
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θερμοπυλών, ΤΚ 57010, 

Εξοχή Θεσσαλονίκης
2310 359450 Πλήρης κάλυψη Πλήρης κάλυψη Δεν προσφέρεται Δεν προσφέρεται

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Μητροπόλεως 86, ΤΚ 

54622, Θεσσαλονίκη
2310 372600 Πλήρης κάλυψη

Ο Ασφαλισμένος καταβάλλει τις ιατρικές αμοιβές και 

τις καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει 

έως το ύψος των αμοιβών που αντιστοιχεί σε μη 

συμβεβλημένα

Πλήρης κάλυψη σε φάρμακα και κλινική.  Η αμοιβή 

του ιατρού καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, ο 

οποίος την καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ για την 

προβλεπόμενη αποζημίωσή του

Πλήρης κάλυψη σε φάρμακα και κλινική.  Η 

αμοιβή του ιατρού καταβάλλεται από τον 

ασφαλισμένο, ο οποίος την καταθέτει στον 

ΕΔΟΕΑΠ για την προβλεπόμενη αποζημίωσή του

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

EUROMEDICA

Μαρία Κάλλας 11 & 

Γραβιάς 2, ΤΚ 54645, 

Θεσσαλονίκη

2310 895100 Πλήρης κάλυψη

Ο Ασφαλισμένος καταβάλλει τις ιατρικές αμοιβές και 

τις καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει 

έως το ύψος των αμοιβών που αντιστοιχεί σε μη 

συμβεβλημένα

Πλήρης κάλυψη σε φάρμακα και κλινική.  Η αμοιβή 

του ιατρού καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, ο 

οποίος την καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ για την 

προβλεπόμενη αποζημίωσή του

Πλήρης κάλυψη σε φάρμακα και κλινική.  Η 

αμοιβή του ιατρού καταβάλλεται από τον 

ασφαλισμένο, ο οποίος την καταθέτει στον 

ΕΔΟΕΑΠ για την προβλεπόμενη αποζημίωσή του

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA 
Βυζαντος Βιζύης 1 2310966000 Πλήρης κάλυψη

Ο Ασφαλισμένος πληρώνει ιατρικές αμοιβές και τις 

καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει 

μεχρι ύψους αμοιβών που αντιστοιχούν σε μη 

συμβεβλημένα. Οι ιατρικές αμοιβές δεν είναι 

συμφωνημένες

ΚΑΛΥΨΗ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΚΛΙΝΙΚΗ / ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ 

ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 

ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ 

ΚΑΛΥΨΗ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΚΛΙΝΙΚΗ / ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ 

ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 

ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

"ΓΕΝΕΣΙΣ" 

Τέρμα 17ης Νοεμβρίου, 

Πυλαία, Θεσσαλονίκη
2310 984000

Πλήρης κάλυψη          

(Μόνο γυναικολογικές 

επεμβάσεις)

Ο Ασφαλισμένος καταβάλλει τις ιατρικές αμοιβές και 

τις καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει 

έως το ύψος των αμοιβών που αντιστοιχεί σε μη 

συμβεβλημένα 

Δεν προσφέρεται Δεν προσφέρεται

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Πανόραμα ΤΚ 55236, 

Θεσσαλονίκη
2310 380000 Πλήρης κάλυψη

Ο Ασφαλισμένος καταβάλλει τις ιατρικές αμοιβές και 

τις καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει 

έως το ύψος των αμοιβών που αντιστοιχεί σε μη 

συμβεβλημένα

Πλήρης κάλυψη σε φάρμακα και κλινική.  Η αμοιβή 

του ιατρού καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, ο 

οποίος την καταθέτει στον ΕΔΟΕΑΠ για την 

προβλεπόμενη αποζημίωσή του

Πλήρης κάλυψη σε φάρμακα και κλινική.  Η 

αμοιβή του ιατρού καταβάλλεται από τον 

ασφαλισμένο, ο οποίος την καταθέτει στον 

ΕΔΟΕΑΠ για την προβλεπόμενη αποζημίωσή του

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Οικισμός Φιλοθέη, Νέα 

Ραιδεστός 
2310 805905 Πλήρης κάλυψη Πλήρης κάλυψη Δεν προσφέρεται Δεν προσφέρεται

ΑΡΜΟΝΙΑ
29ο χλμ. Θεσ/νίκης – 

Μουδανιών,  Κ. Σχολάρι 

Θεσσαλονίκης

2392 092555 Πλήρης κάλυψη Πλήρης κάλυψη Δεν προσφέρεται Δεν προσφέρεται

 ΑΡΩΓΗ - EUROMEDICA
Τέρμα 17ης Νοεμβρίου - 

Ελαιώνες
2310 986000 Πλήρης κάλυψη Πλήρης κάλυψη Δεν προσφέρεται Δεν προσφέρεται

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΑ)

Παρατηρήσεις:

1. Ο ασφαλισμένος, προκειμένου να νοσηλευτεί, πρέπει να εκδώσει από τον ΕΔΟΕΑΠ εισιτήριο, τόσο για συμβεβλημένο όσο και για μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο.

2. Σε ΜΗ συμβεβλημένα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ο ασφαλισμένος καταβάλλει το κόστος της νοσηλείας του και αποζημιώνεται (εκ των υστέρων) από τον ΕΔΟΕΑΠ με το ποσό της κρατικής τιμής (ΚΕΝ) + 20% για τη νοσηλεία (για άμεσα ασφαλισμένους 

άνω των 5 ετών) + τις αναλογούσες ιατρικές αμοιβές, με την προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών. Οι άμεσα ασφαλισμένοι κάτω των 5 ετών αποζημιώνονται με ΚΕΝ  10%. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι κάτω των 5 ετών αποζημιώνονται με ΚΕΝ + 

5%, ενώ άνω των 5 ετών με ΚΕΝ +10%.

3. Πλήρης κάλυψη = Ο ΕΔΟΕΑΠ για νοσηλεία στην προβλεπόμενη θέση αποζημιώνει απ' ευθείας το θεραπευτήριο και ο ασφαλισμένος δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος.

4. Βασικές εξαιρέσεις στην πλήρη κάλυψη: 

    •	Στα οφθαλμολογικά περιστατικά η αποζημίωση από τον ΕΔΟΕΑΠ έχει συνήθως κάποιο πλαφόν (π.χ. καταρράκτης 850 €).

    •	Σε ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως καρδιολογικά περιστατικά) υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ειδικά υλικά (π.χ. βηματοδότης). 

    •	Στους τοκετούς, ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει με συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Υγείας του (επίδομα τοκετού).

Επικοινωνία με τον ΕΔΟΕΑΠ: email: typthess@edoeap.gr, τηλ.: 2310 278271

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ) - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ


