






Το όραμα
Τo όραμα του Ηellenic HealthCare Group είναι
η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας,
με την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται για πολυτέλεια, αλλά	
ανάγκη και δικαίωμα του κάθε ασθενούς.
Γι’ αυτό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε	
να εξασφαλίσει την	πρόσβαση σε όλους.
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Εξαιρούνται επισκέψεις σε:

Επισκέψεις
σε	Διευθυντές	
ιατρούς
(Metropolitan Hospital	

& Metropolitan General)	

40 ευρώ

Iατρικές επισκέψεις
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία	

Δωρεάν

Οι επισκέψεις είναι προγραμματισμένες
και κλείνονται μέσω του Τμήματος	Ραντεβού.

Αλλεργιολόγο
Ρευματολόγo
Ηπατολόγο
(Metropolitan Hospital &
Metropolitan General)

20 ευρώ

Ενδοκρινολόγο
(Metropolitan Hospital	
& Metropolitan General)	

10 ευρώ

Δερματολόγο
(Metropolitan Hospital	
& Metropolitan General)	

15 ευρώ

Οφθαλμίατρο
(Metropolitan	
Hospital)

40%	έκπτωση

Οδοντιατρικό τμήμα
(Metropolitan	
Hospital)

10%	έκπτωση

Παροχές Πρωτοβάθμιας	
Περίθαλψης



Επείγον Περιστατικό
Ο ασφαλισμένος θα απευθύνεται στο Τμήμα Επειγόντων	Περιστατικών	
(7	ημέρες	την	εβδομάδα, όλο	το	24ωρο).

Παροχές Πρωτοβάθμιας	
Περίθαλψης

Δωρεάν επισκέψεις

Καρδιολόγο Ορθοπεδικό Παθολόγο Χειρουργό Νευρολόγο
09:00-21:00
Metropolitan	Hospital &	
Metropolitan General

ΩΡΛ
09:00-21:00

Πνευμονολόγο
09:00-21:00
Metropolitan Hospital &	
Metropolitan General

Παιδίατρο
Μητέρα Παίδων &	
Metropolitan Hospital

Παιδοχειρουργό
Μητέρα Παίδων &	
Metropolitan Hospital

Παιδοορθοπεδικό
Μητέρα Παίδων &	
Metropolitan Hospital

ΠαιδοΩΡΛ
Μητέρα Παίδων
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Διαγνωστικές & Εργαστηριακές Εξετάσεις

Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική
στα εξωτερικά ιατρεία (τιμές δημοσίου - ΦΕΚ).
Σε περίπτωση συνταγογραφημένων εξετάσεων μέσω EOΠΥΥ,	
δεν θα παρακρατείται συμμετοχή
(Metropolitan	Hospital, Metropolitan General)

Έκπτωση έως 70%
επί ιδιωτικού τιμοκαταλόγου,	
στα εξωτερικά ιατρεία

(Υγεία, Μητέρα)

Ειδικές Εξετάσεις

Mοριακής Bιολογίας

έως 20% έκπτωση
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου
(Metropolitan Hospital	& Metropolitan General)

Ειδικές Aξονικές &Mαγνητικές Tομογραφίες*

έως 20% έκπτωση
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

*αξονική	στεφανιογραφία,	
μαγνητική τομογραφία	

καρδιάς, μαγνητική μαστών,	
φασματοσκοπία κλπ
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Διαγνωστικές & Εργαστηριακές Εξετάσεις

Δωρεάν εξετάσεις στο Τμήμα Επειγόντων
σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού,	
έως του ποσού των 400€ για	ενήλικες,	
και	300€ για παιδιά.

Σημείωση
Πέραν του ποσού αυτού οι εξετάσεις τιμολογούνται με ΦΕΚ
στοMetropolitan Hospital, Metropolitan General & Creta Interclinic,	
και με ΦΕΚ +30% στα Υγεία,Μητέρα.

