
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

55€ για αξονική οργάνου 

180€ ειδική τιμή στην Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνονται αμοιβή ιατρού, μέθη και βιοψία) 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εφόσον προκύψει νοσηλεία. 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ

Σμύρνης 36 & Κερασούντος,  Αιγάλεω Τηλ : 210 59 06 611 - 14, Fax: 210 59 01 166 

150€ ειδική τιμή στην Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνονται αμοιβή ιατρού, μέθη και βιοψία) 

Νοσηλεία σε τρίκλινο ή δίκλινο δωμάτιο χωρίς  ταμείο : ΚΕΝ (Τιμές κρατικού τιμοκαταλόγου) 

Καρδιολογικό πακέτο  με 50€ το οποίο περιλαμβάνει :  Triplex καρδιάς, ΗΚΓ, Επίσκεψη  ιατρού 

Γυναικολογικό  πακέτο με 30€ το οποίο περιλαμβάνει :  Υπέρηχο  μαστών, Test  pap, Επίσκεψη ιατρού 

Διαγνωστικές Εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου  

Για όσους έχουν ΕΟΠΥΥ, μηδενική συμμετοχή παραπεμπτικού στα υπέρηχα και αιματολογικά. Για 

Αξονική - Μαγνητική και ενδοσκοπήσεις ισχύει η συμμετοχή 15% του παραπεμπτικού

Δωρεάν ετήσιο Check up το οποίο περιλαμβάνει :  Γενική αίματος, Σάκχαρο, Γενική  ούρων, 

Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Χοληστερόλη 

Απεριόριστες δωρεάν εξετάσεις από παθολόγο, καρδιολόγο, γενικό χειρουργό, γυναικολόγο, 

ορθοπεδικό,  ουρολόγο, γαστρεντερολόγο, πνευμονολόγο, νεφρολόγο, ηπατολόγο 

Νοσηλεία σε  τρίκλινο ή δίκλινο δωμάτιο με  ΕΟΠΥΥ : ΚΕΝ & έκπτωση 25% στη συμμετοχή του ασθενούς 

40€ για επίσκεψη  σε  Ω.Ρ.Λ. , οφθαλμίατρο , ενδοκρινολόγο και νευρολόγο 

300€ για μελέτη ύπνου  

165€ για μαγνητική οργάνου 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κρατικό τιμολόγιο για τις μικροβιολογικές εξετάσεις και ειδικές τιμές για όλες τις υπόλοιπες (υπάρχει 

κατάλογος εξετάσεων στην ιστοσελίδα μας) 

Δωρεάν 10 συνολικά ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού για τις ειδικότητες του Παθολόγου, 

Καρδιολόγου, Χειρουργού, Νεφρολόγου, Ορθοπεδικού, Γαστρεντερολόγου και Πλαστικού Χειρουργού. 

Μετά τις 10 επισκέψεις το κόστος της επίσκεψης είναι 20€

20€ για ιατρικές επισκέψεις ανά ειδικότητα κατόπιν ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της 

Κλινικής για Πνευμονολόγο, Ουρολόγο και Ωτορινολαρυγγολόγο. Στις υπόλοιπες ειδικότητες το κόστος 

διαμορφώνεται στα 40€ ανά επίσκεψη και ανά ειδικότητα κατόπιν ραντεβού.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 65,  Πειραιάς,  Τηλ. : 210 4520604, 210 4520632,  Fax : 210 4520662

Έκπτωση 10% στις ήδη προνομιακές τιμές των προκαθορισμένων πακέτων Check Up (Health1 έως και 

Health12)

ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία τηλεφωνικής επικοινωνίας όλο το 24ωρο με Παθολόγο - Καρδιολόγο – Χειρουργό

Έκπτωση 100% (χωρίς συμμετοχή) σε διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον αυτές γίνουν με χρήση 

ασφαλιστικού δημόσιου ταμείου 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ με έκπτωση 30% στην συμμετοχή του ασφαλισμένου (σε περιπτώσεις χρέωσης και του 

ασφαλιστικού φορέα) ΕΚΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ επί του εκάστοτε τιμολογίου της κλινικής.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ με έκπτωση 40% (σε περιπτώσεις ιδιωτικής νοσηλείας) ΕΚΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ επί 

του εκάστοτε τιμολογίου της κλινικής.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ με κάλυψη έως και 100% στα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης (ατομικά ή ομαδικά) που 

απαιτούν συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Ειδικές τιμές για αισθητικές θεραπείες και επεμβάσεις με εκπτώσεις έως και 50%. Στην ιστοσελίδα 

μας υπάρχει αναλυτικός κατάλογος των θεραπειών με το ενδεικτικό κόστος τους.

Έκπτωση  40% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμολογίου της κλινικής στις μικροεπεμβάσεις όταν δεν 

απαιτείται νοσηλεία στην κλινική (ODC).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑ CHECK UP ΕΤΗΣΙΩΣ (γενική αίματος, ταχύτητα καθίζησης, σάκχαρο, ουρία αίματος, 

ουρικό οξύ, κρεατινίνη, γGT, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, γενική ούρων) 
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Έκπτωση 50% στη συμμετοχή του νοσηλίου για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ. Σε περίπτωση που 

στην ίδια νοσηλεία υπάρχει και 2η πάθηση (ή περισσότερες) τότε υπάρχει σε αυτές έκπτωση 100%.

Έκπτωση 40% για νοσηλείες από ασθενείς χωρίς ασφάλιση ή με ιδιωτική ασφάλεια. Οι τιμές των 

δωματίων έχουν ως εξής : 30€ για τρίκλινο δωμάτιο, 35€ για δίκλινο δωμάτιο, 50€ για μονόκλινο 

δωμάτιο

Δωρεάν μεταφορά ασθενών με το ασθενοφόρο της κλινική μας για νοσηλεία στην κλινική. 

Έκπτωση 30% για οποιαδήποτε μεταφορά με το ασθενοφόρο της κλινικής.

Δωρεάν ετήσιο προκαθορισμένο πακέτο εξετάσεων το οποίο περιλαμβάνει : Γενική αίματος, Γενική 

ούρων, Τ.Κ.Ε., Ηλεκτροκαρδιογράφημα  

Απεριόριστες επισκέψεις και εξετάσεις από τους γιατρούς της κλινικής μόνο με 15€. Σε περίπτωση που 

προκύψει ανάγκη για εξετάσεις οι οποίες θα γίνουν στην κλινική τότε η επίσκεψη είναι εντελώς 

Δωρεάν.
Ειδικές τιμές σε πακέτα Check Up της κλινικής ( έκπτωση έως 30% στις ήδη προνομιακές τιμές των 

προκαθορισμένων πακέτων ). Αναλυτικά οι τιμές των Check Up καθπως και οι εξετάσεις που 

συμπεριλαμβάνονται θα βρείτε στην ιστοσελίδα της κάρτας μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε όλες τις εξετάσεις ήτοι, Μικροβιολογικές, Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ορμονολογικές, Ακτινολογικές, 

υπερηχογραφήματα, Triplex, Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία με τιμές Κρατικού 

Τιμολογίου (Τιμές Δημοσίου)

Δωρεάν ετήσιο check up για άνδρες (μια φορά τον χρόνο) το οποίο περιλαμβάνει : P.S.A. προστάτου, 

Γενική Αίματος, Ουρία Αίματος, Σάκχαρον Αίματος, Ουρικό Οξύ Αίματος, Χοληστερίνη Αίματος, 

Κρεατινίνη Αίματος, γGT Αίματος.
Δωρεάν ετήσιο check up για γυναίκες (μια φορά τον χρόνο) το οποίο περιλαμβάνει : Test PAP (Test 

Παπανικολάου), Μαστογραφία (Κλασικός Μαστογράφος), Γενική Αίματος, Χοληστερίνη Αίματος.

Απεριόριστες Δωρεάν επισκέψεις στους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων της κλινικής όλο τον χρόνο 

ήτοι, Παθολογικό, Χειρουργικό, Καρδιολογικό, Ορθοπαιδικό, Ουρολογικό, Νεφρολογικό και 

Οφθαλμολογικό. Όλες οι επισκέψεις θα γίνονται με ραντεβού πλην των εκτάκτων περιπτώσεων.

Σε περίπτωση Νοσηλείας υπάρχει έκπτωση 20% επί των τιμών της κλινικής πλην των φαρμάκων που 

θα χρεώνονται στην χονδρική τιμή +3% βάση του νόμου. Οι τιμές χρέωσης για το ΒΑ δίκλινο είναι 80€ 

και για το μονόκλινο 100€ και στις τιμές αυτές θα ισχύει η παραπάνω έκπτωση. Στην περίπτωση που ο 

κάτοχος της κάρτας κάνει χρήση του ασφαλιστικού του ταμείου τότε θα έχει έκπτωση 20% επί της 

συμμετοχής του ΚΕΝ.

Σε περίπτωση χειρουργείων υπάρχουν ειδικά εκπτωτικά πακέτα τα οποία θα ισχύουν για τους 

κατόχους της κάρτας και θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Έκπτωση 30% σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις με μέγιστο το κρατικό τιμολόγιο. Η ίδια έκπτωση 

ισχύει και στο 15% συμμετοχή των ασφαλισμένων των ταμείων. 

Ειδικές τιμές : 12€ για Test PAP,  90€ για triplex αγγείων, 74€ για triplex αγγείων άνω – κάτω άκρων, 

37€ για triplex αρτηριών άνω – κάτω άκρων, 52,50€ για triplex καρωτίδων, 38,50€ για triplex νεφρικών 

αρτηριών, 38,50€ για triplex κοιλιακής αορτής, 52,50€ για triplex καρδιάς, 38,50€ για Μέτρηση Οστικής 

Πυκνότητας, 21€ για υπέρηχο σώματος, 21€ για υπέρηχο μαλακών μορίων 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ" 

Πελοπίδα 19, Περιστέρι,  Τηλ. : 210 5735311 - 4, Fax : 210 5711531 

Μονάδα τεχνητού νεφρού : 210 5782300

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" Κ. ΤΣΑΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Αρκαδίου & Αγίας Λαύρας 16, Αιγάλεω 

Τηλ. : 210 5981260,  210 5904922, 210 5904931, Fax : 210 5983957 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νοσηλεία με έκπτωση έως και 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

Χειρουργικές επεμβάσεις με έκπτωση έως και 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

CITY CLINIC 

Χαρ. Τρικούπη 104, Αθήνα 

Τηλ : 210 36 30 333 κα Κοντοπάνου Γεωργία (εργάσιμες ημέρες και ώρες),  

Τηλ : 210 36 30 036, Fax: 210 36 30 016 

Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη σε Παθολόγο, Νεφρολόγο, Χειρουργό, Γυναικολόγο και Καρδιολόγο. Για τις 

επόμενες επισκέψεις η χρέωση θα είναι 20€. 

24ωρη κάλυψη από Παθολόγο για επίσκεψη εντός της κλινικής.
Ειδικές τιμές για αισθητικές θεραπείες με εκπτώσεις έως και 50%. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει 

αναλυτικός κατάλογος των θεραπειών με το ενδεικτικό κόστος τους.

Δωρεάν για Νεφροπαθείς ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών ταμείων όλες οι μικροβιολογικές 

και ακτινολογικές εξετάσεις και παρακολούθηση όλο το 24ωρο από Νεφρολόγο, Παθολόγο, 

Καρδιολόγο, Αγγειοχειρουργό και Γενικό Χειρουργό

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Κρατικό τιμολόγιο για τις μικροβιολογικές 

εξετάσεις και ειδικές τιμές για όλες τις υπόλοιπες) 

Δωρεάν Ετήσιος βασικός αιματολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει : Γενική Αίματος, Σάκχαρο, 

Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια και Δωρεάν 1 ακτινογραφία ετησίως 

Νοσηλεία με χρέωση κρατικού τιμολογίου ή Δωρεάν εάν γίνει χρήση του ασφαλιστικού φορέα.

Νοσηλεία σε μονόκλινα ή δίκλινα LUX ΔΩΜΑΤΙΑ με έκπτωση 30% επί του τιμολογίου της κλινικής

Ειδική Προσφορά με 1.750€ για πλήρες πακέτο γυναικολογικής παρακολούθησης και τοκετού στο 

μαιευτήριο Λητώ. Το πακέτο περιλαμβάνει τις μηνιαίες εξετάσεις από τον ιατρό, τις εξετάσεις κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, την αμοιβή της κλινικής και την αμοιβή του ιατρού

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 

Ι. Δροσοπούλου 24, Κυψέλη, Αθήνα,  Τηλ. : 210 8236721 - 3, 210 8224562, 210 8821910

Fax : 210 8234831

Τιμές κρατικού τιμολογίου σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις

Έκπτωση 100% (χωρίς συμμετοχή) σε διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον αυτές γίνουν με χρήση 

ασφαλιστικού δημόσιου ταμείου

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εφόσον προκύψει νοσηλεία. 

Μεταφορά με ασθενοφόρα με 50€ για Αθήνα και προάστια και 70€ για Πειραιά και προάστια

Δωρεάν μεταφορά με ΙΧ και ασθενοφόρα σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Δωρεάν ένα check up ετησίως το οποίο περιλαμβάνει : Γενική αίματος, ουρία αίματος, χοληστερίνη, 

κρεατινίνη, ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ειδική τιμή 10€ για ιατρικές επισκέψεις στις παρακάτω εδικότητες : Παθολόγος, Καρδιολόγος, 

Γαστρεντερολόγος, Πνευμονολόγος, Νεφρολόγος, Χειρουργός, Ορθοπαιδικός.

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΚΥΨΕΛΗΣ 



  •  Εκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (αρχική τιμή 100€, τελική τιμή με την κάρτα μας 70€) για ένα πλήρη οφθαλμολογικό 

έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει : Πλήρες ιστορικό, Κερατομετρία, Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Τονομέτρηση, Εξέταση στην σχισμοειδή 

λυχνία, Μέτρηση με Ocular Response Analyser (Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς), Πλήρη μελέτη βυθού οφθαλμού 

(οπτικό νεύρο, Ωχρά Κηλίδα, Περιφέρεια), Διάθλαση & Συνταγογράφηση γυαλιών

  •  Εκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις επόμενες επισκέψεις

  •  Εκπτωση 30% σε όλες τις παρακλινικές εξετάσεις. Αναλυτικός κατάλογος των εξετάσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

  •  Εκπτωση 10% σε όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις όπως καταρράκτη, γλαύκωμα, διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού, 

υπερμετρωπίας, κ.α.

  •  Εκπτωση 20%-40% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου σε συνεργασία με το οπτικό κατάστημα excellens που εδρεύει στο ίδιο κτίριο με 

το Athens Vision στην Καλλιθέα.

  •  24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο για ιατρική εκτίμηση πιθανών οφθαλμολογικών προβλημάτων

ATHENS EYE HOSPITAL - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Λεωφόρος Θηβών 155, Περιστέρι 

Τηλ.: 210 57 17 711 - 12, Fax : 210 57 17 713

  •  ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 30€ για την οφθαλμολογική εξέταση η οποία περιλαμβάνει τις εξης πράξεις-εξετάσεις : Έλεγχος πίεσης οφθαλμού, 

Διάθλαση Κερατομετρία, Έλεγχος  χρωματικής αντίληψης, Τονομέτρηση, Εξέταση με σχισμοειδή λυχνία, Μέτρηση οπτικής οξύτητας.

  •  ΕΚΠΤΩΣΗ 33% σε όλες τις εξετάσεις.

  •  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για οφθαλμολογικές επεμβάσεις με δικαίωμα χρήσης του κρατικού ταμείου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις χρεώσεις μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας

ATHENS VISION ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  -  ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Λεωφόρος Συγγρού 328 - 330,  Καλλιθέα

Τηλ.: 210 95 95 215,  Fax : 210 95 15 120

ATHENS VISION ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  -  ΜΑΡΟΥΣΙ

Λεωφ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος,  Μαρούσι,  Τηλ.: 210 61 25 325,  Fax : 210 61 22 570

ATHENS EYE HOSPITAL - ΓΛΥΦΑΔΑ 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 45 & Κολοκοτρώνη 35, Γλυφάδα 

Τηλ.: 210 96 97 000, 210 96 47 790, Fax : 210 96 97 001

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -  ΙΑΤΡΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ 
Κανάρη 1 & Ελ. Βενιζέλου, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105698634, 6972552144 
20€  για Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς, 20€ για Υπερηχογράφημα Τραχήλου, 20€ για Υπερηχογράφημα Όσχεου, 20€ για 
Υπερηχογράφημα  Μήτρας-Ωοθηκών-Σαλπίγγων, 20€ για Υπερηχογράφημα μεμονωμένου ενός οργάνου (π.χ. ήπατος ή νεφρών), 20€ 
για Υπερηχογράφημα Μαλακών μορίων ( ανά  περιοχή),  25€  για Υπερηχογράφημα Μαστών, 25€  για Υπερηχογράφημα Νεφρών – 
Ουροδόχου Κύστης – Προστάτη, 30€ για Υπερηχογράφημα  Ήπατος – Χοληφόρων – Χοληδόχου Κύστης - Πάγκρέας – Σπλήνας,  40€  
για Υπερηχογράφημα Άνω Κοιλίας και Κάτω Κοιλίας, 40€  για Triplex Αρτηριών Άνω Άκρων, 40€  για Triplex Φλεβών Άνω Άκρων, 40€  
για Triplex Κοιλιακής Αορτής, 40€ για Triplex Λαγονίων Αρτηριών, 40€ για Triplex Αρτηριών Κάτω Άκρων, 40€ για Triplex Οσχέου, 50€ για 
Triplex Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών, 50€ για Triplex  Νεφρικών Αρτηριών, 50€ για Triplex Φλεβών Κάτω Άκρων 
 

ΗΧΩ – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ,  Ακτινολογικό Εργαστήριο  

Πλάτωνος 20 & Κύπρου, Πλατεία Αγίων Αναργύρων, Αγιοι Ανάργυροι,  Τηλ. : 210 2610706, 210 2634666  
Κρατικό Τιμολόγιο σε όλες τις εξετάσεις εκτός από τις παρακάτω στις οποίες ισχύουν ειδικές τιμές. 10€ για ψηφιακή ακτινογραφία, 40€ 
για ψηφιακή μαστογραφία σε μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας GIOTTO IMS, 20€ για πανοραμική οδόντων, 20€ για κεφαλομετρική 
ακτινογραφία, 40€ για μέτρηση οστικής πυκνότητας, 50€ ανά εξέταση για triplex αγγείων 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι. ΣΑΛΒΑΡΑ  
Λεωφ. Παπάγου 78, Άγιος Δημήτριος,  Τηλ. : 210 97 50 016,  210 97 37 090  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου. Εάν το συνολικό ποσό των εξετάσεων είναι άνω των 100€ τότε θα δοθεί επιπλέον 
έκπτωση 10% στο σύνολο του ποσού.  40% έκπτωση για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις.  
 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  -  Μικροβιολογικό Εργαστήριο  
Πανόρμου16, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 210 6447340, 6972 246486  
15% έκπτωση επί των τιμών του κρατικού τιμολογίου για όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις  
 

LIFE CHECK ΑΘΗΝΩΝ  
Λ. Βασ. Σοφίας 8, Αθήνα (Πλησίον Μετρό Συντάγματος),  Τηλ. : 210 7255844, 210 7210000, Fax : 210 7255849  
Τιμές κρατικού τιμολογίου σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις. 15€ για PSA (προστατικό αντιγόνο).  10€ για ειδικές εξετάσεις αλλεργίας 
με την μέθοδο Cap.  60€ για βασικό αιματολογικό check up το οποίο περιλαμβάνει : Γενική αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική ούρων, Σάκχαρο, 
Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Λιπίδια, Αθηρωματικός Δείκτης, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, γGT, 
Λευκώματα Ολικά, Αλβουμίνες, Σφαιρίνες, Αλκαλική Φωσφατάση (ALP), LDH, CPK, CPK-MB, Ασβέστιο, Σίδηρος, Κάλιο, Νάτριο, 
Μαγνήσιο, Φώσφορος).  15€ η πρώτη επίσκεψη και 25€ κάθε επόμενη σε Παθολόγο και Καρδιολόγο. 20€ η πρώτη επίσκεψη και 25€ 
κάθε επόμενη σε Ενδοκρινολόγο. 25€ η επίσκεψη σε Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Χειρουργό, Ορθοπαιδικό, Νευρολόγο, Διαιτολόγο, 
Ογκολόγο, Ψυχίατρο και Αιματολόγο 
 

ΒΙΟΓΝΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  -  Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
Λομβάρδου 130 & Γκύζη 12, Αθήνα, Γκύζη,  Τηλ. : 210 6422744,  6973277859 
Τιμές κρατικού τιμολογίου για όλες τις εξετάσεις που καλύπτονται από το ΦΕΚ. 30€ για Check up Ενηλίκων 1 το οποίο περιλαμβάνει : 
Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL & LDL, Τριγλυκερίδια, Ολικά Λιπίδια, Αθηρωματικός Δείκτης 
55€ για Check up Ενηλίκων 2 το οποίο περιλαμβάνει : Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL & 
LDL, Τριγλυκερίδια, Ολικά Λιπίδια, Αθηρωματικός Δείκτης, Τρανσαμινάσες (Sgot-Sgpt), γGT, Αλκαλική Φωσφατάση, Γ. Ούρων.  
57€ για Check up Παιδιών το οποίο περιλαμβάνει : Γενική Αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη, ASTO, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL & LDL, 
Τριγλυκερίδια, Τρανσαμινάσες, γGT, Αλκαλική Φωσφατάση 
Ειδικές Τιμές για πακέτα εξετάσεων τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. 
 

ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ  
Μιχαλακοπούλου 146, Αθήνα, Γουδί,  Τηλ. : 210 7774000,  Fax : 210 7775383  
Τιμές κρατικού τιμολογίου για τις μικροβιολογικές εξετάσεις καθώς και για τα υπερηχοτομογραφήματα.  Για τις εξετάσεις που δεν 
αναφέρονται παρακάτω ή που δεν περιλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο και γίνονται μόνο ιδιωτικά παρέχεται έκπτωση 30%. 
Ψηφιακή Ακτινογραφία έκαστη λήψη : 10€, Πανοραμική Οδόντων : 15€, Κεφαλομετρική : 20€, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας για κάθε 
σημείο : 30€, Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς : 20€, Ψηφιακή Μαστογραφία CR (ψηφιοποιημένη) : 30€, Υπερηχογράφημα μαστών : 20€, 
Ψηφιακή Μαστογραφία CR (ψηφιοποιημένη) και μαζί υπερηχογράφημα μαστών  : 40€, Test PAP : 20€, Υπερηχογράφημα ενδοκολπικό : 
30€, Triplex Καρδιάς : 50€, Test Κοπώσεως : 30€, Αξονική Τομογραφία : 50€, Μαγνητική Τομογραφία : 190€, Παρακέντηση Θυρεοειδούς 
(FNA) : 120€  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
Βορείου Ηπείρου 8-10, Αθήνα, Κολωνός, Τηλ. : 210 5151908, 6973 383842 
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 10% έκπτωση στις εξετάσεις που δεν καλύπτονται από το κρατικό τιμολόγιο  
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ  
Υμητού 277-279 & Hλιουπόλεως, Αθήνα, Μετς,  Τηλ. : 2107523011   
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 40% έκπτωση για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις, 50€ για ψηφιακή μαστογραφία 
και Δωρεάν υπέρηχος μαστών, 60€ για ασύρματο τεστ κοπώσεως, 60€ για holter ρυθμού 12 επαφών,  45€ για Τ3, Τ4, TSH, Αnti-TPO  
και Δωρεάν Υπέρηχος θυρεοειδούς, 52€ για μέτρηση οστικής πυκνότητας ενός σημείου και Δωρεάν το δεύτερο σημείο, 180€ για 
μαγνητική τομογραφία, 60€ για αξονική τομογραφία, 60€ για triplex φλεβών, 45€ για triplex αρτηριών Δωρεάν Ασθενοφόρο για 
Μαγνητική Τομογραφία (Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Άλιμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βάρκιζα, 
Βουλιαγμένη)  
 

LIFE CHECK ΨΥΧΙΚΟΥ  
Λ. Μεσογείων 163, Αθήνα, Νέο Ψυχικό (Πλησίον Μετρό Κατεχάκης),  Τηλ. : 210 6997766, Fax : 210 6997765  
Τιμές κρατικού τιμολογίου σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις. 15€ για PSA (προστατικό αντιγόνο).  10€ για ειδικές εξετάσεις αλλεργίας 
με την μέθοδο Cap.  60€ για βασικό αιματολογικό check up το οποίο περιλαμβάνει : Γενική αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική ούρων, Σάκχαρο, 
Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Λιπίδια, Αθηρωματικός Δείκτης, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, γGT, 
Λευκώματα Ολικά, Αλβουμίνες, Σφαιρίνες, Αλκαλική Φωσφατάση (ALP), LDH, CPK, CPK-MB, Ασβέστιο, Σίδηρος, Κάλιο, Νάτριο, 
Μαγνήσιο, Φώσφορος).  15€ η πρώτη επίσκεψη και 25€ κάθε επόμενη σε Παθολόγο και Καρδιολόγο. 20€ η πρώτη επίσκεψη και 25€ 
κάθε επόμενη σε Ενδοκρινολόγο. 25€ η επίσκεψη σε Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Χειρουργό, Ορθοπαιδικό, Νευρολόγο και Διαιτολόγο 
 

ΗΧΩ – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ,  Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων & Βιοπαθολογίας Ιωάννη Σαμαρά  

Ηλία Ηλιού 95, Αθήνα, Νέος Κόσμος (Πλατεία ΙΚΑ), Τηλ. : 210 9021320  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 20% έκπτωση για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις. Δωρεάν μέτρηση σακχάρου, 
Δωρεάν μέτρηση χοληστερίνης  
 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ  -  ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Λευκωσίας 49-53, Αθήνα (πλησίον Πλατείας Αμερικής),  Τηλ. : 2108650457 

Τιμές κρατικού τιμολογίου για μικροβιολογικές εξετάσεις. 50€ για Αξονική Τομογραφία. 50€ για μέτρηση Οστικής Πυκνότητας. 20€ για 
Υπέρηχο Μαστών. 20€ για Υπέρηχο Θυρεοειδούς. 20€ για Υπέρηχο Προστάτη. 50€ για Ψηφιακή Μαστογραφία. 20€ για Ψηφιακή 
Ακτινογραφία Θώρακος. 15€ για TEST PAP. Εξωτερική αιμοληψία με επιβάρυνση 5€ στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών, Πατησίων 
και Κυψέλης. Ειδικές τιμές για κατ’ οίκον ακτινογραφίες, υπέρηχους και Triplex (Αναλυτικός κατάλογος όλων των εξετάσεων υπάρχει 
στην ιστοσελίδα μας). 20€ για κλινική εξέταση σε Παθολόγο. 40€ για κλινική εξέταση σε Καρδιολόγο, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο, 
Χειρουργό, Ενδοκρινολόγο, ορθοπεδικό, Ρευματολόγο, Νευρολόγο. 70€ για επίσκεψη κατ οίκον όλων των ειδικοτήτων στις περιοχές 
εντός του δακτυλίου. 40€ για ασθενοφόρο στις περιοχές εντός του δακτυλίου (σε άλλες περιοχές κατόπιν συνεννοήσεως) 
 

ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Πατούσα 4, Αθήνα, Πλατεία Κάνιγγος, Τηλ. : 2103816470, 2103823441 

Τιμές κρατικού τιμολογίου για μικροβιολογικές εξετάσεις, για υπερηχοτομογραφήματα και για έγχρωμα υπερηχοτομογραφήματα 
αγγείων. Έκπτωση 50% στην συμμετοχή για διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον αυτές γίνουν με χρήση ασφαλιστικού δημόσιου ταμείου.  
30€ για Ενδοκολπικό Υπερηχοτομογράφημα. 10€ για Εκάστη λήψη για ψηφιακή Ακτινογραφία. 30€ για Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 
(για κάθε σημείο). 15€ για Ακτινογραφία Οδόντων Πανοραμική Ψηφιακή. 20€ για Κεφαλομετρική. 80€ για Ενδοφλέβια Πυελογραφία 
30€ για Ψηφιακή Μαστογραφία CR (ψηφιοποιημένη). 30€ για U/S Μαστών. 50€ για Έγχρωμο Υπερηχοτομογράφημα Καρδιάς. 45€ για 
Τεστ Κόπωσης. 40€ για HOLTER Ρυθμού – Πίεσης. 50€ για Triplex Καρδιάς. 20€ για Τεστ Pap. 50€ για Αξονική Τομογραφία. 160€ για 
Μαγνητική Τομογραφία. 150€ για Αξονική Αγγειογραφία. 40€ για Triplex Αρτηριών. 80€ για Triplex Αρτηριών – Φλεβών. 20€ για U/S 
Θυροειδούς. 45€ για Τ3, Τ4, TSH, Anti-TPO & Δωρεάν U/S θυροειδούς. 80€ για Παρακέντηση Θυροειδούς (FNA) (συμπεριλαμβανομένης 
της κυτταρολογικής εξέτασης & για παρακέντηση ενός όζου). Έκπτωση 30% για τις εξετάσεις που δεν αναφέρονται στο Κρατικό 
Τιμολόγιο και γίνονται ιδιωτικά. Δωρεάν ασθενοφόρο για Μαγνητική Τομογραφία σε άτομα που αδυνατούν να μεταφερθούν λόγω 
πιστοποιημένων προβλημάτων υγείας ( Αναλυτικά οι περιοχές που καλύπτονται υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας). 15€ για αιμοληψίες 
κατ’όικον & παράδοση στο Πολϋιατρείο κατόπιν ραντεβού. Ειδικές τιμές για check-up οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην 
ιστοσελίδα μας 
 

BIOCARE ΑΛΙΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ  
Βουλιαγμένης 562, Άλιμος,  Τηλ. : 210 99 49 562  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, Προνομιακές τιμές για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις  
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ  
Λ. Μαραθώνος 70, Άνοιξη, Τηλ. : 210 8004888,  210 8004889  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, Εκπτωση 30% για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις. Αναλυτικός τιμοκατάλογος 
εξετάσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα της κάρτας μας  
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΕ  
Λεωφόρος Αθηνών 26 & Τσέβα, Αχαρναί,  Τηλ. : 210 2400007,  Fax : 210 2402200  
Μικροβιολογικές Εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 40€ για Triplex Καρδιάς, 40€ για Triplex Αρτηριών, 40€ για Triplex Φλεβών, 
20€ για Check – Up Ενηλίκων (Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Ολικά 
Λιπίδια, SGOT, SGPT και γ-GT),  5€ για Check – Up Παιδικό (Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη),  27€ για Check – Up 
Θυρεοειδούς (TSH, T3, T4 & Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς και Τραχήλου),  63€ για Check – Up Καρδιολογικό (Δοκιμασίας Κόπωσης 
και Triplex Καρδιάς),  45€ για Check – Up Οστεοπόρωσης (Μ.Ο.Π. ΟΜΣΣ ή Ισχίου, καθώς και Ασβέστιο, Φώσφορο, Παραθορμόνη, 
ΥδροξυβιταμίνηD3),  60€ για Check – Up Προγεννητικού Ελέγχου.  Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις ισχύει ο Ιδιωτικός Τιμοκατάλογος 
με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.  
 

