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ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

TOY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 
 

Ενημερωτικό Έντυπο 
 
 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
Ο ΣΥΝ.ΠΕ έχει αναλάβει μία πολύ ευγενή και συγχρόνως φιλόδοξη αποστολή: Να συμβάλλει όσο γίνεται 
περισσότερο και να στηρίζει τον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ των μελών του με μεγάλη αφοσίωση. 
 
Το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης δημιουργήθηκε για να προσφέρει πολύτιμη προστασία και να βοηθήσει να 
ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσχέρειες που πιθανόν να προκύψουν σε σχέση με το πολύτιμο αυτό αγαθό, αν 
συμβούν απρόοπτα περιστατικά που προκαλούν οικονομική επιβάρυνση στα μέλη του Σωματείου και τις 
οικογένειές τους. 
 
Για να μπορείτε να αξιοποιήσετε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την παροχή αυτή για το δικό σας όφελος, σας 
στέλνουμε ένα συνοπτικό οδηγό με τις ασφαλιστικές καλύψεις σας καθώς και με διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθείτε προκειμένου να αποζημιώνεστε εύκολα και γρήγορα κάθε φορά. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με παροχές, νέες εγγραφές ή διαγραφές, δικαιώματα, υποχρεώσεις, πληροφορίες για 
την πορεία αιτημάτων αποζημιώσεων, παραλαβή αποζημιώσεων και γενικά για οτιδήποτε σχετίζεται με την 
ομαδική ασφάλιση, θα απευθύνεστε στους συνεργάτες μας Ασφαλιστικούς Συμβούλους, στα γραφεία του 
ΣΥΝ.ΠΕ. 
 
Γ’ Σεπτεμβρίου 8, 104 32 Αθήνα, Τηλ. : 210 52 39 746 – 7 & 210 52 36 839.  
 
Είμαστε σίγουροι ότι η καλή συνεργασία όλων μας θα συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στη συνέχιση και βελτίωση 
του προγράμματος και των παροχών. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεπτέμβριος 2016 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
 
Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 3126 έγινε μεταξύ του ΣΥΝ.ΠΕ και της Ασφαλιστικής Εταιρίας 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ιδρύθηκε το 1977. Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της έχει διαγράψει συνεχή πορεία 
ανάπτυξης και προόδου ως Εταιρία υψηλού κύρους και αξιοπιστίας. 
 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι μια πλήρης Ασφαλιστική Εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους 
σύγχρονους Κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατομικό όσο και 
επιχειρησιακό επίπεδο, με ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα. Η 
Εταιρία διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 5.000 άρτια εκπαιδευμένων συνεργατών και διαχειρίζεται περισσότερα 
από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
 
Η Ασφαλιστική Εταιρία εγγυάται τις παροχές και όλοι οι ασφαλισμένοι καλύπτονται από ένα Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο, το οποίο αποτελεί το κριτήριο για την ερμηνεία οποιουδήποτε θέματος σχετικού με την ασφάλιση. 
 
Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο.  
 
Σκοπός του είναι να εξηγήσει γενικά τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και να ενημερώσει για τις 
προσφερόμενες ασφαλιστικές παροχές. Το πρωτότυπο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, όπου αναφέρονται 
με λεπτομέρειες οι όροι ασφάλισης, βρίσκεται στο γραφείο του ΣΥΝ.ΠΕ. 
 

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού (ενεργά ή μη) ηλικίας μέχρι 64 ετών, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο 
συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την έγκριση του ΣΥΝ.ΠΕ. Η ασφάλιση μπορεί να συνεχιστεί, υπό 
προϋποθέσεις, μέχρι ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας του. 
 
Ανάλογα με την ηλικία και την εργασιακή του κατάσταση κάθε ασφαλισμένος κατατάσσεται σε μία από τις 
κατηγορίες ασφάλισης του συμβολαίου σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
Τα ενεργά μέλη του Συνεταιρισμού που δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο  έτος της ηλικίας τους δικαιούνται να 
εγγραφούν στην κατηγορία Ι. 
 
Οι συνταξιούχοι μέλη του Συνεταιρισμού (ηλικίας μέχρι 64 ετών) και οι εργαζόμενοι μέλη του Συνεταιρισμού 
(ηλικίας μεταξύ 61-64 ετών) δικαιούνται να εγγραφούν στην κατηγορία ΙΙ. 
 
Σημειώνεται ότι : 
 
Οι σύζυγοι μελών του Συνεταιρισμού που έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής στον ΣΥΝ.ΠΕ ως σύζυγοι 
μελών και όχι εξαιτίας της εργασιακής τους σχέσης ως τραπεζικοί υπάλληλοι, αυτοδικαίως κατατάσσονται στην 
κατηγορία ασφάλισης που υπάγονται οι σύζυγοι τους. 
 
Τα τέκνα μελών του Συνεταιρισμού που έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής στον ΣΥΝ.ΠΕ ως τέκνα μελών και 
όχι εξαιτίας της εργασιακής τους σχέσης ως τραπεζικοί υπάλληλοι, αυτοδικαίως κατατάσσονται στην κατηγορία 
ασφάλισης Ι. 
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Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν χρειάζεται ιατρική εξέταση. Χρειάζεται όμως η συμπλήρωση και 
υπογραφή από τον υποψήφιο του εντύπου ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Τα έντυπα 
αυτά θα δοθούν για συμπλήρωση μόλις αποκτηθεί το δικαίωμα ασφάλισης. 
 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης παρέχει 24ωρη και παγκόσμια κάλυψη.  
 
Η ασφάλιση τελειώνει,   
α) όταν η Ασφαλιστική Εταιρία ή ο ΣΥΝ.ΠΕ καταγγείλουν το συμβόλαιο ή δεν το ανανεώσουν  
β) όταν ο ασφαλισμένος πάψει να είναι μέλος του ΣΥΝ.ΠΕ 
γ) όταν δεν καταβληθεί έστω και μέρος του οφειλομένου ασφαλίστρου 
δ) όταν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο ηλικίας για την συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση. 
 
Ειδικότερα : 
 
Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας Ι παραμένουν σε αυτή, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται κατ’ ανώτατο μέχρι 
να συμπληρώσουν το 70ο έτος της ηλικίας τους. Με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του, ο 
ασφαλισμένος μεταφέρεται αυτομάτως στην κατηγορία ΙΙΙ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος της κατηγορίας Ι 
συνταξιοδοτηθεί πριν την συμπλήρωση του 70ου έτους μεταφέρεται αυτομάτως στην κατηγορία ΙΙ. 
 
Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας ΙΙ, παραμένουν σε αυτή κατ’ ανώτατο μέχρι την συμπλήρωση του 70ου έτους 
της ηλικίας τους. Με την συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του, ο ασφαλισμένος μεταφέρεται αυτομάτως 
στην κατηγορία ΙΙΙ. 
 
Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας ΙΙΙ, παραμένουν σε αυτή, κατ’ ανώτατο μέχρι να συμπληρώσουν το 80ο έτος 
της ηλικίας τους, οπότε και η ασφάλισή τους τερματίζεται αυτομάτως. 
 
Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν και τα εξαρτώμενα μέλη των μελών του ΣΥΝ.ΠΕ, ηλικίας από 14 
ημερών ως 18 ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν και είναι άγαμα. 
 
Η ασφάλιση εξαρτώμενου μέλους μπορεί να παραταθεί μέχρι την ηλικία των τριάντα (30) ετών για περιπτώσεις 
αγάμων τέκνων κυρίως ασφαλισμένων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ  
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους 
δικαιούχους ποσό ίσο με 

 
 

5.000 € 
  
Β. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια θα καταβάλλεται στον 
ασφαλισμένο ποσό ίσο με  

 
 

5.000 € 
  
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ / ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

 

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου από ατύχημα θα καταβάλλεται στους 
δικαιούχους του ποσό ίσο με 

 
6.000 € 

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ 11.000 € 
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον 
ασφαλισμένο ποσό ίσο με 

 
6.000 € 

Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον 
ασφαλισμένο ποσοστό %  των 
ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας. 

