




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ!  ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΕΧΖ  

ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ 
  ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ  

 

χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ  Εσήο, ε 

Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", ζην εμήο «ε Δηαηξία», θαιχπηεη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.  

 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΟΡΗΜΟΗ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο  

ζεσξνχληαη: 
 

 ΑΘΔΝΔΗΑ: Κάζε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ απνδεηθλχεηαη 

αληηθεηκεληθά, δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, πηζηνπνηείηαη ηαηξηθά, 

απαηηεί ζεξαπεία θαη πξνέξρεηαη απφ αηηίεο νη νπνίεο δελ 

ππήξραλ ή ππήξραλ αιιά ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνινγεκέλα 

αγλννχζε ηελ χπαξμή ηνπο θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο. 

 ΑΣΤΥΖΜΑ: Κάζε ζσκαηηθή βιάβε αζθαιηζκέλνπ πνπ 

απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά πξνέξρεηαη απφ αηηία εμσηεξηθή,  

βίαηε, ηπραία, αηθλίδηα, αλεμάξηεηε απφ ηελ πξφζεζε ηνπ 

παζφληα θαη έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο θάιπςεο.  

 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζειεπηηθφ Ίδξπκα, δεκφζην ή 

ηδησηηθφ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη 

ζεξαπεία αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ, παξέρεη πεξίζαιςε θαηά 

ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ θαη δηαζέηεη ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη γεληθά γηα 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Γελ ζεσξνχληαη λνζνθνκεία ηα, 

αλαπαπηήξηα, αλαξξσηήξηα, ζαλαηφξηα, θπζηνζεξαπεπηήξηα,  

θιηληθέο ή κνλάδεο απνθαηάζηαζεο αλαπήξσλ,  νίθνη 

επγεξίαο, θέληξα βεινληζκνχ νκνηνπαζεηηθήο ή ελαιιαθηηθήο 

ηαηξηθήο, ηδξχκαηα γηα αιθννιηθνχο ή ηνμηθνκαλείο θαζψο θαη 

νη λεπξνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. 

 ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζνθνκείν 

Γεκφζην ή Ηδησηηθφ κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη εηδηθή 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο.             

Οη ζπλεξγαζίεο απηέο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ Δηαηξία φκσο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δηαθφςεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, κεξηθέο ή θαη φιεο ηηο ζπλεξγαζίεο αλ θξίλεη 

φηη νη ζπλζήθεο δελ ηηο επλννχλ.  

Ο αζθαιηζκέλνο πξηλ απφ θάζε λνζειεία επηθνηλσλεί κε ηελ 

Δηαηξία θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζπκβεβιεκέλα θάζε θνξά κε 

απηήλ λνζνθνκεία. 

 ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ : Ο Φνξέαο Κχξηαο ή Δπηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο ή αζθάιηζεο Πξφλνηαο ή Ηδησηηθήο αζθάιηζεο ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο.  

 ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ: Δίλαη απνθιεηζηηθά ηα πξφζσπα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

Γηθαίσκα αζθάιηζεο κε ην παξάξηεκα απηφ έρνπλ, ν 

αζθαιηζκέλνο κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο, ηνπ 

νπνίνπ ην παξφλ είλαη παξάξηεκα θαζψο θαη σο εμαξηψκελα 

κέιε, ε/ν ζχδπγνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηα άγακα παηδηά 

ηνπο, ε ειηθία ησλ νπνίσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο είλαη γηα κελ ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 

ηελ ζχδπγν, κηθξφηεξε ησλ εμήληα (60) εηψλ, γηα δε ηα παηδηά 

κεγαιχηεξε ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ θαη κηθξφηεξε 

ησλ δέθα νθηψ (18) εηψλ. 

 ΝΟΖΛΔΗΑ: Ζ ηαηξηθψο αλαγθαία εηζαγσγή θαη παξακνλή ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ σο εζσηεξηθνχ αζζελνχο ζε λνζνθνκείν γηα 

κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε θαη κέρξη 365 εκέξεο θαη’ 

αλψηαην φξην θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε 

ζεξαπεία, ε νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη εθηφο λνζνθνκείνπ.  

Γελ ζεσξείηαη λνζειεία ε εηζαγσγή θαη παξακνλή ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ εληφο λνζνθνκείνπ  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πέξαλ ηνπ ηαηξηθψο αλαγθαίνπ ή γηα λα ππνβιεζεί κφλν ζε 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο.  

 ΘΔΖ ΝΟΖΛΔΗΑ: Ζ θαηεγνξία ζέζεο εληφο λνζνθνκείνπ 

πνπ  ζα επηιέμεη ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο 

ηνπ. Οη θαηεγνξίεο πνπ θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο 

Θέζε Α : Γσκάηην κε έλα θξεβάηη. 

Θέζε Β : Γσκάηην κε δχν θξεβάηηα. 

Θέζε Γ : Γσκάηην κε ηξία ή πεξηζζφηεξα θξεβάηηα. 

ε πεξίπησζε λνζειείαο ζε ζέζε LUX (Πνιπηειέο δσκάηην κε 

έλα θξεβάηη), ν αζθαιηζκέλνο ζα ζπκκεηέρεη ζηα έμνδα 

λνζειείαο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο απνδεκίσζε ζε πνζνζηφ 

30%, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηκήκα Β΄ (Τπνινγηζκφο 

Απνδεκίσζεο). 

 ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ κε φια ηα επηζηεκνληθά  κέζα, πξνζπάζεηα 

απνθαηάζηαζεο ηεο, ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, 

δηαηαξαρήο ηεο πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κε ρεηξνπξγηθή ή 

ζπληεξεηηθή κέζνδν, ε νπνία είλαη ηαηξηθά ηεθκεξησκέλε θαη 

επηβεβιεκέλε. 

 ΑΠΑΛΛΑΓΖ: Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε 

απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο, απφ ην ζχλνιν ησλ αλαγλσξηζζέλησλ εμφδσλ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, γηα ην νπνίν δελ θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε, αιιά ην επηβαξχλεηαη ν αζθαιηζκέλνο θαη 

αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο.  

 ΔΠΔΗΓΟΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ: Ζ ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο 

αλάγθε άκεζεο λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε λνζνθνκείν.  

 ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ: Σν αλψηαην  

θαηά λνζειεία θαιππηφκελν απφ ηελ Δηαηξία πνζφ εμφδσλ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζε εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θάιπςεο θαη ην νπνίν αλαγξάθεηαη 

ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο. ην σο άλσ πνζφ εμφδσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξνεγεζέληα έμνδα επείγνπζαο 

πξνο λνζειεία κεηαθνξάο αζζελνχο. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΠΑΡΟΥΔ 

Α. Αλ ν αζθαιηζκέλνο, ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο 

πξαγκαηνπνίεζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ έμνδα λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, ε Δηαηξία ηνπ αλαγλσξίδεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη 

ινηπνί φξνη ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ηα παξαθάησ : 

1.  ΔΞΟΓΑ ΝΟΖΛΔΗΑ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

α) Σα ρξενχκελα απφ ην λνζνθνκείν έμνδα ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα 

θξεβάηη θαη ηξνθή κε αλψηαην φξην εκεξεζίσο ην πνζφ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ, 

εξγαζηεξηαθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε ε λνζειεία, θάξκαθα πνπ παξέρνληαη 

κέζα ζην λνζνθνκείν, κεηαγγίζεηο, έμνδα ρεηξνπξγείνπ θαη 

λάξθσζεο, πιηθά φπσο, λάξζεθεο, γχςηλνη επίδεζκνη, παξνρή 

νμπγφλνπ.  

Αζζελνθφξν φρεκα,  κέρξη ην ½  ηνπ αλψηαηνπ θαιππηνκέλνπ 

νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο. 

β) Ακνηβή λπθηεξηλήο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκνπ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη κε 

αλψηαην φξην ηηο 30 εκέξεο θαηά λνζειεία. 

γ) Έμνδα ζπλνδνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ρξεψλνληαη απφ ην 

λνζνθνκείν θαη κφλνλ φηαλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία αλειίθνπ θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή λπρηεξηλήο 

λνζνθφκνπ. 

δ) Ακνηβέο ζεξαπφλησλ ηαηξψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 



ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ  ΑΝΧΣΑΣΧΝ   ΟΡΗΧΝ   

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ (άξζξν 11 παξάγξαθνο Α ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο) θαζψο θαη ακνηβέο ζεξαπφλησλ ηαηξψλ 

γηα θαζνξηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ 

εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ 

ΑΜΟΗΒΧΝ. 

ε) Ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ ζε πεξίπησζε 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο 

ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

 Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, 

θαηά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, είλαη αλάινγν ηεο βαξχηεηαο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

(άξζξν 11 παξάγξαθνο Β ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο). ηα 

αλψηαηα φξηα ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηελ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο εληφο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Ζ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη βνεζνχ ρεηξνπξγνχ, δελ ζα 

ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά, ην αλψηαην φξην θαηά θαηεγνξία 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ.   

 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο, ν 

αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην 

ρεηξνπξγφ, απηέο ζεσξνχληαη σο κία επέκβαζε θαη ην 

αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε 

απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε, 

ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ, ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο ν 

αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ 

ρεηξνπξγφ δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ην αλψηαην φξην ακνηβήο 

εθάζηνπ ρεηξνπξγνχ, γηα θάζε κία απφ απηέο, θαζνξίδεηαη ζε 

πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ, 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

 Γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ 

ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο, ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο 

Δηαηξίαο  είλαη ίζν κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη  γηα ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε αλάινγεο βαξχηεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εμ αηηίαο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ζε 

Ννζνθνκείν ζηηο Ζ.Π.Α  ή  Καλαδά, ην αλψηαην φξην 

θαιππηφκελεο ακνηβήο ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηνπ 

αλαηζζεζηνιφγνπ, θαηά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, 

δηπιαζηάδεηαη. Αληίζηνηρα δηπιαζηάδνληαη ηα αλψηαηα φξηα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1ε ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

2.  ΔΞΟΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΥΧΡΗ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ 

α) ε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

ρσξίο λα γίλεη κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε ζην  Ννζνθνκείν, 

ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη σο έμνδα λνζειείαο, κφλν ηα έμνδα 

ρεηξνπξγείνπ θαζψο θαη ηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη 

αλαηζζεζηνιφγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1ε ηνπ άξζξνπ 

απηνχ θαη κέρξη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 

β) Ζ Δηαηξία επίζεο θαιχπηεη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 

αζθαιηζκέλνο γηα ρεκεηνζεξαπείεο ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ θαη 

αθηηλνζεξαπείεο. Γηεπθξηλίδεηαη  φηη ζηελ πεξίπησζε απηή αίξνληαη 

νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 3 πεξί δηαδνρηθψλ λνζειεηψλ.   

