
        

WEST ATHENS MEDICAL  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο: Για την  χρήση του συνδρομητικού προγράμματος 
απαιτείται, ο συνδρομητής να επικοινωνεί µε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο µέσω του 
οποίου θα λαμβάνει οδηγίες, σχετικά µε την παροχή που επιθυμεί να λάβει .  
Το  τηλεφωνικό ιατρικό και συντονιστικό κέντρο,  λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες 
το χρόνο, µε σκοπό : 
1.1 Να παρέχονται στους συνδρομητές οδηγίες  χρήσης , για τις παρεχόμενες µε το παρόν 
Συνδρομητικό πρόγραμμα ιατρικές υπηρεσίες  , τα προνόμια και τις προσφερόμενες 
παροχές. 
1.2 Κατευθύνει και συμβουλεύει του συνδρομητές για την σωστή χρήση του προγράμματος  
1.3 Κλείνει ραντεβού με το δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων υγείας και ενημερώνει 
αντίστοιχα τους δικαιούχους  για τον προγραμματισμό των επισκέψεων τους . 
1.4 Δίνει ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.    
1.5.Κάνει έλεγχο για το αν κάθε Δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις δικαιώματος παροχής 
των υπηρεσιών, που προβλέπει το Πρόγραμμα του οποίου ισχυρίζεται ότι είναι δικαιούχος. 
 
2.West Athens Clinic – Πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

2.1 Προνοσοκομειακή Περίθαλψη (Ασθενοφόρο) στην « WEST ATHENS CLINIC»   
 
2.2 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία .  
Δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις με τακτικά προγραμματισμένα ραντεβού (08-14:00) στις 
ειδικότητες :Καρδιολόγου, Παθολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, 
Νεφρολόγου,  
Γυναικολόγου, κάθε Δευτέρα-Τρίτη και Παρασκευή (11:00-13:30).  
 
2.3 Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις. 
  
ΜΕ ΕΟΠΥΥ: Απεριόριστες δωρεάν προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με 
παραπεμπτικό αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.  
 
ΧΩΡΙΣ ΕΟΠΥΥ: Απεριόριστες προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις ,με συμμετοχή 
15% επί των τιμών ΦΕΚ.  
Για τους ανασφάλιστους 15% συμμετοχή στις τιμές ΦΕΚ και μέχρι 1000€ πλαφόν στο 
σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων και ακολούθως εάν ξεπεραστεί το πλαφόν, τιμές 
ΦΕΚ-30%. 
 
2.4 Πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές. 
Πρόγραμμα Προληπτικού Γυναικολογικού ελέγχου (Τιμή 50€), Πρόγραμμα Προληπτικού 
ελέγχου Προστάτη (Τιμή 20€),Πρόγραμμα Προληπτικού ελέγχου Οστεοπόρωσης (Τιμή 
25€),Πρόγραμμα Καρδιολογικού ελέγχου (Τιμή 30€), Αθλητικός έλεγχος Ι (Τιμή 20€). 
 
 



 
2.5 Δωρεάν check up.  
Ετήσιο Δωρεάν check-up για άνδρες/γυναίκες έως 40 ετών, άνδρες/γυναίκες άνω των 40 
ετών και παιδιά έως 18 ετών , με αναμονή 30 ημερών από την έναρξη του συμβολαίου. 
 
2.6 Επείγοντα Περιστατικά.  
 
MΕ ΕΟΠΥΥ : Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από εφημερεύοντες ιατρούς, διαγνωστικές 
εξετάσεις(Δεν συμπεριλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις και εξαιρούνται οι εξετάσεις 
μοριακής βιολογίας) , ιατρικές πράξεις και δωρεάν ειδικά υλικά. Δυνατότητα 
πραγματοποίησης ιατρικής εξέτασης στην κλινική με τη βοήθεια Εξειδικευμένων 
Εξωτερικών Συνεργατών (On call με αμοιβή 30€.).  
 