 
6.000 € 

  
Δ. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ασφαλισμένου εξ’ αιτίας 
ατυχήματος θα του καταβάλλεται το 100% των εξόδων (εντός-εκτός Νοσοκομείου) 
κατά περίπτωση και μέχρι του ποσού των  

 
 

700 € 
  
Ε. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ / ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 

Ανώτατο ποσό παροχής ανά άτομο ανά περιστατικό  28.000 € 
Ι. Νοσοκομειακή Περίθαλψη   
Καλύπτονται: Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αμοιβές ιατρού, 
χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόμας, χρήση ασθενοφόρου για 
μεταφορά από και προς το Νοσοκομείο και λοιπές νοσηλευτικές υπηρεσίες με την 
προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίες για την περίθαλψη του ασφαλισμένου, έξοδα 
επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς και αερομεταφοράς. 

 

Ποσό απαλλαγής ανά άτομο ανά νοσηλεία  
- Σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 400 € 
- Σε Μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 500 € 
Όριο για Δωμάτιο & Τροφή ημερησίως  
- Στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα όλης της χώρας Β’ Θέση 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε θέση ανώτερη της αναγραφόμενης, 
το ποσοστό απόδοσης εξόδων μειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες μονάδες, 
κατά ανώτερη θέση νοσηλείας. 

 

- Στο Εξωτερικό ή σε ΜΕΘ  450 € 
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Απόδοση Εξόδων  
Ι1.Σε Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Δεν παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) συμμετέχει στη 
δαπάνη, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των 
αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) 
και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
100% 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) δεν συμμετέχει 
στην δαπάνη, τότε θα καταβάλλεται το 80% των αναγνωρισμένων εξόδων και μέχρι τα 
ανώτατα όρια της παροχής. 

 
80% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

 
80% 

  
Ι2. Στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) καλύψει 
τουλάχιστον το 25% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου 
(διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
 

100% 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) δεν συμμετέχει 
στην δαπάνη ή καλύψει ποσοστό μικρότερο του 25% των δαπανών, τότε θα 
καταβάλλεται το 75% του υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων 
και των δαπανών που αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια 
της παροχής. 

 
 

75% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

 
75% 

  
Ι2. Στα Μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) καλύψει 
τουλάχιστον το 40% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου 
(διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
 

100% 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας δεν συμμετέχει στην δαπάνη ή 
καλύψει ποσοστό μικρότερο του 40% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 60% του 
υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
 

60% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

 
60% 

  
Ειδικό Επίδομα Λόγω Συμμετοχής άλλου Φορέα Ασφάλισης  
Σε περίπτωση που άλλος Ιδιωτικός Φορέας Ασφάλισης, συμμετέχει στα 
αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% αυτών, τότε θα 
καταβάλλεται επίδομα ίσο με το 10% επί του συνολικού ποσού που κατέβαλλε ο 
άλλος Ιδιωτικός Φορέας με ανώτατο όριο το ποσό των 

 
 
 

2.700 € 
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Πίνακας Αμοιβών Χειρουργού – Αναισθησιολόγου  
Ισχύει μόνο για επεμβάσεις σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
Καλύπτεται το 60% της απόδειξης και μέχρι το προβλεπόμενο κατά περίπτωση 
ανώτατο όριο. 

 

Βαρύτητα Επέμβασης  Χειρουργού  Αναισθησιολόγου  
Εξαιρετικά Μεγάλη € 3.000 € 500  
Βαριά € 1.400 € 400  
Μεγάλη € 1.050 € 300  
Μεσαία € 600 € 200  
Μικρή € 300 € 100  
 
 

ΙΙ. Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 
(Αποκλειστικά για περιπτώσεις που προκάλεσαν νοσηλεία ασφαλισμένου) 

 

Καλύπτονται τα αναγκαία έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις 
που θα συμβούν εντός 60 ημερών, πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της νοσηλείας 
του ασφαλισμένου. 

 

Ανώτατο ετήσιο ποσό παροχής κατ’ άτομο 1.000 € 
Ανώτατος όριο για κάθε ιατρική επίσκεψη Χωρίς Επιμέρους Όριο 
Απόδοση Εξόδων 70% 
 

ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΣΕΚ ΑΠ)  
Παρέχεται ένας ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (τσεκ απ) αποκλειστικά στο 
Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο  

 

  
Ο προληπτικός έλεγχος υγείας περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις: 
 

Γενική Αίματος HDL-LDL 
Γενική Ούρων Τριγλυκερίδια 
Χοληστερίνη SGOT - SGPT 
Σάκχαρο γ - GT 
Ουρία   
Ουρικό οξύ  
ΤΚΕ  
Κρεατινίνη  

 

 

 
ΣΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός 
φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται νοσοκομειακό επίδομα από την 
1η ημέρα νοσηλείας και για κάθε ημέρα ίσο με  

 
 

30 € 
Ανώτατη διάρκεια παροχής 90 ημέρες  
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Ζ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
Σε περίπτωση υποβολής ασφαλισμένου σε χειρουργική επέμβαση, για την οποία 
άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται 
χειρουργικό επίδομα ίσο με ποσοστό των      
ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. 
 
 

 
 

1.500 Ευρώ 
(Βάσει Πίνακα 

Κατάταξης 
Χειρουργικών 
Επεμβάσεων) 

 
Η. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Παρέχεται στους ασφαλισμένους 24ωρη πρόσβαση σε Συντονιστικό Κέντρο στο 
τηλέφωνο 210 8931131. Το εξειδικευμένο προσωπικό του Συντονιστικού κέντρου 
παρέχει τηλεφωνικώς, ιατρικές συμβουλές, πληροφορίες, για εφημερεύοντα 
νοσοκομεία, φαρμακεία, στο τηλέφωνο 210 89 31131. 

 

 
Θ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ 
 
 

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
 

ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ – ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ  
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους 
δικαιούχους ποσό ίσο με 

 
 

5.000 € 
  
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ / ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

 

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου από ατύχημα θα καταβάλλεται στους 
δικαιούχους του ποσό ίσο με 

 
6.000 € 

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ 11.000 € 
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον 
ασφαλισμένο ποσό ίσο με 

 
6.000 € 

Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον 
ασφαλισμένο ποσοστό %  των 
ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας. 

 
6.000 € 

  
Γ. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ασφαλισμένου εξ’ αιτίας 
ατυχήματος θα του καταβάλλεται το 100% των εξόδων (εντός - εκτός Νοσοκομείου) 
κατά περίπτωση και μέχρι του ποσού των  

 
 

700 € 
  
Δ. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ / ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 

Ανώτατο ποσό παροχής ανά άτομο ανά περιστατικό  28.000 € 
Ι. Νοσοκομειακή Περίθαλψη   
Καλύπτονται: Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αμοιβές ιατρού, 
χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόμας, χρήση ασθενοφόρου για 
μεταφορά από και προς το Νοσοκομείο και λοιπές νοσηλευτικές υπηρεσίες με την 
προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίες για την περίθαλψη του ασφαλισμένου, έξοδα 
επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς και αερομεταφοράς. 

 

Ποσό απαλλαγής ανά άτομο ανά νοσηλεία  
- Σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 400 € 
- Σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 500 € 
Όριο για Δωμάτιο & Τροφή ημερησίως  
  Στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα όλης της χώρας Β’ Θέση 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε θέση ανώτερη της αναγραφόμενης, 
το ποσοστό απόδοσης εξόδων μειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες μονάδες, 
κατά ανώτερη θέση νοσηλείας. 