3.  ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΝΟΖΛΔΗΑ ΑΘΔΝΟΤ 

ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηα 

έμνδα επείγνπζαο κεηαθνξάο πξνο λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

πνπ ζα γίλεη κε ειηθφπηεξν ή αεξνπιάλν λφκηκα ιεηηνπξγνχληνο 

αεξνκεηαθνξέα θαη κέρξη ην αλψηαην φξην εμφδσλ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ αλ 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α) Σν επείγνλ πεξηζηαηηθφ ζπκβεί ζε πεξηνρή ζηελ νπνία, δελ 

ππάξρεη ε θαηάιιειε ηαηξηθή ππνδνκή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.   

β) Ζ κεηαθνξά γίλεη κέζα ζην ίδην θξάηνο πνπ ζπλέβε ην 

πεξηζηαηηθφ. 

γ) Σν επείγνλ ηεο κεηαθνξάο βεβαησζεί θαη αηηηνινγεζεί κε ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε. 

δ) Ζ λνζειεία γηα ηελ νπνία έγηλε ε επείγνπζα κεηαθνξά 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

ε)  Ζ κεηαθνξά γίλεη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ 

επέιεπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

ζη) Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο βεβαηψλνληαη κε ηε πξνζθφκηζε ησλ 

πξσηνηχπσλ απνδείμεσλ ηνπ κεηαθνξέα. 

Β. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

1) ε πεξίπησζε λνζειείαο ζε ζέζε Α απφ ην ζχλνιν ησλ 

αλαγλσξηζζέλησλ εμφδσλ λνζειείαο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν Α ηνπ άξζξνπ απηνχ, αθαηξείηαη ε ΑΠΑΛΛΑΓΖ  

ην δε ππφινηπν θαη κέρξη ην ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ,  θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν. ε 

πεξίπησζε λνζειείαο ζε ζέζε LUX, ν αζθαιηζκέλνο ζα 

ζπκκεηέρεη ζηα αλαγλσξηζκέλα έμνδα ζε πνζνζηφ 30% 

αθνχ πξψηα αθαηξεζεί ην πνζφλ ηεο απαιιαγήο,.  

Σν πνζφ ηεο απαιιαγήο κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 15% ή 

30% αλ ν αζθαιηζκέλνο λνζειεπζεί ζε ζέζε λνζειείαο Β ή 

Γ αληίζηνηρα.  

ε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε κνλάδα 

εληαηηθήο ζεξαπείαο ή ζην εμσηεξηθφ ην αλψηαην φξην γηα 

δσκάηην θαη ηξνθή ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ 

δηπιαζηάδεηαη. 

ε πεξίπησζε αιιαγήο ζέζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο 

λνζειείαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε αλψηεξε ζέζε. 

ε θακία πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο δελ 

ζα ππεξβαίλεη ην ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ. 

2) Αλ ν αζθαιηζκέλνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, έθαλε ρξήζε ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εηζέπξαμε 

απφ απηφλ κέξνο ησλ αλαγλσξηζζέλησλ απφ ηελ Δηαηξία 

εμφδσλ λνζειείαο, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ζηνλ 

αζθαιηζκέλν επίδνκα ίζν κε πνζνζηφ 20% ηνπ πνζνχ πνπ 

θαιχθζεθε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα αθνχ πξψηα 

αθαηξεζεί ην πνζφ ηεο απαιιαγήο. 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο 2 δελ εθαξκφδεηαη αλ ε ίδηα ε 

Δηαηξία έρεη θαηαβάιεη κέξνο ησλ εμφδσλ ζε εθηέιεζε ησλ 

φξσλ άιινπ αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ δσήο/ πγείαο. 

Γ. ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, είλαη ηα αθφινπζα: 

α. Οη πξσηφηππεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ 

λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ,  ησλ ηαηξψλ θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ 

λνζνθφκσλ. 

β. Οη πξσηφηππεο βεβαηψζεηο άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηηο 

νπνίεο εκθαίλεηαη φηη παξαθξαηήζεθαλ απφ απηφλ (ηνλ Φνξέα), νη 

πξσηφηππεο απνδείμεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηεβιήζε ζηνλ 

δηθαηνχρν, κέξνο ηεο δαπάλεο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, έζησ θαη αλ απηφ ραξαθηεξηζζεί σο επίδνκα. 

γ. Οη πξσηφηππεο απνδείμεηο θαξκαθείσλ, κε επηθνιιεκέλα ηα 

θνππφληα ησλ θαξκάθσλ. 

ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ  εθηφο θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δηαηξία απνδεκηψλεη, βάζεη ησλ φξσλ ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο ηα έμνδα λνζειείαο ζε επξψ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε μέλα λνκίζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζνηηκία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη κε ηε κέζε ηηκή θαηά ηελ εκέξα 

πιεξσκήο ησλ εμφδσλ λνζειείαο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζην 

λνζνθνκείν. 

Γ. ΔΠΗΓΟΜΑ ΝΟΖΛΔΗΑ Δ ΓΖΜΟΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

Αλ ν αζθαιηζκέλνο λνζειεπζεί ζε ΓΖΜΟΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ε Δηαηξία δελ θαηαβάιιεη γηα 

ηε λνζειεία απηή έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο είηε επεηδή 

απηά θαιχθζεθαλ εμ νινθιήξνπ απφ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα είηε 



επεηδή ν αζθαιηζκέλνο παξαηηήζεθε απφ ην δηθαίσκα είζπξαμεο 

εμφδσλ λνζειείαο απφ ηελ Δηαηξία, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιιεη ζηνλ 

αζθαιηζκέλν ην πξνβιεπφκελν ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΗΓΟΜΑ 

ΝΟΖΛΔΗΑ θαη κε αλψηαην φξην ηηο δέθα πέληε (15) εκέξεο θαηά 

λνζειεία. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ν αζθαιηζκέλνο 

ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ην 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 

ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Δηαηξία γηα ηελ ίδηα λνζειεία ζα θαηαβάιεη είηε 

ην εκεξήζην επίδνκα λνζειείαο είηε ην ρεηξνπξγηθφ επίδνκα.  

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο Γ, δελ εθαξκφδεηαη αλ ε ίδηα ε Δηαηξία 

έρεη θαηαβάιιεη κέξνο ησλ εμφδσλ λνζειείαο ζε εθηέιεζε ησλ 

φξσλ άιινπ αηνκηθνχ  αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ δσήο/ πγείαο.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΓΗΑΓΟΥΗΚΔ ΝΟΖΛΔΗΔ 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο λνζειείεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ επείγνπζαο πξνο 

λνζειεία αεξνκεηαθνξάο αζζελνχο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ίδηα 

αηηία ή ζε επηπινθέο πνπ πξνήιζαλ απφ απηήλ, ζα ζεσξνχληαη 

απφ ηελ Δηαηξία σο κία λνζειεία, εθηφο αλ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

Πέξαλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 4 ησλ 

γεληθψλ φξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζα ηζρχνπλ ηα 

θάησζη: 

Α. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο πνπ 

πξνμελήζεθε, άκεζα ή έκκεζα, απνθιεηζηηθά ή κεξηθά απφ: 

1) Απφπεηξα απηνθηνλίαο, απηνηξαπκαηηζκφ, αλεμάξηεηα απφ ηε 

δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ απηφρεηξα. 

2) Σε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζηξαηησηηθά γπκλάζηα 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ νπνηαζδήπνηε Υψξαο ή 

Οξγαληζκνχ. 

Β. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ 

νθείινληαη ζε πξνγελέζηεξε – πνπ πξνυπήξρε ηεο αζθάιηζεο 

ζχκθσλα κε ηαηξηθά δεδνκέλα θαη θξηηήξηα -  αζζέλεηα, ζσκαηηθή 

βιάβε ή νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ 

επηπινθέο ηνπο θαη δελ ήηαλ γλσζηή ζηνλ αζθαιηζκέλν,  κεηά ηελ 

παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή 

επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα.  

Έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ νθείινληαη ζε 

πξνγελέζηεξε ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα ή νπνηαδήπνηε βιάβε 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ηνπο πνπ ήηαλ γλσζηή 

ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη δελ δειψζεθε ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο, δελ 

θαιχπηνληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

Πξνυπάξρνπζεο ζσκαηηθέο βιάβεο ή αζζέλεηεο πνπ ήηαλ γλσζηέο 

ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη δειψζεθαλ ζηελ αίηεζε ηεο αζθάιηζεο 

θαιχπηνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ 

άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα εθηφο 

αλ έρνπλ εμαηξεζεί γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε εηδηθφ φξν 

ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.   
 

Γ. 1. Γελ θαιχπηνληαη,  ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ 

νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά εληφο 

ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή 

επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα λνζειεία κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ σο άλσ 

εκεξψλ γηα αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά εληφο ησλ 

πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Δηαηξία ζα θαιχπηεη ηα 

αλαγλσξηζζέληα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

   2. Γελ θαιχπηνληαη έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ιφγσ 

αζζέλεηαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θξάηε εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο.  
 

Γ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ νθείινληαη 

ζε :   

1) πγγελείο παζήζεηο (εθ γελεηήο αλσκαιίεο θαη παζήζεηο) θαη 

ηηο επηπινθέο ηνπο. 

2) Ννζειεία γηα δηάγλσζε,  ζεξαπεία θαη  ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ζηεηξφηεηαο, γηα γνληκνπνίεζε 

θαη  ηηο επηπινθέο ηνπο. 

Δπίζεο, ζε γεληθέο εξεπλεηηθέο γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο 

ιαπαξνζθνπηθέο ή κε νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη κφλνλ 

εθφζνλ απνδεηρζεί αζζέλεηα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη  κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή 

επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα. 

3) Γηαλνεηηθέο, λεπξνθπηηθέο δηαηαξαρέο, θαη ςπρηαηξηθέο 

παζήζεηο ή αζζέλεηεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, εθνχζηα ιήςε 

θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή ηαηξνχ, ρξήζε λαξθσηηθψλ,  

αιθννιηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αιθννιηθήο 

επαηνπάζεηαο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο.  

4) Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα λνζειείαο ε νπνία θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε  απηή. 

5) Γεληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο (check-up).  

6) Αλάξξσζε θαη γεξηαηξηθή ζεξαπεία. 

7) Πάζεο θχζεσο ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. 

8) Δπεκβάζεηο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη γεληθά επεκβάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πιαζηηθνχο ή αηζζεηηθνχο 

ρεηξνπξγνχο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, εθηφο εάλ απηέο 

επηβάιινληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζπλεπεηψλ αηπρήκαηνο. 

9) Οδνληηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζηα δφληηα, θαηλία θαη 

νχια αθφκα θαη αλ πξνέξρεηαη απφ αηχρεκα θαη ζε ζεξαπεία 

ηνπ ζπλδξφκνπ θξνηαθνγλαζηθήο αξζξψζεσο ΣΜJ. 

10) Θεξαπεία ή εγρείξεζε γηα ηελ δηφξζσζε δηαζιαζηηθψλ 

αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ. 

11) χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS), 

θαζψο θαη ζηηο επηπινθέο ηνπ. 

12) Κχεζε, απνβνιή ή απφμεζε θαη ηηο επηπινθέο ηνπο 

αλεμάξηεηα αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκαηα θαζψο θαη 

ηνθεηφ θαη ηηο επηπινθέο ηνπ. 

13) Έμνδα αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηερληηψλ πξνζζεηηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο, δηνξζσηηθψλ ζπζθεπψλ θαη 

ππνβνεζεηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ κεραλεκάησλ. 

Καη’ εμαίξεζε,  θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα έμνδα 

αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο κνζρεχκαηνο θεξαηνεηδνχο, 

ελδνθαθνχ, κνζρεχκαηνο αξηεξηψλ βαιβίδαο θαξδηάο, 

βεκαηνδφηνπ, απεηληδσηνχ θαη πιηθψλ νζηενζχλζεζεο θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηνπνζέηεζε απηψλ είλαη 

απαξαίηεηε, ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζελείαο πνπ ζπλέβε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

14) Αθαίξεζε κπξκεγθηψλ, ζεισκάησλ θαη ζπίισλ εθηφο αλ απφ 

ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε πξνθχςεη θαθνήζεηα. 

15) Ννζειεία ζε ζέζε νπίηα.  
 

Δ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα γηα ηα δχν (2)  

πξψηα έηε ηεο αζθάιηζεο ή ηεο επαλαθνξάο ηεο ζε ηζρχ έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ νθείινληαη ζε : 

1) Ρεπκαηηθέο, εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ησλ νζηψλ, ησλ 

αξζξψζεσλ θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα 

νζηά θαη ηηο αξζξψζεηο (κχεο, ζχλδεζκνη, ζχιαθνη) θαη νη 

επηπινθέο ηνπο, θαζψο θαη ζε ζεξαπεία ή εγρείξεζε 

κελίζθσλ, ξήμε ζπλδέζκσλ γνλάησλ θαη ζηηο επηπινθέο 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ 

θαη αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή 

απφθαζε σο αηχρεκα. 

2) Κήιε  κεζνζπνλδπιίσλ δίζθσλ,  θαη ζηηο επηπινθέο ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ θαη 

αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή απφθαζε 

σο αηχρεκα. 

3) Αηκνξξνΐδεο,  ξαγάδα δαθηπιίνπ, θηξζνχο θαζψο θαη ζε 

ξηληθφ δηάθξαγκα θαη ζηηο επηπινθέο ηνπο.   
 

Σ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο 

(1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην 

παξφλ παξάξηεκα, πνπ νθείινληαη ζε ζεξαπεία ή εγρείξεζε ησλ 

ακπγδαιψλ ή ησλ αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ, ηεο θήιεο, θαζψο 

θαη ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο.  



Ε. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα ηα έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ εηζέπξαμε ν αζθαιηζκέλνο απφ 

νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα.  

Δπίζεο δελ θαιχπηνληαη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ 

δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ν αζθαιηζκέλνο απφ άιιν αηνκηθφ 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο / πγείαο ηεο Δηαηξίαο, κε 

πξνγελέζηεξε ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΝΟΖΛΔΗΑ 

Ο Αζθαιηζκέλνο ή ν πκβαιιφκελνο, ππνρξενχηαη εληφο νθηψ (8) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο επέιεπζεο ηεο 

αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία. 

Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα δίλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη 

λα ππνβάιεη ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ηνπ 

δεηάεη ε Δηαηξία.  

Ο Αζθαιηζκέλνο ή θαη ν πκβαιιφκελνο, ππνρξενχληαη λα 

εμνπζηνδνηνχλ ηελ Δηαηξία γηα έιεγρν, κε νπνηνδήπνηε 

εληεηαικέλν φξγαλφ ηεο, ηνπ πιήξνπο ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ. Πξνο 

ηνχην, ν αζθαιηζκέλνο ή θαη ν ζπκβαιιφκελνο, εμνπζηνδνηνχλ ηελ 

Δηαηξία λα ιακβάλεη γλψζε θάζε ηαηξηθνχ εγγξάθνπ πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ εθηφο Διιάδνο ν 

αζθαιηζκέλνο ή θαη ν ζπκβαιιφκελνο ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίζνπλ:  

α) επηθπξσκέλα ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ησλ εμφδσλ λνζειείαο θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά λνζειείαο απφ ηελ πιεζηέζηεξε Διιεληθή 

Πξνμεληθή Αξρή θαη  

β) επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΠΑΤΖ ΗΥΤΟ 

Σν παξφλ παξάξηεκα παχεη λα ηζρχεη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

1) Αλ δελ θαηαβιεζεί ην αζθάιηζηξν γη’ απηή ηελ πξφζζεηε 

θάιπςε. 