Χωρίς ΕΟΠΥΥ : Δωρεάν ιατρικές πράξεις σε ανασφάλιστους και ειδικά υλικά σε τιμές 
κόστους. Στις διαγνωστικές εξετάσεις προβλέπεται συμμετοχή 30% στις τιμές Φ.Ε.Κ(Δεν 
συμπεριλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις και εξαιρούνται οι εξετάσεις μοριακής 
βιολογίας). Δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικής εξέτασης στην κλινική με τη βοήθεια 
Εξειδικευμένων Εξωτερικών Συνεργατών (On call με αμοιβή 30€.).  
*Δεν συμπεριλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις και εξαιρούνται οι εξετάσεις μοριακής 
βιολογίας. 
 
2.7 Παροχές διαβητικών ασθενών 
 
Με ΕΟΠΥΥ: Δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα  
 
Χωρίς ΕΟΠΥΥ: Δωρεάν οι ιατρικές επισκέψεις. Σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις ,15% 
συμμετοχή στις τιμές ΦΕΚ. Οι ιατρικές πράξεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση π.χ. 
χειρουργικοί καθαρισμοί. 
 
3.West Athens Clinic – Νοσηλεία κατ’ οίκον.  
Οι συνδρομητές μας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία νοσηλεία 
κατ´οίκον ,στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, η 
κλινική συνταγογραφεί δωρεάν τις βιοχημικές εξετάσεις και τους απαλλάσσει από τη 
συμμετοχή τους ,οπού υπάρχει η ένδειξη «παραπεμπτικό ».Οι ανασφάλιστοι συνδρομητές 
πληρώνουν το κόστος των βιοχημικών εξετάσεων σε τιμές ΦΕΚ. 
*Περιοχές όπου υποστηρίζονται ,οι υπηρεσίες νοσηλείας κατ´οίκον : Περιστέρι, Αιγάλεω, 
Ίλιον, Πετρούπολη, Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι, Χαϊδάρι, Σεπόλια, Κολωνός. 
 
4.West Athens Clinic – Δευτεροβάθμια περίθαλψη 
 
4.1 Παθολογικές Νοσηλείες 
Δωρεάν νοσηλεία σε ιδιωτική δομή υγείας ,χωρίς εξαιρέσεις και ηλικιακούς περιορισμούς, 
σε άριστο περιβάλλον από υψηλά καταρτισμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. 
 
Με ΕΟΠΥΥ: Δωρεάν νοσηλεία σε τετράκλινο δωμάτιο με τροφή .Η αναβάθμιση σε τρίκλινο 
δωμάτιο & τροφή υπολογίζεται σε €30, για δίκλινο σε €50 και για μονόκλινο σε €70, πλέον 
Φ.Π.Α. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα φάρμακα όταν υπερβαίνουν τα €10 ημερησίως 
(υπολογίζεται αθροιστικά η διαφορά) και το υγειονομικό υλικό, τα οποία θα τιμολογηθούν 
σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς τους συμπεριλαμβανημένου του Φ.Π.Α .  
 
Χωρίς ΕΟΠΥΥ: Συμμετοχή 60% επί του ΚΕΝ (Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου) του ΕΟΠΥΥ. 



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα φάρμακα όταν υπερβαίνουν τα €10 ημερησίως και το 
υγειονομικό υλικό, τα οποία θα τιμολογηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς τους και ο 
Φ.Π.Α. 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝ (Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου). Τιμοκατάλογος παθολογικών 
νοσηλειών ΚΕΝ (Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου) 
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4.2 Χειρουργικές επεμβάσεις. 
 
Καινοτόμες νέες τεχνικές χειρουργικών επεμβάσεων, από υψηλού επιπέδου χειρουργούς 
με σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό και με τη μικρότερη δυνατή συμμετοχή. 
Σε επιπλεγμένες νοσηλείες δεν χρεώνονται επιπλέον νοσήλια και ιατρονοσηλευτικές 
υπηρεσίες. Στις χειρουργικές επεμβάσεις το δωμάτιο και τροφή είναι δίκλινο. 