 

 Στο Εξωτερικό ή σε ΜΕΘ 450 € 
Απόδοση Εξόδων  
Ι1.Σε Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Δεν παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) συμμετέχει στη 
δαπάνη, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των 
αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) 
και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
100% 
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Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) δεν συμμετέχει 
στην δαπάνη, τότε θα καταβάλλεται το 80% των αναγνωρισμένων εξόδων και μέχρι τα 
ανώτατα όρια της παροχής. 

 
80% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

 
80% 

  
Ι2. Στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) καλύψει 
τουλάχιστον το 25% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου 
(διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
100% 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) δεν συμμετέχει 
στην δαπάνη ή καλύψει ποσοστό μικρότερο του 25% των δαπανών, τότε θα 
καταβάλλεται το 75% του υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων 
και των δαπανών που αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια 
της παροχής. 

 
75% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

 
75% 

  
Ι3. Στα Μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) καλύψει 
τουλάχιστον το 40% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου 
(διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
100% 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας δεν συμμετέχει στην δαπάνη ή 
καλύψει ποσοστό μικρότερο του 40% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 60% του 
υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
60% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

 
60% 

  
Ειδικό Επίδομα Λόγω Συμμετοχής άλλου Φορέα Ασφάλισης  
Σε περίπτωση που άλλος Ιδιωτικός Φορέας Ασφάλισης, συμμετέχει στα 
αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% αυτής, τότε θα 
καταβάλλεται επίδομα ίσο με το 10% επί του συνολικού ποσού που κατέβαλλε ο 
άλλος Ιδιωτικός Φορέας με ανώτατο όριο το ποσό των 

 
 
 

2.700 € 
 
Πίνακας Αμοιβών Χειρουργού – Αναισθησιολόγου  
Ισχύει μόνο για επεμβάσεις σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
Καλύπτεται το 60% της απόδειξης και μέχρι το προβλεπόμενο κατά περίπτωση 
ανώτατο όριο. 

 

Βαρύτητα Επέμβασης  Χειρουργού  Αναισθησιολόγου  
Εξαιρετικά Μεγάλη € 3.000 € 500  
Βαριά € 1.400 € 400  
Μεγάλη € 1.050 € 300  
Μεσαία € 600 € 200  
Μικρή € 300 € 100  
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ΙΙ. Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 
(Αποκλειστικά για περιπτώσεις που προκάλεσαν νοσηλεία ασφαλισμένου) 

 

Καλύπτονται τα αναγκαία έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις 
που θα συμβούν εντός 60 ημερών, πριν από την εισαγωγή ή μετά την έξοδα του 
ασφαλισμένου από το Νοσοκομείο. 

 

Ανώτατο ετήσιο ποσό παροχής κατ’ άτομο 1.000 € 
Ανώτατος όριο για κάθε ιατρική επίσκεψη Χωρίς Επιμέρους Όριο 
Απόδοση Εξόδων 70% 
 

ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΣΕΚ ΑΠ)  
Παρέχεται ένας ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (τσεκ απ) αποκλειστικά στο 
Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο  

 

  
Ο προληπτικός έλεγχος υγείας περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις: 
 

Γενική Αίματος HDL-LDL 
Γενική Ούρων Τριγλυκερίδια 
Χοληστερίνη SGOT - SGPT 
Σάκχαρο γ - GT 
Ουρία   
Ουρικό οξύ  
ΤΚΕ  
Κρεατινίνη  

 

 

 
Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός 
φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται νοσοκομειακό επίδομα από την 
1η ημέρα νοσηλείας και για κάθε ημέρα ίσο με  

 
 

30 € 
Ανώτατη διάρκεια παροχής 90 ημέρες  
 
ΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
Σε περίπτωση υποβολής ασφαλισμένου σε χειρουργική επέμβαση, για την οποία 
άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται 
χειρουργικό επίδομα ίσο με ποσοστό των      
ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. 
 
 

 
 

1.500 Ευρώ 
(Βάσει Πίνακα 

Κατάταξης 
Χειρουργικών 
Επεμβάσεων) 

 
Ζ. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Παρέχεται στους ασφαλισμένους 24ωρη πρόσβαση σε Συντονιστικό Κέντρο στο 
τηλέφωνο 210 8931131. Το εξειδικευμένο προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου 
παρέχει τηλεφωνικώς, ιατρικές συμβουλές, πληροφορίες για εφημερεύοντα 
νοσοκομεία, φαρμακεία, στο τηλέφωνο 210 8931131. 
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Η. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ 
 

ΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
 

ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
Α. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ασφαλισμένου εξ’ αιτίας 
ατυχήματος θα του καταβάλλεται το 100% των εξόδων (εντός – εκτός Νοσοκομείου) 
κατά περίπτωση και μέχρι του ποσού των  

 
 

700 € 
  
Β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
Ανώτατο ετήσιο ποσό παροχής κατ’ άτομο  8.500 € 
Ι. Νοσοκομειακή Περίθαλψη   
Καλύπτονται: Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αμοιβές ιατρού, 
χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόμας, χρήση ασθενοφόρου για 
μεταφορά από και προς το Νοσοκομείο και λοιπές νοσηλευτικές υπηρεσίες με την 
προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίες για την περίθαλψη του ασφαλισμένου, έξοδα 
επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς και αερομεταφοράς. 

 

Ποσό απαλλαγής ανά άτομο ανά νοσηλεία 300 € 
Όριο για Δωμάτιο & Τροφή ημερησίως  
 Σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας Β’ Θέση 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της 
αναγραφόμενης, το ποσοστό απόδοσης εξόδων μειώνεται κατά δεκαπέντε (15) 
εκατοστιαίες μονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας 

 

Απόδοση Εξόδων  
Ι1.Σε Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Δεν παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) συμμετέχει στη 
δαπάνη, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των 
αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) 
και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
100% 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) δεν συμμετέχει 
στην δαπάνη, τότε θα καταβάλλεται το 80% των αναγνωρισμένων εξόδων και μέχρι τα 
ανώτατα όρια της παροχής. 

 
80% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

80% 

  
Ι2. Στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) καλύψει 
τουλάχιστον το 25% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου 
(διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
 

100% 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) δεν συμμετέχει 
στην δαπάνη ή καλύψει ποσοστό μικρότερο του 25% των δαπανών, τότε θα 
καταβάλλεται το 75% του υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων 
και των δαπανών που αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια 
της παροχής. 

 
 

75% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

 
75% 
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Ι3. Στα Μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
(Παρακρατείται το ποσό απαλλαγής) 

 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) καλύψει 
τουλάχιστον το 40% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου 
(διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
 

100% 

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας δεν συμμετέχει στην δαπάνη ή 
καλύψει ποσοστό μικρότερο του 40% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 60% του 
υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που 
αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής. 

 
 

60% 

Οι Αμοιβές Ιατρού, Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε κάθε περίπτωση 
αποζημιώνονται προς 

 
60% 

 
Πίνακας Αμοιβών Χειρουργού – Αναισθησιολόγου  
Ισχύει μόνο για επεμβάσεις σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
Καλύπτεται το 60% της απόδειξης και μέχρι το προβλεπόμενο κατά περίπτωση 
ανώτατο όριο. 

 

Βαρύτητα Επέμβασης  Χειρουργού  Αναισθησιολόγου  
Εξαιρετικά Μεγάλη € 3.000 € 500  
Βαριά € 1.400 € 400  
Μεγάλη € 1.050 € 300  
Μεσαία € 600 € 200  
Μικρή € 300 € 100  
 
Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός 
φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται νοσοκομειακό επίδομα από την 
1η ημέρα νοσηλείας και για κάθε ημέρα ίσο με  

 
 

30 € 
Ανώτατη διάρκεια παροχής 90 ημέρες  
 
Δ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
Σε περίπτωση υποβολής ασφαλισμένου σε χειρουργική επέμβαση, για την οποία 
άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται 
χειρουργικό επίδομα ίσο με ποσοστό των 
ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. 
 