2) Αλ ην Αζθαιηζηήξην Εσήο, ηνπ νπνίνπ ην παξφλ παξάξηεκα 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο, αθπξσζεί ή εμαγνξαζζεί ή 

γίλεη ειεχζεξν παξαπέξα θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ. 

3) Πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά, πνπ αζθαιίδνληαη σο εμαξηψκελα 

πξφζσπα, ην παξφλ παξάξηεκα παχεη λα ηζρχεη ζηελ 

επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ 25
ε
 

επέηεην ηεο γέλλεζήο ηνπο ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 

παληξεπηνχλ αλ πξνεγεζεί. 

Αζθάιηζηξα πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ην παξφλ παξάξηεκα κεηά ηελ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ, δελ δεκηνπξγνχλ θακία 

ππνρξέσζε γηα ηελ Δηαηξία, παξά κφλν γηα άηνθε επηζηξνθή ηνπο.  

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΗΥΤΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΛΟΓΧ ΣΡΑΣΔΤΖ 

ηελ πεξίπησζε πνπ αζθαιηζκέλνο ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ 

ζεηεία σο θιεξσηφο ή σο εζεινληήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απηφο θαιχπηεηαη επί δχν ζπλερή έηε κε ην παξφλ παξάξηεκα,  

έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη  ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ γηα απηφλ 

θαη κφλνλ.  Σν παξάξηεκα πνπ έρεη δηαθνπεί  κπνξεί λα επαλέιζεη 

ζε ηζρχ  αλ ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία έγγξαθε αίηεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ απφιπζή ηνπ.  

Παξεξρνκέλεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ε θάιπςε 

πνπ είρε αλαζηαιεί είλαη άθπξε απφ ηελ εκεξνκελία αλαζηνιήο 

ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
: ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΗΥΤΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ  

ηελ πεξίπησζε ιήμεο ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δσήο, παξέρεηαη 

δηθαίσκα παξάηαζεο: : 

α) ηνλ θπξίσο αζθαιηζκέλν, ηζνβίσο θαη κε ηνπο απηνχο 

φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. 

β) Απφ θνηλνχ ζηνλ θπξίσο αζθαιηζκέλν θαη ηνλ /ηελ ζχδπγν 

πνπ θαιχπηεηαη κε ην παξφλ παξάξηεκα, ηζνβίσο θαη κε ηνπο 

απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. 

γ) ηα παηδηά σο εμαξηψκελα κέιε,  πνπ θαιχπηνληαη  κε ην 

παξφλ παξάξηεκα, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 25
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο θαη κε ηνπο απηνχο φξνπο ρσξίο έιεγρν 

αζθαιηζηκφηεηαο. 

Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία πξέπεη λα 

ππνβιεζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ δσήο. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ 

1) Πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά αζθαιηζκέλα σο εμαξηψκελα 

πξφζσπα, θαηά ηε ιήμε ηεο κε ην παξφλ παξάξηεκα 

αζθάιηζήο ηνπο, ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 25
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, παξέρεηαη δηθαίσκα αζθάιηζεο κε αηνκηθφ 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, κε ηελ πιεζηέζηεξε θάιπςε  πξνο 

ηελ παξνχζα θαη ην ηζρχνλ ηηκνιφγην πνπ ζα δηαζέηεη ηφηε ε 

Δηαηξία, ηζνβίσο θαη ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. 

Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε ε νπνία ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο κε 

ην παξφλ παξάξηεκα αζθάιηζεο. 

2) ηελ πεξίπησζε πνπ απνβηψζεη ν αζθαιηζκέλνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, παξέρεηαη 

δηθαίσκα αζθάιηζεο κε αηνκηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, κε 

ηελ πιεζηέζηεξε θάιπςε  πξνο ηελ παξνχζα θαη ην ηζρχνλ 

ηηκνιφγην πνπ ζα δηαζέηεη ηφηε ε Δηαηξία :  

α) ηνλ/ζηελ ζχδπγν ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ θαιχπηεηαη κε 

ην παξφλ παξάξηεκα, ηζνβίσο,  ρσξίο έιεγρν 

αζθαιηζηκφηεηαο. 

β) ηα παηδηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ θαιχπηνληαη σο 

εμαξηψκελα κέιε κε ην παξφλ παξάξηεκα, ηζνβίσο, ρσξίο 

έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. 

Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία πξέπεη λα 

ππνβιεζεί εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απεβίσζε ν 

αζθαιηζκέλνο 

 



ΑΡΘΡΟ 10
ο
:  ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

Ζ Δηαηξία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ζα εηζπξάηηεη ην αζθάιηζηξν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε  ηζρχνληα ηηκνιφγηα. 