Μεταφορά με ασθενοφόρο

Δωρεάν μεταφορά εντός Αττικής ή Ηρακλείου Κρήτης	
σε περίπτωση νοσηλείας
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Check-up, Πρόληψη & Ευεξία

Υπέρηχος μαστού
Metropolitan Hospital	
& Metropolitan General	

25 ευρώ

Γαστροσκόπηση 120 ευρώ

Κολονοσκόπηση 180 ευρώ

Τιμή πακέτου 280	ευρώ

*εξαιρούνται οι βιοψίες
Metropolitan Hospital,	
Metropolitan GeneralΑισθητική Δερματολογία DoCare ΜΗΤΕΡΑ

Αδυνάτισμα &	
σμίλευση σώματος	
20%	έκπτωση

Ψηφιακή μαστογραφία
Metropolitan Hospital	
& Metropolitan General	

40 ευρώ

Τομογραφία μαστού
Metropolitan Hospital	
& Metropolitan General	

50 ευρώ

Σύσφιξη προσώπου	
& λαιμού
20%	έκπτωση

Αντιγήρανση,	
ανάπλαση προσώπου	
20%	έκπτωση

Θεραπείες	
ευεξίας
20%	έκπτωση
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Check-up, Πρόληψη & Ευεξία

Ετήσιο βασικό Check up
σε όλα τα θεραπευτήρια
& διαγνωστικά του HHG

10 ευρώ

Γαστροσκόπηση 165 ευρώ

Κολονοσκόπηση 195 ευρώ

Τιμή πακέτου 350	ευρώ
*εξαιρούνται οι βιοψίες 

(Creta Interclinic)

Περιλαµβάνει:
Γενική αίµατος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη,	
χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT,	
TSH, γενική ούρων

Δωρεάν προσωποποιημένο	
Check up για επιλεγμένα στελέχη	
κατόπιν δωρεάν επίσκεψης
σε παθολόγο και λήψη ιστορικού στα	
Metropolitan Hospital	&
Metropolitan General

Φυσικοθεραπείες
25%	έκπτωση
(Metropolitan Hospital & Metropolitan General)

15%	έκπτωση
(Υγεία &Μητέρα)



Παροχές Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης στα θεραπευτήρια	Υγεία,	
Metropolitan Hospital, Μητέρα,	
Metropolitan General

Check-up, Πρόληψη & Ευεξία

Γυναικολογικός έλεγχος
σε όλα τα θεραπευτήρια
& διαγνωστικά του HHG

35 ευρώ

Πρόγραµµα ελέγχου
προστάτη
σε όλα τα θεραπευτήρια
& διαγνωστικά του HHG

35 ευρώ

Περιλαµβάνει:
•Εξετάσεις Αίµατος: Γενική Αίµατος,	
TSH, Σίδηρος, Φερριτίνη
• Γενική Ούρων
• Τεστ ΠΑΠ
• Βασική Γυναικολογική εξέταση

Περιλαµβάνει:
• P.S.A.
• FREE P.S.A.
• Ουροµετρία
• Κλινική εξέταση προστάτη



Check-up, Πρόληψη & Ευεξία

Παιδιατρικός έλεγχος
σε όλα τα θεραπευτήρια
& διαγνωστικά του HHG

55 ευρώ

Πρόγραμμα	
Οδοντιατρικού	Ελέγχου

στοMetropolitan Hospital

80 ευρώ*

Περιλαµβάνει:
• γενική αίµατος
• σάκχαρο
• κρεατινίνη
• ουρία
• τριγλυκερίδια
• FT4
• HDL χοληστερίνης

• LDL χοληστερίνης
• χοληστερίνη αίµατος
• φερριτίνη
• σίδηρος
• Τ.Κ.Ε.
• παιδιατρική εξέταση

Περιλαµβάνει:
• Καθαρισμό οδόντων
• Φθορίωση οδόντων
•Οδηγίες στοματικής	
υγιεινής

*Σημείωση
Το σύνολο των πράξεων της προληπτικής αγωγής ανέρχεται
στο ποσό των 80€ ενώ η αντίστοιχη τιμή οικογενειακής κάλυψης	
(για τετραμελή οικογένεια) ανέρχεται στο ποσό των 250€.
(Metropolitan Hospital)

Παροχές Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης στα θεραπευτήρια	Υγεία,	
Metropolitan Hospital, Μητέρα,	
Metropolitan General



Check-up, Fit2 be active σε προνομιακές τιμές

Προληπτικός έλεγχος υγείας για	
όσους εντάσσουν την άθληση	
στην καθημερινή τους ζωή