 

 
 

1.500 Ευρώ 
(Βάσει Πίνακα 

Κατάταξης 
Χειρουργικών 
Επεμβάσεων) 

 
 

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
Οι κυρίως ασφαλισμένοι καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους που ασφαλίζονται με το πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης μπορούν να νοσηλεύονται στα Ειδικά Συμβεβλημένα ή στα Συμβεβλημένα με την Εταιρία 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, αναλαμβάνοντας η Εταιρία την απευθείας εξόφληση της σχετικής δαπάνης, στο 
ποσοστό που της αναλογεί, σύμφωνα με τα επιμέρους όρια των παροχών Νοσοκομειακή – Εξωνοσοκομειακή 
Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια και Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα ή Ασθένεια. 
 
Κατά την εισαγωγή για νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να έχει μαζί 
του την Κάρτα Ομαδικής Ασφάλισης, την αστυνομική του ταυτότητα ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο 
να αποδεικνύει τα στοιχεία του καθώς και το βιβλιάριο υγείας του και να δηλώσει ως τρόπο εξόφλησης της 
δαπάνης την απευθείας εξόφληση από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ σαν ασφαλισμένος στο Ομαδικό Συμβόλαιο 
3126. 
  
Σημειώστε ότι στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, η Ασφαλιστική Εταιρία αποζημιώνει το ποσό του ΦΠΑ που 
επιβάλλεται στις δαπάνες νοσηλείας (εξαιρουμένων των αμοιβών ιατρών). Στα μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, 
το αντίστοιχο ποσό του ΦΠΑ βαρύνει τον ασφαλισμένο. 
 

 ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ 210-6972000 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356,  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 210-9493000 

METROPOLITAN ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1  & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9 210-4809110-16 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 9, ΠΑΡΟΔΟΣ Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ 210-6416600 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ 210-8691900 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μ. ΚΑΛΑΣ & ΓΡΑΒΙΑΣ 2 2310-865100 

EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΖΥΗΣ 1 2310-966100 

 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 

ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 31, ΑΘΗΝΑ 210-3674000 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1, Ν. ΨΥΧΙΚΟ 210-6974000 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60 210-5799000 

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡΕΩΣ 36,  Π. ΦΑΛΗΡΟ 210-9892100 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5-7, ΜΑΡΟΥΣΙ 210-6198100 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, ΜΑΡΟΥΣΙ 210-6383000 

ΙΑΣΩ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, ΜΑΡΟΥΣΙ 210-6184000 

ΡΕΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17 210-9495000 

ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 210-6998961 
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, 

ΟΡΑΣΙΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 7 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ 210-9408100 

ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210-5711712 

DOCTOR’S HOSPITAL ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26 210-8807000 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΠΥΛΑΙΑ 2310-400000 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86 2310-372600 

ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8οχλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ 2410-555450 

ΚΡΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

CRETA INTERCLINIC ΜΙΝΩΟΣ 63, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810-373800 

ΙΑΣΙΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ  Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76-78, ΧΑΝΙΑ 28210-70800 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810-342622 
 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του πίνακα συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση του Λήπτη της Ασφάλισης. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
Δεν καλύπτονται από το παρόν Πρόγραμμα κίνδυνοι που προέρχονται από : 
 
 Για όλες τις παροχές 
- Συγγενείς παθήσεις. 
- Προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις και τις επιπλοκές τους, προϋπάρχουσες τραυματικές και 

μετατραυματικές παθήσεις και τις επιπλοκές τους για τους πρώτους έξι μήνες υπαγωγής ασφαλισμένου 
στην ασφάλιση. Μετά την πάροδο των πρώτων έξι μηνών συνεχούς ασφάλισης οι προϋπάρχουσες 
παθήσεις και οι επιπλοκές τους καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι αυτές είχαν δηλωθεί στην Αίτηση 
Συμμετοχής στην Ασφάλιση και είχαν γίνει αποδεκτές από την Εταιρία.  

- Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, 
κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας καθώς 
και από οποιαδήποτε πολεμικά όπλα, μέσα ή ενέργειες, στρατιωτικά γυμνάσια ή ασκήσεις. Οποιαδήποτε 
υπηρεσία του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης ή πολέμου.   

- Αυτοκτονία κατά τον πρώτο χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση 
του ασφαλισμένου. 

- Χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων μέσων, εκτός αν ο ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους 
αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή 
πτήσεις τσαρτερ. 

- Αμεσες ή έμμεσες συνέπειες του μετασχηματισμού του ατομικού πυρήνα καθώς και ακτινοβολίες που 
προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων. 

- Αλκοολισμό ή χρήση ναρκωτικών. 
- Ατυχήματα που θα συμβούν σε χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται υπο την επήρεια ναρκωτικών, 

ηρεμιστικών διεγερτικών ουσιών ή σε κατάσταση μέθης (ποσοστό περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα 
πάνω από τα εκάστοτε νόμιμα όρια). 

- Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε τέλεση ή απόπειρα τέλεσης εγκληματικών πράξεων. 
- Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας και τις επιπλοκές του. 
- Διανοητικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ψυχικές και ψυχωσικές διαταραχές. 
  
 Για την παροχή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια 
- Χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των οστών. 
- Ανικανότητα πού οφείλεται σε κύηση, τοκετό (φυσιολογικό ή καισαρική), αποβολή καθώς και τις επιπλοκές 

τους. 
  
 Για τις παροχές Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 
- Αυτοκτονία, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του ασφαλισμένου και τις συνέπειες της. 
- Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, δοκιμές ή επιδείξεις αγώνων με χρήση μηχανικών μέσων, κάθε είδους 

επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα, καταδύσεις, αναρριχήσεις με σχοινιά, πτήσεις με αερόστατο, 
πτώση με αλεξίπτωτο, αεροπτερισμό και εν γένει επικίνδυνα σπορ. 
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- Για τις παροχές υγείας 
- Χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις οστών, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, κήλες. Διευκρινίζεται ότι η κήλη 

μεσοσπονδυλίου δίσκου και η αρθροσκόπηση, καλύπτονται εφόσον αποδεδειγμένα οφείλονται σε 
ατύχημα, που θα συμβεί, μετά από έξι (6) μήνες μετά την υπαγωγή Ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση. 

- Παθήσεις οδόντων, ούλων ή φατνίων εκτός αν κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία ή η θεραπεία μετά από 
ατύχημα που συνέβη κατά την διάρκεια της υπαγωγής Ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση. 

- Διαθλαστικές ανωμαλίες των οφθαλμών και μυωπικός καταρράκτης. 
- Εκ γενετής ή προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις, λειτουργικές ή ανατομικές δυσπλασίες, καθώς και 

νευρολογικές διαταραχές. 
- Γενικές εξετάσεις (τσεκ απ), εκτός του συγκεκριμένου που αναφέρεται στον πίνακα παροχών ή εξετάσεις 

χωρίς σαφή αιτιολογία. 
- Εγκυμοσύνη, τοκετός, αποβολή άμβλωση, εξωμήτρια κύηση ή θεραπεία βελτίωσης της ικανότητας για 

τεκνοποίηση, άμεσα ή έμμεσα. 
- Αισθητικές ή πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες με σκοπό τον καλλωπισμό μερών του 

σώματος, θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις για απώλεια βάρους λόγω νοσογόνου παχυσαρκίας, 
διορθώσεις ανατομικών δυσπλασιών (π.χ. ρινικό διάφραγμα, βλαισοί) εκτός αν κρίνονται αναγκαίες μετά 
από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  

- Θεραπείες αλκοολισμού ή χρήσης ναρκωτικών, διανοητικών και ψυχιατρικών παθήσεων, ψυχικών και 
ψυχωσικών διαταραχών. Επιληπτικά σύνδρομα και επιληπτικές κρίσεις, ιδιοπαθείς και συμπτωματικές 
(μετατραυματική επιληψία, μεταλοιμώδης απότοκος ισχαιμικών απομυελινωτικών βλαβών κ.λ.π.) 