Θ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
Αριστοτέλους 182, Αχαρναί,  Τηλ. : 210 2400531, 210 2463166  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου,   Προνομιακές τιμές για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις  
 

ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  
Γούναρη 168, Γλυφάδα,  Τηλ. : 210 9600918,  Fax : 210 9600918    
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου,  10% έκπτωση για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις. 30€ για check up που 
περιλαμβάνει γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, HDL-LDL, γGT, τρανσαμινάσεις. 40€ 
για Τ3+Τ4+ΤSH, 10€ για υπέρηχο θυροειδούς, 45€ για Τεστ ΠΑΠ, 60€ για ενδοκολπικό υπέρηχο, 20€ για υπερηχογράφημα μαστών, 18€ 
για καρδιογράφημα, 25€ για Holter πίεσης, 35€ για υπέρηχο άνω κοιλίας, 35€ για υπέρηχο κάτω κοιλίας, 45€ για μέτρηση οστικής μάζας, 
25€ για triplex καρωτίδων, 25€  για triplex αορτικού τόξου, 45€  για triplex καρδιάς, 100€ για triplex φλεβών και αρτηριών.  
 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Λ. Βουλιαγμένης 19 & Μεσσήνης, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109639404 , Fax : 2109639408  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 40% έκπτωση για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις, 50€ για ψηφιακή μαστογραφία & 
Δωρεάν υπέρηχος μαστών, 60€ για ασύρματο τεστ κοπώσεως, 60€ για holter ρυθμού 12 επαφών,  45€ για Τ3, Τ4, TSH, Αnti-TPO & 
Δωρεάν Υπέρηχος θυρεοειδούς, 52€ για μέτρηση οστικής πυκνότητας ενός σημείου & Δωρεάν το δεύτερο σημείο, 180€ για μαγνητική 
τομογραφία, 60€ για αξονική τομογραφία, 60€ για triplex φλεβών, 45€ για triplex αρτηριών. Δωρεάν Ασθενοφόρο για Μαγνητική 
Τομογραφία (Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Άλιμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη)  
 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Λεωφ. Κωνσταντίνου Αθανάτου 38, Άνω Γλυφάδα,  Τηλ. : 210 9603313, 6980592299 
Κρατικό τιμολόγιο σε όλες τις εξετάσεις. 30€ για βασικό check-up το οποίο περιλαμβάνει : Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Νάτριο, Κάλιο, 
Ασβέστιο, Γλυκόζη, Ουρία, Ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, Χοληστερόλη ολική, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, 
SGPT, γGT, Αλκαλική φωσφατάση, Γενική ούρων, Αθηρωματικός Δείκτης, Σίδηρος. 40€ για check-up γυναικών άνω των 50 το οποίο 
περιλαμβάνει : Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Νάτριο, Κάλιο, Ασβέστιο, Γλυκόζη, Ουρία, ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, Χοληστερόλη ολική, Χοληστερόλη 
HDL, Χοληστερόλη LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γGT, Αλκαλική φωσφατάση, Γενική ούρων, Αθηρωματικός Δείκτης, Σίδηρος, Ε2 
οιστραδιόλη, FSH. 45€ για check-up ανδρών άνω των 50 το οποίο περιλαμβάνει : Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Νάτριο, Κάλιο, Ασβέστιο, Γλυκόζη, 
Ουρία, ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, Χοληστερόλη ολική, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γGT, Αλκαλική 
φωσφατάση, Γενική ούρων, Αθηρωματικός Δείκτης, Σίδηρος, PSA. 25€ για παιδιατρικό check-up το οποίο περιλαμβάνει : Γενική 
Αίματος, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερόλη ολική, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, Γενική 
ούρων, Σίδηρος, Φεριτίνη.  Ειδικές τιμές για περισσότερα πακέτα check-up θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Αιμοληψίες κατ' οίκον με 
ειδικές χρεώσεις κατόπιν συνεννόησης με το ιατρείο 
 

BIOCARE MEDICAL CENTER  
Δουσμάνη 24, Γλυφάδα,  Τηλ. : 210 89 81 624 - 7  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, Προνομιακές τιμές για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις  
 

ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
Εθν. Αντιστάσεως & Χατζοπούλου 1-3, Δραπετσώνα,  Τηλ. : 210 4082500,  Fax : 210 4082301 
Κρατικό Τιμολόγιο σε όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις. Ειδικές τιμές στις παρακάτω εξετάσεις :  30€ για ψηφιοποιημένη 
μαστογραφία, 20€ για μέτρηση οστικής πυκνότητας, 40€ για triplex καρδιάς ενηλίκων, 55€ για triplex καρδιάς παιδιών από ειδικευμένο 
παιδοκαρδιολόγο, 40€ για τεστ κοπώσεως, 50€ για triplex φλεβών, 40€ για triplex αρτηριών, 80€ για triplex αρτηριών και φλεβών. Σε 
όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις έκπτωση 20%  
 

ΙΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
Ιασωνίδου 54Β, Ελληνικό,  Τηλ. : 210 9607600, Fax : 210 9640650,  Site : www.iama.com.gr  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, Προνομιακές τιμές για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις  
 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
Κανάρη 31, Ηλιούπολη,  Τηλ. : 2109932864, 6973494681 
Τιμές κρατικού τιμολογίου σε όλες τις εξετάσεις. Κατ' οίκον αιμοληψία με επιβάρυνση 7€ 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

LIFE CHECK ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
Λεωφ. Πρωτόπαππα 13-15, Ηλιούπολη (1

ος
 όροφος), Τηλ. : 210 9941126,  Fax : 210 9940997  

Τιμές κρατικού τιμολογίου σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις. 15€ για PSA (προστατικό αντιγόνο).  10€ για ειδικές εξετάσεις αλλεργίας 
με την μέθοδο Cap.  60€ για βασικό αιματολογικό check up το οποίο περιλαμβάνει : Γενική αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική ούρων, Σάκχαρο, 
Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Λιπίδια, Αθηρωματικός Δείκτης, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, γGT, 
Λευκώματα Ολικά, Αλβουμίνες, Σφαιρίνες, Αλκαλική Φωσφατάση (ALP), LDH, CPK, CPK-MB, Ασβέστιο, Σίδηρος, Κάλιο, Νάτριο, 
Μαγνήσιο, Φώσφορος).  15€ η πρώτη επίσκεψη και 25€ κάθε επόμενη σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ενδοκρινολόγο, Γυναικολόγο, 
Ουρολόγο, Χειρουργό, Ορθοπαιδικό, Νευρολόγο και Διαιτολόγο 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΥΧΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  -  Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
Πετρουπόλεως 22, Ίλιον, Τηλ. : 2102692892, 6937449153 
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου. Για αιμοληψία κατ οίκον η επιβάρυνση είναι 15€ 
 

ΙΑΤΡΙKH ΠΡOΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Ε.  
Ελευθερίου Βενιζέλου 135 - 137, Καλλιθέα,  Τηλ. : 210 95 30 620, 210 95 30 622,  Fax : 210 95 30 621 
Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 5% πλέον του κρατικού τιμολογίου, 35% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμολογίου στις υπόλοιπες 
εξετάσεις 50€ για Ψηφιακή μαστογραφία και Δωρεάν Test Pap,  23€ για Υπέρηχο Νεφρών – Ουροδόχου Κύστης - Προστάτη & PSA. 
Ειδικές προσφορές σε πακέτα εξετάσεων αναφέρονται στην ιστοσελίδα της κάρτας μας 
 

ΡΕΟΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ  
Ελ. Βενιζέλου 309, Καλλιθέα, Τηλ.: 210 94 12 140, Fax : 210 7408250  
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 85€ πρώτου διαγνωστικού & θεραπευτικού ελέγχου. Η προσφορά περιλαμβάνει : Ρεοκαρδιογραφική εξέταση για την 
λεπτομερή μέτρηση της καρδιακής λειτουργίας, Ιατρική εξέταση η οποία περιέχει : Ιστορικό, λεπτομερής φυσική εξέταση, αναίμακτη 
παλιμική οξυμετρία, ειδικές μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, ανάλυση ρεογραφικής εξέτασης, επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας από 
τον ιατρό Γραμματικόπουλο Κων/νο, Ψηφιακό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και ρυθμογράφημα  
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 15€ για την ΡΕΟΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ με την οποία κάνουμε διάγνωση της φλεβικής ανεπάρκειας και του 
βαθμού της και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αγωγής. Επιπλέον προσφορά 30% σε όλες τις εξετάσεις 
(Ρεοκαρδιογραφία, Ρεοδακτυλογραφία, Ρεοεγκεφαλογραφία, Ρεοαγγειογραφία άνω άκρων, Ρεοαγγειογραφία κάτω άκρων)  
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ   
Λεωφόρος Δημοκρατίας 57-59, Κερατσίνι,  Τηλ. : 210 4001010,  Fax : 210 4000350   
Μικροβιολογικές Εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 40€ για Triplex Καρδιάς, 40€ για Triplex Αρτηριών, 40€ για Triplex Φλεβών, 
20€ για Check – Up Ενηλίκων (Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Ολικά 
Λιπίδια, SGOT, SGPT και γ-GT),  5€ για Check – Up Παιδικό (Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη),  27€ για Check – Up 
Θυρεοειδούς (TSH, T3, T4 & Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς και Τραχήλου),  63€ για Check – Up Καρδιολογικό (Δοκιμασίας Κόπωσης 
και Triplex Καρδιάς),  45€ για Check – Up Οστεοπόρωσης (Μ.Ο.Π. ΟΜΣΣ ή Ισχίου, καθώς και Ασβέστιο, Φώσφορο, Παραθορμόνη, 
ΥδροξυβιταμίνηD3),  60€ για Check – Up Προγεννητικού Ελέγχου.  Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις ισχύει ο Ιδιωτικός Τιμοκατάλογος 
με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.  
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  -  Μικροβιολογικό Εργαστήριο  
Μιλτιάδη Μαλακάση 26, Κερατσίνι,  Τηλ. : 210 4320203  
Έκπτωση 10% επί των τιμών του Κρατικού Τιμολογίου σε όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου και του 
προγεννετικού ελέγχου  
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΠΕ  
Λεωφόρος Δημοκρατίας 48, Κερατσίνι,  Τηλ. : 210 4014333,  Fax : 210 4000350  
Μικροβιολογικές Εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 40€ για Triplex Καρδιάς, 40€ για Triplex Αρτηριών, 40€ για Triplex Φλεβών, 
20€ για Check – Up Ενηλίκων (Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Ολικά 
Λιπίδια, SGOT, SGPT και γ-GT),  5€ για Check – Up Παιδικό (Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη),  27€ για Check – Up 
Θυρεοειδούς (TSH, T3, T4 & Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς και Τραχήλου),  63€ για Check – Up Καρδιολογικό (Δοκιμασίας Κόπωσης 
και Triplex Καρδιάς),  45€ για Check – Up Οστεοπόρωσης (Μ.Ο.Π. ΟΜΣΣ ή Ισχίου, καθώς και Ασβέστιο, Φώσφορο, Παραθορμόνη, 
ΥδροξυβιταμίνηD3),  60€ για Check – Up Προγεννητικού Ελέγχου.  Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις ισχύει ο Ιδιωτικός Τιμοκατάλογος 
με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.  
 

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  -  ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Χαριλάου Τρικούπη 197 & Σειρηνών, Κηφισιά (1

ος
 όροφος),  Τηλ. : 2108075448, 6936662273 

Τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) για όλες τις εξετάσεις εκτός των προσφορών ή μεμονωμένες. Εκπτωση 50% στις εξετάσεις που δεν 
καλύπτει το κρατικό τιμολόγιο. Δωρεάν ετήσιο check-up που περιλαμβάνει: Ht (αιματοκρίτης), Σάκχαρο (εκτίμηση σακχαρώδους 
Διαβήτη), Ουρία - Κρεατινίνη (εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας), χοληστερίνη ολική (λιπιδαιμικός έλεγχος). Δωρεάν πλήρης ηλεκτρονικός 
φάκελος - δυνατότητα web-online αποτελεσμάτων. 20€ για check-up διαβήτη που περιλαμβάνει : Σάκχαρο, HbA1c - Γλυκοζυλιωμένη 
Αιμοσφαιρίνη, Καμπύλη Σακχάρου. 60€ για check-up Θυρεοειδή που περιλαμβάνει : Τ3 - Τ4 - ΤSH, Υπέρηχος Θυρεοειδούς, Εργαστηριακή 
εκτίμηση Θυρεοειδικής λειτουργίας από Ενδοκρινολόγο-Διαβητολόγο. 30€ για εργαστηριακό έλεγχο θυρεοειδούς ο οποίος 
περιλαμβάνει : Τ3 - Τ4 - ΤSH, ANTI-TG, ANTI-TPO. 55€ για check-up πλήρη ελέγχου του προστάτη που περιλαμβάνει : PSA, Free PSA, 
Ratio, Υπέρηχος προστάτη. 15€ για εργαστηριακό έλεγχο προστάτη (PSA). 15€ για Τriplex καρωτίδων ή Triplex φλεβών κάτω άκρων.   



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

30€ για Υπέρηχο Ανω - Κάτω κοιλίας. 25€ για Τest-PAP, Thin prep. 65€ για πλήρη γυναικολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει : Τest-PAP, 
Καλλιέργεια κολπικού υγρού, Υπέρηχος μαστών, Υπέρηχος έσω-γεννητικών οργάνων. Με επιβάρυνση 10€ (συνολική τιμή 75€) θα γίνει 
και κλινική εξέταση από Γυναικολόγο. 145€ για πλήρη προγεννητικό έλεγχο που περιλαμβάνει : Ομάδα αίματος, Γενική αίματος, Γενική 
ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Σίδηρος, Φερριτίνη, Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης - "Στίγμα", Αντισώματα Τοξοπλάσματος, 
Αντισώματα Κυτταρομεγαλοιού, ΗBsAg, HIV I,II, Anti-HCV, VDRL, Καλλιέργεια κολπικού υγρού αερόβια / αναερόβια, Μικροσκοπική 
εξέταση κολπικού επιχρίσματος - Χλαμύδια, Μυκόπλασμα, Ουρεόπλασμα. 145€ για Test Τροφικής Δυσανεξίας. 25€ για επίσκεψη σε 
Παθολόγο, Ουρολόγο και Χειρουργό, 30€ για επίσκεψη σε Πνευμονολόγο, 40€ για επίσκεψη σε Ενδοκρινολόγο 
 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΥΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Δ. Διαμαντίδη 25, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 210 4950570, 210 4973772,  Fax : 210 4950282  
Τιμές Κρατικού Τιμολογίου σε όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις όπου υπάρχει τιμή ΦΕΚ. Σε όλες τις υπόλοιπες έκπτωση 30% επί του 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.  40% έκπτωση επί της ιδιωτικής τιμής για ψηφιακή ακτινογραφία,  20% έκπτωση επί της τιμής του 
κρατικού τιμολογίου για triplex,  20% έκπτωση επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου για μέτρηση οστικής μάζας και Δωρεάν μια 
μέτρηση οστικής μάζας σε δεύτερο σημείο,  35€ για ψηφιακή μαστογραφία,  20€ για ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία,  130€ για 
απλό προγεννητικό έλεγχο  
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΕ  
Αριστείδου & Γκινοσάτη, Κορωπί,  Τηλ. : 210 6628600,  Fax : 210 6620660  
Μικροβιολογικές Εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 40€ για Triplex Καρδιάς, 40€ για Triplex Αρτηριών, 40€ για Triplex Φλεβών, 
20€ για Check – Up Ενηλίκων (Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Ολικά 
Λιπίδια, SGOT, SGPT και γ-GT),  5€ για Check – Up Παιδικό (Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη),  27€ για Check – Up 
Θυρεοειδούς (TSH, T3, T4 & Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς και Τραχήλου),  63€ για Check – Up Καρδιολογικό (Δοκιμασίας Κόπωσης 
και Triplex Καρδιάς),  45€ για Check – Up Οστεοπόρωσης (Μ.Ο.Π. ΟΜΣΣ ή Ισχίου, καθώς και Ασβέστιο, Φώσφορο, Παραθορμόνη, 
ΥδροξυβιταμίνηD3),  60€ για Check – Up Προγεννητικού Ελέγχου.  Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις ισχύει ο Ιδιωτικός Τιμοκατάλογος 
με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.  
 

MEDLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΕ  
Ηροδότου 31, Μαρούσι,  Τηλ. : 210 8053176, Fax : 210 6124883  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου,  Έκπτωση 30% για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις Ειδικές τιμές για εξειδικευμένες 
εξετάσεις 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΕ  
Στρατηγού Ρόκκα 95, Μάνδρα Αττικής,  Τηλ. : 210 5551051  
Έκπτωση 20% στις τιμές κρατικού τιμολογίου για όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις και τους υπερήχους. Έκπτωση 100% (χωρίς 
συμμετοχή) σε διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον αυτές γίνουν με χρήση ασφαλιστικού δημόσιου ταμείου. 10€ για συνταγογράφηση 
εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο διαγνωστικό εργαστήριο. 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Λεωφόρος Κηφισίας 116, Μαρούσι,  Τηλ. : 2108021097, 2106121060, 2106121061 

Κρατικό τιμολόγιο για όλες τις Μικροβιολογικές εξετάσεις. 160€ για Μαγνητική Τομογραφία*, 60€ για Αξονική Τομογραφία*, 60€ για 
Ψηφιακή Μαστογραφία, 10€ η κάθε λήψη για Ψηφιακή Ακτινογραφία, Έκπτωση 40% στα Υπερηχογραφήματα, 65€ για Triplex καρδιάς, 
32€ για Μέτρηση Οστικής Μάζας, 20€ για Πανοραμική, 30€ για Ενδοκολπικό Υπερηχογράφημα, 20% έκπτωση για θεραπείες αισθητικής 
ιατρικής (αποτρίχωση, κυτταρίτιδα).  * Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται η τιμή του σκιαγραφικού, σε περίπτωση που κριθεί 
αναγκαία η χορήγησή του. 
 

LIFE CHECK ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  
Λ. Δημοκρατίας 8, Μελίσσια, Τηλ. : 210 8048318,  Fax : 210 8048318  
Τιμές κρατικού τιμολογίου σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις. 15€ για PSA (προστατικό αντιγόνο).  10€ για ειδικές εξετάσεις αλλεργίας 
με την μέθοδο Cap.  60€ για βασικό αιματολογικό check up το οποίο περιλαμβάνει : Γενική αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική ούρων, Σάκχαρο, 
Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Λιπίδια, Αθηρωματικός Δείκτης, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, γGT, 
Λευκώματα Ολικά, Αλβουμίνες, Σφαιρίνες, Αλκαλική Φωσφατάση (ALP), LDH, CPK, CPK-MB, Ασβέστιο, Σίδηρος, Κάλιο, Νάτριο, 
Μαγνήσιο, Φώσφορος). 
 

ΕΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΝ  
Τατοίου 1 & Αναγεννήσεως, Μεταμόρφωση, Τηλ. : 210 2810300, 210 2810500, 6978 024834,  Fax : 210 2810051  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου εκτός από Μαστογραφία, Test PAP, Πανοραμικές και Κεφαλομετρικές που 
ισχύουν οι ήδη χαμηλές τιμές του κέντρου. 30% έως 40% έκπτωση στις εξετάσεις που δεν καλύπτονται από το κρατικό τιμολόγιο.  
10€ επιβάρυνση για κατ' οίκον αιμοληψία στις περιοχές : Μεταμόρφωση, Νεα Ιωνία, Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια, νέο Ηράκλειο 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕ 
Αλέκου Παναγούλη 50, Νέα Ιωνία,  Τηλ. : 210 2712536, 210 2712424 
Έκπτωση 20% στις τιμές κρατικού τιμολογίου για όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις και τους υπερήχους. Έκπτωση 100% (χωρίς 
συμμετοχή) σε διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον αυτές γίνουν με χρήση ασφαλιστικού δημόσιου ταμείου. 10€ για συνταγογράφηση 
εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο διαγνωστικό εργαστήριο. 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

MEDICAL ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Δαμιανού 2, Νέα Μάκρη,  Τηλ. : 22940 99990,  22940 99997,  6937 444 945  
Εκπτωση 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο του κέντρου εκτός από τις παρακάτω εξετάσεις. 40€ για triplex φλεβών.  10€ για υπέρηχο 
θυρεοειδούς. 15€ για PSA. 40€ για triplex καρδιάς. 60€ για αξονική τομογραφία ενός οργάνου. 20€ για υπέρηχο νεφρών, προστάτου και 
εσωγεννητικών οργάνων. 10€ για γενική αίματος, Fe, Φερριτίνη. 50€ για check-up το οποίο περιλαμβάνει : γενική αίματος, ΤΚΕ, Σάκχαρο, 
Ουρία, κρεατίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Αθηρωματικός Δείκτης, Ολικά λιπίδια, SGOT - SGPT, γGT, 
Γενική ούρων και Δωρεάν Υπέρηχος άνω κοιλίας. 
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
Πέτρου Ράλλη 216, Νίκαια,  Τηλ. : 210 49 77 778, 210 49 75 775, 210 49 50 322,  Fax : 210 49 45 815  
Αιματολογικές εξετάσεις με τιμές Κρατικού Τιμολογίου. Έκπτωση 40% σε όλες τις υπόλοιπες Αιματολογικές εξετάσεις εκτός ΦΕΚ. 50€ 
για πακέτο check-up (Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Τριγλυκερίδια, Κρεατινίνη, SGOT, SGTP, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, 
Σίδηρος και Γενική ούρων). 50€ για πακέτο θυρεοειδούς (T3, T4, TSH & U/S Θυρεοειδούς). Test PAP με 15€, Test PAP & Μαστογραφία με 
40€, Ψηφοποιημένη Μαστογραφία με 30€, Test Κοπώσεως με 40€, Triplex Καρδιάς με 40€, Holter Ρυθμού με 40€, Triplex Φλεβών με 
50€, Triplex Αρτηριών με 40€, Triplex Φλεβών & Αρτηριών με 90€, Υπέρηχα Σώματος & Ακτινογραφίες με έκπτωση 30%, ΗΜΓραφήματα 
κάθε άκρο με 15€, ΗΕΓ με 25€, ΗΕΓ με Χαρτογράφηση με 40€, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας με 15€, Δωρεάν αιμοληψία κατ’ οίκον σε 
άτομα με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα  
 

ΜΑΡΙΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΝΙΑΣ  
Ιωνίας 61, Νίκαια,  Τηλ. : 210 4256116 - 7, Fax : 210 4256117  
Αιματολογικές εξετάσεις με τιμές Κρατικού Τιμολογίου. Έκπτωση 40% σε όλες τις υπόλοιπες Αιματολογικές εξετάσεις εκτός ΦΕΚ. 50€ 
για πακέτο check-up (Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Τριγλυκερίδια, Κρεατινίνη, SGOT, SGTP, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, 
Σίδηρος και Γενική ούρων). 50€ για πακέτο θυρεοειδούς (T3, T4, TSH & U/S Θυρεοειδούς). Δωρεάν αιμοληψία κατ’ οίκον σε άτομα με 
αναπηρία ή κινητικά προβλήματα  
 

Α. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 2-4, Νέα Ερυθραία,  Τηλ. : 210 8000273, 210 6203886, 210 6206633  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, Έκπτωση 30% για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις. Αναλυτικός τιμοκατάλογος 
εξετάσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα της κάρτας μας  
 

ΕΡΕΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ  
Κολοκοτρώνη 74-76, Πειραιάς,  Τηλ. : 210 4225035 - 7, Fax : 2104225038  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου,  Προνομιακές τιμές για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις Πακέτο Θυρεοειδούς με 
60€ (Τ3 + Τ4 + TSH + ΑΘΑ-TG + ΑΘΑ-TPO + U/S Θυρεοειδούς),  Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας & Μαστογραφία με 65€, Μαστογραφία & 
Υπερηχογράφημα Μαστών με 50€   ( Στα 3 παραπάνω πακέτα Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ ή PSA )  
Check-up με 29€ το οποίο περιλαμβάνει Γενική αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Τριγλυκερίδια, Χοληστερόλη, HDL-LDL, Τ.Κ.Ε. 
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας με 35€, Υπέρηχος Θυρεοειδή με 15€, Υπέρηχος Μαστών με 20€, Μαστογραφία με 30€, Κολπικό 
Υπερηχογράφημα με 25€  ( Στις 5 παραπάνω ειδικές τιμές εξετάσεων Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ ή PSA )  
Τεστ ΠΑΠ με 15€, Triplex καρδιάς με 60€, Triplex φλεβών κάτω άκρων με 60€, PSA, Free PSA, Ratio & U/S προστάτη με 70€  
 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  
Καραίσκου 114-116, Πειραιάς,  Τηλ. : 210 4297828, 210 4297829  
Τιμές κρατικού τιμολογίου για μικροβιολογικές εξετάσεις, για υπερηχοτομογραφήματα και για έγχρωμα υπερηχοτομογραφήματα 
αγγείων, 35€ για ενδοκολπικό υπερηχοτομογράφημα, 40€ για μέτρηση οστικής πυκνότητας για κάθε σημείο, 10€ έκαστη λήψη για 
ψηφιακή ακτινογραφία, 15€ για ακτινογραφία οδόντων πανοραμική ψηφιακή, 70€ για ακτινογραφία στομάχου, 80€ για βαριούχο 
υποκλυσμό, 80€ για ενδοφλέβια πυελογραφία, 30€ για ψηφιακή μαστογραφία, 50€ για έγχρωμο υπερηχοτομογράφημα καρδιάς, 50€ 
για τεστ κοπώσεως, 50€ για HOLTER ρυθμού - πιέσεως, 21€ για Test Pap, 60€ έκαστη για αξονική τομογραφία, 180€ έκαστη για 
μαγνητική τομογραφία, 250€ για αξονική στεφανιογραφία, 200€ για αξονική κολονοσκόπηση, 150€ έκαστη για αξονική αγγειογραφία, 
80€ για παρακέντηση θυρεοειδούς (συμπεριλαμβανομένης της κυτταρολογικής εξέτασης και για παρακέντηση ενός όζου), για όλες τις 
ειδικές εξετάσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω ή τις εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο και γίνονται μόνο 
ιδιωτικά, ισχύει έκπτωση 20%  
 

ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Πειραιάς,  Τηλ. : 210 4222335,  Fax : 210 4119475  
Τιμές κρατικού τιμολογίου για τις μικροβιολογικές εξετάσεις καθώς και για τα υπερηχοτομογραφήματα.  Για τις εξετάσεις που δεν 
αναφέρονται παρακάτω ή που δεν περιλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο και γίνονται μόνο ιδιωτικά παρέχεται έκπτωση 30%. 
Ψηφιακή Ακτινογραφία έκαστη λήψη : 10€, Πανοραμική Οδόντων : 15€, Κεφαλομετρική : 20€, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας για κάθε 
σημείο : 30€, Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς : 20€, Ψηφιακή Μαστογραφία CR (ψηφιοποιημένη) : 30€, Υπερηχογράφημα μαστών : 20€, 
Ψηφιοποιημένη Μαστογραφία CR και μαζί υπερηχογράφημα μαστών : 40€, Test PAP : 20€, Υπερηχογράφημα ενδοκολπικό : 30€, Triplex 
Καρδιάς : 50€, Test Κοπώσεως : 30€, Αξονική Τομογραφία : 50€, Μαγνητική Τομογραφία : 190€, Παρακέντηση Θυρεοειδούς (FNA) : 120€  
 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕ  
Λεωφόρος Ειρήνης 67, Πέραμα,  Τηλ. : 210 4020056,  Fax : 210 4020046  
Μικροβιολογικές Εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 40€ για Triplex Καρδιάς, 40€ για Triplex Αρτηριών, 40€ για Triplex Φλεβών, 
20€ για Check – Up Ενηλίκων (Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Ολικά 
Λιπίδια, SGOT, SGPT και γ-GT),  5€ για Check – Up Παιδικό (Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη),  27€ για Check – Up 
Θυρεοειδούς (TSH, T3, T4 & Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς και Τραχήλου),  63€ για Check – Up Καρδιολογικό (Δοκιμασίας Κόπωσης 
και Triplex Καρδιάς),  45€ για Check – Up Οστεοπόρωσης (Μ.Ο.Π. ΟΜΣΣ ή Ισχίου, καθώς και Ασβέστιο, Φώσφορο, Παραθορμόνη, 
ΥδροξυβιταμίνηD3),  60€ για Check – Up Προγεννητικού Ελέγχου.  Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις ισχύει ο Ιδιωτικός Τιμοκατάλογος 
με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.  
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΒΙΚΥ ΑΤΣΑΛΗ - ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ 
Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 52 (είσοδος από Μεσολογγίου), Περιστέρι,  Τηλ. : 2105766227, 6973216835 
15% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου σε όλες τις εξετάσεις. Ενδεικτικές τιμές για ενήλικες : 25€ για υπερηχογράφημα 
θυρεοειδούς, 40€ για υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας ανδρών, 40€ για υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας γυναικών, 40€ για 
triplex καρδιάς, 85€ για triplex αρτηριών - φλεβών κάτω άκρων, 40€ για triplex αρτηριών κάτω άκρων, 50€ για triplex φλεβών κάτω 
άκρων, 50€ για triplex καρωτίδων – σπονδυλικών. Ενδεικτικές τιμές για παιδιά : 40€ για υπερηχογράφημα ισχίων, 50€ για 
υπερηχογράφημα εγκεφάλου, 25€ για υπερηχογράφημα ΝΟΚ, 50€ για υπερηχογράφημα άνω – κάτω κοιλίας, 30€ για υπερηχογράφημα 
τραχήλου, 50€ για υπερηχογράφημα γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης, 50€ για υπερηχογράφημα οσχέου παίδων, 30€ για 
υπερηχογράφημα μαλακών μορίων (μυοσκελετικό), 30€ για υπερηχογράφημα νωτιαίου μυελού (μέχρι 3 μηνών) για εντυπώματα 
 

ΣΕΡΓΙΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Πιερίας 57 & Τζων Κέννεντυ, Περιστέρι,  Τηλ. : 210 5723323,  6974736863 
Τιμές κρατικού τιμολογίου για όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ                                       ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
25ης Μαρτίου 79 (Πλατεία Πετρούπολης), Πετρούπολη                Πλούτωνος 7-9, Πετρούπολη  
Τηλ. : 210 5058788 - 9, 210 5053700                               Τηλ. : 210 5052300 - 3, 210 5029700  
Τιμές Κρατικού Τιμολογίου σε όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις όπου υπάρχει τιμή ΦΕΚ. Σε όλες τις υπόλοιπες έκπτωση 30% επί του 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, Δωρεάν εξωτερικές αιμοληψίες σε όλη την Αττική, Δωρεάν η 1η Επίσκεψη σε Γυναικολόγο & σε Παθολόγο, 
Δωρεάν η 1η επίσκεψη στον Οδοντίατρο + φθορίωση. 40€ για check up ρύθμισης σωματικού βάρους (Γενική αίματος, Σάκχαρο, 
Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, TSH μαζί με εξέταση & οδηγίες διατροφής από διαβητολόγο), 60€ για 
γαστροσκόπηση. 60€ για κολονοσκόπηση. Επιπλέον : 30€ για μέθη και 30€ για βιοψία, 50€ για triplex καρδιάς & test κοπώσεως, 30€ για 
έλεγχο αναιμίας (Γενική αίματος, Σίδηρος, φεριττίνη, Β12, φυλλικό οξύ), 30€ για triplex αγγείων (φλεβών-αρτηριών άνω-κάτω άκρων), 
καρωτίδων, κοιλιακής αορτής, νεφρικών αρτηριών, καρδιάς ανά όργανο, 50€ για αξονική τομογραφία & dental scan ανά σημείο 
απεικόνισης, 40€ για ψηφιακή μαστογραφία, 10€ για ακτινογραφία, 6€ για υπερηχογράφημα ανά όργανο, 40€ για πελματογράφημα  
 

MEDICAL ΡΑΦΗΝΑΣ 
Φλέμινγκ & Αφροδίτης 1, Ραφήνα, Τηλ. : 22940 26477,  22940 26407  
Εκπτωση 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο του κέντρου εκτός από τις παρακάτω εξετάσεις. 40€ για triplex φλεβών.  10€ για υπέρηχο 
θυρεοειδούς. 15€ για PSA. 40€ για triplex καρδιάς. 30€ για ψηφιακή μαστογραφία. 20€ για πανοραμική δοντιών. 140€ για μαγνητική 
τομογραφία. 20€ για υπέρηχο νεφρών, προστάτου και εσωγεννητικών οργάνων. 10€ για γενική αίματος, Fe, Φερριτίνη. 50€ για check-up 
το οποίο περιλαμβάνει : γενική αίματος, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, κρεατίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, 
Αθηρωματικός Δείκτης, Ολικά λιπίδια, SGOT - SGPT, γGT, Γενική ούρων και Δωρεάν Υπέρηχος άνω κοιλίας. 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
Ζωοδόχου Πηγής 24, Σαλαμίνα, Τηλ. : 210 4658800 , Fax : 210 4658803  
Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, Προνομιακές τιμές για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις  
 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 

Χρ. Μπέκα 90, Σπάτα,  Τηλ. : 210 6635435, 210 6635436 
Έκπτωση 20% στις τιμές κρατικού τιμολογίου για τα τμήματα : Μικροβιολογικό, αιματολογικό, ανοσολογικό, βιοχημικό, ουρολογικό. 8€ 
για υπέρηχο ενός οργάνου. 20€ για υπέρηχο άνω κοιλίας. 20€ για υπέρηχο κάτω κοιλίας. 30€ για υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας. 25€ για 
υπέρηχο ενδοκολπικό. 15€ για υπέρηχο μαστών. 10€ για υπέρηχο θυρεοειδούς. 30€ για triplex καρωτίδων. 25€ για triplex νεφρικών 
αρτηριών. 60€ για triplex φλεβών – αρτηριών. 35€ για triplex καρδιάς. 30€ για test κοπώσεως. 55€ για holter ρυθμού. 25€ για Τεστ PAP. 
30€ για Καλλιέργεια κολπικού. 10€ για Ακτινογραφίες. 20€ για ψηφιοποιημένη μαστογραφία. 40€ για σπειρομέτρηση. 60€ για αυχενική 
διαφάνεια. 100€ για Β-επιπέδου. 110€ για PAP A. 100€ για γαστροσκόπηση. 100€ για κολονοσκόπηση. 100€ για διερεύνηση 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. 20€ για πανοραμική ψηφιοποιημένη. 60€ για ηλεκτρομυογράφημα. 10€ για ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση. 70€ το μήνα για σύσφιξη σώματος. 250€ το μήνα για θεραπεία κυτταρίτιδας. 180€ για τέστ δυσανεξίας με το οποίο 
μπορείτε να βρείτε τις κρυφές σας αλλεργίες για να αδυνατίσετε και να αποκτήσετε υγεία. Sensitive Imago : Μάθετε τα πάντα για την 
υγεία σας, τωρινά και μελλοντικά με την συσκευή των αστροναυτών, επιτυχία 100%. Κόστος : 70€. Αδυνατίστε έξυπνα, επιστημονικά, 
υγιεινά και αποτελεσματικά με Επαναπρογραμματισμό Υποσυνείδητου. Κόστος : 80€ τον πρώτο μήνα, 40€ τους επόμενους. 
Ειδικές τιμές για πακέτα check-up και διαφόρων εξετάσεων / θεραπειών τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. 
Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη σε Παθολόγο και 15€ η κάθε επόμενη, 25€ για επίσκεψη σε Ορθοπεδικό, 25€ για επίσκεψη σε 
Πνευμονολόγο, 25€ για επίσκεψη σε Ω.Ρ.Λ., 35€ για επίσκεψη σε Ρευματολόγο, 20€ για επίσκεψη σε Ψυχολόγο, 30€ για επίσκεψη σε 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ουρολόγο, 30€ για επίσκεψη σε Νευρολόγο, 20€ για επίσκεψη σε Δερματολόγο, 25€ για επίσκεψη σε Καρδιολόγο, 20€ για επίσκεψη σε 
Γυναικολόγο, 25€ για επίσκεψη σε Γαστρεντερολόγο, 30€ για επίσκεψη σε Ενδοκρινολόγο, 25€ για επίσκεψη σε Χειρουργό, 40€ για 
επίσκεψη σε Αγγειοχειρουργό, 20€ για επίσκεψη βελονισμού, 20€ για επίσκεψη αδυνατίσματος. 
 

ΣΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 66, Ταύρος,  Τηλ. : 210 3470443,  6976433071 
Τιμές κρατικού τιμολογίου για όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις 
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαιδαρίου 118-120, Χαιδάρι,  Τηλ. : 210 5323400,  Fax : 210 5326023  
Μικροβιολογικές Εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου, 40€ για Triplex Καρδιάς, 40€ για Triplex Αρτηριών, 40€ για Triplex Φλεβών, 
20€ για Check – Up Ενηλίκων (Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Ολικά 
Λιπίδια, SGOT, SGPT και γ-GT),  5€ για Check – Up Παιδικό (Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη),  27€ για Check – Up 
Θυρεοειδούς (TSH, T3, T4 & Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς και Τραχήλου),  63€ για Check – Up Καρδιολογικό (Δοκιμασίας Κόπωσης 
και Triplex Καρδιάς),  45€ για Check – Up Οστεοπόρωσης (Μ.Ο.Π. ΟΜΣΣ ή Ισχίου, καθώς και Ασβέστιο, Φώσφορο, Παραθορμόνη, 
ΥδροξυβιταμίνηD3),  60€ για Check – Up Προγεννητικού Ελέγχου.  Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις ισχύει ο Ιδιωτικός Τιμοκατάλογος 
με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.  
 

MEDISPA Α.ΠΑΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  
25ης Μαρτίου 12, Χαλάνδρι,  Τηλ. : 210 6815637, Fax : 210 6124883  
Φωτοδυναμική θεραπεία με 25€,  Θεραπεία σώματος με 32€,  Θεραπεία σώματος LDG με 25€, Θεραπεία προσώπου με προϊόντα με 
29€,  Βαθύς καθαρισμός προσώπου με θεραπεία με 50€  
 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΘΕΙΤΗ ΖΩΗ  
Πλάτωνος 1, Πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι,  Τηλ. : 210 6826282, Fax : 210 6826282 
Τιμές κρατικού τιμολογίου σε όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις. 35% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμολογίου για εξετάσεις που δεν 
περιέχονται στο κρατικό τιμολόγιο. Δωρεάν μία γενική εξέταση ούρων με κάθε εξέταση. 35€ για ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας, 25€ 
για καλλιέργεια κολπικού υγρού απλή, 25€ για καλλιέργεια κολπικού υγρού πλήρης, 25€ για PSA (έλεγχος προστάτη), 15€ για Free PSA 
(έλεγχος προστάτη), 20€ για απλό έλεγχο θυρεοειδούς, 28€ για έλεγχο θυρεοειδούς με αντισώματα, 40€ για έλεγχο σεξουαλικώς 
μεταδιδομένων νοσημάτων, 25€ για έλεγχο αναιμίας, 45€ για έλεγχο οστεοπόρωσης. Αναλυτικά οι εξετάσεις που περιλαμβάνουν τα 
παραπάνω check-up υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Δωρεάν αιμοληψία κατ΄οίκον στις περιοχές Χαλάνδρι και Βριλήσσια.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ,  ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ  
Αθανασίου Διάκου 1, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105614396, 6977273385  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 110€ για κολονοσκόπηση, 80€ για γαστροσκόπηση, Δωρεάν η χορήγηση 
μέθης στις διαγνωστικές εξετάσεις.  
  

ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Μ. Αλεξάνδρου161 & Ελ. Βενιζέλου, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105691553, 6944642194  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 20% έκπτωση επί των ιατρικών πράξεων   
  

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Ελ. Βενιζέλου 55, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105450454, 6936666262  
30€ για εξέταση στο ιατρείο  
  

ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ 
Ελ. Βενιζέλου 126 & Κανάρη 3, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105690394, 6944541077 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση στο ιατρείο μαζί με πλήρη ωτορινολαρυγγολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει ακοόγραμμα, 
τυμπανόγραμμα, ενδοσκόπηση ρινός και λάρυγγα, δωρεάν επανεξέταση, 20% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού σε χειρουργικές 
επεμβάσεις (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό) 
 

ΜΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Μεσογείων 421Α,  Αγία Παρασκευή ,  Τηλ. : 2106000244  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30% έκπτωση για  εκτέλεση ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων (για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
 

ΚΑΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    -   ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Θηβών 116 , Άγιος Ιωάννης Ρέντη ,  Τηλ. : 2104928477, 6944514154 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ’ οίκον, 1000€ για προστατεκτομή Laser/Tur-is  , 800€ για  Tur-bt κύστης, 900€ για  
λιθοτριψία, 600€ για τοποθέτηση Pig-Tail, 450€ για  περιτομή, 600€ για κιρσοκήλη, 250€ για χαλινό,  1600€ για ριζική 
προστατεκτομή, 1600€ για ριζική νεφρεκτομή  . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό. 
 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λ. Χελμού 19,  Άγιος Στέφανος,  Τηλ. : 2106033250, 6948082529  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30% έκπτωση για εκτέλεση ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων (για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
  

ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ   -  ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Σεμιτέλου 6, Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής),  Τηλ. : 2107215984, 2107711312, 6932372949  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 70€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 5€ για φωτοπληθυσμογραφικό έλεγχο αρτηριών – φλεβών άκρων,  
5€ για μέτρηση αρτηριακής σκλήρυνσης, 5€για καταγραφή με Doppler της ροής και των παραμέτρων στην αρτηρία, 15€ για 
συνταγογράφηση για αγγειακές παθήσεις, 20% έκπτωση για αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις (για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
  

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Σ. Μερκούρη 39 (περιοχή Hilton), Αθήνα,  Τηλ. : 2107242769, 6944698161  
20€ για εξέταση στο ιατρείο.  40€ για Triplex καρδιάς και ανιούσας αορτής, 40€ για Holter ρυθμού, 40€ για Holter Πίεσης. Δωρεάν 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα με όλες τις επισκέψεις και εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω ειδικού score της esc  
  

ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΧΑΡΗΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
28ης Οκτωβρίου 141 (Πρώην Πατησίων), Αθήνα,  Τηλ. : 2108676252, 6944146969  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 10€ για συνταγογράφηση, 40€ για ενδαρθρική έγχυση , 50€ για 
τοποθέτηση γύψου, 50% έκπτωση για χειρουργικές επεμβάσεις (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
  

ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ  
Κηφισίας 69, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2106929125, 6944510021 
20€ για εξέταση στο ιατρείο,  2€ για  κάθε τεστ δερμοαντίδρασης δια νυγμού, για όσους κάνουν 40  τεστ αλλεργίας 10 τεστ δώρο  
  

ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Κηφισίας & Λασκαρίδου 1, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2106993151, 6945870854  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 120€ για κολονοσκόπηση, 90€ για γαστροσκόπηση, 30€ για τεστ αναπνοής, 
10€ για συνταγογράφηση φαρμάκων, δωρεάν η χορήγηση μέθης στις διαγνωστικές εξετάσεις και η λήψη clc τεστ  
  

ΑΔΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Ε. Λάμψα 11, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2106985498, 6944453044  
60€ για επίσκεψη στο ιατρείο (πλήρης εξέταση), 30€ για διακολπικό υπερηχογράφημα, 20€ για εξέταση thinprep, 50€ για 
κολποσκόπηση, Δωρεάν εξέταση μαστού, Δωρεάν εκτίμηση ιατρικών εξετάσεων  
  
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφόρος Κηφισίας 38, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2130232548, 6944373779  
40€ για γυναικολογική εξέταση (Ιστορικό, κλινική εξέταση, έλεγχος μαστών, υπερηχογράφημα), 10€ για TestPap, 20€ για κυτταρολογία 
υγρής φάσης (ThinPrep), 50€ για κολποσκόπηση (Η λήψη βιοψιών επιβαρύνεται με 30€), 40€ για μαιευτική επίσκεψη (Προγεννητικός 
έλεγχος, κλινική εξέταση, υπερηχ. ανάπτυξης εμβρύου), 20€ για καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας, Δωρεάν συμβουλές σε προβλήματα 
ενδοκρινολογίας, υπογονιμότητας και διαταραχών εμμηνόπαυσης  
  

ΔΟΥΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ  
Πανόρμου 8 & Αμαλιάδος 2, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2106448608, 6976793870  
30€ για εξέταση στο ιατρείο  
 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Πανόρμου 26-28, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2130275777, 6945720314  
30€ για εξέταση στο ιατρείο με ηλεκτροκαρδιογράφημα,50€ για επίσκεψη κατ΄οίκον με ηλεκτροκαρδιογράφημα, 40€ για επίσκεψη μαζί 
με ηλεκτροκαρδιογράφημα & υπέρηχο καρδιάς, 30€ για υπέρηχο καρδιάς, 40€ για Holter ρυθμού, 80€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον με 
ηλεκτροκαρδιογράφημα & υπέρηχο καρδιάς,60€ για κατ΄ οίκον υπέρηχο, 10€ για συνταγογράφηση ανά βιβλιάριο  
  

ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 217, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2106410064  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον,  30% έκπτωση σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων, Δωρεάν έλεγχος 
σκολίωσης ανηλίκου συγγενών των μελών  
  

ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφόρος Κηφισίας 18, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2107519000, 6996001000  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο,  20€ για ενδαρθρική έγχυση , 20€ για αφαίρεση ραμμάτων και επιδέσεις  
  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 148, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2106422411  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 10€ για  συνταγογραφία ΕΟΠΥΥ χωρίς εξέταση ,  10€ η επανεξέταση μέσα σε έναν μήνα  
 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Κηφισίας 58, Αθήνα, Αμπελόκηποι,   Τηλ. : 2106983302, 6944209663 
20€ για εξέταση στο ιατρείο , 40€ για εξέταση κατ' οίκον, 10€ για συνταγογράφηση, Δωρεάν η επανεξέταση στο ιατρείο  
  

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Αλεξάνδρας 100, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2106422210  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, δωρεάν ακουόγραμμα δωρεάν τυμπανόγραμμα 
 

ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  - ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 201, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 211 0194618, 6945773077 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο.  40€ για επίσκεψη κατ' οίκον. 500€ για αδενοτομή – αμυγδαλεκτομή. 1.000€ για ενδοσκοπική 
διαφραγματοπλαστική. 1.500€ για ολική θυρεοειδεκτομή. Ειδικές τιμές και σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης με 
τον ιατρό. Στην τιμή της επίσκεψης στο ιατρείο μπορούν να γίνουν οι παρακάτω εξετάσεις, εφόσον κριθούν απαραίτητες από τον ιατρό, 
χωρίς επιπλέον χρέωση : Ρινοσκόπηση, Λαρυγγοσκόπηση, Ωτοσκόπηση, Εξέταση φάρυγγα, Ενδοσκόπηση ρινός - φάρυγγα – λάρυγγα, 
Ακοομετρία, Τυμπανομετρία, Καθαρισμός αυτιών, Έλεγχος ζάλης – ισορροπίας 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Βλαστού 26 & Νεϊγύ , Αθήνα, Άνω Πατήσια,  Τηλ. : 2130245141, 6909795229 
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο 
 

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Πατησίων 343, Αθήνα, Ανω Πατήσια,  Τηλ. : 2102280808  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 60€ για εξέταση κατ' οίκον στην ευρύτερη περιοχή   
  

ΖΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ   
Προβελεγγίου 10 και Μαρκορά, Αθήνα, Άνω Πατήσια,  Τηλ. : 2102231247, 6944552662  
40€ για διαβητολογική εξέταση ,30€ για  παθολογική επίσκεψη. Δωρεάν χορήγηση διαιτολογίου.  
  

ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91, Αθήνα, Γκύζη, Τηλ. : 2106427746  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 10€ για μελέτη φωνής, 10€ για εξέταση ρινομανομετρίας (δυνατότητα μέτρησης ρινικής αναπνοής), 20€ 
για προκλητά ακουστικά δυναμικά, 40€ για ηλεκτρονυσταγμογράφημα (έλεγχος ιλίγγου), Δωρεάν ακοόγραμμα, Δωρεάν 
τυμπανόγραμμα, Δωρεάν ενδοσκόπηση ρινός και λάρυγγα  
 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Γ. Σισίνη 5, Αθήνα, Ιλίσια, Τηλ. : 2107230837, 6974785044 
Δωρεάν  η κλινική εξέταση στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 120€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον τα Σαββατοκύριακα και αργίες 
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει κλινική εξέταση και σιγμοειδοσκόπηση , 100€ για κλινική εξέταση και κολονοσκόπηση 
με μέθη, 70€ για κλινική  εξέταση και  γαστροσκόπηση με μέθη , 10€ για συνταγογράφηση. Ειδικές τιμές για πολυπεκτομές σε 
κλινική (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό) 
 

ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Θεσσαλονίκης 154, Αθήνα, Κάτω Πετράλωνα,  Τηλ. : 2114052935, 6932355565  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για εξέταση κατ' οίκον, 30€ για ενδαρθρική έγχυση ,30€ για άλλες επεμβατικές πρακτικές,40% 
έκπτωση σε χειρουργικές επεμβάσεις, Δωρεάν συνταγογράφηση, Δωρεάν μετεγχειρητικός έλεγχος και παρακολούθηση  
  

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ  
Υψηλάντου 44, Αθήνα, Κολωνάκι,  Τηλ. : 2107290027, 6974442291  
50€ για εξέταση στο ιατρείο. Η εξέταση περιλαμβάνει τις εξής επιπλέον παροχές :  Test pap, Διακολπικό υπέρηχο, Εξέταση μαστών, 
Υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση.  
 

ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Μασσαλίας 16, Αθήνα, Κολωνάκι,  Τηλ. : 2103613454, 6944685767  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα, 50€ για Triplex καρδιάς και ανιούσης αορτής -  αορτικού τόξου μαζί 
με την επίσκεψη,50€ για Holter ρυθμού 24ωρου μαζί με την επίσκεψη, 40€ για Holter Πίεσης 24ωρου μαζί με την επίσκεψη. 50€ για 
τεστ κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα μαζί με την επίσκεψη  
 

ΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Πατριάρχου Ιωακείμ 25, Αθήνα, Κολωνάκι,  Τηλ. : 2107258852  
Δωρεάν επίσκεψη και εκτίμηση στο ιατρείο, Δωρεάν μετεγχειριτική  παρακολούθηση, 20% έκπτωση σε όλες τις επεμβάσεις, 1.200€ 
ειδική τιμή για μεταμόσχευση μαλλιών  
 

ΛΕΝΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΦΩΝΙΑΤΡΟΣ  
Πατριάρχου Ιωακείμ 58, Αθήνα, Κολωνάκι,  Τηλ. : 2107236247  
40€ για εξέταση στο ιατρείο, 15€ για Ακοόγραμμα, 10€ για τυμπανόγραμμα, 10€ για ηχητικά αντανακλαστικά, 15€ για 
Ωτομικροσκόπηση, 30€ για Ενδοσκόπηση ρινός, 30€ για Ενδοσκόπηση λάρυγγα, 40€ για Διερεύνηση ιλίγγου με βιντεονυσταγμογραφία, 
20€ για  ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, 30€  για ωτοακουστικές εκπομπές νεογνών και βρεφών, 20€ για 
καθαρισμό ώτων, 50€ για βιντεοστροβοσκόπηση λάρυγγα, 40€ για φωνητογράφημα, 40€ για φασματογράφημα φωνής, Ειδικές τιμές 
σε χειρουργικές επεμβάσεις κατόπιν συνεννοήσεως με την ιατρό  
  

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Α. Σικελιανού 16 , Αθήνα, Νέο Ψυχικό  Τηλ. : 2106755877, 6932207463 
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 20€ για εξέταση στο ιατρείο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 50% έκπτωση επί των ειδικών ιατρικών 
εξετάσεων, 1500€ για διαθλαστικές επεμβάσεις με λέιζερ για διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας, και πρεσβυωπίας με 
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, Δωρεάν προεγχειρητικός έλεγχος, Δωρεάν μετεγχειρητικές επισκέψεις για 6 μήνες 
 

ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ   
Λεωφόρος Μεσογείων 163Α, Αθήνα, Νέο Ψυχικό,  Τηλ. : 2106980843  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 60€ για εξέταση κατ' οίκον  
 

ΤΣΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ    -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 
Πατησίων 317, Αθήνα, Πατήσια,  Τηλ. : 2106433040, 6983505081 
25€ για εξέταση στο ιατρείο,  25€ για απλή σπιρομέτρηση , καμπύλη ροής όγκου και στατικός δυναμικός όγκος , 55€ για 
σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής,  5€ για οξυμετρία   , 10€ για οξυμετρία  προ και μετά κόπωσης,  30€ για δοκιμασία 
βάδισης 6 λεπτών (6MWT),  30€ για  αρτηριακή παρακέντηση μετ’ αναλύσεως αερίων αίματος, 40€ για  διαχυτική ικανότητα 
πνευμόνων DLCO, 120€ για  πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου ( 1 νύχτα) , 100€ για  νυχτερινή οξυμετρία,    150€  έως 
400€ για βρογχοσκόπηση (αναλόγως τις εργασίες που θα εκτελεστούν ),   250€  για ιατρείο διακοπής καπνίσματος που 
περιλαμβάνει 5 συνεδρίες , μέτρηση Co εκπνεομένου αέρα, έντυπο υλικό, σπιρομετρήσεις, και εξάμηνη παρακολούθηση, 50€  έως 
70€ για εξέταση κατ΄οίκον καθημερινές και έως τις 22: 00, 80€  έως 100€ για εξέταση κατ΄οίκον μετά τις 22: 00 και αργίες (οι τιμές 
καθορίζονται ανάλογα την χιλιομετρική απόσταση) 
 

ΦΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Πριγκηποννήσων 35, Αθήνα,  Πολύγωνο Τηλ. : 2106450676, 6942037732 
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον  
 

ΧΑΡΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Χρηστομάνου 62, Αθήνα, Σεπόλια,  Τηλ. :2105129008,  6972996365  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30€ για επίσκεψη κατ΄οίκον.  
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    -  ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Δημαρχειου 8, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2114083717, 6973228279 
30€ για  εξέταση στο ιατρείο,  40€ για εξέταση κατ' οίκον (Αιγάλεω και όμορους δήμους ), Δωρεάν επανεξέταση στο ιατρείο για 
γνωμάτευση εξετάσεων και ιατρικές συμβουλές, 20% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού για αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις  
 

ΤΣΑΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ,  ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ  
Ν. Πλαστήρα 57 , Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105905401, 6937261042  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 45€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 115€ για κολονοσκόπηση, 95€ για γαστροσκόπηση  
  

ΚΟΚΟΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  -  ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ  
Αναγεννήσεως 19 & Γραβιάς, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105982586  
12€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 12€ για συνταγογράφηση 
 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
Ιερά Οδός 314, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105985614, 6944328618  
40€ για εξέταση στο ιατρείο, 80€ για Test pap μαστού ‘’HALO’’ και ψηλάφηση μαστών, 70€ για  γυναικολογική εξέταση, διακολπικό 
υπέρηχο, Test pap τραχήλου – μήτρας και ψηλάφηση μαστών , 40€ για υπέρηχο και παρακολούθηση κύησης, , 40€ για υπέρηχο μήτρας 
–ωοθηκών ( διακολπικό),  60€ για κολποσκόπηση τραχήλου 120€ για  γυναικολογική εξέταση, διακολπικό υπέρηχο, Test pap 
τραχήλου – μήτρας, Test pap μαστού ‘’HALO’’ , ψηλάφηση μαστών, δωρεάν συμβουλευτική σε θέματα υπογονιμότητας, 
εμμηνόπαυσης, οικογενειακού προγραμματισμού, εμβολιασμού παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας 
 

ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  -  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ 
Ν. Πλαστήρα 19, Πλατεία Εσταυρωμένου, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105315730, 6944669564 
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 10€ η επανεξέταση, 10€ για συνταγογράφηση φαρμάκων, 20€ για τρίμηνη συνταγογράφηση φαρμάκων  
 

ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Μεγάλου  Αλεξάνδρου 7-9, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105310318, 6944718656  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα, 50€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 50€ για ηλεκτροκαρδιογράφημα και 
εξέταση triplex.  
 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Αθηνάς 49 & Θηβών 309,  Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105445555, 6972071228  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα και εξέταση υπέρτασης, 50€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 50€ για πλήρη 
καρδιολογικό έλεγχο και εξέταση triplex 
 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Πανόρμου 21, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105315903, 6977256424  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον (για την περιοχή Αιγάλεω) 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Δημαρχείου 9, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105310979, 6945363939 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 30€ για ειδική εξέταση για παιδιά δύο επισκέψεων με την μέθοδο 
κυκλοπληγίας για χορήγηση διορθωτικών γυαλιών.   
 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ,  ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ  
Αθηνάς 49 & Θηβών 309, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105445555, 6973080988  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον.  
 

ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ  
Μεγάλου Αλεξάνδρου 7-9, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105911085, 6944648886  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30€ για σπιρομέτρηση  
 

ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Ποσειδώνος 21,  Αλιμος,  Τηλ. : 2109858220, 6944361924  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο  
  

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Θουκυδίδου 37, Αλιμος, Καλαμάκι,  Τηλ. : 2109829911, 6944730467  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο. 40€ για triplex (υπέρηχος) καρδιάς, 30€ για holter 24ωρης καταγραφής καρδιακού ρυθμού, 30€ για 
holter 24ωρης καταγραφής αρτηριακής πίεσης 
 

ΤΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    -   ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Ελληνικού Στρατού 2 , Άνοιξη ,  Τηλ. : 2108004323, 6932242565 
25€ για εξέταση στο ιατρείο, 10€ για επανεξέταση, 30€ για ενεσοθεραπεία , 10€ για συνταγογράφηση 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 
Σ. Πετρούλα 40, Άνω Λιόσια ,  Τηλ. : 2102470525, 6937187042 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο,  80€ για κολονοσκόπηση με καταστολή , 100€ για κολονοσκόπηση με καταστολή και βιοψία ,70€ για 
γαστροσκόπηση με καταστολή και έλεγχο ελικοβακτηρίου , 90€ για γαστροσκόπηση με καταστολή, έλεγχο ελικοβακτηρίου, και βιοψία, 
40€ για ορθοσιγμοειδοσκόπηση 
 

ΣΑΠΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Πέτρου Λιόσια 41, Άνω Λιόσια,  Τηλ. : 21055517581, 6974857467 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 30€ για εξέταση κατ' οίκον , 20€ για καθαρισμό αυτιών, 20€ για τονικό  ακοόγραμμα, 15€ για 
τυμπανομετρία, 15€ για ηχητικά αντανακλαστικά, 40€ για εξέταση οπίσθιου λαβύρινθου, 50€ για αφαίρεση μορφωμάτων 
(στοματοφάρυγγος) , 100€ για  καυτηριασμό αγγείων ρινός  (επίσταξη) Δωρεάν υπέρηχος ιγμορείων 
 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ  
Κύπρου 69,  Αργυρούπολη,  Τηλ. : 2109968572, 6978777276  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για εξέταση κατ' οίκον (Νότια προάστια), 70€ για εξέταση κατ' οίκον (υπόλοιπη Αθήνα). Σε 
περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων οι αμοιβές ορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με τον ιατρό  
 

ΤΣΕΜΠΙΣΣΕΦ ΠΕΤΡΟΣ   -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Ελ. Βενιζέλου 14-16,  Αργυρούπολη,  Τηλ. : 2109631012, 6972303806 
20€ για  εξέταση στο ιατρείο , 40€ για εξέταση κατ' οίκον,  40% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού για χειρουργικές επεμβάσεις 
 

ΜΠΑΚΝΙ ΣΑΒΒΑΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ   
Μαρίνου Γερουλάνου 100,  Αργυρούπολη,  Τηλ. : 2109649303 
20€ για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει καθαρισμό αυτιών, 20€ για ακοόγραμμα 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφόρος Αρτέμιδος 36,  Αρτέμιδα,  Τηλ. : 2294080315, 6932228833  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο,   δωρεάν με την επίσκεψη  Ακοόγραμμα, Τυμπανόγραμμα, Ενδοσκόπηση ρινός ,λάρυγγα και 
φάρυγγα, 50% έκπτωση σε επεμβάσεις που γίνονται στο ιατρείο (π.χ. παρακέντηση τυμπάνου, κρυοπηξία ρινικών βρόγχων), 20% 
έκπτωση στην αμοιβή του χειρουργού σε ωτορινολαρυγγολογικές - ρινοπλαστικές - ωτοπλαστικές επεμβάσεις και αφαίρεσης 
θυροειδούς (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό).  
 

ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ 
Ι. Θηβαίου 5, Αχαρναί,  Τηλ. : 2102403040, 6932422374 
20€ για  εξέταση στο ιατρείο,  50€ για πλήρη ανδρολογικό έλεγχο ανικανότητας, 10€ για  συνταγογράφηση  
 

ΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Ν. Πλαστήρα 13, Βούλα,  Τηλ. : 2108951251, 6972409895  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο η οποία περιλαμβάνει και ηλεκτροκαρδιογράφημα. 40€ για Triplex καρδιάς, 40€ για Holter ρυθμού, 20€ 
για Holter αρτηριακής πίεσης  
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Βριλήσσια, Τηλ. Οικίας: 2110170534, 6937435062  
40€ για επίσκεψη κατ οίκον, 70€ για πλήρη καρδιολογική εξέταση και triplex καρδιάς κατ οίκον ,  10€ για συνταγογράφηση φαρμάκων 
και εξετάσεων.  
 

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αργοναυτών 9, Βριλήσσια,  Τηλ. : 2106130142  
20€ για εξέταση στο ιατρείο η οποία περιλαμβάνει έλεγχο οπτικής οξύτητας, διαθλαστικό έλεγχο, εξέταση με την σχισμοειδή λυχνία, , 
εξέταση βυθού με μυδρίαση, πλήρης παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος. Δωρεάν τονομέτρηση, δωρεάν εκπαίδευση και εφαρμογή φακών 
επαφής, Δωρεάν η επανεξέταση  
  

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Εθνικής Αντιστάσεως 37, Βριλήσσια,  Τηλ. : 2108035329  
30€  για πλήρη εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει οπτική οξύτητα, διάθλαση, εξέταση στη σεισμοειδή λυχνία, εξέταση βυθού 
χωρίς μυδρίαση, τονομέτρηση. Επιπλέον της επίσκεψης : 20€ για βυθοσκόπηση κατόπιν μυδριάσεως, 50€ Ψηφιακά οπτικά πεδία, 
20€Παχυμετρία κερατοειδούς 40€  για εξέταση  αυτόματης διάθλασης (διαθλαστική εξέταση παίδων από 6μηνών και πάνω με 
ειδικό παιδικό διαθλασίμετρο μη επαφής), 40€  για μελέτη γλαυκώματος (καμπύλη πιέσεως με γωνιοσκόπηση), 50€ για αντιμετώπιση 
επείγοντος περιστατικού στο ιατρείο (τραυματισμό από αλλότριο σώμα), 20€ για φωτογράφηση η βιντεοσκόπηση οφθαλμού. Δωρεάν 
η επανεξέταση σε όλα  
 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ   -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Πεντέλης 39

Α
 , Βριλήσσια ,  Τηλ. : 2108102999, 6932469628 

30€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον (περιοχές : Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Μελίσσια, Πεντέλη, Γέρακας, Αγία 
Παρασκευή, Μαρούσι, στις υπόλοιπες περιοχές κατόπιν συνεννοήσεως με τον ιατρό), 10€ επιπλέον της επίσκεψης για πλήρη 
λειτουργικό έλεγχο αναπνοής (σπιρομέτρηση, καμπύλη ροής όγκου, αντίστασης αεραγωγών, διατασιμότητα, μέτρηση πνευμονικών 
όγκων ) και οξυμετρία . 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Πεντέλης 37 Α , Βριλήσσια,  Τηλ. : 2108100770, 6944668844  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 10€ για ενδοσκόπηση ρινός –ρινόφαρυγγα, 10€ για ενδοσκόπηση λάρυγγα, 10€ για ακοόγραμμα, 10€ για 
τυμπανόγραμμα  
  

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
25ης Μαρτίου 30,  Καρέας , Βύρωνας,  Τηλ. : 2107609440  
30€ για εξέταση στο ιατρείο 60€ για εξέταση κατ' οίκον , 80€ για OCT οπτικού νεύρου, 80€ για OCT ώχρας κηλίδας, 80€ για τοπογραφία 
κερατοειδούς, 10€ για παχυμετρία κερατοειδούς, 50€ για προεγχειρητικό έλεγχο laser διόρθωσης, 60€ για προεγχειρητικό έλεγχο 
καταρράκτη με OCT, 20% έκπτωση επί της αμοιβής του χειρουργού για επεμβάσεις laser, καταρράκτη, γλαυκώματος, Δωρεάν 
μετεγχειρητικός έλεγχος, Δωρεάν τονομέτρηση στην επανεξέταση γλαυκώματος.  
 

ΣΑΠΙΚΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ  
Ν. Νικηφορίδη 38-40 , Βύρωνας,  Τηλ. : 2107645781, 6977285766  
25€ για εξέταση στο ιατρείο,40€ για εξέταση κατ' οίκον , 20€  για τεστ χοληστερίνης , σάκχαρου και γλυκοζιλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
(με αιμοληψία από το δάκτυλο και απαντήσεις σε 5 λεπτά), 15€ για τεστ ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (με αιμοληψία από το 
δάκτυλο) , 200€ για τεστ τροφικής δυσανεξίας τροφών (με φλεβικό αίμα και αντιδραστήρα του κέντρου μοριακής βιολογίας 
LABORATORIOVALSAMBRO), σε αποδεδειγμένα ανασφάλιστους και απόρους η επίσκεψη στο ιατρείο, η συνταγογράφηση φαρμάκων 
και άλλων ιατρικών υπηρεσιών είναι Δωρεάν   
 

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ    -   ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 
Αιγιαλείας 79 , Βύρωνας ,  Τηλ. : 2107640387, 6973692808 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 50€ για πλήρη σπιρομετρικό έλεγχο  προ και μετά διαστολής (23 
παραμέτρων), Δωρεάν οξυμετρία , Δωρεάν δικαιολογητικά αποχής από την εργασία λόγω υγείας,  Δωρεάν δικαιολογητικά για 
οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον και νεφελοποιητών, Δωρεάν επανεξέταση στον ίδιο μήνα 
 

ΚΟΥΝΕΝΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΓΟΥΡΓΟΣ  
Αγίου Φανουρίου 49, Βύρωνας, Τηλ. 2107643212, 6974858385  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 25€ για αφαίρεση βύσματος ώτων  , 35€ για ακουομετρικό διάγραμμα , τυμπανομετρία και 
προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών.  
 

ΚΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Φιγαλείας 1 , Γαλάτσι ,  Τηλ. : 2102919009 
30€ για  εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον,    30% έκπτωση στις εφαρμογές  laser , αποτρίχωση, και λοιπών 
πράξεων. (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό) 
 

ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Βεϊκου 42 , Γαλάτσι,  Τηλ. : 2102131541, 6944887661  
25€  για εξέταση στο ιατρείο με δωρεάν βυθοσκόπηση,    10% έκπτωση σε επεμβάσεις καταρράχτη, laser μυωπίας , υπερμετρωπίας 
και αστιγματισμού (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό) 
 

ΚΑΛΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφόρος Βεϊκου 9-11, Γαλάτσι,  Τηλ. : 2102220186, 6936810222  
30€ για επίσκεψη η οποία περιλαμβάνει Ακοόγραμμα, Τυμπανόγραμμα, Ακουστικά αντανακλαστικά, Ωτομικροσκόπηση, Ενδοσκόπηση 
ρινός & λάρυγγα με βιντεοκαταγραφή, Διερεύνηση ιλίγγου με βιντεονυσταγμογραφία, Ωτοακουστικές εκπομπές. Δωρεάν μέτρηση 
ακοής των ενηλίκων (τονικό ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα). 60€ για επίσκεψη κατ' οίκον, 20€ για καθαρισμό ώτων, 30€ για μέτρηση 
ακοής νεογνών & βρεφών, 20€ για ενδοσκοπική εξέταση φωνητικών χορδών, 20€ για ενδοσκοπική εξέταση ρινός, 150€ για μελέτη 
ύπνου (εκτίμηση ροχαλητού & άπνοιας ύπνου), 30% έκπτωση σε χειρουργικές επεμβάσεις  
 

ΔΟΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λ. Λαυρίου 158 & Κορυτσάς 1, Γλυκά Νερά,  Τηλ. : 2106657580, 6947695352  
30€ για εξέταση στο ιατρείο,60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, δωρεάν ο επανέλεγχος, 15% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού για 
χειρουργικές επεμβάσεις (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
 

ΠΙΠΙΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ  -  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ,  ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ  
Λεωφόρος Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 37, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109689596, 6970193166  
20€ για την αρχική επίσκεψη στο ιατρείο,  70€ για την συνεδρία θεραπείας  
  

ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Λαζαράκη 25, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2108985151  
25€ για εξέταση στο ιατρείο.  80€ για γαστροσκόπηση, 100€ για κολονοσκόπηση 
   

ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Γ. Γεννηματά 96, Γλυφάδα, Τηλ. 2130048053, 6944902756 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 80€ για γαστροσκόπηση,  120€ για κολονοσκόπηση, Δωρεάν οι βιοψίες  
  
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Γεννηματά 24, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109613351  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ' οίκον, 100€ για μικροεπεμβάσεις στο ιατρείο Ο ιατρός είναι εξειδικευμένος σε 
παθήσεις μαστού  
  

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Γ. Γεννηματά 34, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109608996, 6944650470  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο. 50€ για πλήρη γυναικολογική εξέταση με διακολπικό υπέρηχο   
 

ΒΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Δουσμάνη 8-10, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2111837059  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 30€ για επίσκεψη στο ιατρείο με εξέταση paptest, 20€ για καλλιέργεια, 70€ 
για τοποθέτηση σπιράλ, 80€ για κολποσκόπηση ή λήψη βιοψιών, 40€ για καυτηρίαση κονδυλωμάτων, 800€ για τοκετό (φυσιολογικός ή 
καισαρική ), 40% έκπτωση σε όλες τις γυναικολογικές επεμβάσεις, δωρεάν η επανεξέταση, δωρεάν η αξιολόγηση εξετάσεων, δωρεάν 
συνταγογραφηση φαρμάκων, δωρεάν εμβολιασμός για HPV  
 

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Φοίβης 46, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2108985811, 6974123978 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 10€ για επανεξέταση μέσα στον μήνα ,  10% - 20%  έκπτωση σε ιατρικές 
και αισθητικές εργασίες που γίνονται στο ιατρείο όπως : κρυοθεραπεία, διαθερμοπηξία, αφαίρεση σπίλων, botox, εμφυτεύματα 
υαλουρονικού οξέως, laser αποτρίχωσης, βλεφαροπλαστική (ανώδυνη χωρίς νυστέρι), μεσοθεραπεία προσώπου και σώματας, mini 
lifting, λιπόλυσης, ανάπλαση δέρματος, ουλές ακμής, ενεργός ακμή, fractional laser mosaic, ραγάδες, καθαρισμός προσώπου με 
διαμάντια, peeling. (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό ) 
 

ΣΚΑΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Στοργής 35, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2130226862  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 10€ για ηλεκτροκαρδιογράφημα, 50€ για υπέρηχο καρδιάς & αορτικού τόξου, 50€ για Holter πίεσης 
24ώρου, 50€ για Holter Ρυθμού 24ώρου, 50€ για Test Κοπώσεως, 45€ για υπέρηχος Triplex Καρδιάς, 50€ για προαθλητικό εφηβικό 
καρδιολογικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει :  Κλινική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Υπέρηχο Triplex Καρδιάς.  
  

ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  -  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ  
Λαζαράκη 33, Γλυφάδα ,  Τηλ. : 2103615213, 6937124442  
30€ για εξέταση και γνωμάτευση στο ιατρείο   
 

ΖΑΜΠΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Γεωργίου Γεννηματά 37, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2110120135, 6944619947  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο   
 

ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λαζαράκη 65, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2108900823, 6947704955  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο  
  

ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λαμπράκη 16, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2108942202, 6985010730  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για υπερηχογράφημα μυοσκελετικού ενηλίκων, 40€ υπερηχογράφημα ισχίων και σπονδυλικής 
στήλης νεογνών, δωρεάν έλεγχος για σκολίωση  
  

ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Ροδόπης 48, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109600481, 6944921478  
30€ για εξέταση στο ιατρείο. 50€ για ροομέτρηση (μαζί με την επίσκεψη), 50€ για την εξέταση κατ΄οίκον.  
 

ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Ν. Ζέρβα 28, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2108941650  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο   
  

ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ  
Γεωργίου Γεννηματά 37, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2110120135  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο   
  

ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ  
Γραβιάς 1 , Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109604536  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο   
  

ΛΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ  
Ροδόπης 48, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109600481, 6942487281  
30€ για εξέταση στο ιατρείο. 35€ για σπιρομέτρηση (μαζί με την επίσκεψη), 40€ για κατ' οίκον επίσκεψη  
  



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Ανδρέα Παπανδρέου και Μπότσαρη 1, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2108947444  
25€ για εξέταση στο ιατρείο. 50% έκπτωση στις παρεκλινικές πράξεις και εξετάσεις που γίνονται στο ιατρείο   
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ   -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ  
Ισμήνης 7 , Δάφνη,  Τηλ. : 2109755055, 6977425232  
15€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 110€ για κολονοσκόπηση, 90€ για γαστροσκόπηση μαζί με CLO  τεστ, 30€ για ορθοσκόπηση, 30€ για 
τεστ αναπνοής για ελικοβακτηρίδιο.  
 

ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Αναλήψεως 38, Δραπετσώνα,  Τηλ. : 2104616033, 6972445979  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 160€ για κολονοσκόπηση, 120€ για γαστροσκόπηση  
  

ΓΚΑΛΤΖΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ  
Αγίου Παντελεήμονος 41, Δραπετσώνα,  Τηλ. : 2104080087  
30€ η επίσκεψη για εξέταση στο ιατρείο, Δωρεάν έλεγχος της οφθαλμολογικής πίεσης και βυθοσκόπηση  
 

ΓΚΑΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Μ. Μπότσαρη 66 & Ελ. Βενιζέλου , Δραπετσώνα,  Τηλ. : 2104611120, 6974228585  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο. Επιπλέον με την επίδειξη κάρτα ανεργίας η επίσκεψη χρεώνεται στο ποσό των 20€. Δωρεάν παρέχεται η 
ακοομετρία, η πανενδοσκόπηση (λαρυγγοσκόπηση, οπίσθια ρινοσκόπηση), ο καθαρισμός ώτων και ο έλεγχος ιλίγγου.  
 

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Μαραθώνος 2 (Εμπορικό κέντρο Κόμβος), Δροσιά,  Τηλ. : 2108145105, 6944722063  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για εξέταση κατ΄οίκον ( βόρεια προάστια),  60€ για τοποθέτηση γύψινου επιδέσμου - νάρθηκα, 30€ 
για αφαίρεση γύψινου επιδέσμου - νάρθηκα, 30€ για  ενδαρθρική έγχυση,  δωρεάν επανεξέταση εντός 10 ημερών .  
  

ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 
Χατζηδάκη 39, Ελευσίνα,  Τηλ. : 2155309303, 6977693260  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον , 20% έκπτωση επί των ιατρικών πράξεων   
 

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
Αμαζόνων 37 & Ιασωνίδου 57-61, Ελληνικό, Τηλ. : 2109629428, 6974369666 
30€ για εξέταση στο ιατρείο και Δωρεάν σπιρομέτρηση 
 

ΛΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Ιασωνίδου 43, Ελληνικό,  Τηλ. : 2109640987, 6944557176  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει συνταγογράφηση φαρμάκων - φυσικοθεραπειών .  Αναλυτική μελέτη  βάδισης 
(πελματογράφημα) με 30€  
 

ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ( ΟΥΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ )  -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Ιασωνίδου 35, Ελληνικό,  Τηλ. : 2109604187, 6942279555 
20€ για  εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει συνταγογράφηση ,  10€ για συνταγογράφηση ή παραπεμπτικό εξετάσεων, 80€ για 
κυστεοσκόπηση ( εύκαμπτη ), 180€ για βιοψία προστάτη, 40€ για αλλαγή ουροκαθετήρα στο ιατρείο, 50€ για αλλαγή ουροκαθετήρα 
κατ΄οίκον, 80€ για βραχύς χαλινός διατομή,  80€ για καυτηριασμό κονδηλώματων. 
 

ΣΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ( ΟΥΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ )    -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Ιασωνίδου 35, Ελληνικό,  Τηλ. : 2109604187, 2109604187 
20€ για  εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει συνταγογράφηση ,  10€ για συνταγογράφηση ή παραπεμπτικό εξετάσεων, 80€ για 
κυστεοσκόπηση ( εύκαμπτη ), 180€ για βιοψία προστάτη, 40€ για αλλαγή ουροκαθετήρα στο ιατρείο, 50€ για αλλαγή ουροκαθετήρα 
κατ΄οίκον, 80€ για βραχύς χαλινός διατομή,  80€ για καυτηριασμό κονδηλώματων. 
 

ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ   
Ιασωνίδου 46, Ελληνικό ,  Τηλ. : 2109648813, 6932729609  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο  που περιλαμβάνει: εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, μέτρηση οπτικής οξύτητας εφαρμογή φακών 
επαφής, βυθοσκόπηση με Goldmann, τονομέτρηση, γωνιοσκόπηση με Goldmann. 50€ για εξέταση οπτικών πεδίων, 40€ για 
φωτογραφία βυθού, 20€ για παχυμετρία κερατοειδούς  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Ιασωνίδου 46, Ελληνικό,  Τηλ. : 2109626588, 6945492345  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο   
 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 
Γ. Παπανδρέου 6, Ζωγράφου, Τηλ. : 2107772815, 6944334878 
60€ για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει σπιρομέτρηση, οξυμετρία , νυχτερινή οξυμετρία, λειτουργικό έλεγχο αναπνοής, και  
μέτρηση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης στον εκπνεόμενο αέρα, 80€ για εξέταση κατ΄οίκον 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 110 , Ηλιούπολη ,  Τηλ. : 2109958938, 6947832246 
20€ για  εξέταση στο ιατρείο, 30€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, Δωρεάν παρακολούθηση, δερματοσκόπηση σπίλων,  20% έκπτωση για  
διαθερμοπηξία ή laser ακτινικών και σμηγματορροικών υπερκερατώσεων, θηλωμάτων, μυρμικιών. 
 

ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  -  ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφ. Ειρήνης 27 & Μπουμπουλίνας 17, Ηλιούπολη ,  Τηλ. : 2109925215, 6972516237  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο 
 

ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Μπουμπουλίνας 15, Ηλιούπολη,  Τηλ. : 2109969110, 6972225879  
20€  για πλήρη εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει έλεγχο οπτικής οξύτητας, διαθλαστικό  έλεγχο, εξέταση στη σχισμοειδή 
λυχνία, εξέταση βυθού χωρίς βυθοσκόπηση, τονομέτρηση,  50€ για εξέταση κατ΄οίκον .Επιπλέον της επίσκεψης : 10€ για 
βυθοσκόπηση κατόπιν μυδριάσεως, 10€ για παχυμετρία κερατοειδούς ,50€ για οπτικά πεδία, 10€  για διαθλαστικό  έλεγχο παιδιών 
με κυκλοπληγία, , έκπτωση 10%  για διαθλαστικές επεμβάσεις για διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας, και 
cross-linking για κερατόκωνο. 
 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ  
Διγενή 4, Ηλιούπολη,  Τηλ. : 2109763731  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 25€ για σπιρομέτρηση στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ' οίκον  
 

ΠΑΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ   -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  
Μπουμπουλίνας 21, Ηλιούπολη,  Τηλ. : 2109911491, 6944356044 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν μία ιατρική πράξη, 10€ για κάθε μία επιπλέον ιατρική πράξη που γίνεται στο ιατρείο (π.χ. 
ακοόγραμμα, καθαρισμός ώτων, κ.λ.π.), 30€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, Δωρεάν η πρώτη επανεξέταση.  
  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ    -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 
Δαναών 69 , Ίλιον  Τηλ. 2114058530, 6945315624 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 60€ για γαστροσκόπηση,  80€ για κολονοσκόπηση, 40€ για ορθοσκόπηση ή 
ορθοσιγμοειδοσκόπηση 30€ για λήψη βιοψίας για το πρώτο δοχείο και 10€ για κάθε επόμενο δοχείο 
 

ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Ευφρονίου 43, Καισαριανή,  Τηλ. : 2107661617, 6974484395 
20€ για εξέταση στο ιατρείο,  100€ για εξέταση κατ’ οίκον , 50€ για πλήρη  γυναικολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, 
ενδοκολπικός υπέρηχος, τεστ pap, ψηλάφηση μαστών και συνταγογράφηση,  50€ για κολποσκόπηση, 50€ για βιοψία και ιστολογική 
εξέταση, 50€ για εξάχνωση κονδυλωμάτων , 10€ για συνταγογράφηση, Ειδικές τιμές για χειρουργικές επεμβάσεις 
 

ΚΑΡΥΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ    -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 
Υμηττού 52, Καισαριανή, Τηλ. : 2107253573, 6974702893 
25€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ΄οίκον,25€ για απλή σπιρομέτρηση , 40€ για σπιρομέτρηση προ και μετά 
βρογχοδιαστολής, Δωρεάν η οξυμετρία , Δωρεάν η πρώτη επανεξέταση 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ  
Ελ. Βενιζλελου 128  , Καλλιθέα,  Τηλ. : 2130049455, 6944967013 
20€ για εξέταση στο ιατρείο,  Δωρεάν σπιρομέτρηση 
 

ΟΘΩΝ ΜΙΧΑΗΛ  -  ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Δαβάκη 50, Καλλιθέα,  Τηλ. : 2109520070, 6944435931  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο , 50€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 30% έκπτωση για μικροεπεμβάσεις στο ιατρείο (τελική τιμή 70€ χωρίς την 
ιστολογική εξέταση ), 20% έκπτωση  στην αμοιβή ιατρού σε επεμβάσεις στην κλινική , δωρεάν η δεύτερη επίσκεψη για έλεγχο 
εξετάσεων ή μετεγχειρητική παρακολούθηση και αφαίρεση ραμμάτων   
 

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Ελευθερίου Βενιζέλου 159, Καλλιθέα,  Τηλ. : 2109588830  
40€ για γυναικολογική εξέταση (έλεγχος μαστών, υπερηχογράφημα), 50€ για εξέταση & TestPap, 60€ για εξέταση & κυτταρολογία 
υγρής φάσης (ThinPrep), 60€ για κολποσκόπηση μαζί με τυχόν λήψη βιοψίας, 70€ για καλλιέργειες κολπικού υγρού-αντιβιόγραμμα, 
40€ για μαιευτική εξέταση, 155€ για πλήρη προγεννητικό έλεγχο, 85€ για εξέταση κυστικής ίνωσης, Δωρεάν συμβουλές σε θέματα 
υπογονιμότητας, ενδοκρινολογίας, εμμηνόπαυσης, αυτοεξέτασης μαστών.  
  

ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Σιβιτανίδου 17, Καλλιθέα,  Τηλ. : 2121008833  
40€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για την εξέταση κατ΄οίκον, Δωρεάν κλινικός έλεγχος, Δωρεάν ασκησιολόγιο σε διάφορες παθήσεις και 
τηλεφωνικές οδηγίες.  
 

ΜΠΟΡΔΟΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Χρυσηίδος 1-3 & Θησέως 136, Καλλιθέα,  Τηλ. : 2109571122, 6946464608  
35€  για την εξέταση στο ιατρείο του. Δωρεάν ηλεκτρονική αναγραφή φαρμάκων και εργαστηριακών – παρακλινικών εξετάσεων.  



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Θησέως 168, Καλλιθέα,  Τηλ. : 2109587187, 6944290370  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο.  Δωρεάν προεγχειρητικός έλεγχος σε διαθλαστικές επεμβάσεις και σε επεμβάσεις καταρράκτη και 
γλαυκώματος.  
 

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αριστείδου 171 & Δαβάκη , Καλλιθέα,  Τηλ. : 2109565315, 6945395279  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 30€ για εξέταση κατ' οίκον, Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη, 25€ για εξέταση βυθοσκόπησης, 20€ για μελέτη 
γλαυκώματος, 20€ για μελέτη και εφαρμογή φακών επαφής, 20€ για ορθοπτικός έλεγχος  
  

ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αριστείδου 171 & Δαβάκη , Καλλιθέα,  Τηλ. : 2109565315, 6936884844  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 10€ επιπλέον της επίσκεψης για κάθε μία από τις παρακάτω εξετάσεις: 
τυμπανόγραμμα, ακουόγραμμα, ενδοσκόπηση ρινός, ενδοσκόπηση λάρυγγα, προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών. Δωρεάν 
επανέλεγχος. Σε κλινικές συμβεβλημένες με ΕΟΠΥΥ πολύ χαμηλά πακέτα χειρουργείων .  
 

ΣΜΥΡΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 
Αγχιάλου 233 & Καλοκαιρινού, Κερατσίνι, Τηλ. : 2104610608, 6974822408 
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ΄οίκον 130€ για κολονοσκόπηση με μέθη και βιοψία , 110€ για γαστροσκόπηση με 
μέθη και βιοψία, 40€ για ορθοσιγμοειδοσκόπηση, 40€ για τεστ αναπνοής. 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Καραολή και Δημητρίου 24 , Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104616291, 6937911288 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 30€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 10€ για επανεξέταση εντός ενός μηνός για το ίδιο πρόβλημα. Ειδικές τιμές 
για δερματολογικές και αισθητικές θεραπείες  που καθορίζονται κατά περίπτωση από την ένταση του προβλήματος κατόπιν εξέτασης 
του ασθενή. Δωρεάν ενημέρωση για τις δυνατότητες παρέμβασης και αισθητικής βελτίωσης του προσώπου και άλλων περιοχών του 
σώματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό. 
 

ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφόρος Δημοκρατίας 45, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104613011, 2104186488(οικίας)  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα  
  

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Θυμάτων Κατοχής 30, Κερατσίνι, Αμφιάλη,  Τηλ. : 2104310782, 6944334351  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, δωρεάν καρδιογράφημα με την επίσκεψη  
  

ΔΕΡΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  
Ρήγα Φεραίου 9 - 11, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104315300, 2104315330, 6937017796  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ' οίκον, 20% έκπτωση σε ιατρικές πράξεις  
 

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ  
Καραολή και Δημητρίου 24, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104614443, 6958606003  
15€ για  εξέταση στο ιατρείο,  25€ για εξέταση κατ' οίκον 
  

ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφ. Δημοκρατίας 76, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104003411, 6936505078  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο ως Διαβητολόγος και 20€ ως Παθολόγος. Για επισκέψεις κατ' οίκον 35€ τις καθημερινές και 50€ τα 
Σαββατοκύριακα  
 

ΣΦΗΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Μαλάκαση 26, Κερατσίνι, Αμφιάλη,  Τηλ. : 2104320203, 6977916570  
15 € για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον  
  

ΤΣΑΠΑΛΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Κωνσταντινουπόλεως 69, Κερατσίνι, Αμφιάλη,  Τηλ. : 2104009706, 6977832320  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για εξέταση κατ' οίκον  
 

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ  
Λεωφόρος Σαλαμίνος 30, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104310888, 6977238828, 6937041735  
20€ για εξέταση στο ιατρείο.  30€ για εξέταση παχυσαρκίας, 50€ για HOLTER πιέσεως  
  

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ   -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ  
Παπανικολή 24, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104624257, 6944286411  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν εξέταση οξυμετρίας, 40€ για επίσκεψη στο ιατρείο με εξέταση σπιρομέτρησης,  50€ για 
επίσκεψη κατ΄ οίκον. Σε ασθενείς με οξεία περιστατικά που χρήζουν επανεκτίμηση εντός 15 ημερών η επίσκεψη δωρεάν  
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  
Λ. Δημοκρατίας 19, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104610079, 6977541345  
40€ για επίσκεψη η οποία περιλαμβάνει ωτοσκόπηση, ρινοσκόπηση, στοματοφαρυγγοσκόπηση. Επίσης συμπεριλαμβάνει Δωρεάν 
τυμπανόγραμμα, τυμπανομετρία, προσδιορισμό ηχητικών αντανακλαστικών. 25€ για ενδοσκόπηση ρινός-φάρυγγα, 30€ για 
ενδοσκόπηση λάρυγγα, 40€ για ενδοσκόπηση ρινός-φάρυγγα-λάρυγγα, 30€ για καθαρισμό ώτων, 10€ για ακοόγραμμα, 40€ για 
ωτοακουστικές εκπομπές (βρέφη, παιδιά), 25€ για καθαρισμό ρινός-ρινοφάρυγγα με αναρρόφηση, 25€ για καυτηριασμό ρινός ή ώτων, 
120€ για μελέτη ροχαλητού. Άνω των 2 ιατρικών πράξεων έκπτωση 20%  
 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφόρος Κηφισίας 319, Κηφισιά,  Τηλ. : 2106200982, 6977428167  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 160€ για κολονοσκόπηση με μέθη,  200€ για κολονοσκόπηση με βαθιά καταστολή μη αντιληπτή  120€ 
για γαστροσκόπηση με μέθη, 160€ για γαστροσκόπηση με βαθιά καταστολή μη αντιληπτή. Δωρεάν οι βιοψίες & ιστολογικές εξετάσεις.  
 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Κηφισίας 320 , Κηφισιά ,  Τηλ. : 2108016536, 6977339828 
30€ για εξέταση στο ιατρείο,  50€ για εξέταση κατ' οίκον,  30€ για υπερηχογράφημα νεφρών, κύστης, προστάτη, 50€ για Doppler 
σηραγγωδών αρτηριών  20€ για  ροή ούρων (uroflow), 500€ για περιτομή, 900€ για ουρητηρολιθοτριψία,  650€ για υδροκήλη, 
1100€ για προστατεκτομή, 600€ για κιρσοκήλη 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Ελαιών 1Α , Κηφισιά,  Τηλ. : 2106204655, 6932228833  
35€ για επίσκεψη στο ιατρείο,   δωρεάν με την επίσκεψη  ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, ενδοσκόπηση ρινός ,λάρυγγα και 
φάρυγγα. 50% έκπτωση σε επεμβάσεις που γίνονται στο ιατρείο (π.χ. παρακέντηση τυμπάνου, κρυοπηξία ρινικών βρόγχων), 20% 
έκπτωση στην αμοιβή του χειρουργού σε ωτορινολαρυγγολογικές , ρινοπλαστικές, ωτοπλαστικές επεμβάσεις και αφαίρεσης 
θυροειδούς (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό).  
  

ΜΑΡΑΚΗΣ Ι. ΘΑΝΑΣΗΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ   
Διαμαντίδη 8, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104971212  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, για ιατρικές πράξεις 20% έκπτωση( 160€ για κολονοσκόπηση και 112€ για γαστροσκόπηση)  
 

ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    -   ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Αθηνάς & Βύρωνος 6 , Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104942131, 6944543302 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 35€ για προληπτική εξέταση μαστού που περιλαμβάνει : κλινική εξέταση, ιστορικό ασθενή, ηλεκτρονικό 
παραπεμπτικό για μαστογραφία και πιθανών υπερηχογράφημα μαστών καθώς και η επανεξέταση ( οι παραπάνω εξετάσεις  γίνονται 
χωρίς επιπλέον χρέωση  σε συνεργαζόμενο διαγνωστικό κέντρο του ιατρού εφόσον γίνει μέσω ΠΕΔΥ), 50€ για εξέταση F.N.A. μαζί με 
την κυτταρολογική εξέταση, 20% έκπτωση για όλα τα χειρουργικά πακέτα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό. 
 

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ  
Ταξιαρχών 34-36, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104976800, 6974442291  
50€ για εξέταση στο ιατρείο. Η εξέταση περιλαμβάνει τις εξής επιπλέον παροχές :  Testpap, Διακολπικό υπέρηχο, Εξέταση μαστών, 
Υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση.  
 

ΓΚΛΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ  
Τραπεζούντος 60, Κορυδαλλός, Τηλ. 2105619180, 6973232321  
15€ για εξέταση στο ιατρείο,40€ για επίσκεψη κατ οίκον, 30€ για δερματοσκόπηση σπίλων – χαρτογράφηση σπίλων, 100€ για ειδική 
θεραπεία ακμής (πακέτο 7 επισκέψεων τετράμηνης θεραπείας και εξετάσεων), 30€ για διαθερμοπηξία θηλωμάτων έως 10 βλάβες, 50€ 
για κονδυλώματα έως 10 βλάβες, 30% έκπτωση για χειρουργικές πράξεις : ενδεικτικά 100€ για αφαίρεση μικρού σπίλου, 200€ για 
επιθηλίωμα. Δωρεάν η εξέταση ενός τέκνου έπειτα από εξέταση και των δύο γονέων   
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΡΑΔΗ ΣΟΦΙΑ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ  
Ταξιαρχών 73, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104951020, 6974880563  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον,  20% έκπτωση στις ιατρικές δερματολογικές πράξεις (πλην αισθητικών)  
  

ΤΕΡΖΙΔΗΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ  
Σουρή 50, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104966981, 6944388663  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο  
  

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Κρήτης 33, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104967751, 6944334351  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, δωρεάν καρδιογράφημα με την επίσκεψη  
  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Δ. Διαμαντίδη 22-24, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104971241  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο. 40€ για νάρθηκες γύψινους, 20€ για εγχύσεις, 30% έκπτωση για ολιστικά προγράμματα (βιολογικής 
αποκατάστασης)  
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ  
Τσακάλωφ 32, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104966643, 6974559726  
20€ για απλή εξέταση στο ιατρείο. 30€ για πλήρη ουρολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει υπερηχογράφημα νεφρών , κύστης, προστάτη ή 
και ουρομετρία, 60€ για έλεγχο στυτικής δυσλειτουργίας με δυναμικό doppler αγγείων- πέους  
 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ  
Ταξιαρχών 61, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104963664, 6946260605  
30€ για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει πλήρη ουρολογικό έλεγχο, Δωρεάν ο επανέλεγχος, 10€ για συνταγογράφηση και έλεγχο 
εξετάσεων.  
 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Δ. Διαμαντίδη 22-24, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104958505, 6977776813  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο. Η κάθε εξέταση επιπλέον παρέχει : Πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο, διαθλασιμετρία, κερατομετρία, 
παχυμετρία, βυθοσκόπηση.  
 

ΒΙΝΤΙΛΑ ΙΩΝ  -   ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Διαμαντίδη 8, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104961011, 6937232414, 2105621317(οικίας)  
15€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον  
 

ΣΦΥΡΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ  -   ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ  
Τσακάλωφ 32, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2130088421, 6946955706  
40 € για επίσκεψη στο ιατρείο, 55€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 55€ για επίσκεψη παχυσαρκίας (ιατρική εξέταση, σύσταση σώματος, 
διατροφικά προγράμματα), 65€ για επίσκεψη πρόληψης & αντιγήρανσης, 200€ για μεσοθεραπεία κολλαγόνου αρθρώσεων (6 
θεραπείες)  
  

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ   
Παύλου Mελά 42, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104969329, 6932303365  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο με συνταγογραφηση, 40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 10€ για απλή συνταγογράφηση (χωρίς αναμονή), για 
ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στο ιατρείο μέσος όρος κόστους ανά πράξη 15€ (Επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
 

ΧΑΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ  
Ρήγα Φεραίου 7, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104966466  
20€ για κάθε εξέταση στο ιατρείο.  20€ για σπιρομέτρηση, 20€ για διαχυτική ικαώτης πνευμόνων, 20€ για αέρια αρτηριών αίματος. 
Δωρεάν οξυμετρία.  
  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ  
Γ. Γεννηματά 154, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2105448414, 6944925460  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν εξέταση οξυμετρίας,, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον,  20€ για εξέταση σπιρομέτρησης  
  

ΜΑΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ  
Παύλου Μελά 42 & Δημητρακοπούλου, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104944472, 6977777870  
15€ για επίσκεψη στο ιατρείο με εξέταση οξυμετρίας, 30€ για εξέταση κατ' οίκον, 15€ για εξέτασησπιρομέτρησης πλέον της επίσκεψης.  
  

ΣΠΑΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ  
Λεωφ. Σουνίου 61, Μαρκόπουλο,  Τηλ. : 2299025580, 6977014014  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 20€ για υπέρηχο μαλακών μορίων (γίνεται εφόσον προηγηθεί ιατρική εξέταση)., 30€ για 
πελματογράφημα, 50€ για ηλεκτρομυογράφημα, 50€ για ανάλυση κίνησης αρθρώσεων, 30€ για κρουστικό υπέρηχο, 50€ για 
πρόγραμμα αθλητριατικής διατροφής (στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ανάλυση σύστασης σώματος και λιπομέτρηση). Η 
ιατρική επίσκεψη δεν περιλαμβάνει καμία από τις εξετάσεις.  
  

ΔΟΥΚΕΛΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Αγίου Κωνσταντίνου 29, Μαρούσι,  Τηλ. : 2110122392, 6973499460  
Δωρεάν αξιολόγηση αποτελέσματος testpap, μαστογραφίας, ψηλάφηση μαστών & εκμάθηση ψηλάφησης μαστών, Δωρεάν 
αξιολόγηση αποτελέσματος και χορήγηση θεραπείας, 50€ για check-up που περιλαμβάνει γυναικολογική εξέταση, testpap & υπέρηχο, 
30€ για γυναικολογική εξέταση, 40€ για γυναικολογική εξέταση & testpap, 40€ για γυναικολογική εξέταση & υπέρηχο, 50€ για 
κολποσκόπηση, 50€ για βιοψία κολποσκόπησης, 50€ για επίσκεψη παρακολούθησης κύησης & υπέρηχος, 20% έκπτωση σε χειρουργεία 
& τοκετούς  
  

ΙΣΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Αγίου Κωνσταντίνου 29, Μαρούσι,  Τηλ. : 2110122031, 6944640349  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, Δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα, Δωρεάν αξιολόγηση αποτελεσμάτων & χορήγηση θεραπείας, Δωρεάν 
η δεύτερη επίσκεψη, 30€ για έγχρωμο triplex καρδιάς, 20€ για 24ωρο holter καρδιακού ρυθμού, 20€ για 24ωρο holter αρτηριακής 
πίεσης, 10€ για συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων, 50€ για επίσκεψη κατ' οίκον η οποία περιλαμβάνει και 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, 100€ για κατ' οίκον έγχρωμο triplex καρδιάς. Κατ' οίκον στις περιοχές : Μαρούσι, Πεύκη, Ηράκλειο, Μελίσσια, 
Βριλήσσια, Κηφισιά, Ερυθραία, Χαλάνδρι  
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Θησέως 25, Μαρούσι,  Τηλ. : 2106143278  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα, 50€  για επίσκεψη κατ΄οίκον με δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
40€ για εξέταση triplex καρδιάς, 10€ για συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων.  
 

ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Διονύσου 27, Μαρούσι,  Τηλ. : 2108020202, 6932350506  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 20€ για την δεύτερη επίσκεψη για τον ίδια αιτία ,40€ για επίσκεψη μαζί με ελαστική επίδεση, 50€ για 
επίσκεψη μαζί με ενδαρθρική ή περιαρθρική έγχυση, 60€ για επίσκεψη και τοποθέτηση νάρθηκα ή γύψου. 250€ για επέμβαση 
σύνδρομου καρπιαίου σωλήνα, 800€ για βλαισο μεγάλου δακτύλου (κότσι), 800€ για αρθροσκόπηση γόνατος, 1000€ για 
αρθροσκόπηση πλαστική πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Δωρεάν έλεγχος παρακλινικών εξετάσεων που έχουν παραγγελθεί στην πρώτη 
επίσκεψη   
 

ΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   -  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ  
Ελ. Βενιζέλου 20, Μελίσσια,  Τηλ. : 2106095320, 6974067142 
30€ για εξέταση στο ιατρείο,  10€ για επανεξέταση, 10€ για συνταγογράφηση. 
 

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφ. Δημοκρατίας 8, Μελίσσια,  Τηλ. : 2108032864, 6940978410  
15€ για εξέταση στο ιατρείο (Συνταγογράφηση, κλινικη εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα), 40€ για τεστ κοπώσεως, 40€ για 
υπερηχογράφημα καρδιάς, 30€ για HOLTER ρυθμού, 30€ για HOLTER πίεσης. Εάν γίνουν περισσότερες από 1 παρακλινικές εξετάσεις 
τότε θα γίνεται μείωση κατά  10€ στην πρώτη και κατά 20€ στην δεύτερη. Για παράδειγμα : 60€ για τεστ κοπώσεως & 
Υπερηχογράφημα, 80€ για τεστ κοπώσεως & Υπερηχογράφημα & HOLTER.  
  

ΚΑΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ   
Ελ. Βενιζέλου 20, Μελίσσια,  Τηλ. :  2106130409, 6948500355  
25€ για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει : λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, ενεσοθεραπεία, αφαίρεση γυψεπιδέσμου, αφαίρεση 
ραμμάτων. (για τυχόν συνταγογράφηση επιπλέον 10€), 40€ για εξέταση κατ΄οίκον,  10€ μόνο για συνταγογράφηση, 25% έκπτωση επί 
της αμοιβής του ιατρού όσον αφορά χειρουργικές επεμβάσεις Δωρεάν η επανεξέταση.  
 

ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Σισμανογλείου 32, Μελίσσια,  Τηλ. : 2106095510, 6932355565  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για εξέταση κατ' οίκον, 30€ για ενδαρθρική έγχυση ,30€ για άλλες ελάχιστα επεμβατικές πρακτικές, 
40% έκπτωση σε χειρουργικές επεμβάσεις,  δωρεάν συνταγογράφηση, δωρεάν μετεγχειριτικός έλεγχος και παρακολούθηση  
  

ΠΑΝΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Δημοκρατίας 32, Μελίσσια,  Τηλ. : 2108048333  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο   
  

ΤΣΑΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Π. Τσαλδάρη 10, Μελίσσια,  Τηλ. : 2106131176, 6944567878  
25€ για εξέταση στο ιατρείο,, 20€  για μελέτη γλαυκώματος,  20€ για βυθοσκόπηση κατόπιν μυδριάσεως, 15€  για παχυμετρία 
κερατοειδούς, 20€ για αυτόματη διαθλασιμετρία - κερατομετρία , 20€ για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση οφθαλμού. Δωρεάν η 
επανεξέταση όποτε απαιτείται  
 

ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 8, Εμπορικό κέντρο Μελισσίων,  Μελίσσια,  Τηλ. : 2111845218, 6974470990 
20€ για εξέταση στο ιατρείο,  40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 40€ για εξέταση στο ιατρείο  με απλή σπιρομέτρηση και δωρεάν η 
οξυμετρία , 50€ για εξέταση στο ιατρείο  με  σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής και δωρεάν η οξυμετρία   , 10€ για 
δερμοαντίδραση mantoux 
 

ΚΟΚΚΑΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ  
Παναγή Τσαλδάρη 32-34 & Πραξιτέλους 2, Μελίσσια,  Τηλ. : 2106666776, 6945580500  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ' οίκον. 15€ για σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής, 40€ για νυχτερινή 
οξυμετρία (για ανίχνευση άπνοιας ύπνου). Δωρεάν σπιρομέτρηση με την πρώτη επίσκεψη, Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη για συνεδρίες 
διακοπής καπνίσματος, Δωρεάν επανεκτίμηση στο ιατρείο  
  

ΛΑΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ, ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
Γκινοσάτη 28,  Μεταμόρφωση,  Τηλ. : 2102815274  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο  
  

ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΡΙΕΤΤΑ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Χρυσοστόμου Σμύρνης 35 & Φλέμινγκ,  Μοσχάτο,  Τηλ. : 2109405819  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 130€ για κολονοσκόπηση, 90€ για γαστροσκόπηση. 
 
  
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   -  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ  
Λυβησίου 2 & Καλαφάτη,  Νέα Μάκρη,  Τηλ. : 2294050727, 6979779215 
30€ για εξέταση στο ιατρείο,  50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον στις περιοχές Νέα Μάκρη ή Μαραθώνα,  65€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον στις 
περιοχές Γραμματικό ή Ραφήνα . 
 

ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ  
Σιτέ 23, Νέα Μάκρη,  Τηλ. : 2294094738  
30€ για εξέταση στο ιατρείο. 30€ για την πρώτη επίσκεψη η οποία περιλαμβάνει έλεγχο οπτικής οξύτητας, διαθλαστικό έλεγχο, εξέταση 
με την σχισμοειδή λυχνία, τονομέτρηση, εξέταση βυθού, οπτικού νεύρου, ώχρας (χωρίς μυδρίαση). Ο ιατρός δίνει ειδικές τιμές για 
εξετάσεις αναλυτικός κατάλογος των οποίων υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.  
 

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ , ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ  
Ομήρου 72, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 2109331060, 6973010611  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο,  80€ για κολονοσκόπηση, 70€ για γαστροσκόπηση, 150€ για αφαίρεση πολύποδα  
 

ΡΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
25ης Μαρτίου 11, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 2109343538  
50€ για επίσκεψη στο ιατρείο. 70€ για επίσκεψη κατ΄οίκον. Δωρεάν η συνταγογράφηση.  
  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Διλμπόη 5, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 2109341163, 6944794141  
30€ για εξέταση στο ιατρείο.  40€ για Triplex καρδιάς ,  30€ για Holter ρυθμού, 30€ για Holter πίεσης. Δωρεάν 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα με όλες τις επισκέψεις, 10€ έκπτωση εάν γίνουν δύο ιατρικές πράξεις ( π.χ. Triplex καρδιάς και Holter Πίεσης ), 
40€ για πλήρη έλεγχο (εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex ) και βεβαίωση για εγγραφή στην A΄ δημοτικού ή για αθλητική 
δραστηριότητα  
 

ΜΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ  
Σπύρου Αλεβίζου 6, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 6939438981  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο   
 

ΛΙΑΜΠΟΤΗ ΕΛΠΙΔΑ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ  
25ης Μαρτίου 11, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 2109359090  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο. Δωρεάν οι ακόλουθες εξετάσεις : κερατομετρία, διαθλαστικός έλεγχος, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση, 
μελέτη χρωματικής αντίληψης, εξέταση με τη σχισμοειδή λυχνεία. 50€ για εξέταση των οπτικών πεδίων (πλέον επίσκεψης). Δωρεάν 
επανεξέταση, Δωρεάν ερμηνεία διαγνωστικών εξετάσεων  
  

ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Ελ. Βενιζέλου 58, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 2109336555, 6932229374  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, δωρεάν η επανεξέταση   
  

ΛΙΑΜΠΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  
25ης Μαρτίου 11, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 2109373361  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο. Δωρεάν οι ακόλουθες εξετάσεις : καθαρισμός ώτων, ενδοσκόπηση ρινός-λάρυγγα, ακοομετρία, 
τυμπανομετρία, υπέρηχος ιγμόρειων, Δωρεάν επανεξέταση, Δωρεάν ερμηνεία διαγνωστικών εξετάσεων  
 

ΑΛΥΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ   -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αγίας Τριάδος 14 , Νέα Φιλαδέλφεια, Τηλ. : 2102531997, 6937671613 
25€  για εξέταση στο ιατρείο η οποία περιλαμβάνει : πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο, διαθλασιμετρία, κερατομετρία, παχυμετρία, 
βυθοσκόπηση, τονομέτρηση ,  20€  για εξέταση στο ιατρείο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας,   1500€  για διαθλαστικές επεμβάσεις 
με λέιζερ για διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας, και πρεσβυωπίας με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας , 700€ για 
επέμβαση καταρράχτη, Δωρεάν προεγχειρητικός  έλεγχος στις επεμβάσεις, Δωρεάν μετεγχειρητικές επισκέψεις για 6 μήνες 
 

ΚΡΟΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  
Δεκελείας 129, Νέα Φιλαδέλφεια,  Τηλ. : 2102516192 
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30€ για επίσκεψη στο ιατρείο  και καθαρισμό αυτιών, 35€ για επίσκεψη στο ιατρείο   με ακοόγραμμα 
και τυμπανόγραμμα , 40€ για επίσκεψη στο ιατρείο με ενδοσκόπηση ( λάρυγγα, ρινοφάρυγγα, υποφάρυγγα, ρινός ) 
  

ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Ελ. Βενιζέλου 57, Νέα Χαλκηδόνα,  Τηλ. : 2111847091, 6973831429  
10€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ' οίκον.  
  

ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Πράσινου Λόφου 3, Νέο Ηράκλειο,  Τηλ. : 2102801231, 6974190100 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για εξέταση κατ' οίκον, 150€ για ολική κολονοσκόπηση έως τυφλού, 100€ για γαστροδωδεκαδακτυ- 
λοσκόπηση, 70€ για ορθοσιγμοειδοσκόπηση, 30€ για τεστ αναπνοής (στις εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται η μέθη καθώς και η λήψη 
βιοψιών) 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Ηρακλείου 505 , Νέο Ηράκλειο,  Τηλ. : 2102833447, 6945049040 
30€ για  δερματολογική εξέταση στο ιατρείο, 50€ για κρυοπηξία κονδηλωμάτων, μυρμικιών, ακτινικών, σμηγματορροικών 
υπερκερατώσεων  (από 1 έως 5 βλάβες ) , 50€ για διαθερμοπηξία θηλωμάτων – ινομυωμάτων (από 1 έως 10 βλάβες )  50€ για 
απόξεση μολυσματικής τερμίνθου (από 1 έως 10 βλάβες )  . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό. 
 

ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Μ. Μερκούρη 20, Νέο Ηράκλειο,  Τηλ. : 2102828175, 6978845860  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον,  20€ για ενδαρθρική έγχυση , 50€ για τοποθέτηση γύψου - νάρθηκα , 30€ 
για συρραφή τραύματος, 30€ για αλλαγή τραύματος  
  

ΒΟΥΓΑΔΙΩΤΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Καισαρείας 4, Νίκαια,  Τηλ. : 2104933995, 2104917177, 6978166222, 6977590344  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 20% έκπτωση για ιατρικές πράξεις, 140€ για κολονοσκόπηση, 120€ για 
γαστροσκόπηση  
  

ΜΠΑΛΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ  
Πέτρου Ράλλη 484, Νίκαια,  Τηλ. : 2104931300, 6945545384  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο,  130€ για κολονοσκόπηση, 80€ για γαστροσκόπηση (οι εξετάσεις γίνονται  κατόπιν ραντεβού)   
  

ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Πέτρου Ράλλη 234, Νίκαια,  Τηλ. : 2104950301, 6936536102  
15€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 5€ για ηλεκτροκαρδιογράφημα, 30€ για Triplex καρδιάς  , 30€ για δοκιμασία κόπωσης, 30€ για Holter 
ρυθμού, 30€ για Holter πίεσης.  
 

ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ   
Πέτρου Ράλλη 138, Νίκαια,  Τηλ. : 2104970373, 6977615055  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον,  20% έκπτωση στις ιατρικές δερματολογικές και αισθητικές πράξεις   
 

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
7ης Μαρτίου 23, Νίκαια,  Τηλ. : 2104928503  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο η οποία θα περιλαμβάνει : Πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο, έλεγχο σχισμοειδούς λυχνίας, κερατομέτρηση, 
παχυμετρία κερατοειδούς, βυθοσκόπηση & τονομέτρηση. 50€ για OCT ώχρας κηλίδας, 50€ για OCΤ οπτικού νεύρου, 50€ για έλεγχο 
οπτικών πεδίων  
  

ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ 
Πλατεία Δημοκρατίας 7 (πρώην Κρήνης ) , Νίκαια ,  Τηλ. : 2104914762, 6948942402 
30€ για  εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει υπέρηχο , uroflow και συνταγογράφηση (όπου απαιτείται ), 40€ για εξέταση κατ' 
οίκον,  Δωρεάν επανεξέταση στο ιατρείο για γνωμάτευση παρακλινικών εξετάσεων, 20% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού για 
χειρουργικές επεμβάσεις (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Λ. ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Αριστείδου 32, Νίκαια,  Τηλ. : 2104917129  
25 € για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον  
  

ΓΟΓΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -   ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Ατταλείας 225β , Νίκαια,  Τηλ. : 2104940317, 6978613054  
15€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 10% έκπτωση σε μεσοθεραπεία κολλαγόνου  
  

ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΑΘΗΝΑ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ  
Γρεβενών 23, Νίκαια,  Τηλ. : 2104910693, 6972820346  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο  
 

ΡΗΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ -  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
ΚουταΪση 2 , Νίκαια, Τηλ. : 2104913503, 6977270574 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για εξέταση κατ΄οίκον 
 

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αγίας Σοφίας 2 και Ανωγείων , Νίκαια,  Τηλ. : 2104944146, 6973744719  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για διερεύνηση ιλίγγου με νυσταγμογράφημα, 10€ επιπλέον της επίσκεψης για κάθε μία από τις 
παρακάτω εξετάσεις: τυμπανόγραμμα, ακουόγραμμα, ενδοσκόπηση ρινός, ενδοσκόπηση λάρυγγα.  
  

ΠΕΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Π. Τσαλδάρη 168-170, Νίκαια ,  Τηλ. : 2105449074, 2104913293  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα, 40€ για holter πιέσεως, 80€ για τεστ κοπώσεως μαζί με την 
επίσκεψη.  
  
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Βοσπόρου 117 & Λαοδικείας, Νίκαια ,  Τηλ. : 2104935200, 6937270060  
30€ για εξέταση στο ιατρείο. 50€ για εξέταση κατ΄οίκον (για την περιοχή της Νίκαιας). 60€ για τοποθέτηση νάρθηκα άνω άκρου, 80€ για 
τοποθέτηση νάρθηκα κάτω άκρου, 75€ για τοποθέτηση γύψου άνω άκρου, 90€ για τοποθέτηση γύψου κάτω άκρου, Δωρεάν 
επανεξέταση σε 2 εβδομάδες, 30€ για αφαίρεση γύψου ή νάρθηκα, 20€ για έγχυση στο γόνατο, 40€ για έγχυση στον ώμο, 50€ για κοπή 
ραμμάτων, 20€ για αλλαγή τραύματος  
 

ΛΙΟΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λαοδικείας 33 & Βοσπόρου 117, Νίκαια ,  Τηλ. : 2104944600, 6944272126  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν βυθοσκόπηση και ελεγχο ξηροθφαλμίας, 40€ για εξέταση οπτικού πεδίου, οι εξετάσεις εκτός 
οπτικού πεδίου περιλαμβάνονται στην επίσκεψη   
  

ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ  
Σαγγαρίου 18, Νίκαια ,  Τηλ. : 2130229739, 6977023847  
20€ για εξέταση στο ιατρείο. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και Δωρεάν Οξυμετρία. 30€ για εξέταση στο ιατρείο & σπιρομέτρηση.  
 

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   -  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ  
Αλκυόνης 2 , Παλαιό Φάληρο ,  Τηλ. : 2111835140, 6932668020 
60€ για την πρώτη εξέταση στο ιατρείο, 40€ για όλες τις υπόλοιπες επισκέψεις 
 

ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ  
Αχιλλέως 7-9, Παλαιό Φάληρο,  Τηλ. : 2114024074, 6944510021 
20€ για εξέταση στο ιατρείο,  2€ για  κάθε τεστ δερμοαντίδρασης δια νυγμού, για όσους κάνουν 40 τεστ αλλεργίας 10 τεστ δώρο  
 

ΚΩΣΤΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Αφροδίτης 54 , Παλαιό Φάληρο , Τηλ. 2109811122, 6977642615  
40€  για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει: λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα, 10€ επιπλέον της επίσκεψης 
για pap test, 50€ για επίσκεψη, παρακολούθηση και υπερηχογράφημα κύησης, Δωρεάν εξέταση μαστού, Δωρεάν  εκτίμηση 
εργαστηριακών εξετάσεων, 20% έκπτωση για χειρουργικές επεμβάσεις και τοκετούς.  
  

ΑΣΠΡΟΓΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφόρος Χρονοπούλου 62, Παλαιό Φάληρο,  Τηλ. : 2109819756, 6932762533  
20€ για εξέταση στο ιατρείο 30€ για τοποθέτηση νάρθηκα ή γύψου,  30€ για  ενδαρθρική έγχυση, 30€ για έγχυση κορτιζόνης  
 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ  
Ιριδος 4, Παλαιό Φάληρο,  Τηλ. : 2109881221  
10€ για συνταγογράφηση, 20€ για εξέταση & συνταγογράφηση, 50€ για ψυχοσωματικές παθήσεις διάγνωση & θεραπευτικές συνεδρίες 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Μαραθώνος 91, Παλλήνη,  Τηλ. : 2110193831  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 60€ για εξέταση κατ΄οίκον,  50€ για τοποθέτηση γύψου, 25€ για ενδαρθρική έγχυση,  40€ για συρραφή 
τραύματος, 30€ για αλλαγή τραύματος  
 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Μαραθώνος 53, Παλλήνη,  Τηλ. : 2106033250, 6948082529  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30% έκπτωση για εκτέλεση ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων  
 

ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 
Αλκιβιάδου 185, Πειραιάς, Τηλ. : 2104288000, 6978993748  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 100€ για δερματικό τεστ σε αεροαλλεργιογόνα, 30% έκπτωση σε όλα τα 
ειδικά τεστ που γίνονται στο ιατρείο όπως : ρινικές  προκλήσεις, δοκιμασίες άσθματος, τροφικές προκλήσεις, φαρμακευτικά τεστ ή 
προκλήσεις, καλλυντικά , λάτεξ, νίκελ . 
  

ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ  
Μεραρχίας 26 , Πειραιάς,  Τηλ. : 2104183222, 6944510021 
20€ για εξέταση στο ιατρείο,  2€ για τεστ δερμοαντίδρασης δια νυγμού, για όσους κάνουν 40 τεστ αλλεργίας 10 τεστ δώρο  
  

ΜΠΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 75, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104510360, 6937108350  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο,  160€ για κολονοσκόπηση, 120€ για γαστροσκόπηση  (οι εξετάσεις γίνονται κατόπιν ραντεβού)   
 

ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   -  ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Περικλέους 5Α, Πειραιάς ,  Τηλ. : 2104599008  
50€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 25% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού για χειρουργικές επεμβάσεις, Δωρεάν μετεγχειρητική 
επίσκεψη 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Αρίστου καλλιγά 13, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104511220, 6937202728, 6951938660  
40€ για εξέταση στο ιατρείο. Στην εξέταση συμπεριλαμβάνονται η λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα. Testpap με 
επιβάρυνση 10€ στην τιμή της επίσκεψης, 60€ για Κολποσκόπηση. Δωρεάν συμβουλές σε προβλήματα γονιμότητας (ανεύ κλινικής 
εξέτασης), Δωρεάν επίδειξη αυτοεξέτασης μαστού  
 

ΒΡΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Κλεισόβης 26, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104182094, 6976056250  
50€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει γυναικολογική εξέταση, υπέρηχο, κολποσκόπηση ,PAP τεστ , εξέταση μαστών.  
 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 61, Πειραιάς,  Τηλ. : 2114096977, 6945977744  
60€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει γυναικολογική εξέταση, διακολπικό υπέρηχο, και PAP τεστ , 20€ για αξιολόγηση 
εξετάσεων, 30€ για διακολπικό υπέρηχο , 30€ για PAP τεστ , 20€ για κλινική εξέταση μαστών , 120€ για κολποσκόπηση και βιοψία  
 

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
2ας Μεραρχίας 17 & Καραϊσκου, Πειραιάς ,  Τηλ. : 2104296526 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 30€ για επίσκεψη κατ' οίκον,  25€ για καυτηριασμό σε σπίλους και σε μυρμυγκιές , Δωρεάν 
δερματολογικός έλεγχος για κακοήθεια 
 

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Αγίου Ελευθερίου 60 , Πειραιάς,  Καμινιά , Τηλ. : 2130294097, 6976047566 
30€ για  εξέταση στο ιατρείο, 50€ για εξέταση κατ΄οίκον 40€ για εξέταση σε δερματοσκόπιο – δερματοσκόπηση, 40€ για  βιοψία 
δέρματος, 10€ για   αφαίρεση τερμίνθου – κεχριών  ανά βλάβη, 10€ για διαθερμοπηξία μικρών δερματικών βλαβών ανά βλάβη , 
20€ για διαθερμοπηξία μεγάλων δερματικών βλαβών ανά βλάβη 50€ για κρυοπηξία δι’ ειδικού μηχανήματος, 20€ για θεραπεία 
τηλεαγγειεκτασιών με διαθερμοπηξία  ανά βλάβη, 200€ - 250€   για χειρουργική αφαίρεση δερματικών εξεργασιών 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Σπύρου Τρικούπη 72-74, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104281010, 6944676127  
20€ για εξέταση στο ιατρείο.  50€ για Triplex καρδιάς και ανιούσας αορτής, 40€ για δοκιμασία κόπωσης, 30€ για Holter ρυθμού, 40€ 
για Holter πίεσης. Δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα με όλες τις επισκέψεις.  
 

ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Κλεισόβης 44 , Πειραιάς , Τηλ. 2104532502, 6944207054  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 30€ για εξέταση στο ιατρείο μαζί με ηλεκτροκαρδιογράφημα, 50€ για εξέταση στο ιατρείο μαζί με 
ηλεκτροκαρδιογράφημα  και εξέταση triplex.  
  

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Φωτ. Κορυτσάς 65, Πειραιάς, Αγία Σοφία,  Τηλ. : 2104201925, 6944356746  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο με δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα, 40€ για εξέταση triplex  
 

ΒΟΣΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    -  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 
Σωτήρος 13-15 , Πειραιάς ,  Τηλ. : 2104112741 
10€ για  εξέταση στο ιατρείο, 20€ για  ηλεκτρομυογράφημα, κινητική, αισθητική ταχύτητα, αγωγής νεύρων για ένα άκρο,  35€ για  
ηλεκτρομυογράφημα, κινητική, αισθητική ταχύτητα, αγωγής νεύρων για δύο άκρα,   65€ για ηλεκτρομυογράφημα, κινητική, 
αισθητική ταχύτητα, αγωγής νεύρων για τέσσερα άκρα    
 

ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ     -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Καραϊσκου 139-143,  Πειραιάς ,  Τηλ. : 2104296006 
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ' οίκον,  200€ για διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα,, 150€ για χειρουργική αφαίρεση 
κυστών - γαγγλίων, 600€ για αρθροσκοπήσεις, 200€ για έγχυση PRP, 30€ για έγχυση υαλουρονικού, 30€ για συνεδρία μεσοθεραπείας  
 

ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 61 , Πειραιάς ,  Τηλ. : 2104222500, 6944567176 
30€ για εξέταση στο ιατρείο,  50€ για κλινική εξέταση ,υπερηχογράφημα ουροποιητικού και ροομετρία ούρων, 80€ για 
μικροεπεμβάσεις (όπως : διατομή χαλινού, διαθερμία κονδηλωμάτων, laser mw ), 100€ για ουρηθροκυστεοσκόπηση, , 200€ για 
διορθικό υπερηχοτομογράφημα προστάτη με λήψη κατευθυνόμενης βιοψίας , 20% έκπτωση σε όλες τις  χειρουργικές επεμβάσεις 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
2ας Μεραρχίας 19, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104296201, 6944282333  
40€ για εξέταση στο ιατρείο. Στην εξέταση περιλαμβάνεται διαθλαστικός έλεγχος, εξέταση στην σχιστοειδή λυχνία, κερατομετρία, 
βυθοσκόπηση, τονομέτρηση, παχυμετρία κερατοειδούς. 80€ για OCT οπτικού νεύρου, 80€ για OCT ώχρας κηλίδας, 50€ για έλεγχο 
οπτικών πεδίων  
 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Κλεισόβης 26, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104522316, 6936505048  
30€ για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο.  



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΡΑΝΟΥ ΟΛΓΑ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ   
Κλεισόβης 26, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104512811, 6945252315  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, δωρεάν ο πρώτος επανέλεγχος με μέτρηση ζακχάρου για διαβητικούς  
 

ΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Κιθαιρώνος 15 , Πειραιάς, Καμίνια,  Τηλ. 2104136806, 6944650705  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄οίκον.  
 

ΝΙΕΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ   
Σκουζέ 19 και Ηρώων Πολυτεχνείου, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104180980, 6972844069  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο. 30€ για επίσκεψη και ηλεκτροκαρδιογράφημα ή οξυμετρία. 40€ για επίσκεψη και Doppler ή 
ηλεκτροσπιρομέτρηση  
 

ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 102, Πειραιάς,  Τηλ. : 2110171274, 6977205928  
25€ για απλή σπιρομέτρηση. 70€ στο προεργαστήριο μελέτης ύπνου κατ' οίκον (διάγνωση συνδρόμου άπνοιας-ροχαλητού). 30€ στην 
πνευμονολογική εξέταση + παλμική οξυμετρία + λήψη ιστορικού. 50€ στην πνευμονολογική εξέταση + παλμική οξυμετρία + λήψη  
ιστορικού + σπιρομέτρηση, 70€ για αλλεργικά τεστ  
  

ΧΑΛΙΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ   
Ηρώων Πολυτεχνείου 75, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104526010, 6944337289  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο  
  

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   -  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Υψηλάντου 179, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104296212, 6979982363 
30€ για εξέταση στο ιατρείο 
 

ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 
Βασιλέως Γεωργίου Γ΄  8  & Βούλγαρη, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104130589, 6945857469 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 10€ επιπλέον για πλήρη έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει : ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, καθαρισμός 
αυτιών, ενδοσκόπηση ρινός, λάρυγγα, κ.λ.π., 20% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού για χειρουργικές πράξεις. 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 59 , Πειραιάς ,  Τηλ. : 2104531471, 6944346616 
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 10€ για τυμπανόγραμμα, 10€ για ακουόγραμμα, 20€ για ενδοσκόπηση, 20€ για επανεξέταση  
 

ΜΥΣΤΙΔΟΥ ΜΓΔΑΛΗΝΗ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ  
Καραολή & Δημητρίου 30, Πέραμα,  Τηλ. : 2121006770, 6974350645  
20€ για επίσκεψη  στο ιατρείο , 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον,  20% έκπτωση για δερματολογικές επεμβάσεις, 10% έκπτωση για 
αισθητικές επεμβάσεις  
 

ΤΣΙΚΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ  
Λεωφόρος Ειρήνης 83, Πέραμα,  Τηλ. : 2104410643, 6944782378  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 20% έκπτωση για ιατρικές πράξεις  
 

ΖΗΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   -  ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ 
Θηβών 153,  Περιστέρι,  Τηλ. : 2105712888, 6932294199 
40€ για εξέταση στο ιατρείο, 70€ για σκληροθεραπεία ευρυαγγειών κάτω άκρου ανά συνεδρία 
 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 
Θηβών 221, Περιστέρι, Τηλ. : 2105722631, 6944367333  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 60€ για δερματικές δοκιμασίες σε αεροαλλεργιογόνα, 90€ για δερματικές δοκιμασίες σε φάρμακα και 
υμενόπτερα 
 

ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Δωδεκανήσου 108  & Αναπαύσεως 21, Περιστέρι ,  Τηλ. : 2105744228, 6974455519  
35€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 150€ για κολονοσκόπηση με μέθη, 90€ για γαστροσκόπηση με μέθη, Δωρεάν αξιολόγηση 
εργαστηριακών εξετάσεων. 
 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Ακροπόλεως 29, Περιστέρι ,  Τηλ. : 2105761333, 6944517065 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 150€ για κολονοσκόπηση, 120€ για γαστροσκόπηση, 80€ για ορθοσιγμοειδοσκόπηση, 80€ για  τεστ 
αναπνοής για το Helicobacter pylori 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Κνωσσού 4, Περιστέρι, Τηλ. : 2105747951  
40€ για γυναικολογική εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει : λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, έλεγχος μαστών, διακολπικό 
υπερηχογράφημα, 10€ επιβάρυνση για paptest, 60€ για γυναικολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης (ThinPrep), 50€ για 
καλλιέργεια κολπικού – τραχηλικού υγρού και αντιβιόγραμμα , 50€ για κολποσκόπηση + 20€ για λήψη βιοψίας,100€ για τοποθέτηση 
ενδομήτριου σπειράματος χαλκού (IVD), 40€ για μαιευτική επίσκεψη που περιλαμβάνει : προγεννητικό έλεγχο, κλινική εξέταση, 
υπερηχογράφημα ανάπτυξης εμβρύου, Δωρεάν συμβουλευτική σε θέματα υπογονιμότητας, εμμηνόπαυσης, οικογενειακού 
προγραμματισμού, εμβολιασμού παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας.  
 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Ψαρών 5, Περιστέρι,  Τηλ. : 2105772818, 6937887747 
25€ για εξέταση στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 20% έκπτωση σε ιατρικές πράξεις που γίνονται στο ιατρείο όπως : 
κρυοχειρουργική, διαθερμοπηξία, αφαίρεση  μορφωμάτων ( σπίλων, ινώματα, κύστες, υπερκερατώσεις ), δερματοσκόπηση  κλπ  , 
20% έκπτωση σε πολυάριθμες ή ευμεγέθη βλάβες (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό ) 
 

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Βασιλέως Αλεξάνδρου 14-20 , Περιστέρι,  Τηλ. : 2105751581, 6972895844 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο  με ηλεκτροκαρδιογράφημα , 50€ για εξέταση κατ΄οίκον, 30€ για τεστ  κοπώσεως, 50€ για  Triplex 
Καρδιάς και αορτής,  Δωρεάν ο τακτικός καρδιολογικός έλεγχος του υπερτασικού ασθενή 
 

ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Θηβών 210 ( 3

ος
 όροφος ), Περιστέρι,  Τηλ. : 2105778300, 6973349542 

30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 10€ για συνταγογράφηση, 20% έκπτωση για όλες τις χειρουργικές 
επεμβάσεις (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό. 
 

ΤΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    -   ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Τζων Κέννεντυ & Πιερίας 57 , Περιστέρι ,  Τηλ. : 2108004323, 6932242565 
25€ για εξέταση στο ιατρείο, 10€ για επανεξέταση, 30€ για ενεσοθεραπεία , 10€ για συνταγογράφηση 
 

ΤΣΕΠΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Γορτυνίας 4, Περιστέρι,  Τηλ. : 2105781893, 6937356609  
20€ για εξέταση στο ιατρείο με δωρεάν αναγραφή εξετάσεων , 60€ για εξέταση κατ' οίκον, 25% έκπτωση σε χειρουργικές επεμβάσεις, 
Δωρεάν επανεξέταση,  δωρεάν μετεγχειριτικός έλεγχος  
 

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Καλαμών 1 & Π. Τσαλδάρη 19, Περιστέρι,  Τηλ. : 2105728164, 6973200310 
20€ για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει μέτρηση μυωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας, , έλεγχο σε σχισμοειδή λυχνία για 
φλεγμονές προσθίου ημιμορίου, έλεγχο χρωματικής αντίληψης και χορήγηση γυαλιών ,  10€ επιπλέον για βυθοσκόπηση, έλεγχο 
καταρράκτη και ώχρας κηλίδας,  Δωρεάν η μέτρηση  πίεσης στο πλαίσιο της εξέτασης , Ειδικές τιμές σε χειρουργικές  πράξεις που 
καθορίζονται κατά περίσταση.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό 
 

ΣΟΥΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ  
Π. Τσαλδάρη 97, Περιστέρι ,  Τηλ. : 2105748583, 6944833700 
20€ για  εξέταση στο ιατρείο,  40€ για εξέταση κατ' οίκον, ,  40€ για κλινική εξέταση ,υπερηχογράφημα και  ροή ούρων, 20€ για  
υπερηχογράφημα νεφρών, κύστης, προστάτη, προ και μετά ούρησης (για άνδρες), 20€ για  υπερηχογράφημα νεφρών, κύστης, προ 
και μετά ούρησης (για γυναίκες ), 20€ για  ροή ούρων (uroflow), δωρεάν επανεξέταση ,40% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού σε 
χειρουργικές επεμβάσεις (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό) 
 

ΚΟΥΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ  
Τζων Κέννεντυ 108Α, Περιστέρι, Λόφος Αξιωματικών,  Τηλ. : 2105713706, 6975959771  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον που περιλαμβάνει σπιρομέτρηση με σύγχρονο φορητό σπιρόμετρο και 
νεφελοποίηση φαρμάκων εάν κριθεί αναγκαίο, 10€ για απλή σπιρομέτρηση, 20€ για σπιρομέτρηση προ/μετά βρογχοδιαστολή , 30€ για 
νυχτερινή οξυμετρία, 10€ για μέτρηση ισχύος αναπνευστικών μυών, 200€ για πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος διάρκειας 12 
εβδομάδων, 50€ για παρακολούθηση αναπνευστικών και καρκινοπαθών ασθενών τελικού σταδίου με αδυναμία μετακίνησης με 
ρύθμιση οξυγονοθεραπείας, Bi-PAP , αλλαγή ουροκαθετήρα. Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος, δωρεάν 
οξυμετρία, δωρεάν η πρώτη επανεξέταση εντός 15 ημερών, δωρεάν αξιολόγηση εξετάσεων. 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Καλαμών  21, Περιστέρι,  Τηλ. : 2155511114 
25€ για εξέταση στο ιατρείο,  30€ για ενδοαρθρική ένεση (γόνατο, ώμος, καρπός, αντίχειρας και καρπιαίος σωλήνας ), 50€ για 2 
ενέσεις (γόνατο, ώμος, καρπός, αντίχειρας και καρπιαίος σωλήνας ) 
 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 
Κάσσου 10, Πετρούπολη,  Τηλ. : 2105055962, 6944925055 
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 120€ για ειλεό κολονοσκόπηση, 90€ για γαστροσκόπηση, 40€ για 
ορθοσκόπηση, 70€ για  ορθοσιγμοειδοσκόπηση 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ   -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
25

ης
 Μαρτίου 166 & Ι. Χρυσοστόμου 94, Πετρούπολη,  Τηλ. : 2105050657  

30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 10€ για συνταγογράφηση φαρμάκων , 15€ για  τρίμηνη συνταγογράφηση 
φαρμάκων, 15€ για  παραπεμπτικό φυσικοθεραπείας, 10€ για παραπεμπτικό εξετάσεων. 
 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
25

ης
 Μαρτίου 130 , Πετρούπολη ,  Τηλ. : 2105061651, 6944205673 

30€ για  εξέταση στο ιατρείο , 40€ για  εξέταση στο ιατρείο και υπέρηχο ουροποιητικού , 50€ για  εξέταση στο ιατρείο ,υπέρηχο 
ουροποιητικού και ουρομέτρηση, 50€ για εξέταση κατ' οίκον, , 30€ για υπέρηχο ουροποιητικού , 10€ για συνταγογράφηση, Δωρεάν 
επανεξέταση στο ιατρείο για γνωμάτευση παρακλινικών εξετάσεων 30% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού για χειρουργικές 
επεμβάσεις , (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό) 
 

ΚΑΣΣΙΣ ΧΑΝΝΑ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
25

ης
 Μαρτίου 166 & Ι. Χρυσοστόμου 94, Πετρούπολη, Τηλ. : 2105014383, 6974728333 

20€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για την εξέταση κατ΄οίκον , 30€ για ενδοσκοπήσεις, 15€ για καυτηρίαση ρινός (χημική), 40€ για 
ηλεκτρονυσταγμογράφημα (έλεγχος ιλίγγου), 20€  για αφαίρεση ξένου σώματος, 45€ για εξέταση στο ιατρείο με καθαρισμό ώτων, 
ακουόγραμμα, τυμπανόγραμμα, και ηχητικά αντανακλαστικά. 
 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Αισχύλου 2, Σπάτα,  Τηλ. : 2106633892, 6972421215 
50€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει : λήψη ιστορικού, γυναικολογική εξέταση, και διακολπικό υπερηχογράφημα. 10€ 
επιπλέον της επίσκεψης για τεστ pap, 50€ για επίσκεψη , παρακολούθηση και υπερηχογράφημα κύησης,  10€ για απλή 
συνταγογράφηση.  
 

ΠΑΓΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Αισχύλου 2, Σπάτα,  Τηλ. : 2106635625, 6937126067 
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 30%  έκπτωση για καυτηριασμό ακτινικών, σμηγματορροικών 
υπερκερατώσεων, θηλωμάτων, μυρμηγκιών, κονδυλωμάτων, σπίλων (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό ) 
 

ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  -  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ,  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 76 , Χαϊδάρι, Τηλ. 2105323800, 6944610500  
60€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει γυναικολογική εξέταση, διακολπικό υπέρηχο και PAP τεστ , 20€ για αξιολόγηση 
εξετάσεων, 30€ για διακολπικό υπέρηχο , 30€ για PAP τεστ , 20€ για κλινική εξέταση μαστών , 120€ για κολποσκόπηση και βιοψία  
 

ΜΠΛΙΑΜΠΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 76, Χαϊδάρι, Τηλ. 2105326276, 6944967767  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει κλινική εξέταση  
  

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ   -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ , ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 39, Χαϊδάρι, Τηλ. 2105323301, 6972606221  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 20% έκπτωση επί των ιατρικών και αισθητικών πράξεων στο ιατρείο.  
 

ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 39, Χαϊδάρι, Τηλ. 2105820336, 6995820336  
20€ για εξέταση στο ιατρείο μαζί με εξέταση triplex για ασθενείς κάτω από 20 ετών, 50€ για εξέταση στο ιατρείο μαζί με εξέταση triplex 
για ασθενείς άνω από 20 ετών.  
 

ΝΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Ηλία Βενέζη 17, Χαϊδάρι,  Τηλ. : 2105326611, 6932254143  
20€ για εξέταση στο ιατρείο με Δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα  
  

ΜΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 39 , Χαϊδάρι, Τηλ. 2105321042, 6944613058  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 20% έκπτωση επί των ιατρικών πράξεων στο ιατρείο.  
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 39,  Χαϊδάρι,  Τηλ. : 2105322383, 6937013728  
30€ για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει διαθλαστικό έλεγχο, έλεγχο γλαυκώματος, βυθοσκόπηση, έλεγχος στραβισμού,   
και λοιπές ελεγκτικές εξετάσεις. 
 

ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 37, Χαϊδάρι,  Τηλ. : 2130255227, 6944963863 
20€ για εξέταση στο ιατρείο,  50€ για την εξέταση κατ΄οίκον, 20€ για ουρομετρία, 20€ για έλεγχο προστάτη – υπολείμματος ούρων 
10€ για συνταγογράφηση Δωρεάν η επανεξέταση, Ειδικές τιμές για χειρουργικές πράξεις κατόπιν συνεννοήσεως 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 39 , Χαϊδάρι , Τηλ. 2105321900, 6944427227  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον.  
 

ΒΙΟΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 60, Χαϊδάρι,  Τηλ. : 2167001938, 6932764166 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 10€ για σπιρομέτρηση πριν και μετά βρογχοδιαστολή 20€ ανά συνεδρία για 
την διακοπή καπνίσματος 10€ για δερμοαντίδραση Mantoux (τεστ Mantoux ), 30€ για νυχτερινή οξυμετρία η οποία περιλαμβάνει  
καταγραφή του οξυγόνου κατά την διάρκεια του ύπνου ( στην οικία του ασθενή ) για την διάγνωση διαταραχών στον ύπνο (σύνδρομο 
άπνοιων στον ύπνο σε άτομα που ροχαλίζουν), 120€ για βρογχοσκόπηση (διενεργείται σε κλινική), Δωρεάν νεφελοποίηση φαρμάκων,  
Δωρεάν οξυγονοθεραπεία στο ιατρείο, Δωρεάν οξυμετρία, Δωρεάν η πρώτη επανεξέταση, Για τα άτομα που μπαίνουν σε πρόγραμμα 
διακοπής καπνίσματος , οι σπιρομετρήσεις και οι μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα γίνονται Δωρεάν 
  

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,  ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 
Καραϊσκάκη  80, Χαϊδάρι,  Τηλ. : 2105912889, 6977901136 
25€ για εξέταση στο ιατρείο με πλήρη κλινικό έλεγχο , 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον  
  

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 39, Χαϊδάρι, Τηλ. 2105323343  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 20% έκπτωση επί των ιατρικών πράξεων στο ιατρείο.  
  

ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
Ηρώδου Αττικού 1, Χαλάνδρι  Τηλ. : 2106818110, 6944571125 
40€ για εξέταση στο ιατρείο, 80€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 50€ για δερματολογικό  τεστ,  Δωρεάν σπιρομέτρηση,  Δωρεάν 
συνταγογράφηση . 
 

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ  
Υψηλάντου 5, Χαλάνδρι, Τηλ. 2130022391, 6972832407  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ οίκον, 120€ για γαστροσκόπηση υπό μέθη ,  160€ για γαστροσκόπηση υπό γενική 
αναισθησία (μη αντιληπτή) 140€ για κολονοσκόπηση υπό μέθη, 180€ για κολονοσκόπηση υπό γενική αναισθησία (μη αντιληπτή), 
Δωρεάν οι βιοψίες και ιστοπαθολογικές εξετάσεις.  
 

ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  -  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
Πλάτωνος 10, Χαλάνδρι,  Τηλ. : 2106825564 
30€ για εξέταση στο ιατρείο,  30%  έκπτωση σε ιατρικές και αισθητικές θεραπείες που γίνονται στο ιατρείο  
  

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ  -  ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
Κολοκοτρώνη 12, Χαλάνδρι,  Τηλ. : 2106835741, 6945592521  
20€ για εξέταση στο ιατρείο. 60€ για εξέταση κατ΄οίκον,  30€ για εξέταση - παρακολούθηση σε παθήσεις ειδικού ενδιαφέροντος της 
ιατρού όπως υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιμία, Δωρεάν διαιτολογικές συστάσεις για υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, 
υπερλιπιδαιμία και δίαιτες  
  

ΚΟΛΙΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,  ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Πεντέλης 16, Χαλάνδρι,  Τηλ. : 2114005337, 6932389368 
20€ για εξέταση στο ιατρείο με δωρεάν καθαρισμό αυτιών, 30€ για εξέταση στο ιατρείο μαζί με ακοόγραμμα, 30€ για επίσκεψη κατ΄ 
οίκον ,20€ για ακοόγραμμα, 10€ για τυμπανόγραμμα, 10€ για ενδοσκόπηση ρινός και λάρυγγα,  10€ για χημικό καυτηριασμό ρινός, 
20€ για αφαίρεση θηλωμάτων στοματικής κοιλότητας  
 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Βουτσινά 77-79, Χολαργός,  Τηλ. : 2106517066  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για Triplex καρδιάς , 50€ για Triplex καρδιάς - ανιούσας αορτής - αορτικού τόξου, 35€ για δοκιμασία 
κόπωσης, 35€ για Holter ρυθμού, 40€ για Holter πίεσης. Δωρεάν ηλεκτροκαρδιογράφημα με όλες τις επισκέψεις, 50€ για προαθλητικό 
παιδικό - εφηβικό καρδιολογικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει : Κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex καρδιάς και 
βεβαίωση για εγγραφή σε γυμναστήριο ή στην Α΄ δημοτικού  
 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Μεσογείων 224 & Αετιδέων, Χολαργός ,  Τηλ. : 2106533586, 6977339828 
30€ για  εξέταση στο ιατρείο,  50€ για εξέταση κατ' οίκον,  30€ για  υπερηχογράφημα νεφρών, κύστης, προστάτη, 50€ για Doppler 
σηραγγωδών αρτηριών, 20€ για ροή ούρων (uroflow), 500€ για περιτομή,  900€ για ουρητηρολιθοτριψία,  650€ για υδροκήλη, 
1100€ για προστατεκτομή, 600€ για κιρσοκήλη 
 

ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΝΝΑ  -  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Μελπομένης 31, Χολαργός,  Τηλ. : 2106540710, 6974811994  
20€ για εξέταση στο ιατρείο (πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος : διάθλαση, βυθοσκόπηση, τονομέτρηση), 80€ για argon & yaglaser συν 
την τιμή ιατρικού κέντρου, 400€ για επέμβαση καταρράχτη συν την τιμή ιατρικού κέντρου, 500€ για διαθλαστική διόρθωση μυωπίας 
excimer laser συν την τιμή ιατρικού κέντρου (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό)  
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ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ   
Περικλέους 9, Χολαργός,  Τηλ. : 2106541225, 6944444985  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο 
 

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Αγίας Σοφίας 26Α , Ψυχικό,  Τηλ. : 2107242769, 6944698161  
20€ για εξέταση στο ιατρείο με ηλεκτροκαρδιογράφημα, 50€ για Triplex καρδιάς, 40€ για τεστ κοπώσεως, 40€ για Holter ρυθμού ή 
πίεσης, 70€ για εξέταση στο ιατρείο με ηλεκτροκαρδιογράφημα και Triplex καρδιάς, 70€ για εξέταση στο ιατρείο με 
ηλεκτροκαρδιογράφημα και Holter ρυθμού, 70€ για εξέταση στο ιατρείο με ηλεκτροκαρδιογράφημα  και Holter Πίεσης. 70€ για 
εξέταση στο ιατρείο με ηλεκτροκαρδιογράφημα και τεστ κοπώσεως, 110€ για Triplex καρδιάς κατ΄οίκον,  Δωρεάν εκτίμηση 
καρδιαγγειακού κινδύνου με δωρεάν μέτρηση χοληστερόλης 
 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   -  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Μεσογείων 233 , Ψυχικό ,  Τηλ. : 2106754424, 6973983450 
20€ για εξέταση στο ιατρείο,  50€ για εξέταση κατ' οίκον, 40€ για κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα νεφρών, κύστης, προστάτη, 
40€ για κλινική εξέταση και διορθικό  υπερηχογράφημα προστάτη, 60€ για κλινική εξέταση , υπερηχογράφημα νεφρών, κύστης , 
προστάτη και διορθικό  υπερηχογράφημα προστάτη, 60€ για αλλαγή ουροκαθετήρα κατ΄οίκον,  200€ για  βιοψία προστάτη 
(αμοιβή ιατρού), 350€ για περιτομή (αμοιβή ιατρού),  600€ για διουρηθρική  προστατεκτομή – μεθόδου TURIS (αμοιβή ιατρού),  
500€ για κιρσοκήλη (αμοιβή ιατρού), 
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ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΤΣΙΛΠΙΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ , ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Κισσάμου & Μεγάλου Αλεξάνδρου 95, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105452723  
Δωρεάν καθαρισμό δοντιών μία φορά ετησίως , 160€ για λεύκανση, 30€ για φθορίωση, 30€ για σφράγισμα, 40€ για σφράγισμα πολλών 
επιφανειών, 40€ για εξαγωγή, 100€ για ενδοδοντική θεραπεία, 700€ για ολική οδοντοστοιχία, 800€ για μερική οδοντοστοιχία, 160€  
για στεφάνες μεταλλοπορσελάνης, 130€ για στεφάνες μεταλλοακρυλικές, 15% έκπτωση σε όλες τις υπόλοιπες οδοντιατρικές εργασίες 
8% έκπτωση επιπλέον για κόστος εργασιών πάνω από 2.000€. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό 
 
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Λεωφ. Αγ. Δημητρίου 102, Άγιος Δημήτριος,  Τηλ. : 210 9705343  
20% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, Δωρεάν εξέταση & οδηγίες στοματικής υγιεινής, 30€ για μικρό σφράγισμα σύνθετης 
ρητίνης, 40€ για μεσαίο σφράγισμα σύνθετης ρητίνης, 50€ για μεγάλο σφράγισμα σύνθετης ρητίνης, 50€ για Καθαρισμό, 50€ για 
εξαγωγή απλή, 70€ για εξαγωγή με συρραφή, 150€ για χειρουργική εξαγωγή, 150€ για απονεύρωση σε μονόριζο, 160€ για απονεύρωση 
σε δίριζο, 180€ για απονεύρωση σε πολύριζο  
  

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
Σεβαστουπόλεως 40, Αθήνα, Τηλ. 2107708059  
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την ιατρό ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.  
  

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Διοχάρους 5 (περιοχή Hilton), Αθήνα,  Τηλ. : 2107221294, 6973057745  
Δωρεάν εξέταση, κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος και κατάρτιση σχεδίου θεραπείας, Δωρεάν μια αποτρύγωση - καθαρισμός - 
στίλβωση δοντιών ετησίως, 180€ για λεύκανση στο σπίτι με εξατομικευμένο νάρθηκα, 60€ για θεραπεία ουλίτιδας, 150€ για 
ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου δοντιού, 30€ για εμφράξεις σύνθετης ρητίνης μιας επιφάνειας, 40€ για εμφράξεις σύνθετής ρητίνης 
δυο επιφανειών, 60€ για ανασύσταση με σύνθετη ρητίνη, 80€ για τοποθέτηση χυτού η προκτασκευασμένου άξονα μετααποενδοδοντικη 
θεραπεία, 30€ για φθορίωση, 30€ για προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών. Αναλυτικός κατάλογος με τιμές υπάρχει στην 
ιστοσελίδα μας.  
 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Λεωφ. Κηφισίας 30, Αθήνα, Αμπελόκηποι  Τηλ. : 2107707802  
10% - 20% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό ή επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας. 
 

ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Ιφικράτους 12, Αθήνα, Παγκράτι,  Τηλ. : 2107010839  
Δωρεάν κλινική εξέταση στόματος και δοντιών, Δωρεάν ακτινογραφική εξέταση, Δωρεάν καθαρισμός, αποτρύγωση με υπερήχους, 
Δωρεάν φθορίωση δοντιών στα παιδιά, Δωρεάν προληπτικές εμφράξεις στα παιδιά. Για όλες τις εργασίες - θεραπείες που 
εμπεριέχονται στο οδοντιατρικό πεδίο ο ιατρός προσφέρει έκπτωση από 30% έως 50%. Αναλυτικός κατάλογος με τιμές υπάρχει στην 
ιστοσελίδα μας.  
 

ΜΠΕΛΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ , ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
Υμηττού 121 , Αθήνα, Παγκράτι, Τηλ. : 2107560531  
Δωρεάν κλινική εξέταση, διάγνωση, και σχέδιο θεραπείας, Δωρεάν  λήψεις με ενδοστοματική κάμερα, Δωρεάν οπισθοφατνιακές 
ακτινογραφίες, Δωρεάν  χορήγηση πιστοποιητικού στα παιδιά μετά από κλινική εξέταση, Δωρεάν καθαρισμός δοντιών μία φορά 
ετησίως, 30€ για εμφράξεις δοντιών, 30€ για  εξαγωγή, 100€ για ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), 30€ για θεραπεία ουλίτιδας, 
180€ για θεραπεία περιοδοντίτιδας, 150€ για στεφάνη μεταλλοπορσελάνης (θήκη), 500€ για ολική οδοντοστοιχία, 600€ για μερική 
οδοντοστοιχία (μηχάνημα), 900€ για εμφύτευμα Γερμανίας μαζί με την προσθετική στεφάνη,  30% έκπτωση σε όλες τις υπόλοιπες 
οδοντιατρικές εργασίες (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό)  
  

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Νέστωρος 32 & Δημοκρατίας , Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105693387, 6937361402  
Δωρεάν κλινική εξέταση και ακτινογραφικός έλεγχος, Δωρεάν  χορήγηση πιστοποιητικού στα παιδιά μετά από κλινική εξέταση,  
Δωρεάν φθορίωση σε παιδιά, Δωρεάν καθαρισμός δοντιών μία φορά ετησίως μετά από ολοκλήρωση άλλων οδοντιατρικών εργασιών, 
35€ για σφράγισμα δύο επιφανειών, 200€ για λεύκανση με νάρθηκα και δωρεάν καθαρισμό, 20% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές 
εργασίες (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό)  
  

ΠΗΛΙΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Γρ. Κυδωνίων 23 & Ρήγα Φεραίου, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105988009, 6977214211  
10% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες, Δωρεάν ένας καθαρισμός δοντιών ετησίως, Δωρεάν ένας έλεγχος στα παιδιά ετησίως. 
 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Λεωφ. Ποσειδώνος 19 - 20, Άλιμος, Καλαμάκι Τηλ. : 2109882033, 6977053921  
30% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
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ΚΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Σκουφά 1 , Αχαρνές,  Τηλ. : 2117200848 
Δωρεάν εξέταση στο ιατρείο και σχέδιο θεραπείας,  Δωρεάν εξέταση κατ΄ οίκον και σχέδιο θεραπείας, 40€ για καθαρισμό και 
στίλβωση δοντιών (υπερουλικός καθαρισμός) , 40€ για  έμφραξη 3Μ  ή ICOCLAR, 180€ για  εξαγωγή έγκλειστων δοντιών  
χειρουργικά,   1000€ για εμφύτευμα ενδοστικό μονήρες με προσθετική  10% έκπτωση σε όλες τις άλλες οδοντιατρικές εργασίες.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό. 
 

ΜΠΑΛΑΛΩΤΗ - ΚΑΚΚΑΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Αναλήψεως 35, Βύρωνας,  Τηλ. : 2107653889  
Δωρεάν εξέταση οδόντων & στόματος, Δωρεάν εξέταση & απλός ακτινογραφικός έλεγχος, Δωρεάν καθαρισμός οδόντων, Δωρεάν 
φθορίωση οδόντων σε παιδιά, Δωρεάν προληπτική επικάλυψη των πρώτων μονίμων γομφίων σε παιδιά, 25€ για σφραγίσματα με 
σύνθετη ρητίνη, 20€ για σφραγίσματα με αμάλγαμα, 70€ για θεραπεία ουλίτιδας, 20€ για εξαγωγή οδόντος ή ρίζας, 70€ για 
απονεύρωση σε μονόριζα, 90€ για απονεύρωση σε πολύριζα. Αναλυτικός κατάλογος παροχών στην ιστοσελίδα μας  
 

ΣΑΜΑΡΑ ΕΦΗ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Νικολάου Αρώνη 15, Βύρωνας,  Τηλ. : 2107669701, 6947070440  
Έως 40% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για να ενημερωθείτε για το ακριβές κόστος της κάθε εργασίας παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε με τον ιατρό, Δωρεάν κλινική εξέταση , Δωρεάν σχέδιο θεραπείας, Δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικού έπειτα από 
κλινική εξέταση,  Δωρεάν καθαρισμός (αποτρύγωση) έπειτα από οδοντιατρικές εργασίες.  
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Γέρακα 90 , Γέρακας , Τηλ. : 2106611111, 6947448284 
Δωρεάν η πρώτη κλινική εξέταση, διάγνωση, και σχέδιο θεραπείας, Δωρεάν ενδοστοματικές  λήψεις με intraoral camera –
φωτογραφίες , Δωρεάν προληπτικός έλεγχος μαλακών μορίων (προκαρκινικών βλαβών ), 20€ για έμφραξη νεογιλού, 20€ για έμφραξη 
νεογιλού με αμάλγαμα μίας επιφάνειας, 20€ για έμφραξη με αμάλγαμα και στίλβωση μίας επιφάνειας, 40€ για εξαγωγή ρίζας ή 
δοντιού, 50€ για  θεραπεία εντοπισμένης ουλίτιδας. Για όλες τις εργασίες - θεραπείες που εμπεριέχονται στο οδοντιατρικό πεδίο η 
ιατρός προσφέρει έκπτωση από 30% έως 50%. Αναλυτικός κατάλογος με τιμές υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.  
 

ΚΟΚΚΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Γ. Γεννηματά 169, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109616106, 2109616914, 6974635050  
20% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δωρεάν  καθαρισμός , στιλβωση και  φθορίωση δοντιών (1 ετησίως), Δωρεάν 
οδηγίες στοματικής υγιεινής, Δωρεάν κλινική - ακτινογραφική εξέταση και διάγνωση, Δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικού μετά από 
κλινική εξέταση  
 

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Τριπόλεως 10, Δάφνη,  Τηλ. : 2109733900  
Εκπτωση 30% έως 50% σε όλες εργασίες εκτός των παρακάτω, Δωρεάν εξέταση δοντιών και στόματος. 10€ για ακτινογραφία, 20€ για 
έμφραξη 1 επιφάνειας με σύνθετη ρητίνη, 25€ για έμφραξη 2 επιφανειών με σύνθετη ρητίνη, 38€ για ανασύσταση 3 επιφανειών με 
σύνθετη ρητίνη, 35€ για αποτρύγωση - στίλβωση, 45€ για αποτρύγωση-στίλβωση-σόδα, 90€ για λεύκανση, 35€ για εξαγωγές, 150€ για 
ενδοδοντικές θεραπείες. ΓΙα 2 εργασίες και άνω στο ίδιο ραντεβού έκπτωση 10%. Με συνολικές θεραπείες των 300€/6μηνο Δωρεάν 
Αποτρύγωση-Στίλβωση-Σόδα  
  

ΤΖΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Ερμού 14, Ελληνικό,  Τηλ. : 2109649998  
Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος, Δωρεάν 1 σφράγισμα ετησίως, Εως 50% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. Για να 
ενημερωθείτε για το ακριβές κόστος της κάθε εργασίας επικοινωνήστε με την οδοντίατρο.  
  

ΜΑΝΤΑΛΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Αφροδίτης 53, Ελληνικό,  Τηλ. : 2109604900  
10% έκπτωση επι του κανονικού τιμολογίου. Δωρεάν αποτρύγωση (καθαρισμός) για ενήλικες, Δωρεάν φθορίωση για παιδιά.  
  

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Γ. Ζωγράφου 35, Ζωγράφου,  Τηλ. : 2107771148, 6972729623  
30% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. Δωρεάν επίσκεψη και εξέταση. 25€ σφράγισμα, 30€ θεραπεία ουλίτιδας.  
  

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Αγιας Μαρίνης 1, Ηλιούπολη,  Τηλ. : 2109755885  
Δωρεάν: Εξέταση - Διαγνωση - Σχέδιο Θεραπείας, Δωρεάν Φθορίωση, Έως και 50% Εκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. 
Ενδεικτικός κατάλογος :35€ για καθαρισμό δοντιών, 30€  για έμφραξη δοντιού με σύνθετη ρητίνη, 40€ για απλη εξαγωγή δοντιού ή 
ρίζας, 50€ για χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας, 120€ για εξαγωγή έγκλειστου δοντιού, 90€  για ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου 
δοντιού, 130€ για ενδοδοντική θεραπεία πολύριζων δοντιών, 70€ για θεραπεία χρόνιας ουλίτιδας, 180€ για θεραπεία περιοδοντίτιδας, 
150€ για νάρθηκα για αντιμετώπιση συνδρόμου Κ.Γ.Δ., 130€ για αναγόμωση ολικής οδοντοστοιχίας άνω ή κάτω γνάθου, 170€ για 
στεφάνη μεταλλοκεραμική (πορσελάνη), 500€ για ολικές οδοντοστοιχίες άνω ή κάτω γνάθου, 800€ για εμφυτεύματα με την προσθετική 
του αποκατάσταση, 180€ για λεύκανση δοντιών.  
  
 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Ηρακλέους 131, Καλλιθέα,  Τηλ. : 2109522212  
Έως 40% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για να ενημερωθείτε για το ακριβές κόστος της κάθε εργασίας παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε με τον ιατρό, Δωρεάν κλινική εξέταση οδόντων και στόματος, Δωρεάν σχέδιο θεραπείας, Δωρεάν ακτινογραφικός 
έλεγχος, Δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικού έπειτα από κλινική εξέταση, Δωρεάν καθαρισμός έπειτα από οδοντιατρικές εργασίες.  
  

ΝΤΑΛΛΑ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Λεωφόρος Δημοκρατίας 45, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104618127  
20% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες  
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Οθωνος 89, Κηφισιά,  Τηλ. : 2108011408  
50% Έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες.  25€ σφράγισμα μιας επιφάνειας, 20€ πανοραμική ακτινογραφία, Δωρεάν ετήσιος 
καθαρισμός  
  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Ταξιαρχών 110, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2105624507, 6944305254  
Δωρεάν εξέταση, Δωρεάν 3D Σχέδιο θεραπείας, Δωρεάν Ακτινογραφικός Ελεγχος,  Δωρεάν Ενημερωτικά DVD, Λεύκανση με Νάρθηκες 
στο σπίτι με 150€ & Δώρο τον καθαρισμό, Λεύκανση με Λάμπα (1 Συνεδρία) 250€ & Δώρο τον Καθαρισμό, Χειρουργικές Εξαγωγές 80€, 
Εμφράξεις 25€, Απονευρώσεις 100€ & Δώρο Εμφραξη, Αποτρύγωση 30€, Στεφάνες Μεταλλακρυλικές 100€, Στεφάνες Πορσελάνης 150€, 
Ολικές Οδοντοστοιχίες 500€, Μερικές Οδοντοστοιχίες 600€, Εμφυτεύματα 900€  
 

ΚΑΡΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Ταξιαρχών 110, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2105624507, 6944305254  
Δωρεάν εξέταση, Δωρεάν 3D Σχέδιο θεραπείας, Δωρεάν Ακτινογραφικός Ελεγχος,  Δωρεάν Ενημερωτικά DVD, Λεύκανση με Νάρθηκες 
στο σπίτι με 150€ & Δώρο τον καθαρισμό, Λεύκανση με Λάμπα (1 Συνεδρία) 250€ & Δώρο τον Καθαρισμό, Χειρουργικές Εξαγωγές 80€, 
Εμφράξεις 25€, Απονευρώσεις 100€ & Δώρο Εμφραξη, Αποτρύγωση 30€, Στεφάνες Μεταλλακρυλικές 100€, Στεφάνες Πορσελάνης 150€, 
Ολικές Οδοντοστοιχίες 500€, Μερικές Οδοντοστοιχίες 600€, Εμφυτεύματα 900€  
 

ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Δ. Διαμαντίδη 8, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104969000, 6972888658  
15% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, Δωρεάν κλινική εξέταση. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ , ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Σουνίου 39, Μαρκόπουλο,  Τηλ. : 2106123624, 6936730545  
10% - 20%  έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, Δωρεάν οδοντιατρική και περιοδοντολογική  εξέταση  
  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ , ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Θέμιδος 9, Μαρούσι,  Τηλ. : 2106123624, 6936730545  
10% - 20% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, Δωρεάν οδοντιατρική και περιοδοντολογική  εξέταση  
 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Πριήνης 21, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 2109410783  
Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος, Δωρεάν 1 σφράγισμα ετησίως, Έως 50% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. Για να 
ενημερωθείτε για το ακριβές κόστος της κάθε εργασίας επικοινωνήστε με τον οδοντίατρο.  
 

ΣΦΑΝΤΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Νικ. Τρυπιά& Περγάμου 9, Νέα Φιλαδέλφεια,  Τηλ. : 2102582693  
20% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες  
 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
28ης Οκτωβρίου 39 – 41 , Νίκαια,  Τηλ. : 2104910437, 6937815103  
Δωρεάν κλινική εξέταση και ακτινογραφικός έλεγχος, Δωρεάν  χορήγηση πιστοποιητικού στα παιδιά μετά από κλινική εξέταση,  
Δωρεάν φθορίωση σε παιδιά, Δωρεάν καθαρισμός δοντιών μία φορά ετησίως, Δωρεάν προληπτικός έλεγχος μαλακών μορίων, Δωρεάν 
σχεδιασμός οδοντιατρικής θεραπείας, 25€ για έμφραξη με αμάλγαμα και στίλβωση ( σφράγισμα ), 40€ για έμφραξη με σύνθετη ρητίνη 
(προσθίων ), 20€ για κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι 250€ για λεύκανση με νάρθηκα και αναλώσιμα, 50€ για εξαγωγή ρίζας ή 
δοντιού, 40€ για θεραπεία χρόνιας ουλίτιδας, 600€ για ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με ακρυλική βάση, Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. 
 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΡΗΣ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
Ηλιουπόλεως 4, Νίκαια,  Τηλ. : 2104919276, 6946446477  
Δωρεάν κλινική εξέταση, Δωρεάν σχέδιο θεραπείας, Δωρεάν ακτινολογικός έλεγχος με ψηφιακή ακτινογραφία, Δωρεάν φθορίωση σε 
παιδιά, Δωρεάν καθαρισμός μία φορά ετησίως έπειτα από οδοντιατρικές εργασίες. Δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικού σε παιδιά έπειτα 
από κλινική εξέταση, 30€ για έμφραξη αμαλγάματος, 40€ για έμφραξη σύνθετης ρητίνης, 30€ για καθαρισμό δοντιών, 40€ για εξαγωγή 
δοντιού, 90€ για απονεύρωση μονόριζου, 110€ για  απονεύρωση δίριζου , 130€ για απονεύρωση πολύριζου, 170€ για στεφάνη 
μεταλλο-πορσελάνης, 20% έκπτωση σε όλες τις υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες 
 
 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Αχιλλέως 42 , Παλαιό Φάληρο,  Τηλ. : 2109811443, 6936606994 
Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, 20% έκπτωση για καθαρισμό δοντιών, 20% έκπτωση για σφράγισμα, 30% έκπτωση για λεύκανση,  
15% έκπτωση στις προσθετικές εργασίες (κινητές ή ακίνητες). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό. 
 

ΓΑΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
Γρ. Λαμπράκη 110, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104178678, 6932276436 
30% έκπτωση σε όλες τις οδοντοθεραπείες και οδοντοπροσθετικές,  Δωρεάν για μια φορά τον χρόνο : καθαρισμός / αποτρύγωση, 
στίλβωση δοντιών, φθορίωση στα παιδιά.  
 

ΚΑΡΑΜΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 31, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104131312  
50% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Δωρεάν η εξέταση. Δωρεάν για μια φορά τον χρόνο : καθαρισμός / αποτρύγωση, 
στίλβωση δοντιών, φθορίωση στα παιδιά, έλεγχο και πλάνο.  
 

ΣΥΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ , ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 
Κυθήρων 19-21 , Πειραιάς, Καμίνια, Τηλ. : 2104816500, 6944555014 
Δωρεάν κλινική εξέταση, Δωρεάν σχέδιο θεραπείας οποιασδήποτε οδοντιατρικής και ορθοδοντικής αποκατάστασης, 20% έκπτωση στις 
παρεχόμενες οδοντιατρικές εργασίες , 30% έκπτωση στις παρεχόμενες ορθοδοντικές εργασίες που αφορούν στο σύστημα 
αποκατάστασης ορθοδοντικών ανωμαλιών με την χρήση σειράς λεπτών διάφανων ναρθηκών (clear aligner, invisible braces, invisalign) 
επιστρατεύοντας υψηλή τεχνολογία και σχεδιασμό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, που μας επιτρέπουν να έχουμε μια απόλυτα 
προβλέψιμη θεραπεία γνωρίζοντας το αποτέλεσμα εξ΄ αρχής (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό) 
 

ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ   -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Ηπείρου 63,  Πέραμα ,  Τηλ. : 2104410329, 6976602304 
Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος,  40€ για σφράγισμα, στα δύο σφραγίσματα δωρεάν ένας καθαρισμός δοντιών,  170€ για θήκη 
πορσελάνης, 10% έκπτωση στις προσθετικές εργασίες. 
 

ΒΕΙΖΗ ΧΡΥΣΑ   -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Δωδεκανήσου 108 & Αναπαύσεως 21, Περιστέρι,  Τηλ. : 2105772387  
Δωρεάν κλινική εξέταση και ακτινογραφικός έλεγχος, Δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικού στα παιδιά μετά από κλινική εξέταση,  
Δωρεάν φθορίωση σε παιδιά, Δωρεάν εξαγωγή νεογιλών δοντιών,  25€ για έμφραξη με σύνθετη ρητίνη , 40€ για έμφραξη με σύνθετη 
ρητίνη με άξονα, 25€ για εξαγωγή, 25€ για  αποτρύγωση,  150€ για λεύκανση, 80€ για ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου, 130€ για 
ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου,  400€ για ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου, 450€ για μερική οδοντοστοιχία άνω η κάτω 
γνάθου 180€ για  θήκη μεταλλοπορσελάνης (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό )  
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΖΩΗ   -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Ανατ. Ρωμυλίας 173 & Σανταρόζα , Πετρούπολη,  Τηλ. : 2105054444, 6945821224 
Δωρεάν κλινική εξέταση , πλάνο θεραπείας και οδηγίες στοματικής υγιεινής, Δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικού στα παιδιά μετά από 
κλινική εξέταση,  Δωρεάν αποτρύγωση ή στίλβωση με την πραγματοποίηση 2 εμφράξεων σύνθετης ρητίνης ή αμαλγάματος, 20€ για  
προληπτικές εμφράξεις οπών ή σχισμών (sealants ) , 30€ για φθορίωση με δωρεάν αποτρύγωση ή στίλβωση, 200€ για λεύκανση δοντιών 
στο ιατρείο σε μία συνεδρία, 15% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την 
ιατρό. 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
25

ης
  Μαρτίου 42 & Κανάρη 93, Πετρούπολη,  Τηλ. : 2105053744, 6944438414  

30€ για προληπτικό σφράγισμα (αποφράξεις σχισμών) σε παιδιά , 30€ για καθαρισμό, 70€ για εξαγωγή, 10€ για στοματικό έλεγχο  
 
 

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  -  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Καραϊσκάκη 2, Χολαργός,  Τηλ. : 2106546640  
Έκπτωση 30% έως 50% σε όλες εργασίες εκτός των παρακάτω, Δωρεάν εξέταση δοντιών και στόματος. 10€ για ακτινογραφία, 20€ για 
έμφραξη 1 επιφάνειας με σύνθετη ρητίνη, 25€ για έμφραξη 2 επιφανειών με σύνθετη ρητίνη, 38€ για ανασύσταση 3 επιφανειών με 
σύνθετη ρητίνη, 35€ για αποτρύγωση - στίλβωση, 45€ για αποτρύγωση-στίλβωση-σόδα, 90€ για λεύκανση, 35€ για εξαγωγές, 150€ για 
ενδοδοντικές θεραπείες. Για 2 εργασίες και άνω στο ίδιο ραντεβού έκπτωση 10%. Με συνολικές θεραπείες των 300€/6μηνο  Δωρεάν 
Αποτρύγωση-Στίλβωση-Σόδα  
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ΜΕΛΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 
Ηρακλείου 27, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105695806, 6937159077 
15€ για εξέταση στο ιατρείο, 45€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, Δωρεάν ο εμβολιασμός μαζί με την επίσκεψη  
 

ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ 
Ελ. Βενιζέλου 126 & Κανάρη 3, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105690394, 6944541077 
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση στο ιατρείο μαζί με πλήρη ωτορινολαρυγγολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει 
ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, ενδοσκόπηση ρινός και λάρυγγα, Δωρεάν επανεξέταση, 20% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού σε 
χειρουργικές επεμβάσεις (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό) 
 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  
Λ. Χελμού 19,  Άγιος Στέφανος,  Τηλ. : 2106033250, 6948082529  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30% έκπτωση για εκτέλεση ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων (για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
 

ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 201, Αμπελόκηποι, Αθήνα,  Τηλ. : 211 0194618, 6945773077 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο.  40€ για επίσκεψη κατ' οίκον. 500€ για αδενοτομή – αμυγδαλεκτομή. 1.000€ για ενδοσκοπική 
διαφραγματοπλαστική. 1.500€ για ολική θυρεοειδεκτομή. Ειδικές τιμές και σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης με 
τον ιατρό. Στην τιμή της επίσκεψης στο ιατρείο μπορούν να γίνουν οι παρακάτω εξετάσεις, εφόσον κριθούν απαραίτητες από τον 
ιατρό, χωρίς επιπλέον χρέωση : Ρινοσκόπηση, Λαρυγγοσκόπηση, Ωτοσκόπηση, Εξέταση φάρυγγα, Ενδοσκόπηση ρινός - φάρυγγα – 
λάρυγγα, Ακοομετρία, Τυμπανομετρία, Καθαρισμός αυτιών, Έλεγχος ζάλης – ισορροπίας 
  

ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Ιωάννου Σούτσου 38 - 40, Αθήνα, Γκύζη,  Τηλ. : 6947902111  
30€ για ατομική συνεδρία ενηλίκων, 54€ για θεραπεία ζεύγους διάρκειας 90 λεπτών, 30€ για ατομική συνεδρία παιδιών, 48€ για τεστ 
διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, 36€ για συνεδρία παιδιού με την παρουσία του γονέα. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας 
μας έχει ενεργή κάρτα ανεργίας τότε θα έχει επιπλέον έκπτωση 15% στις παραπάνω τιμές. Ολες οι συνεδρίες έχουν διάρκεια 60 λεπτά.  
  

ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Παπαδιαμαντοπούλου 65, Αθήνα, Ιλίσσια,  Τηλ. : 2107783650  
30€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ' οίκον  
  

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Παπαδιαμαντοπούλου 12, Αθήνα, Ιλίσσια,  Τηλ. : 6958476093  
30€ ανά συνεδρία στο ιατρείο  
 

ΜΠΕΛΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ , ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
Υμηττού 121 , Αθήνα, Παγκράτι, Τηλ. : 2107560531  
Δωρεάν κλινική εξέταση, διάγνωση, και σχέδιο θεραπείας, Δωρεάν λήψεις με ενδοστοματική κάμερα, Δωρεάν οπισθοφατνιακές 
ακτινογραφίες , Δωρεάν  χορήγηση πιστοποιητικού στα παιδιά μετά από κλινική εξέταση, Δωρεάν καθαρισμός δοντιών μία φορά 
ετησίως, 30€ για εμφράξεις δοντιών, 30€ για εξαγωγή, 100€ για ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) , 30€ για θεραπεία ουλίτιδας, 
180€ για θεραπεία περιοδοντίτιδας, 30% έκπτωση σε όλες τις υπόλοιπες οδοντιατρικές εργασίες  
 

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 
Περγάμου 20, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105981082 
25€ για εξέταση στο ιατρείο,  Δωρεάν ο εμβολιασμός μαζί με την επίσκεψη 
 

ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  –  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  -  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Μοσχονησίων 6 – 8 , Βύρωνας,  Τηλ. : 6982707876 
30€ ανά συνεδρία   
  

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Γούναρη 218, Γλυφάδα,  Τηλ. : 2109601144  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 35€ για κατ΄οίκον επίσκεψη, Δωρεάν συμβουλευτική επίσκεψη σε ζευγάρια που περιμένουν παιδί  
  

ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ ΓΚΟΥΤΣΟΥ ΝΤΙΑΝΑ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
28ης Οκτωβρίου 20, Δραπετσώνα,  Τηλ. : 2104633779, 6945698859  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ' οίκον τις καθημερινές και 50€ για εξέταση κατ' οίκον τα Σαββατοκύριακα  
 

ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 
Χατζηδάκη 39, Ελευσίνα,  Τηλ. : 2155309303, 6977693260  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 50€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον , 20% έκπτωση επί των ιατρικών πράξεων   
 

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
Αμαζόνων 37 & Ιασωνίδου 57-61, Ελληνικό, Τηλ. : 2109629428, 6974369666 
30€ για εξέταση στο ιατρείο και Δωρεάν σπιρομέτρηση 
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ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ,  ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  
Γ. Ζωγράφου 35, Ζωγράφου,  Τηλ. : 2107771148, 6972729623  
30% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. Δωρεάν επίσκεψη και εξέταση. 25€ σφράγισμα, 30€ θεραπεία ουλίτιδας.  
 

ΔΕΡΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  
Ρήγα Φεραίου 9 - 11, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104315300, 2104315330, 6937017796  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ' οίκον, 20% έκπτωση σε ιατρικές πράξεις  
 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Μαγνησίας 7, πλατεία Βλαχερνών, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2167003650, 6943863621  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο , 40€ για επίσκεψη κατ΄οικον,δωρεάν η επανεξέταση, δωρεάν συμβουλευτική επίσκεψη στο ιατρείο σε 
ζευγάρια που περιμένουν παιδί  
 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  
Λ. Δημοκρατίας 19, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104610079, 6977541345  
40€ για επίσκεψη η οποία περιλαμβάνει ωτοσκόπηση, ρινοσκόπηση, στοματοφαρυγγοσκόπηση. Επίσης συμπεριλαμβάνει Δωρεάν 
τυμπανόγραμμα, τυμπανομετρία, προσδιορισμό ηχητικών αντανακλαστικών. 25€ ενδοσκόπηση ρινός-φάρυγγα, 30€ ενδοσκόπηση 
λάρυγγα, 40€ ενδοσκόπηση ρινός-φάρυγγα-λάρυγγα, 30€ καθαρισμός ώτων, 10€ ακοόγραμμα, 40€ ωτοακουστικές εκπομπές (βρέφη, 
παιδιά), 25€ καθαρισμός ρινός-ρινοφάρυγγα με αναρρόφηση, 25€ καυτηριασμός ρινός ή ώτων, 120€ για μελέτη ροχαλητού. Άνω των 2 
ιατρικών πράξεων έκπτωση 20%  
 

ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ EMPEN ΕΙΡΗΝΗ  -  ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
Κοραή 3 , Κηφισιά, Τηλ. : 2106234578, 6945204680 
Δωρεάν οδοντιατρικός και ορθοδοντικός έλεγχος, 30€ για στίλβωση και φθορίωση  δοντιών, 40€ για αποτρύγωση, στίλβωση και 
φθορίωση  δοντιών, 30€ για εξαγωγή νεογιλού, 20% έκπτωση σε όλες τις υπόλοιπες οδοντιατρικές εργασίες (για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό) 
 

ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Ταξιαρχών & Κουντουριώτου 56, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104943663, 6944418912  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30€ για κατ΄οίκον επίσκεψη.  
 

ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Ταξιαρχών 50, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104974624  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ’ οίκον, 20€για Α test (δείκτης μαθησιακής ικανότητας για ηλικίες 5-6 ετών)  
κατόπιν  ραντεβού, 15€ για έκδοση πιστοποιητικού υγείας, Δωρεάν επανεξέταση, Δωρεάν συμβουλές για μητρικό θηλασμό,   
Δωρεάν διατροφικές συμβουλές για νεογνά και βρέφη  
 

ΒΟΥΓΑΔΙΩΤΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
Καισαρείας 4, Νίκαια,  Τηλ. : 2104933995, 2104917177, 6978166222, 6977590344  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 60€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, για ιατρικές πράξεις 20% έκπτωση, 140€ για κολονοσκόπηση, 120€ για 
γαστροσκόπηση  
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Ανδρούτσου 1 & Πιπίνου, Νίκαια,  Τηλ. : 2104943261, 6949328279  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο.  
  

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  -  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  
Λεωφ. Μαραθώνος 53, Παλλήνη,  Τηλ. : 2106033250, 6948082529  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 30% έκπτωση για  εκτέλεση ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων (για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον ιατρό)  
  

ΣΟΥΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Θηβών 105, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104928824, 2109354994 (Οικίας), 6972638197  
20€ για εξέταση στο ιατρείο, 40€ για εξέταση κατ' οίκον, Δωρεάν η επανεξέταση.  
  

ΒΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Κλεισόβης 26, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104522314, 6936670409  
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον (αφορά μόνο για το κέντρο του Πειραιά)  
  

ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 
Βασιλέως Γεωργίου Γ΄  8  & Βούλγαρη , Πειραιάς,  Τηλ. : 2104130589, 6945857469 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 10€ επιπλέον για πλήρη έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει : ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, καθαρισμός 
αυτιών, ενδοσκόπηση ρινός, λάρυγγα, κ.λ.π., 20% έκπτωση επί της αμοιβής του ιατρού για χειρουργικές πράξεις.  
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ΣΥΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ , ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 
Κυθήρων 19-21 , Πειραιάς, Καμίνια, Τηλ. : 2104816500, 6944555014 
Δωρεάν κλινική εξέταση, Δωρεάν σχέδιο θεραπείας οποιασδήποτε οδοντιατρικής και ορθοδοντικής αποκατάστασης, 20% έκπτωση 
στις παρεχόμενες οδοντιατρικές εργασίες , 30% έκπτωση στις  παρεχόμενες ορθοδοντικές εργασίες που αφορούν στο σύστημα 
αποκατάστασης ορθοδοντικών ανωμαλιών με την χρήση σειράς λεπτών διάφανων ναρθηκών (clear aligner, invisible braces, invisalign) 
επιστρατεύοντας υψηλή τεχνολογία και σχεδιασμό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, που μας επιτρέπουν να έχουμε μια απόλυτα 
προβλέψιμη θεραπεία γνωρίζοντας το αποτέλεσμα εξ΄ αρχής (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ιατρό) 
 

ΚΥΡΙΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  -  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
Θεμιστοκλέους 62, Περιστέρι,  Τηλ. : 2105787006, 6932230991  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο  
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  
Π. Τσαλδάρη & Αναλήψεως 3, Περιστέρι,  Τηλ. : 2105731181, 6944312668  
20€ για εξέταση στο ιατρείο που περιλαμβάνει καθαρισμός ώτων, 50€ για εξέταση κατ΄οικον,  15€ για ακοόγραμμα, 20€ για 
τυμπανόγραμμα και ηχητικά αντανακλαστικά , 30€ για ενδοσκοπήσεις ,15€ για καυτηρίαση ρινός, 20€ για ρινικό επιπωματισμό 50€ για 
ηλεκτρονυσταγμογράφημα (ελεγχος ιλίγγου),20€ για αφαίρεση ξένου σώματος, Δωρεάν η επανεξέταση.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,  ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 
Καραϊσκάκη  80, Χαϊδάρι,  Τηλ. : 2105912889, 6977901136 
25€ για εξέταση στο ιατρείο με πλήρη κλινικό έλεγχο , 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον  
 

ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  -  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
Ηρώδου Αττικού 1, Χαλάνδρι  Τηλ. : 2106818110, 6944571125 
40€ για εξέταση στο ιατρείο, 80€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 50€ για δερματολογικό  τεστ,  Δωρεάν σπιρομέτρηση,  Δωρεάν 
συνταγογράφηση . 
 

ΚΟΛΙΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  ΠΑΙΔΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 
Λεωφ. Πεντέλης 16, Χαλάνδρι,  Τηλ. : 2114005337, 6932389368 
20€ για εξέταση στο ιατρείο με δωρεάν καθαρισμό αυτιών, 30€ για εξέταση στο ιατρείο μαζί με ακοόγραμμα, 30€ για επίσκεψη κατ΄ 
οίκον ,20€ για ακοόγραμμα, 10€ για τυμπανόγραμμα, 10€ για ενδοσκόπηση ρινός και λάρυγγα,  10€ για χημικό καυτηριασμό ρινός,  
20€ για αφαίρεση θηλωμάτων στοματικής κοιλότητας  
 
 

Επίσης συνεργαζόμαστε και με κέντρα λογοθεραπείας τα οποία θα τα βρείτε στην κατηγορία «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ  
Τηλ. : 6987885380 
Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη για αξιολόγηση, 25€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία κατ’ οίκον (για 1 έως 2 συνεδρίες την εβδομάδα),  
20€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία κατ’ οίκον (για 3 έως 5 συνεδρίες την εβδομάδα) 
Καλύπτονται οι όλες οι περιοχές εντός νομού Αττικής (εκτός νήσων του Αργοσαρωνικού και περιοχής Μεγάρων) 
Επιβάρυνση 10€ για τις περιοχές : Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, Παιανίας, Παλλήνης, 
Ραφήνας, Πικερμί , Μαραθώνα, Σαρωνικού, Σπάτων, Αρτέμιδος, Ωρωπού, λόγω χιλιομετρικών αποστάσεων 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Μ. Αλεξάνδρου161 & Ελ. Βενιζέλου, Αγία Βαρβάρα,  Τηλ. : 2105451995, 6972842180  
Για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ με παραπεμπτικό (δηλ 10 θεραπείες ) 2 θεραπείες δώρο ,για ιδιώτες 15€ η κάθε συνεδρία   
 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
28

ης
 Οκτωβρίου 291 , Αθήνα, Πατήσια,  Τηλ. 2102013132, 6936671860  

15€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 30€ ή 40€ για κατ΄οίκον φυσικοθεραπευτική συνεδρία (η τιμή κυμαίνεται ανάλογα την περιοχή), 
13€ για θεραπεία ρήξης προσθίου χιαστού,  Δωρεάν αυχενικό μασάζ κρανίου,  Δωρεάν προληπτικός έλεγχος αυχένα για οσφυαλγία. 
 

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Κλεισθένους 258 , Γέρακας ,  Τηλ. 2106654179, 6977040206  
Δωρεάν αξιολόγηση κλινικής κατάστασης του ασθενή, 15€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 25€ για κατ΄οίκον φυσικοθεραπευτική 
συνεδρία 
  

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Π. Δημητρακοπούλου 28 , Ηλιούπολη ,  Τηλ. 2109960909, 6938666977  
12€ για  συνεδρία βασικής θεραπείας, 15€ για  συνεδρία ολοκληρωμένης συνεδρίας όπου είναι αναγκαίο 30€ για κατ΄οίκον 
φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 120€ για 6 συνεδρίες κρουστικού υπερήχου  (shock wave ) (θεραπεία 3 εβδομάδων ),  Δωρεάν 
εφαρμογή kinesio tapping και επιδέσεων, Δωρεάν κινητική ανάλυση βάδισης (πελματογράφημα) 
  

ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Δαβάκη 17 , Καλλιθέα,  Τηλ. 2109590149, 2109579289, 6944344931 
15€ για  φυσικοθεραπευτική συνεδρία. 
 

ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ   -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
Λεωφ. Σαλαμίνος 62, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2104009621, 6934010713 
Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη για αξιολόγηση 20€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 20€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία κατ’ οίκον, 
150€ για πλήρες πρόγραμμα φυσικοθεραπειών (10 συνεδρίες), 110€ για εφαρμογή βιομαγνητικής αντλίας (7 συνεδρίες ),  
90€ για εφαρμογή κρουστικού υπέρηχου ( 5 συνεδρίες ) 
 

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Δεληγιάννη 44, Κηφισιά,  Τηλ. 2106231744 
20€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 30€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία κατ΄ οίκον, 120€ για πελματογράφημα και κατασκευή 
ορθοπεδικών πελμάτων. 
 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Αγίου Γεωργίου 53, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104964086, 2104943834  
20€ για το βασικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, 40€ για υπερθεραπεία, 25€ για πρόληψη και αντιμετώπησηοστεοπόρωσης, 30€ 
θεραπεία στο αγγλικό μοντέλο, 30€ για θεραπεία σπονδυλικής στήλης (μέση - αυχένα), 30€ για θεραπεία περιφερικών αρθρώσεων 
(ώμος - γόνατο), 30€ για θεραπεία αθλητικών κακώσεων, 50€ για αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών, 15€ πρόγραμμα για 
εγκύους, 20€ για πρόγραμμα νευρολογικής αποκατάστασης (εγκεφαλικό επεισόδιο, πολλαπλή σκλήρυνση, parkinson'sdisease), 15€ για 
πρόγραμμα Pilates, 30€ για πρόγραμμα διαχείρισης άγχους χωρίς φάρμακα. δωρεάν έξτρα συνεδρίες και αξιολόγηση πάθησης σε κάθε 
μία θεραπεία και σε κάθε ένα πρόγραμμα . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας  
  

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Ανατολής 9-15 & Λεωφ. Ηρακλείου 266 , Νέα Ιωνία,  Τηλ. 2102759346, 2102715903, 6951949348  
30€ για  φυσικοθεραπευτική συνεδρία. 
ΦΥΣΙΟΚΙΝΗΣΗ - ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ     -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
Αρκαδιουπόλεως 10, Νέα Σμύρνη  ,  Τηλ. : 2109318045, 6945590767 
Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη για αξιολόγηση 25€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία 
 

ΤΟΥΡΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Μουσών 54 και Συκιών, Νίκαια,  Τηλ. : 2104971735, 6958265100, 6944348544  
για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ : Ασθενείς με 1 παραπεμπτικό (δηλ 10 θεραπείες ) 2 θεραπείες δώρο, ασθενείς με 2 παραπεμπτικά (δηλ 20 
θεραπείες) 5 θεραπειες δώρο.για ιδιώτες : έως 20 θεραπείες 15€ έκαστη, από 20 θεραπείες και πάνω 12€ έκαστη  
 

ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Κνωσσού 49Β, Νίκαια,  Τηλ. : 2104927856, 6972232595  
10€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει όλες τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις  



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 

ΒΑΙΝΔΙΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ  
Αγίας Βαρβάρας 49 , Παλαιό Φάληρο,  Τηλ. 2109883800,  
20€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία,  30€ για κατ΄οίκον φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 180€ για 10 συνεδρίες φυσικοθεραπείας  
 

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Βασιλέως Γεωργίου & Αλκιβιάδου 131  , Πειραιάς ,  Τηλ. 2104137805, 6977074819  
20€ για  φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 40€ για κατ΄οίκον φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 25€  για ανάλυση βάδισης 
(πελματογράφημα), 30€  για High Intensity Laser (Hilterapia), 30€ για συνεδρία κρουστικού υπερήχου  (shockwave ), 20€ για  
φυσικοθεραπεία μυοσκελετικών παθήσεων, 20€ για  αθλητική αποκατάσταση, 30€  για χειροπρακτική 
 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Λεωφόρος Ειρήνης 155, Πέραμα,  Τηλ. : 2104415100, 2104023328, 6932467908  
20% έκπτωση στα τμήματα φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης, 30% έκπτωση στο τμήμα υγείας και άσκησης HEALTH in EXERCISE, 
30% έκπτωση στο τμήμα κινητικής ανάλυσης βάδισης (πελματογράφημα), 20% έκπτωση στο τμήμα ψυχοθεραπείας.  
 

ΣΑΡΑΦΑΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
Θηβών 248 , Περιστέρι ,  Τηλ. 2105716059, 6972021875  
Δωρεάν αξιολόγηση κλινικής κατάστασης του ασθενή κατόπιν ραντεβού , 20€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών η 
οποία περιλαμβάνει αποκατάσταση ορθοπαιδικών, νευρολογικών, ρευματολογικών και καρδιοαναπνευστικών παθήσεων, 30€ για 
κατ΄οίκον φυσικοθεραπευτική συνεδρία (στην γύρω περιοχή του ιατρείου), 25€ για συνεδρία  μάλαξης διάρκειας 30 λεπτών, Δωρεάν 
η τελευταία συνεδρία σε πακέτο 10 συνεδριών  
 

ΒΕΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Στρατάρχου Καραϊσκάκη & Κερκύρας 1 , Χαϊδάρι,  Τηλ. 2105909700, 6976082484  
20€ για  φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 25€ για κατ΄οίκον φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 25€ για αθλητικές κακώσεις 
φυσικοθεραπευτική συνεδρία, 30€ για αθλητική μάλαξη, Δωρεάν εφαρμογή kinesio tapping σε αθλητικές κακώσεις.  
  

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Μικράς Ασίας 21, Νέα Παλάτια, Ωρωπός, Τηλ. : 2295032547  
15€ για επίσκεψη στο ιατρείο,25€ για επίσκεψη κατ΄οίκον , 30€ για μάλαξη 30 λεπτών  και με αιθέρια έλαια ή λεμφική παροχέτευση 
εφόσον δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος, έως και 15% έκπτωση για θεραπεία αισθητικής φύσεως όπως 
αδυνάτισμα, σύσφιξη, τόνωση, λιποδιάλυση. (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό), Δωρεάν 
φυσικοθεραπευτική εξέταση, η ελαστική περίδεση και η χρήση οργάνων γυμναστικής (εάν η θεραπευτική προσέγγιση το απαιτεί) 
  
 
 
 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ 
Πλατεία Κανάρια 2, Ηλιούπολη,  Τηλ. : 2109954645, 6944500055 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 25€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, Δωρεάν λιπομέτρηση και εκτίμηση μεταβολικού ρυθμού, Δωρεάν η 
συντήρηση  
 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ , ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ 
Γρ. Λαμπράκη 417, Κερατσίνι,  Τηλ. : 2177350933, 6974493951 
20€ για επίσκεψη που περιλαμβάνει λιπομέτρηση, ζύγισμα και πρόγραμμα διατροφής 
 

ΚΟΝΤΕΛΕ ΙΩΑΝΝΑ  - ΚΛΙΝΙΚΗ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  
Λέλας Καραγιάννη  6, Λυκόβρυση,  Τηλ. : 6972290213 
Δωρεάν η πρώτη  επίσκεψη γνωριμίας που περιλαμβάνει ζύγισμα, λιπομέτρηση, λήψη διατροφικού ιστορικού  και παροχή 
εξατομικευμένων διατροφικών συμβουλών, 25€ για κάθε επόμενη επίσκεψη, 20€ για εβδομαδιαία παρακολούθηση ασθενών με 
διατροφική διαταραχή όπως υπερφαγία, βουλιμία, νευρική ανορεξία  
 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΚΥ  - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  
Αγίων Αναργύρων 27, Μαρούσι,  Τηλ. : 2108068235, 6934695454 
70€ για μηνιαίο πρόγραμμα με παρακολούθηση ανά 10ήμερο  (στην πρώτη επίσκεψη γίνεται αξιολόγηση, λήψη διατροφικού 
ιστορικού, ανάλυση σύστασης σώματος, εξατομικευμένη διατροφή ), 35€ για επίσκεψη κατ΄οίκον 
 

ΤΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ   -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  
Α. Παπανδρέου 13-17 , Μελίσσια,  Τηλ. : 2108037382, 6947276049 
15% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την διαιτολόγο. 
 

ΖΙΩΖΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ   -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ,  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Υψηλάντου 36, Αθήνα, Νέο Ψυχικό,  Τηλ. : 2106721431, 6944339214 
20€ για επίσκεψη στο ιατρείο,  Δωρεάν λιπομέτρηση 



ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ 

ΚΑΛΟΥΔΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ  -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ  
Τερψιθέας 2 & Πέτρου Ράλλη 146, Νίκαια,  Τηλ. : 2104960557  
30€ για ανάλυση σύστασης σώματος,  20€ για εβδομαδιαία επίσκεψη παρακολούθησης μαζί με πρόγραμμα διατροφής 
αδυνατίσματος 7 ημερών,  Δωρεάν πρόγραμμα συντήρησης για ένα μήνα μετά από ολοκλήρωση προγράμματος   
 

ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΝΑ  -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  
Χορμοβίτου 256 & Υπαπαντής , Πειραιάς,  Τηλ. : 2104614034, 6936517941  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει εξέταση λιπομέτρησης- μεταβολισμού και διαιτολόγιο, 25€ για τις επόμενες 
επισκέψεις, δωρεάν η 7η επίσκεψη   
 

ΜΩΡΑΙΤΗ ΧΑΤΖΗΘΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ   -  ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  
Χορμοβίτου 168, Πειραιάς,  Τηλ. : 2104633645  
40€ για την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο που περιλαμβάνει :λήψη ιστορικού, ανάλυση σύστασης (λίπος, υγρά, άλιπη μάζα), μέτρηση 
βασικού μεταβολισμού  25€ για τις επόμενες επισκέψεις, δωρεάν η 4η επίσκεψη .  
 

ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  
Θεσσαλίας 79, Πέραμα,  Τηλ. : 2104411328, 6974877694  
35€ για επίσκεψη  ανά 10ήμερο που περιλαμβάνει: ζύγισμα, λιπομέτρηση, μέτρηση πόντων και νέο πρόγραμμα εξατομικευμένης 
διατροφής. 90€ για προπληρωμή 3 επισκέψεων , δωρεάν το εξατομικευμένο διατροφικό πρόγραμμα συντήρησης με την επίτευξη του 
στόχου αξίας 80€  
 

ΜΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ 
Πυργιωτίσσης 1 & Θηβών 125, Περιστέρι,  Τηλ. : 2105757733, 6972137718 
25€ για την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο διάρκειας 1 ώρας που περιλαμβάνει : λήψη ιστορικού, ζύγισμα, λιπομέτρηση, 
σωματομετρήσεις και σύνταξη διαιτολογίου, 20€ για τις επόμενες επισκέψεις, διάρκειας μισής ώρας, που περιλαμβάνει : αλλαγή 
διαιτολογίου, ζύγισμα και λιπομέτρηση. 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ ΑΚΡΙΒΗ  -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  
Μετσόβου 72 , Πετρούπολη,  Τηλ. : 2105056577, 6977857888 
20% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την διαιτολόγο. 
 

ΚΩΣΤΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  -  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  
Καποδιστρίου 28 , Φιλοθέη,  Τηλ. : 2106896109 
15% έκπτωση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την διαιτολόγο. 
 

ΜΥΛΩΝΑ ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ  -  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ,  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ  
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 39, Τηλ. : 2105322383, 6974735376  
60€  για ένα μήνα παρακολούθησης που περιλαμβάνει : λιπομέτρηση, μέτρηση υγρών και μεταβολισμού, εκτίμηση θρεπτικής 
κατάστασης, λήψη ιατρικού ιστορικού, σχεδιασμό διαιτολογίου, και 15πενθήμερη παρακολούθηση.  
 

ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   -  ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ 
Αγίας Παρασκευής 30, Χαλάνδρι,  Τηλ. : 2106894690, 6945131701 
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 40€ για μέτρηση βασικού μεταβολικού ρυθμού με Fitmate  Pro, Δωρεάν 
λιπομέτρηση με βιοηλεκτρική εμπέδηση, ανθρωπομετρήσεις και εκτίμηση λίπους με δερματοπτυχόμετρο 
 
 
 
  

ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  -  ‘’ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ’’ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
Αγίας Ελεούσης & Προβελεγγίου 30,  Αγία Βαρβάρα ,  Τηλ. : 2105695222, 6948644504 
Δωρεάν  η  πρώτη αξιολόγηση, 25€ για συνεδρία στο κέντρο ,35€ για συνεδρία  κατ΄ οίκον 
 

ΠΑΤΣΑΛΗ ΙΒΑΝΙΝΑ  -  ‘’ΕΚΦΡΑΣΙΣ’’ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ 
Λεωφ. Αγίου Δημητρίου 39,  Άγιος Δημήτριος,  Τηλ. : 2109769382 
30€ για την πρώτη επίσκεψη στο κέντρο που περιλαμβάνει αξιολόγηση και διάγνωση, 35€ για συνεδρία  κατ΄ οίκον, 200€ για μηνιαίο 
θεραπευτικό πρόγραμμα λογοθεραπείας, 200€ για μηνιαίο θεραπευτικό πρόγραμμα εργοθεραπείας, 200€ για μηνιαίο θεραπευτικό 
πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης, 100€ για μηνιαίο πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων και ψυχολογική στήριξη 
 

ΜΑΝΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Πηνειού 82,  Άνω Λιόσια,  Τηλ. : 6979444319 
Δωρεάν η πρώτη  επίσκεψη που περιλαμβάνει βιοψυχοκοινωνικό και οικογενειακό ιστορικό,ψυχολογική αξιολόγηση –διάγνωση, 25€ 
ανά συνεδρία , 45€ για συνεδρία  κατ΄ οίκον, 45€ για οικογενειακή συμβουλευτική, 90€ για ψυχολογική παρέμβαση που 
περιλαμβάνει : ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, ψυχολογική αξιολόγηση & παρακολούθηση, Δωρεάν σεμινάρια trauma & PTSD και άλλα 
 
 



ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ. - ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ  -  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Λ. Ριάνκουρ 64, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τηλ. : 2111837092, 6993154067  
30€ η κάθε συνεδρία νευροανάδρασης, Δωρεάν η αρχική εκτίμηση που περιλαμβάνει  ενημέρωση για την μέθοδο, πλήρες ιστορικό, 
ερωμηματολόγια, ηλεκτρονικό τεστ QIK, αποτελέσματα.  
  

ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Ιωάννου Σούτσου 38 - 40, Αθήνα, Γκύζη,  Τηλ. : 6947902111  
30€ για ατομική συνεδρία ενηλίκων, 54€ για θεραπεία ζεύγους διάρκειας 90 λεπτών, 30€ για ατομική συνεδρία παιδιών, 48€ για τεστ 
διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, 36€ για συνεδρία παιδιού με την παρουσία του γονέα. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας 
μας έχει ενεργή κάρτα ανεργίας τότε θα έχει επιπλέον έκπτωση 15% στις παραπάνω τιμές. Ολες οι συνεδρίες έχουν διάρκεια 60 λεπτά.  
 

ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΟΥΛΗ   -  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
Θεμιστοκλεους 43 - 45 , Αθήνα, Εξάρχεια  Τηλ. : 2103806555, 6944887499 
32€ για συνεδρία  λογοθεραπείας,  
  

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Παπαδιαμαντοπούλου 12, Αθήνα, Ιλίσσια,  Τηλ. : 6958476093  
30€ ανά συνεδρία στο ιατρείο  
 

ΣΑΡΑΦΑΔΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ  - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
Λεάνδρου 37-39 , Αθήνα, Κολωνός Τηλ. : 2105141520 
Δωρεάν η πρώτη αξιολόγηση κατόπιν ραντεβού 20€ για συνεδρία λογοθεραπείας διάρκειας 40 λεπτών, 30€ για κατ΄οίκον συνεδρία 
(στην γύρω περιοχή του ιατρείου) 
 
ΛΕΜΟΝΟΥΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ   -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Άρνης 12,  Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής,  Τηλ. : 6973851970 
35€ ανά συνεδρία στο ιατρείο,  50€ ανά συνεδρία για συμβουλευτική ζευγαριών 
 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ - ΜΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Καραθεοδωρή 5 , Αθήνα, Νέο Ψυχικό,  Τηλ. : 2114046557, 6936627611 
Δωρεάν αξιολόγηση και διάγνωση, 20€ για συνεδρία λογοθεραπείας,, 25€ για συνεδρία εργοθεραπείας, 25€ για συνεδρία ειδικό 
μαθησιακό (δυσλεξία), 25€ για συνεδρία ειδικής διαπαιδαγώγησης, 30€ για συνεδρία ψυχοθεραπείας 
 

ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Πατησίων & Αγαθουπόλεως 16,  Αθήνα, Πλατεία Αμερικής, Τηλ. : 2108613873, 6945889963 
30€ ανά συνεδρία 
 

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ - ΣΥΡΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Θηβών 403,  Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105912319, 6943026845 
35€ για την αξιολόγηση, 25€ για κάθε θεραπευτική συνεδρία 
 

ΜΑΝΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Πηνειού 82,  Άνω Λιόσια,  Τηλ. : 6979444319 
Δωρεάν η πρώτη  επίσκεψη που περιλαμβάνει βιοψυχοκοινωνικό και οικογενειακό ιστορικό,ψυχολογική αξιολόγηση –διάγνωση, 25€ 
ανά συνεδρία , 45€ για συνεδρία  κατ΄ οίκον, 45€ για οικογενειακή συμβουλευτική, 90€ για ψυχολογική παρέμβαση που 
περιλαμβάνει : ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, ψυχολογική αξιολόγηση & παρακολούθηση, Δωρεάν σεμινάρια trauma & PTSD και άλλα 
 

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  -  ‘‘Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ’’ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
Λεωφ. Πεντέλης 60, Βριλήσσια  ,  Τηλ. : 2106131936, 6978592378 
35€ για συνεδρία αξιολόγησης, διάγνωσης του προβλήματος διάρκειας 1 ώρας , 30€ για συνεδρία στο κέντρο διάρκειας 45 λεπτών, 
Δωρεάν συμβουλευτική γονέων, 20% έκπτωση στα ειδικά σταθμισμένα τεστ διάγνωσης και αξιολόγησης ( όπως είναι το ΑΘΗΝΑ τεστ 
και Α τεστ), ειδικές τιμές και πακέτα προσφοράς όταν πρόκειται για αδέρφια 
 

ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Μοσχονησίων 6 – 8 , Βύρωνας,  Τηλ. : 6982707876 
30€ ανά συνεδρία 
 

ΧΟΥΝΤΑ ΑΝΝΑ   -  ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 
Ελληνικό,  Τηλ. : 6944984559 
30€ για κάθε συνεδρία 
 

ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
Αγίου Νικολάου & Πάργας 30Α,  Ίλιον ,  Τηλ. : 2102630664 
Δωρεάν η πρώτη συνεδρία – αξιολόγηση στο κέντρο λογοθεραπείας, Δωρεάν βεβαίωση – αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς φορείς, 
28€  για επίσκεψη στο κέντρο λογοθεραπείας, 30€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον.  
 
 
 



ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

ΛΑΖΑΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  -  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
Φραγκούδη 16-18 , Καλλιθέα,  Τηλ. : 2117156768, 6972106306 
Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, Δωρεάν εκτίμηση μαθησιακής ετοιμότητας, Δωρεάν εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών – 
δυσλεξίας,  25€ για συνεδρία στο κέντρο, 40€ για συνεδρία κατ΄ οίκον 
 

ΚΑΠΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Ελ. Βενιζέλου 106, Καλλιθέα, Τηλ. 2109593836, 6979404783  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ οίκον , 40€ για συμβουλευτική ζεύγους, 40€  για συμβουλευτική γονέων, 20€  
ανά συνεδρία για άνεργους, 20€ ανά συνεδρία για φοιτητές, επιπλέον έκπτωση 15% για όσους προπληρώσουν το μήνα για τις 
παραπάνω παροχές. 60€ ανά μήνα για συμμετοχή σε ομάδα  
 

ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  -  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Καραολή  & Δημητρίου 75 , Κορυδαλλός,  Τηλ. : 2104954710, φαξ : 2104954711 
Ψυχολόγοι – ψυχοθεραπευτές : 40€ ανά συνεδρία.  Εργοθεραπεία : 30€ ανά συνεδρία.  Λογοθεραπεία : 30€ ανά συνεδρία. 
Δημιουργική απασχόληση : 130€ το μήνα.  Επαγγελματικός προσανατολισμός : 180€ για 3 συνεδρίες  
 

ΠΑΤΣΑΛΗ ΙΒΑΝΙΝΑ  -  ‘’ΕΚΦΡΑΣΙΣ’’ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ 
Μακρυγιάννη 103, Μοσχάτο,  Τηλ. : 2104830071  
30€ για την πρώτη επίσκεψη στο κέντρο που περιλαμβάνει αξιολόγηση και διάγνωση, 35€ για συνεδρία  κατ΄ οίκον, 200€ για μηνιαίο 
θεραπευτικό πρόγραμμα λογοθεραπείας, 200€ για μηνιαίο θεραπευτικό πρόγραμμα εργοθεραπείας, 200€ για μηνιαίο θεραπευτικό 
πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης, 100€ για μηνιαίο πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων και ψυχολογική στήριξη 
 

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ  
Λεωφ. Δημοκρατίας 23, Νέο Ψυχικό,  Τηλ. : 6972084359  
35€ για επίσκεψη στο ιατρείο , 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, 50€ για θεραπεία ζεύγους, 200€ για πακέτο 5 συναντήσεων για  
θεραπεία ζεύγους, 80€ ο μήνας για συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα), 10€ για δίωρα σεμινάρια 30€ 
για πεντάωρα σεμινάρια  
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Ανδρούτσου 1 & Πιπίνου, Νίκαια,  Τηλ. : 2104943261, 6949328279  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο.  
  

ΣΚΑΛΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  -  ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Αιόλου 8, Παλαιό Φάληρο,  Τηλ. : 2109881257, 6932709254  
30€ για επίσκεψη στο ιατρείο, 40€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον, σε περίπτωση συνεχιζόμενης θεραπείας η πρώτη επίσκεψη δωρεάν  
 
ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ    -   ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
Αιμ. Βεάκη 15Α, Περιστέρι ,  Τηλ. : 2105747473 
Δωρεάν η πρώτη συνεδρία  για λήψη ιστορικού, 35€ για κάθε συνεδρία, 30€ η συνεδρία για ανέργους, 40€ για συνεδρία ζεύγους , 
70€ το μήνα για ομαδική συνεδρία  ( μία φορά την εβδομάδα ) , 120€ για μηνιαία συνδρομή ψυχοθεραπείας ( 4 φορές το μήνα ) 
 

ΧΟΥΝΤΑ ΑΝΝΑ   -  ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ  
Δ. Σολωμού 7 & Ολύμπου, Σαλαμίνα ,  Τηλ. : 2104640077, 6944984559 
30€ για κάθε συνεδρία 
 

ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
Πλάτωνος 14, Χαλάνδρι,  Τηλ. : 6972174968  
25€ για επίσκεψη στο ιατρείο. 35€ για επίσκεψη κατ΄ οίκον.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ 

GENOMED ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  
Ομήρου 70, Νέα Σμύρνη,  Τηλ. : 210 9319050  
Η GENOMED προσφέρει σε όλα τα μέλη της κάρτας Φροντίδα Υγείας έκπτωση 25%. Επίσης στα Οικογενειακά πακέτα δίνεται έκπτωση 
30% εφόσον εκτελέσουν τις υπηρεσίες από 2 άτομα και άνω.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  -  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ  
Λεωφ. Κηφισίας 30, Αθήνα, Αμπελόκηποι  Τηλ. : 2107707802  
50€  για ομοιοπαθητική – συμβουλευτική συνεδρία μίας ώρας  
 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ 
Βλαστού 26 & Νεϊγύ , Αθήνα, Άνω Πατήσια,  Τηλ. : 2130245141, 6909795229 
40€ για συνεδρία βελονισμού 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ 
Βορειου Ηπείρου 8- 10, Αθήνα, Κολωνός  Τηλ. : 2105151908, 6973383842 
30€ για συνεδρία βελονισμού, 40€ για συνεδρία οζονοθεραπείας, 40€ για ιριδοσκόπηση, 50€ για αισθητικό βελονισμό. 
 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   -  ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ  
Πανόρμου 21, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105315903, 6977256424  
30€ η επίσκεψη για σωματικό βελονισμό – ηλεκτροβελονισμό  
 

ΚΟΚΟΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  -  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ  
Αναγεννήσεως 19 & Γραβιάς, Αιγάλεω,  Τηλ. : 2105982586  
40€ για επίσκεψη στο ιατρείο και 20€ για τις επόμενες επισκέψεις εάν χρειαστεί, Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη βελονισμού για κάθε 
πάθηση, Δωρεάν 1 θεραπευτική αντιμετώπιση διακοπής καπνίσματος με βελονισμό  
 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ, ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΛΟΣ 
Πατρόγλου 25, Βριλήσσια,  Τηλ. : 2130273668, 6944766019, 6942922206 
Δωρεάν η πρώτη συνεδρία, ενημέρωση, και αξιολόγηση, 30€ για συνεδρία στο ιατρείο, 35€ για συνεδρία κατ΄οίκον, ειδική μέριμνα  
σε κατόχους κάρτας ανεργίας σε καθορισμένες μέρες, 25€ για συνεδρία σε άτομα άνω των 65 ετών ή σε άτομα με αναπηρία, Δωρεάν 
μία επιπλέον συνεδρία με την προπληρωμή 7 συνεδριών . 
 

ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    -  ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 8, Εμπορικό κέντρο Μελισσίων,  Μελίσσια,  Τηλ. : 2111845218, 6974470990 
25€ για συνεδρία εφαρμογής βιοϊατρικού βελονισμού  
 

ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΑΘΗΝΑ  -  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ  
Γρεβενών 23, Νίκαια,  Τηλ. : 2104910693, 6972820346  
60€ για επίσκεψη στο ιατρείο  
 

ΥΓΕΙΑ & ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ - Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Εναλλακτικών – Ολιστικών Θεραπειών  
Γ. Ξενοπούλου 3Α, Νέο Ψυχικό,  Τηλ. : 2111103536, 6949392750,  Site : www.ygeia-enarmonisi.gr  
39€ για τεστ δυσανεξίας, 29€ για τεστ αλλεργίας, 25€ για τεστ CANDIDA ALBICANS, 25€ για τεστ πεπτικού, 39€ για ωτοβελονισμό για 
αδυνάτισμα (4 συνεδρίες). 
 

ΒΑΙΝΔΙΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   -  ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ  
Αγίας Βαρβάρας 49,  Παλαιό Φάληρο,  Τηλ. 2109883800,  
25€ για  συνεδρία βελονισμού. 



ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

MED – XRAYS,  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΥΠΕΡΗΧΟΙ & TRIPLEX ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ  
Τηλ. : 10610, 6947777470  

Ψηφιακή ακτινογραφία πολύ υψηλής ανάλυσης - άμεση παράδοση αποτελεσμάτων  

  • 90€ για ψηφιακή ακτινογραφία για ένα όργανο (κατά μέτωπο και πλάγια προβολή, δηλαδή 2 λήψεις). Για κάθε επιπλέον 
ακτινογραφία επιβάρυνση 10€  

Υπέρηχοι σώματος - άμεση παράδοση αποτελεσμάτων  

  • 100€ για Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς  
  • 100€ για Υπερηχογράφημα Τραχήλου  
  • 100€για Υπερηχογράφημα Παρωτίδων – Υπογνάθιων Αδένων  
  • 100€ για Υπερηχογράφημα Ήπατος – Χοληφόρων – Χοληδόχου Κύστης – Παγκρέατος – Σπληνός  
  • 100€  για Υπερηχογράφημα Άνω κάτω Κοιλίας  
  • 100€ για Υπερηχογράφημα Νεφρών- Ουροδόχου Κύστης-Προστάτη  
  • 100€για Υπερηχογράφημα Έσω γεννητικών Οργάνων ( Διακοιλιακή προσπέλαση)  
  • 100€ για Υπερηχογράφημα Όσχεου  
  • 100€ για Υπερηχογράφημα Μαλακών Μορίων  
  • 100€ για Υπερηχογράφημα Δεξιού Λαγόνιου Βόθρου  
Για κάθε επιπλέον υπερηχογράφημα οργάνου η τιμολόγηση γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως   

Triplex αγγείων & καρδιάς - άμεση παράδοση αποτελεσμάτων  

  • 100€ για Triplex Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών    • 100€ για Triplex Αρτηριών Άνω Άκρων   
  • 100€ για Triplex Φλεβών Άνω Άκρων         • 100€ για Triplex Κοιλιακής Αορτής  
  • 100€ για Triplex Νεφρικών Αρτηριών         • 100€  για Triplex Λαγονίων Αρτηριών  
  • 100€ για Triplex Αρτηριών Κάτω Άκρων         • 100€ για Triplex Φλεβών Κάτω Άκρων  
  • 100€ για Triplex Όσχεου  
  • 110€  για Triplex καρδιάς   
  • 150€ για Triplex καρδιάς με ταυτόχρονη καρδιολογική εκτίμηση  
  • 160€ για Triplex καρδιάς μαζί με  καρδιογράφημα και ταυτόχρονη καρδιολογική εκτίμηση   
Για κάθε επιπλέον Triplex οργάνου 20€  

Holter ρυθμού και πίεσης  

   • 100€ για Holter ρυθμού   
   • 100€ για Holter πίεσης  
Δεν υπάρχει επιβάρυνση τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα.  Επιβάρυνση 30€ για επίσκεψη κατ οίκον από τις 23:00 έως τις 06:00  
Επιπλέον για περιοχές εκτός ΕΛΠΑ ορίζεται χλμ επιβάρυνση σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.  

  
 
ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ - ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΥΠΕΡΗΧΟΙ & TRIPLEX ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ EXPRESS   
Τηλ. : 10 717,  210 9597112,  6937 308585  

95€ για ψηφιακή ακτινογραφία f/p Η τρίτη λήψη (F ή PR) παρέχεται δωρεάν, ενώ περαιτέρω λήψη πέραν των τριών επιβαρύνεται με 
κόστος 10€. Για υπηρεσίες μετά τις 23:00 υπάρχει επιπρόσθετο κόστος το οποίο ανέρχεται στα 20€.  Σε περίπτωση επανελέγχου  
εφόσον έχει κληθεί η υπηρεσία 2 φορές από τον ίδιο εξεταζόμενο (πχ  διαδικασία πωρώσεως κατάγματος), ο τρίτος επανέλεγχος 
προσφέρεται με έκπτωση που αγγίζει το 50% (50€). Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς  επιπλέον χρεώσεις  τις αργίες.  

Υπέρηχοι κατ' οίκον express     

  • 110€ για Υπέρηχο Άνω κοιλίας (Ήπατος, χοληδόχου κύστης, πάγκρεας, νεφροί, σπλήνας).     
  • 110€ για Υπέρηχο Κάτω κοιλίας (Νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη, προστάτης αδένας στους άνδρες, μήτρα στις γυναίκες). 
  • 140€ για Υπέρηχο Άνω & Κάτω κοιλίας     
  • 110€ για Υπέρηχο Αδένων (θυρεοειδής, παρωτίδες, μαστός, όρχεις).     
  • 140€ για Διακολπικό υπέρηχο (μήτρας, ωοθηκών και εξαρτημάτων).     
  • 140€ για Διορθικό υπέρηχο  

Triplex κατ' οίκον express     

  • 110€ για Τriplex αρτηριών άνω ή κάτω άκρων       
  • 110€ για Triplex φλεβών άνω ή κάτω άκρων     
  • 130€ για Triplex κοιλιακής αορτής και λαγονίων       
  • 160€ για Triplex αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων     
  • 140€ για Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών      
  • 10€ για Διαφορετικό όργανο πέραν των συμφωνηθέντων  
Για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ορίζεται επιπλέον χρέωση για τις αργίες και τα περιστατικά μετά τις 23:00 η οποία 
ανέρχεται στα 20€.   
Επιπλέον για περιοχές εκτός ΕΛΠΑ ορίζεται χλμ επιβάρυνση σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.  Όλες οι 
παραπάνω υπηρεσίες δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.  
  



ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  
Παύλου Μελά 42, Κορυδαλλός, Τηλ. : 210 5698895, 210 5610056  
H ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ προσφέρει στα μέλη της κάρτας μας τις παρακάτω ειδικές τιμές :   
  • 40€ για την απλή ιατρική επίσκεψη - εξέταση στο σπίτι.  
  • 120€ για ακτινογραφίες  
  • Ειδικές εκπτωτικές τιμές* για όλες τις παρακάτω ιατρικές πράξεις που θα γίνουν στο σπίτι : Εκτέλεση ηλεκτροκαρδιογραφήματος, 
Εκτέλεση και διάγνωση ηλεκτροκαρδιογραφήματος, Οξυμετρία, Σπιρομέτρηση, Ανάλυση μάζας σώματος & μέτρηση μεταβολισμού, 
Doppler αγγείων, Λειτουργικό ηλεκτρομυογράφημα για διαβητικούς, Μικρές εργαστηριακές εξετάσεις (Γενική αίματος, ουρικό οξύ, 
κτλ.), Φυσικοθεραπεία κατ' οίκον, Νοσηλευτικές πράξεις (ενεσοθεραπεία, αλλαγή καθετήρα, αναρροφήσεις, κτλ.), Συνταγογράφηση 
φαρμάκων   

* Οι προνομιακές τιμές - εκπτώσεις στις κατ' οίκον ιατρικές πράξεις χορηγούνται στους κατόχους της κάρτας μας κατόπιν τηλεφωνικής 
συνεννόησης με την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, για το είδος της εξέτασης ή και του πακέτου των εξετάσεων που ο κάτοχος της κάρτας έχει 
ανάγκη   

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν το κέντρο του Πειραιά, τις συνοικίες του Πειραιά και όλους τους δήμους του Πειραιά (Νίκαια, 
Κορυδαλλός, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, κτλ.) καθώς επίσης και το Περιστέρι, Αιγάλεω, Χαιδάρι. Σε περίπτωση που είστε σε κάποια 
κοντινή περιοχή με τις παραπάνω τότε επικοινωνήστε με την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ για να ενημερωθείτε εάν μπορείτε να 
εξυπηρετηθείτε.  
 
  
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ  
Αγία Βαρβάρα, Τηλ. : 6948781512  
40€ για επίσκεψη κατ΄οίκον, 50€ για 10 ενέσεις, 50€ για αφαίρεση ραμμάτων, 50€ για αντιμετώπιση κατάκλυσης Περιοχές που 
εξυπηρετούνται : Νίκαια, Κορυδαλλός, Αγία Βαρβάρα, Χαiδάρι, Περιστέρι, Αιγάλεω, Πετρούπολη, Ίλιον Οι επισκέψεις γίνονται κατόπιν 
ραντεβού 09:00 - 13:00.  Τα υλικά επιβαρύνουν τον ασθενή.  
  
 
ΑΤΤΙΚΑ - ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΩΝ  
Ευαλκίδου 5 & Λιοσίων 161, Αθήνα , Τηλ. : 210 8811555  
50% έκπτωση (από 190€ η τιμή είναι 95€) στο κόστος επιλογής γηροκόμου και οικιακής βοηθού σε ηλικιωμένους ανθρώπους και σε 
περιπτώσεις με προβλήματα υγείας και ατόμων με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται εσωτερικό φροντιστή για τη φροντίδα του ασθενή 
και τις οικιακές εργασίες. Το γραφείο παρέχει 2 έτη εγγύηση αντικατάστασης του προσωπικού. Η παραπάνω έκπτωση αφορά μόνο την 
αμοιβή του γραφείου και όχι την αμοιβή του προσωπικού.  
  
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
Βριλήσσια, Τηλ. Οικίας: 2110170534, 6937435062  
40€ για επίσκεψη κατ οίκον, 70€ για πλήρη καρδιολογική εξέταση και triplex καρδιάς κατ οίκον , 10€ για συνταγογράφηση φαρμάκων 
και εξετάσεων .  
 
 
ΧΟΥΝΤΑ ΑΝΝΑ   -  ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 
Ελληνικό ,  Τηλ. : 6944984559 
30€ για κάθε συνεδρία 
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ  
Τηλ. : 6987885380 
Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη για αξιολόγηση, 25€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία κατ’ οίκον (για 1 έως 2 συνεδρίες την εβδομάδα),  
20€ για φυσικοθεραπευτική συνεδρία κατ’ οίκον (για 3 έως 5 συνεδρίες την εβδομάδα) 
Καλύπτονται οι όλες οι περιοχές εντός νομού Αττικής (εκτός νήσων του Αργοσαρωνικού και περιοχής Μεγάρων) 
Επιβάρυνση 10€ για τις περιοχές : Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, Παιανίας, Παλλήνης, 
Ραφήνας, Πικερμί , Μαραθώνα, Σαρωνικού, Σπάτων, Αρτέμιδος, Ωρωπού, λόγω χιλιομετρικών αποστάσεων 
 
 
HEALTH ASSIST AMBULANCE – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Τηλ. : 2103000160, 6949714010 
Η Health Assist Ambulance προσφέρει σε όλα τα μέλη της κάρτας μας έκπτωση 10% έως και 25% σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Health Assist Ambulance.  
  
  
  
  
 
 
  



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 65, Άγιος Δημήτριος, Τηλ. : 210 9750416, 6977 483778  
  • 10% έκπτωση σε όλα τα  ορθοπεδικά είδη, αναπηρικά αμαξίδια, βοηθήματα μπάνιου, και ιατρικές συσκευές (πιεσόμετρα, 
νεφελοποιητές, οξύμετρα, συμπηκνωτές οξυγόνου) 
  • 950€ για ηλεκτροκίνητη κλίνη και Δώρο στρώμα και αερόστρωμα  
  • 950€ για AUTO CPAP (WEINMANN -RESMED) και Δώρο μάσκα  
 

ΥΓΙΕΣ ΠΟΔΙ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 
Λεωφ. Κηφισίας 90, Αθήνα, Αμπελόκηποι, Τηλ. : 215 500 37 00, Fax : 215 500 38 00, Site : www.ygiespodi.gr  
  • Δωρεάν αξιολόγηση σε αθλητές 
  • Δωρεάν αξιολόγηση σε παιδιά από 2,50 έως 9 ετών 
  • Δωρεάν αξιολόγηση σε ανέργους 
  • Δωρεάν αξιολόγηση σε άτομα άνω των 65 ετών  
  • Δωρεάν αξιολόγηση σε γονέα και παιδί μονογονεϊκής οικογένειας 
  • Δωρεάν αξιολόγηση σε πλατφόρμα ιδιοδεκτικής λειτουργίας MOVE 
  • 10€ για κάθε αξιολόγηση 3 μελών και άνω της ίδιας οικογένειας 
  • 15€ για αξιολόγηση σε ασθενείς που χρησιμοποιούν ήδη πέλματα 
  • 15€ για αξιολόγηση σε κατόχους της κάρτας που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 
  • 20% έκπτωση για την κατασκευή ορθωτικών πελμάτων (πάτων) κατά παραγγελία (εμβιομηχανικών και αισθητικοκινητικών), από 
120€ τελική τιμή 96€ 
  • 50% έκπτωση για κατασκευή ναρθηκών σιλικόνης κατά παραγγελία 
  

ΧΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ  
Παύλου Μελά 8, Νίκαια, Τηλ. : 210 4256782, 2104256783  
  • Δωρεάν πελματογράφημα αξίας 80€  
  • Δωρεάν οξυμετρία  
  • 10% έκπτωση σε όλα τα ορθοπεδικά είδη  
  

ΧΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ  
Αγίου Αλεξάνδρου74 (Πλησίον ΙΚΑ), Παλαιό Φάληρο, Τηλ. : 210 9880012  
  • Δωρεάν πελματογράφημα αξίας 80€  
  • Δωρεάν οξυμετρία  
  • 10% έκπτωση σε όλα τα ορθοπεδικά είδη  
  

ENOFARM SHOE  
Πραξιτέλους 189, Πειραιάς, Τηλ. : 210 4526470, 210 4526471, Fax : 210 4525177  
  • 50% έκπτωση στο πελματογράφημα και στη κατασκευή ορθοτικών πελμάτων  
  • 20% έκπτωση στα ανατομικά υποδήματα  
  • 10% έκπτωση στα διαβητικά υποδήματα  
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ 

EXCELLENS ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
Λεωφόρος Σύγγρου 328 – 330,  Καλλιθέα,  Τηλ. : 210 9595732  
Έκπτωση 20% έως 40% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 

 
 



ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

ΜΟΥΣΛΙΑΔΟΥ ΡΑΧΗΛ  
Τσακάλωφ 32, Κορυδαλλός,  Τηλ. : 210 4977150  
  • 20% έκπτωση στο σύνολο των παραφαρμακευτικών προϊόντων      
  • Σε περίπτωση που το φαρμακείο έχει κάποιες ειδικές προσφορές τα μέλη μας θα έχουν 5% επιπλέον έκπτωση  
  

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
Λαοδικείας 33 & Βοσπόρου, Νίκαια,  Τηλ. : 210 4944283  
  • 17% έκπτωση στο σύνολο των παραφαρμακευτικών προϊόντων   
 

ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Πέτρου Ράλλη 163, Νίκαια,  Τηλ. : 210 4250532  
  • 17% έκπτωση στο σύνολο των παραφαρμακευτικών προϊόντων   
 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Σαγγαρίου 18, Νεάπολη, Νίκαια,  Τηλ. : 210 4932361, 6995 080238  
  • 30% έκπτωση στην κρέμα ημέρας ΚΟΡΡΕΣ Μαύρη Πεύκη & Δώρο κρέμα ματιών      
  • 30% έκπτωση στην κρέμα 24ωρης ενυδάτωσης ΚΟΡΡΕΣ Άγριο Τριαντάφυλλο & Δώρο κρέμα ματιών      
  • 30% έκπτωση στην κρέμα ημέρας ΚΟΡΡΕΣ Φλοιός Μανώλιας & Δώρο κρέμα νύχτας      
  • 30% έκπτωση στην βιταμίνη C Antispot κατά των κηλίδων ΚΟΡΡΕΣ Άγριο Τριαντάφυλλο & Δώρο κρέμα ματιών      
  • 20€ για τρίμηνη θεραπεία με βιταμίνη για τριχόπτωση The men’s hair formula  
  

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Θεσσαλίας 79 & 28ης Οκτωβρίου, Νίκαια,  Τηλ. : 2104917876  
  • 30% έκπτωση στην κρέμα ημέρας ΚΟΡΡΕΣ Μαύρη Πεύκη & Δώρο κρέμα ματιών      
  • 30% έκπτωση στην κρέμα 24ωρης ενυδάτωσης ΚΟΡΡΕΣ Άγριο Τριαντάφυλλο & Δώρο κρέμα ματιών      
  • 30% έκπτωση στην κρέμα ημέρας ΚΟΡΡΕΣ Φλοιός Μανώλιας & Δώρο κρέμα νύχτας      
  • 30% έκπτωση στην βιταμίνη C Antispot κατά των κηλίδων ΚΟΡΡΕΣ Άγριο Τριαντάφυλλο & Δώρο κρέμα ματιών      
  • 20€ για τρίμηνη θεραπεία με βιταμίνη για τριχόπτωση  The men’s hair formula  

 