57 ευρώ

Κάντε checkup και «μετρήστε» τη	
φυσική σας κατάσταση

190 ευρώ

Με activity	tracker

81 ευρώ
Χωρίς activity tracker

Προληπτικός έλεγχος	
υγείας για παιδιά	
σχολικής ηλικίας

80 ευρώ

Προληπτικές εξετάσεις	
υγείας

για επαγγελματίες	
οδηγούς

57 ευρώ

Προληπτικός έλεγχος υγείας για	
όσους κάνουν χρήση πισίνας

57 ευρώ

Προληπτικός έλεγχος υγείας	
ειδικά για παιδιά σχολικής	
ηλικίας

100 ευρώ

Προληπτικές εξετάσεις	
για όσους εργάζονται	
με έντονους ρυθμούς	

57 ευρώ

Προληπτικές	
εξετάσεις για όσους	
ταξιδεύουν συχνά	

57 ευρώ

Προληπτικές εξετάσεις
για εργαζόμενους στην
εστίαση

66 ευρώ

Παροχές Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης στα θεραπευτήρια	Υγεία,	
Metropolitan Hospital, Μητέρα,	
Metropolitan General
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στα Διαγνωστικά
Κέντρα του HHG
HealthSpot

ΚΗΦΙΣΙΑ
Λεβίδου 16
Τ.Κ. 14562
212 80 86 100
kifisia@healthspot.hhg.gr

ΓΛΥΦΑΔΑ
Λεωφ. Βουλιαγμένης
& Γρηγ. Λαμπράκη 62
Τ.Κ. 16674

212 80 86 300
glyfada@healthspot.hhg.gr

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Π. Τσαλδάρη &	
Σαρανταπόρου 1,

Τ.Κ. 12134
212 80 86 200
peristeri@healthspot.hhg.gr

mailto:kifisia@healthspot.hhg.gr
mailto:glyfada@healthspot.hhg.gr
mailto:peristeri@healthspot.hhg.gr
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στα Διαγνωστικά
Κέντρα του HHG
HealthSpot

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Δωρεάν συνταγογράφηση
διαγνωστικών εξετάσεων	
όταν πραγματοποιούνται στα
διαγνωστικά κέντρα	Healthspot.	
(Ισχύει για ένα έτος από την έναρξη	
της συνεργασίας)

Αιματολογικές	
εξετάσεις

Τιμές	ΦΕΚ
(χωρίς χρήση	
παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ)

Yπέρηχοι

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

Τεστ Covid-19

40 ευρώ
Μοριακός έλεγχος
για την ανίχνευση
του Sars-Cov2

Σε περίπτωση ύπαρξης ομαδικού είτε ατομικού συμβολαίου προσφέρουμε
απορρόφηση συμμετοχής του ασφαλισμένου στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν,

με απαραίτητη χρήση ταμείου (ΕΟΠΥΥ). (Ισχύει για ένα έτος από την έναρξη της συνεργασίας).
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στα Διαγνωστικά
Κέντρα του HHG
HealthSpot

Σχεδιασμός	ειδικών	check-up
βάσει αναγκών για Στελέχη και Εργαζόμενους Ομαδικών Συμβολαίων

σε προνομιακές τιμές

Ιατρικές Επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 20€

Στις εξής ειδικότητες:

Παθολόγος, Διαβητολόγος, Καρδιολόγος, Πνευμονολόγος, Ενδοκρινολόγος,	

Ορθοπεδικός, Δερματολόγος, Γενικός Χειρουργός, Ογκολόγος, Χειρουργός Μαστού,	

Οφθαλμίατρος.
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50% απορρόφηση συμμετοχής*	
με ανώτατο	όριο	τα

500€, από τα θεραπευτήρια Μητέρα Παίδων	

& Creta	Interclinic.

Σημείωση*
Εξαιρούνται μόνο ιατρικές αμοιβές. Επιπλέον

Για ανασφάλιστους συγγενείς πρώτου βαθμού	
Παρέχεται νοσηλεία με έκπτωση 20% επί του	
Ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

με απαραίτητη προϋπόθεση*:
τη χρήση ΕΟΠΥΥ
τη	μία	διανυκτέρευση	

100% απορρόφηση	
συμμετοχής*
από τα θεραπευτήρια	
Metropolitan Hospital &	
Metropolitan General.