- Κατά τους πρώτους έξι  (6) μήνες υπαγωγής στην ομαδική ασφάλιση δεν καλύπτονται: ασθένειες των 
γεννητικών οργάνων, κήλες γενικώς, αρθοσκοπήσεις, αμυγδαλεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, 
αιμορροϊδεκτομή, ραγάδα δακτυλίου, κιρσοί, αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων. Ειδικά για δαπάνες 
σχετικές με την κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου διευκρινίζεται ότι μετά την πάροδο έξι (6) μηνών καλύπτονται 
μόνο σε περίπτωση που η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου οφείλεται σε ατύχημα που συνέβη κατά τη 
διάρκεια υπαγωγής ασφαλισμένου στην ομαδική ασφάλιση. 

- Επεμβατική Δερματολογία – Δερματοχειρουργική (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αφαίρεση 
μυρμηγκιών, ακροχορδώνων, δερματικών θηλωμάτων, σπίλων, καλοηθών όγκων του δέρματος κλπ) εκτός 
των περιπτώσεων καρκινικών ή προκαρκινικών βλαβών ή ιατρικών πράξεων που αφορούν αντιμετώπιση 
κονδυλωμάτων (HPV). Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε αίτημα αποζημίωσης δαπανών δερματολογικών 
ιατρικών πράξεων πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ιστολογική εξέταση. 

- Οποιαδήποτε δαπάνη Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, που οφείλεται σε αιτία η οποία δεν προκάλεσε 
νοσηλεία Ασφαλιζόμενου. 

- Δαπάνες Ρομποτικής Χειρουργικής ή Τηλεχειρουργικής. 
- Δαπάνες για εξετάσεις Κυτταρογενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής. 
- Σωματική βλάβη που προξενήθηκε από τον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο ανεξαρτήτως της διανοητικής του 

κατάστασης. 
- Δεν αναγνωρίζονται ως φάρμακα οι βιταμίνες, τα εμβόλια, οι αρωματικές, καλλυντικές, διεγερτικές ή/και 

ναρκωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε φαρμακευτικό προϊόν που δεν είναι εγκεκριμένο από τον 
Ε.Ο.Φ. 
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ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
 
Για κάθε αίτηση αποζημίωσης πρέπει να χρησιμοποιείτε το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» 
το οποίο συμπληρώνετε σε συνεργασία με το Γραφείο του ΣΥΝ.ΠΕ και μαζί με τα δικαιολογητικά το υποβάλλετε 
στο Τμήμα Αποζημιώσεων του Κλάδου Ομαδικών της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Τα απαιτούμενα, ανά 
περίπτωση, δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 
 
Ι) Σε περίπτωση Θανάτου και Μόνιμης Ανικανότητας Από Ατύχημα (κατηγορίες Ι και ΙΙ): 
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου, οι Δικαιούχοι της παροχής θα πρέπει να υποβάλουν στην Εταιρία 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

- Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλιζόμενου. 
- Ιατρική γνωμάτευση για τα αίτια του θανάτου. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι απαραίτητη η 

προσκόμιση του δελτίου συμβάντων της Τροχαίας, της ιατροδικαστικής έκθεσης καθώς και της 
σχετικής δικογραφίας. 

- Διαθήκη του Ασφαλιζόμενου ή Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης από την αρμόδια κατά 
το Νόμο Αρχή. 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από την αρμόδια κατά το Νόμο Αρχή. 
- Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί δηλώσεως του ασφαλίσματος ως στοιχείου της κληρονομίας. 

 
Σε περίπτωση ανικανότητας ο Ασφαλιζόμενος ή οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εταιρία τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

- Δήλωση ατυχήματος με περιγραφή των αιτίων και του χρόνου του συμβάντος.  
- Επίσημη βεβαίωση/γνωμάτευση Νοσηλευτικού Ιδρύματος, τη σχετική απόφαση συνταξιοδότησης του 

Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα [π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ], τη γνωμάτευση της αρμόδιας Ιατρικής επιτροπής κλπ. 
 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει αναγκαίο. Τα έξοδα που 
απαιτούνται για την έκδοση των δικαιολογητικών επιβαρύνουν αυτόν που έχει την αξίωση καταβολής 
ασφαλίσματος. 
 
ΙΙ) Σε περίπτωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης (νοσηλεία) : 
Σημειώστε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση του Δημοσίου Φορέα ή Ιδιωτικού Φορέα (εφόσον υπάρχουν) 
α) Σε περίπτωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Ειδικά Συμβεβλημένα και Συμβεβλημένα Νοσοκομεία 
Κατά την εισαγωγή σας σε Ειδικό Συμβεβλημένο και Συμβεβλημένο Νοσοκομείο θα πρέπει να έχετε μαζί σας 
την Κάρτα Ασφάλισής σας, την ταυτότητά σας και το βιβλιάριο υγείας σας και να δηλώσετε σαν τρόπο 
πληρωμής την απευθείας εξόφληση από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, σύμφωνα με τους όρους του ομαδικού 
συμβολαίου 3126. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε μόνο με το ποσό συμμετοχής σας στις 
αναγνωρισμένες δαπάνες νοσηλείας. 
 
β) Σε περίπτωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία 
Κατά την εισαγωγή σας θα πρέπει να έχετε το βιβλιάριο υγείας σας και να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να γίνει 
χρήση των παροχών του Φορέα Κύριας Ασφάλισης. Θα καταβάλετε το σύνολο των δαπανών νοσηλείας που 
σας αναλογούν μετά τη συμμετοχή του Φορέα Κύριας Ασφάλισής σας στις δαπάνες και στη συνέχεια θα 
υποβάλετε τα πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ για αποζημίωση, σύμφωνα με 
τους όρους και τα κεφάλαια του ομαδικού συμβολαίου 3126. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 



 

 

 Σελίδα 19 από 25 
 
 

 
- Εισιτήριο – Εξιτήριο νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας.  
- Πρωτότυπο τιμολόγιο, στο οποίο να υπάρχει πλήρης ανάλυση εξόδων.  
- Πρωτότυπες, θεωρημένες από την εφορία, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των γιατρών (χειρουργού, 

αναισθησιολόγου). 
- Βεβαίωση του Νοσοκομείου σχετικά με τη συμμετοχή άλλου ασφαλιστικού φορέα στις δαπάνες. 
 
Σε περίπτωση που γίνει χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου και οι αποδείξεις που αυτή εκδίδει δεν 
είναι θεωρημένες από την Εφορία, τότε θα πρέπει να τις θεωρήσει η Προϊσταμένη Νοσοκόμος του 
Νοσοκομείου στο οποίο νοσηλευτήκατε. 
 
Σε περίπτωση νοσηλείας σας εκτός Ελλάδας, οι αποδείξεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα 
από το τοπικό Ελληνικό Προξενείο και να έχουν μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα. 
 
γ) Ειδικό Επίδομα Λόγω Συμμετοχής άλλου Φορέα Ασφάλισης 
Σε περίπτωση που άλλος Ιδιωτικός Φορέας Ασφάλισης, συμμετέχει στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας με 
ποσοστό μεγαλύτερο του 20% αυτών, τότε θα καταβάλλεται επίδομα ίσο με το 10% επί του συνολικού ποσού 
που κατέβαλλε ο άλλος Ιδιωτικός Φορέας μέχρι του ανώτατου ποσού των 2.700 Ευρώ. 
 