Γενική χειρουργική-Γυναικολογία-Ουρολογία-Ορθοπεδική. 

Πίνακα τιμοκατάλογου θα βρείτε στο site: https://westathensmedical.gr , ανάλογα με το 
είδος της επέμβασης με ΕΟΠΥΥ και ως ΙΔΙΩΤΗΣ. 

4.3 Πλαστικές επεμβάσεις 

Καλύπτονται οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής με κόστος για τα νοσήλια, όπως 
περιγράφεται παρακάτω και η αμοιβή της χειρουργικής ομάδας την οποία έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει και ο ασφαλισμένος, εξετάζεται κατά περίπτωση. 
Επιλογή δωματίου και τροφής την ημέρα, δίκλινο 300€, τρίκλινο 250€. Η τιμολόγηση 
περιλαμβάνει: δωμάτιο και τροφή, βασικό προεγχειρητικό έλεγχο, έξοδα χειρουργείου, 
κοινό χειρουργικό υλικό και έξοδα αναισθησίας. Η συγκεκριμένη τιμολόγηση ισχύει για 
χειρουργεία διάρκειας έως και τριών( 3) ωρών, κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται 50€+ 
ΦΠΑ24%. Στην τιμολόγηση δεν συμπεριλαμβάνονται, οι βιοψίες, τα φάρμακα και τα ειδικά 
υλικά. 
Όλες οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. 

 

4.4 Παροχές διαβητικών ασθενών 

 

Δωρεάν δευτεροβάθμια φροντίδα με χρήση ΕΟΠΥΥ: Νεοεμφανισθείς Σ.Δ.-Απορρύθμιση 
Σ.Δ. - Σ.Δ. Νεφρική Ανεπάρκεια- Σ.Δ. και Εμπύρετος Λοίμωξη-Διαβητικό πόδι και Διαβητικά 
έλκη.Απλά διαβητικά έλκη- Επιπλεγμένα /επιμολυσμένα διαβητικά έλκη- Οστεομυελίτιδα / 
εκτεταμένες λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων. 
 
Χωρίς ΕΟΠΥΥ:Συμμετοχή 60% επί του ΚΕΝ (Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου) του ΕΟΠΥΥ. 

5. West Athens Clinic – Απορρόφηση απαλλαγών σε συμβόλαια ζωής. Συμπληρωματικές 

παροχές συμβολαίων υγείας. 

To πρόγραμμα δίνει την επιλογή στον συνδρομητή μας, εάν έχει ιδιωτικό ενεργό 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο δευτεροβάθμιας περίθαλψης με απαλλαγή, να κάνει χρήση του 

ασφαλιστήριου συμβολαίου του, στην κλινική μας και να απορροφήσουμε την απαλλαγή 

μέχρι του ποσού των 1500€. Το ίδιο ισχύει και για τα ομαδικά συμβόλαια υγείας. 

Επίσης στις χειρουργικές επεμβάσεις ο συνδρομητής μας , έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 

τη χειρουργική ιατρική ομάδα , να συμφωνήσει την αμοιβή της και να νοσηλευθεί δωρεάν, 

όταν είναι ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ. Εάν δεν διαθέτει Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει 
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τη δυνατότητα να επιλέξει τη χειρουργική ιατρική ομάδα, να συμφωνήσει την αμοιβή της 

και να συμμετέχει στα νοσήλια με ποσοστό 60% επί του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου 

(ΚΕΝ). 

6. Άλλα συμβεβλημένα ιατρικά κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

6.1. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρεία σε ιατρούς του 

συμβεβλημένου δικτύου   με συμμετοχή από 10€ στα πολυϊατρεία και από 20€ στα 

ιδιωτικά ιατρεία. Επίσης: Αμοιβή ψυχιάτρου για έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, με συμμετοχή 

30€-Αμοιβή ψυχολόγου, με συμμετοχή 20€ ανά συνεδρία-Δυνατότητα επιλογής επίσκεψης 

ιδίου συμβεβλημένου γιατρού. 