20% απορρόφηση συμμετοχής	με
ανώτατο	όριο	τα

200€, για	περιστατικά	ημερήσιας	νοσηλείας	(ODC)

Εξαιρούνται	χημειοθεραπείες,	ακτινοθεραπείες,	και	

εγχύσεις	φαρμάκων	.
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HomeCare by HHG
Kατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας
Δυνατότητα κατ’οίκον περίθαλψης, από την «HomeCare»,	
άρτια στελεχωμένη από έμπειρο ιατρονοσηλευτικό	
προσωπικό του Ομίλου

σε προνομιακές τιμές

Yπηρεσίες που	παρέχονται:

• Ακτινολογική ΕπίσκεψηΚατ’ Οίκον μέχρι 2 λήψεις

• Ακτινολογική ΕπίσκεψηΚατ’ Οίκον πέραν των 2 λήψεων

• ΗΚΓΝοσηλεία Κατ’ Οίκον

• Αιμοληψία&Μεταφοράδείγματος

•Συλλογήούρωνή άλλων βιολογικών υγρών& παρακολούθηση	

τουασθενή& καταγραφή των ζωτικών σημείων
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HomeCare by HHG
Kατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας
Δυνατότητα κατ’οίκον περίθαλψης, από την «HomeCare»,	
άρτια στελεχωμένη από έμπειρο ιατρονοσηλευτικό	
προσωπικό του Ομίλου

σε προνομιακές τιμές

• ΧορήγησηΦαρμάκουμε Υποδόρια ένεση

• ΧορήγησηΦαρμάκουμε Ενδομυϊκή ένεση

• Χορήγηση ΕισπνεόμενωνΦαρμάκων με δοσομετρητή

• ΧορήγησηΟξυγόνουμε Ρινικό Καθετήρα

• ΧορήγησηΟξυγόνουμε μάσκα

• Ενδοφλέβια ΧορήγησηΟρού

• Ενδοφλέβια ΧορήγησηΦαρμάκων

• Αναρρόφηση Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

• Υποκλυσμός	(Καθαρκτικός, Θεραπευτικός)

• Παρεντερική Σίτιση

• Καθετηριασμός& Πλύσεις Ουροδόχου Κύστεως

• Ατομική Υγιεινή

Yπηρεσίες που	παρέχονται:
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HomeCare by HHG
Kατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας
Δυνατότητα κατ’οίκον περίθαλψης, από την «HomeCare»,	
άρτια στελεχωμένη από έμπειρο ιατρονοσηλευτικό	
προσωπικό του Ομίλου

σε προνομιακές τιμές

•Φροντίδα Στομίων& Εκπαίδευση

• Αλλαγή&Περιποίηση Τραύματος

• Πρόληψη&ΦροντίδαΚατάκλισης

• Περιποίηση Εγκαύματος

• ΕκπαίδευσηΑσθενούς, κατά περίπτωση

• Holter Ρυθμού (24ωρηΚαταγραφήΗΚΓ)

• Holter Πίεσης

(24ωρηΚαταγραφήΑρτηριακήςΠίεσης)

• Φυσικοθεραπευτική Συνεδρία Κατ’ Οίκον

• Ιατρική ΕπίσκεψηΚατ’ Οίκον

Yπηρεσίες που	παρέχονται:
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Μητέρα στο σπίτι
Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας βρίσκεται σε άμεση
& συνεχή επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό σας, ενώ η συνεργασία	
με όλα τα τμήματα του μαιευτηρίου, σας παρέχει
μια ολοκληρωμένη υποστήριξη.

σε προνομιακές τιμές

Yπηρεσίες που	παρέχονται:

• Αιμοληψία καιΜεταφοράΔειγματος

• ΠαρακολούθησηΛεχωίδας και Νεογνού

• Επίσκεψη2ωρηΜαίας

• ΧορήγησηΦαρμάκουμε Υποδόρια Ένεση

• ΧορήγησηΦαρμάκουμε Ενδομυϊκή Ένεση

• ΕκπαίδευσηΛεχωίδας κατάπερίπτωση
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Παροχές εγκυμοσύνης & τοκετού
Η HHG στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια δίνοντας τη δυνατότητα	
στους νέους γονείς 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.

Περιλαμβάνουν τον προγεννητικό	έλεγχο	καθώς	
και τον τοκετό με 3 ημέρες νοσηλείας στοΜΗΤΕΡΑ

Επιλογή δωματίου, Προγεννητικός Έλεγχος& Τοκετός
• 3κλινο δωμάτιο: 2.100 ευρώ
• 2κλινο δωμάτιο: 2.650 ευρώ

• 1κλινο δωμάτιο: 3.800 ευρώ
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ιατρικές αμοιβές.
* Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση ΕΟΠΥΥ.