δ) Έξοδα για χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες δεν αποζημιώνονται απευθείας, παρά μόνο απολογιστικά. Σε 
κάθε περίπτωση (είτε σε Συμβεβλημένο είτε σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο) θα καταβάλετε το σύνολο των 
δαπανών που σας αναλογούν μετά τη συμμετοχή του Φορέα Κύριας Ασφάλισής σας στις δαπάνες και στη 
συνέχεια θα υποβάλετε τα πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ για αποζημίωση, 
σύμφωνα με τους όρους και τα κεφάλαια του ομαδικού συμβολαίου 3126. 
 
ε) Οι επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις όπως κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, στεφανιογραφίες κλπ. 
δεν καλύπτονται εκτός εάν μετά τη διάγνωση ακολουθήσει νοσηλεία ή/και χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, 
σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται επεμβάσεις στα εξωτερικά ιατρεία. 
 
ΙΙΙ) Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Από Ατύχημα 
 
Έχετε πλήρη ελευθερία επιλογής γιατρού ή διαγνωστικού κέντρου. Θα πρέπει να καταβάλετε το σύνολο της 
δαπάνης και στη συνέχεια να υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ για να 
αποζημιωθείτε, μέχρι τα σχετικά όρια της παροχής.  
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αποζημίωση είναι τα εξής : 
 
Επισκέψεις σε γιατρούς: Πρωτότυπες θεωρημένες από την Εφορία, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στις 
οποίες θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα σας καθώς και η φύση της πάθησης. 
Εργαστηριακές Εξετάσεις : Πρωτότυπες θεωρημένες από την Εφορία, αποδείξεις ή τιμολόγια, μαζί με το 
παραπεμπτικό του ιατρού που συνιστά τις εξετάσεις, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα σας καθώς 
και η φύση της πάθησης. 
Αγορά Φαρμάκων : Το ομαδικό συμβόλαιο αποζημιώνει δαπάνες για αγορά φαρμάκων. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε για αποζημίωση είναι τα ακόλουθα : 
 
Απόδειξη του φαρμακείου, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα φάρμακα και στην οποία θα 
επικολληθούν τα κουπόνια. Η απόδειξη του φαρμακείου θα συνοδεύεται από συνταγή γιατρού, στην οποία θα 
αναγράφεται το όνομα σας και η φύση της πάθησης. Σημειώστε ότι σαν φάρμακα δεν αναγνωρίζονται και δεν 
αποζημιώνονται οι παιδικές τροφές, οι βιταμίνες, τα εμβόλια, οι αρωματικές, οι καλλυντικές, οι διεγερτικές ή 
ναρκωτικές ουσίες, καθώς επίσης και οποιοδήποτε φαρμακευτικό προϊόν που δεν είναι εγκεκριμένο από τον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή / και δεν έχει κουπόνι. 
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ΙV) Σε περίπτωση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης  
Αποκλειστικά για περιπτώσεις που προκάλεσαν νοσηλεία ασφαλισμένου. 
Καλύπτονται έξοδα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας 
που προκάλεσε την ανάγκη νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου και τα οποία πραγματοποιήθηκαν εντός 60 ημερών 
πριν από την έναρξη ή 60 ημερών μετά την λήξη της νοσηλείας με απόδοση εξόδων κατά 70% και μέχρι το 
ανώτατο όριο παροχής. 
 
V) Προληπτικός Έλεγχος Υγείας  
Οι ασφαλισμένοι του ΣΥΝ.ΠΕ (κύρια μέλη και εξαρτώμενα), δικαιούνται έναν προληπτικό έλεγχο υγείας (τσεκ 
απ), ετησίως στα συμβεβλημένα με την εταιρία διαγνωστικά κέντρα της EUROMEDICA. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την διενέργεια του προληπτικού ελέγχου υγείας είναι ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει 
τουλάχιστον (3) μήνες συμμετοχής στην ομαδική ασφάλιση. 
 
Ο ασφαλισμένος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το παραπάνω τσεκ απ, θα επικοινωνεί απευθείας με το 
διαγνωστικό κέντρο του ομίλου EUROMEDICA, προκειμένου να κλείσει ραντεβού και θα προσέρχεται σε αυτό 
τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έχοντας μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και την κάρτα ομαδικής 
ασφάλισης. 
 
Ο ασφαλισμένος δε συμμετέχει στο κόστος του προληπτικού ελέγχου και τα αποτελέσματα των εξετάσεων τα 
παραλαμβάνει ο ίδιος από το διαγνωστικό κέντρο. 
 
VI) Σε περίπτωση Νοσοκομειακού Επιδόματος : 
Εισιτήριο – Εξιτήριο νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας. Το Νοσοκομειακό Επίδομα 
καταβάλλεται στον Ασφαλιζόμενο εφόσον είναι εν ζωή. 
 
VΙI) Σε περίπτωση Χειρουργικού Επιδόματος : 
Εισιτήριο – Εξιτήριο νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας και το είδος της χειρουργικής 
επέμβασης που πραγματοποιήθηκε καθώς και αντίγραφο του Πρακτικού Χειρουργείου. Το Χειρουργικό 
Επίδομα καταβάλλεται στον Ασφαλιζόμενο εφόσον είναι εν ζωή. 
 
VIΙI) Σε περίπτωση Επείγουσας Υγειονομικής Μεταφοράς και Αερομεταφοράς : 
Αν λόγω ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας, ο ασφαλισμένος χρειαστεί επείγουσα μεταφορά για νοσηλεία σε 
κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα και η επείγουσα μεταφορά αφορά μετακίνηση εντός Ελλάδος, η Εταιρία 
αναλαμβάνει το έργο της διακομιδής (μεταφοράς και συνοδείας) του ασθενούς ή τραυματία, με συνοδεία 
γιατρού, σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, των ασφαλισμένων.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της επείγουσας αερομεταφοράς αποτελεί η γραπτή συγκατάθεση 
του θεράποντα ιατρού ή του ιατρού που έχει επιληφθεί του ατυχήματος ή της αιφνίδιας ασθένειας και του 
ιατρού της Εταιρίας. Τον ασφαλισμένο συνοδεύει κατά την επείγουσα αερομεταφορά και εφόσον το επιβάλλει η 
κατάσταση της υγείας του, ιατρός σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων ιατρών και, εφόσον καθίσταται 
δυνατό, ένας συνοδός. Ο χρόνος διεξαγωγής της επείγουσας αερομεταφοράς περιορίζεται αυστηρώς από την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Ο χώρος παροχής των παραπάνω υπηρεσιών είναι η Ελληνική Επικράτεια.  
Η αναγγελία του περιστατικού πρέπει να γίνεται με τηλεφωνική ειδοποίηση στο Τηλεφωνικό Ιατρικό 
Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρίας 210 68 20 163 (εφόσον ο καλών θα έχει τα πλήρη στοιχεία του 
καλυπτομένου, είτε αριθμό συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό ταυτότητας), είτε από 
τον ασφαλισμένο, είτε από τον προσωπικό ιατρό, είτε από το Κέντρο Υγείας, είτε από το περιφερειακό 
νοσοκομείο που ήδη ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται γραπτή έγκριση  και ιατρική 
βεβαίωση του προσωπικού ιατρού του Κέντρου Υγείας ή του νοσοκομείου στο οποίο αυτός νοσηλεύεται, ότι ο 
ασφαλισμένος μπορεί να υποβληθεί στη διαδικασία διακομιδής με ασφάλεια της ζωής και της υγείας του. Στην 
ιατρική βεβαίωση θα πρέπει να δίνεται πλήρης περιγραφή του ιατρικού ιστορικού, οι λόγοι που επιβάλλουν την 
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επείγουσα αερομεταφορά και η διαβεβαίωση ότι η συνιστώμενη επείγουσα αερομεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χωρίς να υπάρξει κίνδυνος επιβάρυνσης της κατάστασης της υγείας του ασθενούς.  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
α) Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, σε κάποια χρονική στιγμή και κάτω από ορισμένες συνθήκες, δεν 
επιμείνει στην αυστηρή εφαρμογή κάποιου όρου του Συμβολαίου, αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί σαν 
παραίτηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας από τον όρο αυτό. Δεν μπορεί ακόμη να ερμηνευτεί σαν τροποποίηση 
του σχετικού όρου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο όρος αυτός δεν θα εφαρμόζεται σε άλλη χρονική στιγμή ή 
συνθήκες. 
 
