √

Πρόγραμμα Οδοντιατρικού Ελέγχου 
Καθαρισμό οδόντων
Φθορίωση οδόντων
Οδηγίες στοματικής υγιεινής

√

√
Το σύνολο της 

προληπτικής αγωγής 
ανέρχεται σε 80€ , ενώ η 
οικογενειακή κάλυψη (για 

4μελή οικογένεια) 
ανέρχεται σε 250€. 

√
Το σύνολο της 

προληπτικής αγωγής 
ανέρχεται σε 80€ , ενώ η 
οικογενειακή κάλυψη (για 

4μελή οικογένεια) 
ανέρχεται σε 250€. 

√ √

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ



HEALTH SPOT

 ΚΗΦΙΣΙΑ Λεβίδου 16, Τ.Κ.14562 
212 8086100
kifisia@healthspot.hhg.gr

 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Π.Τσαλδάρη & 
Σαρανταπόρου 1 Τ.Κ.12134 212 
8086200 
peristeri@healthspot.hhg.gr

 ΓΛΥΦΑΔΑ Γρηγ. Λαμπράκη 62, 
Τ.Κ. 16674 212 8086300 
glyfada@healthspot.hhg.gr

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ HHG: HEALTH SPOT

Τιμές ΦΕΚ σε αιματολογικές εξετάσεις (χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ)

Μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση του Sars-Cov2 (Covid-19) - 50€

10% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στους υπερήχους (χωρίς χρήση 
παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ)

Check up με ειδική τιμολόγηση (έκπτωση 30%)

mailto:kifisia@healthspot.hhg.gr
mailto:peristeri@healthspot.hhg.gr
mailto:glyfada@healthspot.hhg.gr


ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣYΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ

Μητέρα

Η HHG στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους γονείς που είναι ασφαλισμένοι στο συγκεκριμένο ομαδικό ασφαλιστήριο να έχουν 
σημαντικά προνόμια που αφορούν τις απαραίτητες εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης αλλά και του 
ίδιου του τοκετού, αποκλειστικά στο μαιευτήριο Μητέρα.

Ολοκληρωμένα πακέτα προγεννητικού ελέγχου και τοκετού

Μπορούν να επιλεχθούν τα προνομιακά πακέτα που περιλαμβάνουν τον προγεννητικό έλεγχο καθώς και τον τοκετό με 3 ημέρες νοσηλείας στο ΜΗΤΕΡΑ ανάλογα 
με την επιλογή του δωματίου.

Επιλογή δωματίου, Προγεννητικός Έλεγχος & Τοκετός

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ιατρικές αμοιβές.

*Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση ΕΟΠΥΥ.

3κλινο δωμάτιο 2.100€

2κλινο δωμάτιο 2.650€

1κλινο δωμάτιο 3.800€



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ my-Ygeia

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, καινοτομεί και δημιουργεί τον Προσωπικό Φάκελο Υγείας του ασθενή με την ηλεκτρονική 
εφαρμογή my–Ygeia.

Η εφαρμογή προσφέρει άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο κάθε ασθενή/ εξεταζόμενου στα Θεραπευτήρια του Ομίλου HHG.

Τι είναι το my–Ygeia;

Ο Προσωπικός Φάκελος Υγείας my–Ygeia αποτελεί μια καινοτόμο εφαρμογή ψηφιακής αποθήκευσης και διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων και δεδομένων. Μέσα 
από ένα digital, φιλικό για τον χρήστη, περιβάλλον προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για αποτελέσματα εξετάσεων, καθώς 
και διαχείριση και αποστολή ιατρικών εξετάσεων και δεδομένων για σύγκριση και αξιολόγηση σε ιατρό της επιλογής του ασθενή από σταθερή ή κινητή συσκευή, 
πάντα με σεβασμό στα ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα.

Τι προσφέρει η εφαρμογή my–Ygeia;

Το my–Ygeia αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για τους ασθενείς/εξεταζόμενους που μπορούν πλέον να λαμβάνουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη φροντίδα της 
υγείας τους όσο και για τους ιατρούς.

Η πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία στα χέρια του ασθενή

Η πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό είναι άμεση και εύκολη, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο θεράποντα ιατρό να συγκρίνει παλαιότερες εξετάσεις ή 
δεδομένα με νεότερα, σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας του ασθενή.

Τα ιατρικά δεδομένα:

• μεταφέρονται εύκολα και η φύλαξή τους είναι ασφαλής
• ενημερώνονται συνεχώς
• αποστέλλονται εύκολα ηλεκτρονικά (με email) όπου κρίνει και επιθυμεί ο χρήστης
• είναι διαθέσιμα από όποιο νοσοκομείο του Ομίλου HHG και αν επισκέφθηκε ο χρήστης τα τελευταία χρόνια

Ο χρήστης:

• Έχει άμεση πρόσβαση σε εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις.
• Μέσω βιομετρικών στοιχείων (αναγνώριση προσώπου, δακτυλικό αποτύπωμα), έχει γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή.
• Λαμβάνει άμεση βοήθεια καθώς σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, υπάρχει η επιλογή «Χρειάζεστε βοήθεια;»
• Ενημερώνεται με ειδοποιήσεις (notifications) όταν οι ιατρικές του εξετάσεις είναι έτοιμες καθώς και για νέες υπηρεσίες των Θεραπευτηρίων του Ομίλου.
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