
         Beauty - Όροι και προϋποθέσεις  

 
Όροι και προϋποθέσεις για Δερματολόγους & Πλαστικούς Χειρουργούς 

 

 
• H ενέργεια αφορά αποκλειστικά & μόνο τους συνεργαζόμενους ιατρούς των 

παρακάτω ειδικοτήτων: Δερματολόγος και Πλαστικός Χειρουργός. 
• Προσφερόμενες υπηρεσίες της συγκεκριμένης ενέργειας είναι: 1η αναγνωριστική 

επίσκεψη για υπηρεσίες αισθητικής με κόστος 25 €. Στην περίπτωση που ο 
ασθενής επιλέξει να ακολουθήσει το πλάνο αισθητικής θεραπείας, που 
προτείνεται από τον  συγκεκριμένο ιατρό, το ποσό τον 25€ αφαιρείται από το 
κόστος της αισθητικής θεραπείας που θα επιλεγεί. 

• Η ενέργεια αυτή δεν είναι διαφημιστική και θα διαρκέσει από 5/5/2021 εως 
31/07/2022  

• Η ενέργεια αυτή αφορά μόνο τους ιατρούς του doctoranytime που θα βρείτε σε 
αυτή τη σελίδα και μόνο τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες που θα δείτε εδώ. 

• Το ραντεβού πρέπει να κλειστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της online 
διαδικασίας του doctoranytime.gr.  

• Αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την ακύρωση του ραντεβού σας, η ακύρωση 
πρέπει να γίνει μέσω της προσωπικής σας σελίδας στο doctoranytime.gr 
τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού. Ισχύει η πολιτική ακύρωσης 
ραντεβού που ισχύει εν γένει για τα ραντεβού μέσω doctoranytime. Αν η 
ακύρωση του ραντεβού που επιθυμείτε, έχει εξοφληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, 
ισχύει η πολιτική επιστροφής χρημάτων που περιγράφεται εδώ 'η στην πολιτική 
ακύρωσης https://www.doctoranytime.gr/us/appointment-cancelation-policy. 

• Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν επιπλέον ιατρικές πράξεις, αυτές 
χρεώνονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ιατρού. 

 

Όροι και προϋποθέσεις για Ενδοκρινολόγους 

 

 
• H ενέργεια αφορά αποκλειστικά & μόνο τους συνεργαζόμενους ιατρούς της 

παρακάτω ειδικότητας: Ενδοκρινολόγος 
• Η προσφερόμενη υπηρεσία της συγκεκριμένης ενέργειας είναι 1η επίσκεψη με 

25€. 
• Η ενέργεια αυτή δεν είναι διαφημιστική και θα διαρκέσει από 5/5/2021 εως 

31/07/2022  
• Η ενέργεια αυτή αφορά μόνο τους ιατρούς του doctoranytime που θα βρείτε σε 

αυτή τη σελίδα και μόνο τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες που θα δείτε εδώ. 
• Το ραντεβού πρέπει να κλειστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της online 

διαδικασίας του doctoranytime.gr.  
• Αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την ακύρωση του ραντεβού σας, η ακύρωση 

πρέπει να γίνει μέσω της προσωπικής σας σελίδας στο doctoranytime.gr 
τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού. Ισχύει η πολιτική ακύρωσης 
ραντεβού που ισχύει εν γένει για τα ραντεβού μέσω doctoranytime. Αν η 
ακύρωση του ραντεβού που επιθυμείτε, έχει εξοφληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, 
ισχύει η πολιτική επιστροφής χρημάτων που περιγράφεται εδώ 'η στην πολιτική 
ακύρωσης https://www.doctoranytime.gr/us/appointment-cancelation-policy. 

• Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν επιπλέον ιατρικές πράξεις, αυτές 
χρεώνονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ιατρού. 
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Όροι και προϋποθέσεις για Οδοντίατρους 

 

 
• H ενέργεια αφορά αποκλειστικά & μόνο τους συνεργαζόμενους ιατρούς της 

παρακάτω ειδικότητας: Οδοντίατρους 
• Η προσφερόμενη υπηρεσία της συγκεκριμένης ενέργειας είναι: Δωρεάν 

στοματικός    έλεγχος και πλάνο θεραπείας αισθητικής οδοντιατρικής. 
• Η ενέργεια αυτή δεν είναι διαφημιστική και θα διαρκέσει από 5/5/2021 εως 

31/07/2022  
• Η ενέργεια αυτή αφορά μόνο τους ιατρούς του doctoranytime που θα βρείτε σε 

αυτή τη σελίδα και μόνο τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες που θα δείτε εδώ. 
• Το ραντεβού πρέπει να κλειστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της online 

διαδικασίας του doctoranytime.gr.  
• Αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την ακύρωση του ραντεβού σας, η ακύρωση 

πρέπει να γίνει μέσω της προσωπικής σας σελίδας στο doctoranytime.gr 
τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού. Ισχύει η πολιτική ακύρωσης 
ραντεβού που ισχύει εν γένει για τα ραντεβού μέσω doctoranytime. Αν η 
ακύρωση του ραντεβού που επιθυμείτε, έχει εξοφληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, 
ισχύει η πολιτική επιστροφής χρημάτων που περιγράφεται εδώ 'η στην πολιτική 
ακύρωσης https://www.doctoranytime.gr/us/appointment-cancelation-policy. 

• Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν επιπλέον ιατρικές πράξεις ή υπηρεσίες, 
αυτές χρεώνονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ιατρού. 

 

Όροι και προϋποθέσεις για Διαιτολόγους - Διατροφολόγους 

 

 
• H ενέργεια αφορά αποκλειστικά & μόνο τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες 

υγείας της παρακάτω ειδικότητας: Διαιτολόγος - Διατροφολόγος 
• Η προσφερόμενη υπηρεσία της συγκεκριμένης ενέργειας είναι: Λήψη ιστορικού, 

λιπομέτρηση και χορήγηση 15ήμερου προγράμματος διατροφής με κόστος 25€. 
• Η ενέργεια αυτή δεν είναι διαφημιστική και θα διαρκέσει από 5/5/2021 εως 

31/07/2022  
• Η ενέργεια αυτή αφορά μόνο τους επαγγελματίες υγείας του doctoranytime που 

θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα και μόνο τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες που θα δείτε 
εδώ. 

• Το ραντεβού πρέπει να κλειστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της online 
διαδικασίας του doctoranytime.gr.  

• Αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την ακύρωση του ραντεβού σας, η ακύρωση 
πρέπει να γίνει μέσω της προσωπικής σας σελίδας στο doctoranytime.gr 
τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού. Ισχύει η πολιτική ακύρωσης 
ραντεβού που ισχύει εν γένει για τα ραντεβού μέσω doctoranytime. Αν η 
ακύρωση του ραντεβού που επιθυμείτε, έχει εξοφληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, 
ισχύει η πολιτική επιστροφής χρημάτων που περιγράφεται εδώ 'η στην πολιτική 
ακύρωσης https://www.doctoranytime.gr/us/appointment-cancelation-policy. 

• Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν επιπλέον ιατρικές πράξεις, αυτές 
χρεώνονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ιατρού. 
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Όροι και προϋποθέσεις για Ψυχολόγους 

 

 
• H ενέργεια αφορά αποκλειστικά & μόνο τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες 

υγείας της παρακάτω ειδικότητας: Ψυχολόγος 
• Η προσφερόμενη υπηρεσία της συγκεκριμένης ενέργειας είναι: Πρώτη 

αναγνωριστική επίσκεψη δωρεάν. 
• Η ενέργεια αυτή δεν είναι διαφημιστική και θα διαρκέσει από 5/5/2021 εως 

31/07/2022  
• Η ενέργεια αυτή αφορά μόνο τους επαγγελματίες υγείας του doctoranytime που 

θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα και μόνο τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες που θα δείτε 
εδώ. 

• Το ραντεβού πρέπει να κλειστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της online 
διαδικασίας του doctoranytime.gr.  

• Αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την ακύρωση του ραντεβού σας, η ακύρωση 
πρέπει να γίνει μέσω της προσωπικής σας σελίδας στο doctoranytime.gr 
τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού. Ισχύει η πολιτική ακύρωσης 
ραντεβού που ισχύει εν γένει για τα ραντεβού μέσω doctoranytime. Αν η 
ακύρωση του ραντεβού που επιθυμείτε, έχει εξοφληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, 
ισχύει η πολιτική επιστροφής χρημάτων που περιγράφεται εδώ 'η στην πολιτική 
ακύρωσης https://www.doctoranytime.gr/us/appointment-cancelation-policy. 

• Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν extra υπηρεσίες, αυτές χρεώνονται 
σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του επαγγελματία υγείας. 

 

Όροι και προϋποθέσεις για Δωρεάν εξέταση σπίλων 

 

 

 
• H ενέργεια αφορά αποκλειστικά & μόνο τους συνεργαζόμενους ιατρούς της 

παρακάτω ειδικότητας: Δεματολόγους 
• Η προσφερόμενη υπηρεσία της συγκεκριμένης ενέργειας είναι: Δωρεάν έλεγχος 

σπίλων.  
• Η ενέργεια αυτή δεν είναι διαφημιστική και θα διαρκέσει από 5/5/2021 εως 

31/07/2022  
• Η ενέργεια αυτή αφορά μόνο τους ιατρούς του doctoranytime που θα βρείτε σε 

αυτή τη σελίδα και μόνο τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες που θα δείτε εδώ. 
• Το ραντεβού πρέπει να κλειστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της online 

διαδικασίας του doctoranytime.gr.  
• Αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την ακύρωση του ραντεβού σας, η ακύρωση 

πρέπει να γίνει μέσω της προσωπικής σας σελίδας στο doctoranytime.gr 
τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού. Ισχύει η πολιτική ακύρωσης 
ραντεβού που ισχύει εν γένει για τα ραντεβού μέσω doctoranytime. Αν η 
ακύρωση του ραντεβού που επιθυμείτε, έχει εξοφληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, 
ισχύει η πολιτική επιστροφής χρημάτων που περιγράφεται εδώ 'η στην πολιτική 
ακύρωσης https://www.doctoranytime.gr/us/appointment-cancelation-policy. 

• Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν επιπλέον ιατρικές πράξεις, αυτές 
χρεώνονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ιατρού. 
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