β) Το Τμήμα Αποζημιώσεων της Ασφαλιστικής Εταιρίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έντυπο 
θεωρήσει αναγκαίο για τη διακρίβωση των συνθηκών κάθε αιτήματος αποζημίωσης. 
 
γ) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπόκειται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Κάθε αξίωση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, παραγράφεται μετά την παρέλευση της από το Νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 
1. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 
α) ΚΕΦΑΛΙ – ΛΑΙΜΟΣ 
Διατομή του χαλινού της γλώσσας ΜΙΚΡΗ 
Εγχείρηση για όγκο παραθυρεοειδών αδένων ΜΕΓΑΛΗ 
Εξαίρεση σιαγόνας ΜΕΓΑΛΗ 
Εξαίρεση σιαλολίθου ΜΙΚΡΗ 
Εξαίρεση σιαλογόνου αδένα ΜΕΣΑΙΑ 
Εξαίρεση όγκου παρωτίδας ΜΕΓΑΛΗ 
Εξαίρεση βρογχιακής κύστεως ή συριγγίου ΜΕΣΑΙΑ 
Εξαίρεση της αυχενικής πλευράς ΜΕΓΑΛΗ 
Επιθηλίωμα της γλώσσας με ριζική εξαίρεση αδένων ΜΕΓΑΛΗ 
Επιθηλίωμα στα χείλη με εξαίρεση αδένων ΜΕΓΑΛΗ 
Θυρεοειδεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Μερική γλωσσεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Πλαστική εγχείρηση στα χείλη ΜΙΚΡΗ 
Ριζική εγχείρηση για κακοήθη όγκο υπερώας ΜΕΓΑΛΗ 
Ριζική εξαίρεση των λεμφαδένων του λαιμού (block dissection) ΜΕΓΑΛΗ 
β) ΜΑΣΤΟΣ 
Απλή μαστεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Εξαίρεση όγκου ή κύστεως του μαστού ή μερική εκτομή του μαστού ΜΕΣΑΙΑ 
Ριζική μαστεκτομή ΒΑΡΙΑ 
γ) ΚΟΙΛΙΑ 
Αιμορροϊδεκτομή ΜΕΣΑΙΑ 
Βαγοτομή και Πυλωροπλαστική αντρεκτομή ή αναστόμωση ΜΕΓΑΛΗ 
Γαστρεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Διαφραγματοκήλη ΜΕΓΑΛΗ 
Διάτρηση έλκους-συρραφή ΜΕΣΑΙΑ 
Εξαίρεση εκκολπώματος του δωδεκαδάκτυλου ΜΕΓΑΛΗ 
Εξαίρεση τμήματος του λεπτού εντέρου και αναστόμωση ΜΕΓΑΛΗ 
Εντερική απόφραξη χωρίς εκτομή του εντέρου ΜΕΣΑΙΑ 
Εντερική απόφραξη με εκτομή του εντέρου ΜΕΓΑΛΗ 
Εκτομή τμήματος του παχέος εντέρου για καρκίνο όγκο ή φλεγμονή ΜΕΓΑΛΗ 
Εξαίρεση πολύποδα του όρθου  ΜΙΚΡΗ 
Κήλες (βουβωνοκήλη, απλή και αμφοτερόπλευρη, μηροκήλη, ομφαλοκήλη,  
κήλη λευκής γραμμής, μετεγχειρητική κοιλιοκήλη) ΜΕΣΑΙΑ 
Νηστιδοτομία, Ειλεοστομία, Εγκαρσιοτομία,Σιγμοειδοστομία ΜΕΓΑΛΗ 
Ολική πρωκτοκολεκτομή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Παροχέτευση ενδοκοιλιακού αποστήματος ΜΕΣΑΙΑ 
Περινοκοιλιακή εκτομή του όρθου  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Πρόπτωση του όρθου (εγχείρηση από την κοιλιά) ΜΕΓΑΛΗ 
Περιεδρικό συρίγγιο ΜΙΚΡΗ 
Περιεδρικό απόστημα-διάνοιξη ΜΙΚΡΗ 
Ραγάς Δακτυλίου ΜΕΣΑΙΑ 
Σκωληκοειδεκτομή ΜΕΣΑΙΑ 
Σύγκλιση κολοστομίας ΜΕΣΑΙΑ 
Σύγκλιση κοπροχόου συριγγίου ΜΕΣΑΙΑ 
Volvulus (Συστροφή του στομάχου) ΒΑΡΙΑ 
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δ) ΣΥΚΩΤΙ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟΡΑ 
Απόστημα του ήπατος, διάνοιξη παροχέτευση ΜΕΓΑΛΗ 
Αναστόμωση της χοληδόχου κύστεως ή του χοληδόχου πόρου με τον πεπτικό  
πεπτικό σωλήνα ΜΕΓΑΛΗ 
Αναστόμωση των ενδοηπατικών χοληφόρων με τον πεπτικό σωλήνα ΒΑΡΙΑ 
Εχινόκοκκος του ήπατος, μαρσιοποίηση ή τις επεμβάσεις ΜΕΓΑΛΗ 
Εγχείρηση στους χοληφόρους πόρους ΜΕΓΑΛΗ 
Εξαίρεση των επινεφριδίων ή όγκων τους ΒΑΡΙΑ 
Κύστη στο πάγκρεας ΜΕΓΑΛΗ 
Μερική ηπατεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Σπληνεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Σφιγκτηροτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Χολοκυστοστομία ΜΕΣΑΙΑ 
Χολοκυστεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
ε) ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 
Διάνοιξη και παροχέτευση φλεγμονής, συρραφή των θλαστικών τραυμάτων,  
εξαίρεση όγκου του δέρματος και υποδόριου ιστού, εξαίρεση μικρών  
φλεγμονωδών ή συγγενών παθήσεων ΜΙΚΡΗ 
Κακόηθες μελάνωμα, ριζική εγχείρηση ΜΕΓΑΛΗ 
Κύστη του κόκκυγα ΜΕΣΑΙΑ 
Μεταμόσχευση δέρματος, ελεύθερο μόσχευμα ΜΙΚΡΗ 
Μισχωτό μόσχευμα ΜΙΚΡΗ 
στ) ΦΛΕΒΕΣ 
Porto – Caval αναστόμωση ΒΑΡΙΑ 
Splenorenol αναστόμωση ΒΑΡΙΑ 

ζ) ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ 
En block εξαίρεση των μασχαλιαίων ή των βουβωνικών λεμφαδένων ΒΑΡΙΑ 
  
2.ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ακρωτηριασμός του πέους μερικός ή ολικός ΜΕΓΑΛΗ 
Εξαίρεση λίθων της κύστεως με εγχείρηση ΜΕΣΑΙΑ 
Εξαίρεση εγκολπώματος της κύστεως ΜΕΓΑΛΗ 
Κυστεκτομή μερική ΜΕΣΑΙΑ 
Κυστεκτομή ολική (με μεταφύτευση ουρητήρων) ΒΑΡΙΑ 
Κιρσοκήλη ΜΕΣΑΙΑ 
Νεφρεκτομή ΒΑΡΙΑ 
Ορχιδεκτομή, επιδυδεκτομή, εξαίρεση κύστεως του σπερματικού τόνου ΜΕΓΑΛΗ 
Ουρητηροτομία (εξαγωγή λίθου) ΜΕΣΑΙΑ 
Προστατεκτομή ΒΑΡΙΑ 
Πυελοτομία (εξαγωγή λίθου) ΜΕΣΑΙΑ 
Πλαστική πυέλου ΒΑΡΙΑ 
Μεταφυτεύσεις ουρητήρων ΜΕΓΑΛΗ 
Υδροκήλη ΜΕΣΑΙΑ 
Υπερηβική κυστεοτομία ΜΕΣΑΙΑ 
 
3. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Άλλες επεμβάσεις ΜΙΚΡΗ 
Αμυγδαλεκτομή και αδενοειδείς εκβλαστήσεις ΜΕΣΑΙΑ 
Εγχείρηση του ιγμορίου άντρου ΜΙΚΡΗ 
Εγχείρηση του ιγμορίου άντρου (αμφοτερόπλευρη) ΜΕΣΑΙΑ 
Εξαίρεση ρινικού πολύποδα ΜΙΚΡΗ 
Εγχείρηση στο μέσον ούς (εξαίρεση οστιδίων Stapedectomy) ΜΕΣΑΙΑ 
Εγχείρηση στο έσω ούς ΒΑΡΙΑ 
Λαρυγγεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Μαστοειδεκτομή ΜΕΣΑΙΑ 
Ρινικό διάφραγμα ΜΕΣΑΙΑ 
Τυμπανοπλαστική ΜΕΓΑΛΗ 
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Τραχειοτομία ΜΕΓΑΛΗ 
 
4. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Αποκόλληση του αμφιβληστροειδή ΜΕΓΑΛΗ 
Βλεφαροπλαστική ΜΕΓΑΛΗ 
Γλαύκωμα ΜΕΓΑΛΗ 
Εκτρόπιο ή εντρόπιο ΜΙΚΡΗ 
Εξαίρεση πτερυγίου ΜΙΚΡΗ 
Εξαίρεση του δακρυϊκού αδένα ΜΕΣΑΙΑ 
Εξαίρεση οφθαλμού ΜΕΓΑΛΗ 
Ιριδεκτομή ή ιριδοτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Κερατοπλαστική ΜΕΓΑΛΗ 
Καταρράκτης  ΜΕΣΑΙΑ 
Ταρσορραφή ΜΙΚΡΗ 
 
5. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ανακουφιστική διάτρηση ΜΙΚΡΗ 
Εγχείρηση για κάταγμα κρανίου ΜΕΓΑΛΗ 
Εγχείρηση στον εγκέφαλο ή στα μηνίγγια (όγκοι του εγκεφάλου, μηνιγγίωμα,  
εγχειρήσεις στην υπόφυση) ΒΑΡΙΑ 
Κρανιοπλαστική ΒΑΡΙΑ 
α) ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ 
Εγχείρηση στο ακουστικό νεύρο ΜΕΓΑΛΗ 
β) ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ 
Όγκοι του νωτιαίου μυελού ΒΑΡΙΑ 
Πεταλεκτομή ΒΑΡΙΑ 
Ριζοτομή ΜΕΣΑΙΑ 
Χορδοτομή ΜΕΣΑΙΑ 
γ) ΝΕΥΡΑ 
Νευρορραφή πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ΜΕΓΑΛΗ 
Τοπική εξαίρεση νευρινωμάτων ΜΕΣΑΙΑ 
δ) ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Συμπαθεκτομή ΜΕΣΑΙΑ 
Συμπαθεκτομή αμφοτερόπλευρη ΜΕΓΑΛΗ 
 
6.ΘΩΡΑΚΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Εχινόκοκκος του πνεύμονα ΜΕΓΑΛΗ 
Εγχείρηση μεσαυλίου και οισοφάγου ΜΕΓΑΛΗ 
Εγχείρηση Heller ΜΕΓΑΛΗ 
Εγχείρηση αορτής και καρδιάς ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Εγχείρηση Bypass ΜΕΓΑΛΗ 
Εγχείρηση βαλβίδων ΒΑΡΙΑ 
Εγχείρηση μεγάλων αγγείων (αορτή, καρωτίδες) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Θωρακοπλαστική ΒΑΡΙΑ 
Θωρακοτομή ΒΑΡΙΑ 
Αγγειοπλαστική(μπαλόνι) ΜΕΓΑΛΗ 
Λοβεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
Πνευμονεκτομή (ολική) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Παρακαμπτήριες εγχειρήσεις ΜΕΓΑΛΗ 
Τοποθέτηση βηματοδότη ΜΕΣΑΙΑ 
 
7. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ανοικτή ανάταξη κατάγματος (μακρών οστών) ΜΕΓΑΛΗ 
Ανοικτή ανάταξη κατάγματος άλλων οστών ΜΕΣΑΙΑ 
Αρθροτομή μαζί με εξαίρεση ελευθέρου σώματος ΜΕΓΑΛΗ 
Αρθρόδεση ή αρθροπλαστική μεγάλης αρθρώσεως ΜΕΓΑΛΗ 
Χειρουργική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή ΜΕΣΑΙΑ 
α) ΤΕΝΟΝΤΕΣ 
Μεταμόσχευση του τένοντα ΜΕΣΑΙΑ 
Συρραφή των τενόντων ΜΙΚΡΗ 
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Τενοντοτομή ΜΙΚΡΗ 
Εγχείρηση επιπλεγμένου κατάγματος (μακρών οστών) ΜΕΓΑΛΗ 
Κλειστή ανάταξη κατάγματος με νάρκωση ΜΕΣΑΙΑ 
β) ΘΥΛΑΚΟΙ 
Εξαίρεση θύλακα που επικοινωνεί με μεγάλη άρθρωση ΜΙΚΡΗ 
Εξαίρεση θύλακα που επικοινωνεί με μικρή άρθρωση ΜΙΚΡΗ 
Εξαίρεση γαγγλίου ΜΙΚΡΗ 
Εξαίρεση εξοστώσεως ΜΙΚΡΗ 
Εγχείρηση για σύνδρομο καρπιαίου τριγώνου ΜΙΚΡΗ 
Καθ’ υποτροπήν εξάρθρωμα ώμου ΜΕΓΑΛΗ 
γ) ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ 
Επιγονατιδεκτομή ΜΕΣΑΙΑ 
Κάταγμα του αυχένα ή του μηριαίου ΜΕΓΑΛΗ 
Τριπλή αρθρόδεση ή ταρσεκτομή ΜΕΓΑΛΗ 
δ) ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
Από τον αγκώνα ΒΑΡΙΑ 
Από την άρθρωση του ισχίου ΒΑΡΙΑ 
Από τον βραχίονα ΜΕΓΑΛΗ 
Από την κνήμη ΜΕΓΑΛΗ 
Από τον καρπό ΜΕΓΑΛΗ 
Από τον μηρό ΒΑΡΙΑ 
Του μετακαρπίου ή του μεταταρσίου ΜΕΣΑΙΑ 
Από την ποδοκνημική ΜΕΓΑΛΗ 
Από τον πήχη ΜΕΓΑΛΗ 
Από τον ώμο ΜΕΓΑΛΗ 
 
8.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Ολική υστερεκτομή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Υφολική υστερεκτομή ΒΑΡΙΑ 
Εξαίρεση κύστης ωοθήκης ΜΕΣΑΙΑ 
Εξαίρεση ινομυωμάτων ΜΕΓΑΛΗ 
Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου ΜΙΚΡΗ 
Εξαίρεση βαρθολίνειου αδένα ΜΙΚΡΗ 
Εκτομή τραχήλου ΜΕΣΑΙΑ 
Εξαίρεση κύστεως ωοθήκης ΜΕΣΑΙΑ 
Κωνοειδής εκτομή ΜΕΣΑΙΑ 
Πρόσθια, οπίσθια κολποραφή ΜΕΣΑΙΑ 
Λύση συμφύσεων σαλπίγγων ΜΕΓΑΛΗ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
Εξαιρετικά Μεγάλη  100% 
Βαριά  75% 
Μεγάλη  50% 
Μεσαία  30% 
Μικρή 15% 

 
 