α)  ε θάζε επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία ζα αλαπξνζαξκφδεη ην αζθάιηζηξν κε βάζε ηελ λέα ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά  

πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

ΖΛ. Ποζοζηά %   μεηαβολής ΖΛ. Ποζοζηά %   μεηαβολής ΖΛ. Πνζνζηά %   κεηαβνιήο 

 Ανδρες Γσναίκες  Ανδρες Γσναίκες  Ανδρες Γσναίκες 

1        33 2,29 0,82 65 3,28 2,83 

2 0,87 1,71 34 2,45 0,97 66 3,25 2,83 

3 0,87 1,73 35 2,60 1,11 67 3,22 2,82 

4 0,88 1,71 36 2,73 1,25 68 3,19 2,81 

5 0,87 1,71 37 2,86 1,38 69 3,16 2,81 

6 0,88 1,71 38 2,97 1,50 70 3,13 2,80 

7 0,88 1,72 39 3,06 1,63 71 3,10 2,78 

8 0,88 1,71 40 3,15 1,74 72 3,07 2,77 

9 0,88 1,71 41 3,23 1,85 73 3,03 2,76 

10 0,87 1,71 42 3,30 1,95 74 3,00 2,74 

11 0,88 1,72 43 3,35 2,05 75 2,97 2,73 

12 0,88 1,72 44 3,40 2,14 76 2,94 2,71 

13 0,87 1,72 45 3,44 2,22 77 2,91 2,69 

14 0,87 1,72 46 3,47 2,29 78 2,88 2,68 

15 0,88 1,70 47 3,50 2,37 79 2,85 2,66 

16 0,87 1,72 48 3,52 2,44 80 2,82 2,64 

17 0,88 1,71 49 3,53 2,49 81 2,79 2,62 

18 0,87 1,72 50 3,54 2,55 82 2,76 2,60 

19 0,88 1,72 51 3,54 2,59 83 2,73 2,58 

20 0,86 1,71 52 3,54 2,63 84 2,70 2,56 

21 0,86 1,71 53 3,54 2,67 85 2,67 2,54 

22 0,89 1,72 54 3,53 2,70 86 2,65 2,52 

23 0,18 1,70 55 3,51 2,74 87 2,62 2,50 

24 0,39 1,73 56 3,50 2,76 88 2,59 2,48 

25 0,64 1,71 57 3,48 2,78 89 2,56 2,46 

26 0,86 1,72 58 3,46 2,80 90 2,54 2,44 

27 1,10 1,71 59 3,44 2,81 91 2,51 2,42 

28 1,32 1,72 60 3,41 2,82 92 2,48 2,40 

29 1,53 1,71 61 3,39 2,83 93 2,46 2,38 

30 1,74 1,71 62 3,36 2,83 94 2,43 2,36 

31 1,94 0,53 63 3,34 2,84 95 2,41 2,34 

32 2,12 0,68 64 3,31 2,83    

 

β)  ε θάζε επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα πξφζζεηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αζθαιίζηξνπ θαηά δίθαηε 

θξίζε, εθ΄ φζνλ κεηαβιεζεί νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο ινηπνχο : 

 Σν θφζηνο  ησλ λνζειείσλ  κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά νη  ηηκέο δσκαηίσλ, δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη 

πξάμεσλ, θαξκάθσλ, πιηθψλ, ακνηβέο ηαηξψλ  θιπ 

 Σν θφζηνο ησλ  επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ  δηάγλσζεο , ζεξαπείαο θαη ηερλνινγίαο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαζέλα 

παξνρέα πγείαο, λνζνθνκεία, ηαηξνχο θιπ  

 Σελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε δεκηψλ (δεκηέο / αζθάιηζηξα) 

  Σελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε δεκηψλ (δεκηέο / αζθάιηζηξα) ηνπ ηειεπηαίνπ πξν ηεο επεηείνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πξνο ηνλ δείθηε δεκ ηψλ 

ηνπ ακέζσο πξνεγνπκέλνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάιπςεο  

 Σελ αλαινγηζηηθή ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία 

ηφζν απφ ηελ εκπεηξία ηεο, φζν θαη απφ ηελ εκπεηξία Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ  (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Παγθφζκηνο  

Οξγαληζκφο Τγείαο θηι.) 

 

Ζ Δηαηξία δχλαηαη λα αλαζηείιεη κέξνο ή νιφθιεξε ηελ αλαπξνζαξκνγή απηή πξνο φθεινο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δηαηεξψληαο φκσο ην 

δηθαίσκα λα ηελ εθαξκφζεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζε κεηαγελέζηεξε επέηεην.  

 

ε θάζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιίζηξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή, ζα αλαπξνζαξκφδνληαη απηφκαηα  θαη θαηά ην ίδην πνζνζηφ, ην 

αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο, ην πνζφ ηεο απαιιαγήο, ην αλψηαην φξην δσκαηίνπ θαη ηξνθήο θαη ηα αλψηαηα φξηα θαιππηνκέλσλ 

ηαηξηθψλ ακνηβψλ, ζηξνγγπιεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα ζε Δπξψ. 