6.2.Βεβαίωση παιδιάτρου για σχολική χρήση 

Αμοιβή παιδιάτρου για έκδοση βεβαίωσης που αφορά σχολικές δραστηριότητες, 
περιλαμβάνει :Ιστορικό - Φυσική εξέταση - Προληπτική καθοδήγηση - Εμβολιασμός, 
καλύπτεται μόνο η ιατρική πράξη - Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική 
χρήση) - Οδηγίες με ή χωρίς την έκδοση συνταγής φαρμάκων & εξετάσεων (Απλή ή 
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση) -Έλεγχος παρακλινικών εξετάσεων αιτούμενων στην αρχική 
επίσκεψη - Αξιολόγηση αιτούμενων παρακλινικών εξετάσεων. Αμοιβή ιατρού από 10€. 

6.3 Διαγνωστικές εξετάσεις 

Η ιατρική και κυρίως η διαγνωστική διαδικασία είναι πλέον εξειδικευμένη και πολλές από 
αυτές τις εξετάσεις υλοποιούνται σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα που προσφέρουν 
αυτή την εξειδίκευση για ειδικές και παθολογοανατομικές εξετάσεις . 

Διαγνωστικές εξετάσεις και συνταγογράφηση: Με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ 50% έκπτωση στην 
συμμετοχή του συνδρομητή-Τιμές ΦΕΚ για τους ανασφάλιστους και τους μη έχοντες 
παραπεμπτικό-Συνταγογράφηση βιοχημικών εξετάσεων 10€.-Συνταγογράφηση φαρμάκων 
5€. 

6.4 Πρότυπο κέντρο αποθεραπείας & αποκατάστασης  

 Πρότυπη νέα δομή υγείας, εξειδικευμένη στην θεραπεία και αποκατάσταση, για τους 
ασφαλισμένους ασθενείς ,στον ΕΟΠΥΥ δωρεάν όλες οι υπηρεσίες χωρίς διανυκτέρευση & 
ειδικός τιμοκατάλογος με διανυκτέρευση. Για τους ανασφάλιστους ασθενείς, ειδικός 
τιμοκατάλογος με και χωρίς διανυκτέρευση. 
 

6.5 Φυσικοθεραπείες 

Φυσικοθεραπείες σε συμβεβλημένο δίκτυο φυσικοθεραπευτικών κέντρων με προνομιακές 

τιμές ανά συνεδρία.  

*Πατήστε το link  να δείτε τον τιμοκατάλογο :https://westathensmedical.gr/physical-me/ 

6.6 Οδοντιατρικό 

Οδοντιατρικές πράξεις σε οδοντιατρικά κέντρα με έκπτωση 50% σε συμβεβλημένο δίκτυο 

οδοντιατρικών κέντρων. 

*Πατήστε το link  να δείτε τον τιμοκατάλογο :https://westathensmedical.gr/dental-me/ 

https://westathensmedical.gr/physical-me/
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6.7 Οφθαλμολογικό 

Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις με αμοιβή 20€, στις συμβεβλημένες 

οφθαλμολογικές μονάδες.  

*Πατήστε το link  να δείτε τον τιμοκατάλογο : https://westathensmedical.gr/orasis-me/ 

 

 

7.Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος υγείας 

Το MedInfoBook είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που σου επιτρέπει να έχεις την απόλυτη 

διαχείριση και έλεγχο των ιατρικών σου δεδομένων. Με το MedInfoBook υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με παρόχους υγείας για την άμεση λήψη και αποθήκευση 

των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε ιατρικής εξέτασης.  Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα η 

πληροφορία αυτή να μοιράζεται με όποιο θεράποντα γιατρό η ενδιαφερόμενο επιλέξει ο 

χρήστης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα του άμεσου 

ελέγχου των δεδομένων υγείας που αποθηκεύονται. 

 *Πατήστε το link  για περισσότερες πληροφορίες : https://www.medinfobook.gr/ 
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