Ολοκληρωμένα πακέτα προγεννητικού ελέγχου& τοκετού

Προσφέρονται επιπλέον, εντελώς δωρεάν:
• Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων «1 χρόνο υγεία»	
Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις,	
σημαντικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές μη επεμβατικές	
εξετάσεις και χρήση τηλεφωνικού κέντρου όλο το 24ωρο.

• Δωρεάν επίσκεψη από Διαιτολόγο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας	
που προβλέπει: Λήψη διαιτολογικού ιστορικού, Συμβουλές σχετικά	
με τη ρύθμιση του βάρους μετά την εγκυμοσύνη,

Αξιολόγηση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση).
• Δωρεάν υπηρεσία ομορφιάς προσώπου ή σώματος στο Τμήμα	
Αισθητικής Δερματολογίας & Αντιγήρανσης DoCare τουΜΗΤΕΡΑ.
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Υγεία IVF Εμβρυογένεσις
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Η Μονάδα Υγεία IVF, είναι η πλέον σύγχρονη μονάδα	
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα.

Διαθέτει το πλέον προηγμένο εμβρυολογικό εργαστήριο	
στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο,
όπου εφαρμόζονται οι πιο καινοτόμες και εξειδικευμένες
μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Υιοθετεί κάθε νέα τεχνολογία προς όφελος του ασθενή,
με άρτια εξειδικευμένους, και με πολυετή εμπειρία, εμβρυολόγους, οι	
οποίοι έχουν στη διάθεσή τους υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Eιδικά, προνομιακά πακέτα



Επιπλέον	
Υπηρεσίες

«Digital-Clinic»:
Μια ψηφιακή κλινική στο κινητό σας
Η εφαρμογή “Digital Clinic“ απευθύνεται σε ασθενείς που βρίσκονται	
μακριά από νοσοκομείο ή ιατρό, αντιμετωπίζουν

ένα απλό θέμα υγείας ή δεν έχουν τη δυνατότητα και το χρόνο για να	
κλείσουν ραντεβού. Χωρίς αναμονή και χωρίς μετακίνηση, το app	
προσφέρει στον ασθενή τη δυνατότητα να λάβει έγκυρη ιατρική	
εκτίμηση και καθοδήγηση από παθολόγο του Ομίλου ΗΗG, μέσω	
διαλόγου (chat) και αποστολής φωτογραφιών ή αρχείων. Ο διάλογος	
αυτός καταλήγει σε διάγνωση, συνταγογράφηση φαρμακευτικής	
αγωγής ή, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, παραπομπή	
στον κατάλληλο ιατρό
και στις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις.

σε προνομιακή τιμή

Καινοτόμες	
Ψηφιακές	
Υπηρεσίες



Επιπλέον	
Υπηρεσίες

«My-Ygeia»: Ο προσωπικός φάκελος	
του ασθενούς στα χέρια του
Πρωτοπορώντας για άλλη μια φορά, ο Όμιλος HHG δημιούργησε το	
app «My-Ygeia», μια σύγχρονη και δωρεάν εφαρμογή απεικόνισης
των ιατρικών δεδομένων όπου κάθε άτομο μπορεί να έχει πρόσβαση	
στον προσωπικό του φάκελο υγείας που τηρείται στις μονάδες υγείας	
του Ομίλου. Το «My-Ygeia» παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ιατρικό	
αρχείο μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στα	
προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα.

Καινοτόμες	
Ψηφιακές	
Υπηρεσίες



Contact persons HHG:

Metropolitan Hospital:
Έλενα Σκουλούδη
email: insurancecon@metropolitan-hospital.gr
Τηλ.	Επικοινωνίας: 210 4809738, 210 4807246, 6955080001

Metropolitan General:
Μαριάννα Κουτά:
Email: insurancehelpdesk@metropolitan-hospital.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2106502015

Υγεία &Μητέρα:

Μαρίνος Πετρόπουλος
Email: mpetropoulos@hygeia.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 210	6867457

Creta Interclinic:
Σταυρούλα Σκουτέλη	

Email: sskouteli@cic.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 6936942935, 2810371451
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