ΑΡΘΡΟ 11
Ο
 :  ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ & ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ  

Α.  ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ  ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ 

 

1. ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ 

Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Ανώτατα όρια 

Δηδηθέο 10 * Αλψηαην φξην δσκαηίνπ θαη ηξνθήο 

Δμαηξεηηθά  βαξηέο 80% * (10 * Αλψηαην φξην δσκαηίνπ θαη ηξνθήο) 

Βαξηέο 60% * (10 * Αλψηαην φξην δσκαηίνπ θαη ηξνθήο) 

Μεγάιεο 30% * (10 * Αλψηαην φξην δσκαηίνπ θαη ηξνθήο) 

Μεζαίεο 15% * (10 * Αλψηαην φξην δσκαηίνπ θαη ηξνθήο) 

Μηθξέο 10% * (10 * Αλψηαην φξην δσκαηίνπ θαη ηξνθήο) 

Πνιχ κηθξέο 5% * (10 * Αλψηαην φξην δσκαηίνπ θαη ηξνθήο) 

 

Όπως ορίζονηαι ζηον ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

 

 

2. ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΧΝ 

 

Έσο 20% ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ 

 

 

 

 

3. ΗΑΣΡΧΝ ΛΟΗΠΧΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ 

Έσο 2 εκέξεο  παξακνλή 50% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο ζπλνιηθά 

Απφ 3 έσο 5 εκέξεο  παξακνλήο 25% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο   εκεξεζίσο 

Απφ 6 έσο 20 εκέξεο  παξακνλήο 20% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο εκεξεζίσο 

Απφ 21 εκέξεο  παξακνλή θαη άλσ 15% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο εκεξεζίσο 

 

4. ΓΗΑ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

(ζύμθωνα με ηο άρθρο 1 και 2 ηων Γενικών όρων ηοσ παρόνηος παραρηήμαηος) 

Γηα ζεξαπεία  κίαο εκέξαο λνζειείαο 50% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο 

Γηα ζεξαπεία πεξηζζνηέξσλ  ησλ κία 

εκεξψλ, εκεξεζίσο 
40% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο 

Γηα ρεκεηνζεξαπεία  κε Platina, Taxol, 

Methotrexate, Ηθνζκακηίδε πνπ ρξεηάδνληαη  

πξνεηνηκαζία κίαο εκέξαο  πξνζηίζεληαη  

εθάπαμ 

40% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο 

Γηα ρεκεηνζεξαπεία πνπ απαηηείηαη  24σξε 

έγρπζε πξνζηίζεληαη  εθάπαμ 
40% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο 

Γηα πεξηνρηθέο  ζεξαπείεο 150% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο 

Γηα ζεξαπεία  ζπλερνχο εθρχζεσο  κε αληιία 
 

200% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δσκαηίνπ θαη ηξνθήο 

 

Β. ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ  ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ  ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

 

ΑΓΓΔΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ  ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απνιίλσζε θηξζνχ - θιεβφο 

 Αθξσηεξηαζκφο δαθηχινπ  (ρεξηνχ, πνδηνχ) 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθξσηεξηαζκφο  άθξνπ (πνδφο, θλήκεο, κεξνχ, ρεξηνχ, πήρενο, βξαρίνλνο) 

 πξξαθή αγγείνπ (αξηεξίαο,  θιέβαο)  θαηφπηλ ηξαχκαηνο 

 ηεθαληνγξαθία 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δγρείξεζε θηξζψλ ελφο  ζθέινπο ή δχν ζθειψλ 

 Αξηεξηαθή εκβνιεθηνκή-ζξνκβεθηνκή 

 Αθαίξεζε απρεληθήο πιεπξάο 

 Γηαηνκή ή εθηνκή  πξνζζίνπ ζθαιελνχ κπφο 

 Οζθπτθή ζπκπαζεθηνκή 

 χγθιηζε ξήμεο  αγγείνπ  (αξηεξίαο-θιέβαο)  κεηά θαζεηεξηαζκφ 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ανξην-ιαγφληνο ή κεξηαία παξάθακςε κε πιαζηηθή αξηεξηαθή πξφζεζε 

 Καξσηηδηθή ελδαξηεξεθηνκή 

 Τπνθιείδην - ππνθιείδην θιεβηθή - αξηεξηαθή παξάθακςε κε θιέβα ή αξηεξηαθή πξφζεζε 

 Φιεβηθή ζξνκβεθηνκή  (κάζραιν - ππνθιεηδίνπ, ιαγνλνκεξηαίαο,  θάησ θνίιεο θιέβαο) 

 Αγγεηνπιαζηηθή 



 Δθηνκή αλεπξχζκαηνο  πεξηθεξηθήο  αξηεξίαο 

 Δθηνκή ςεπδνχο  αλεπξχζκαηνο  πεξηθεξηθήο  αξηεξίαο 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ανξην-ακθσ-κεξηαία-ηγλπαθή παξάθακςε 

 Ανξην-λεθξηθή-αξηεξηαθή  παξάθακςε 

 Ανξην-ζπιαρληθή αξηεξηαθή παξάθακςε 

 Ανξην-θαξσηηδηθή ή ανξην-ππνθιείδην παξάθακςε 

 Αξηεξηνπιαζηηθή λεθξηθήο αξηεξίαο 

 Δγρείξεζε θνηιηαθήο ανξηήο 

 Δγρείξεζε θαξδηάο κε εμσζσκαηηθή ή κε 

 Δγρείξεζε ηξαχκαηνο κεγάινπ αγγείνπ 

 Αλεπξχζκαηα θνηιηαθήο ανξηήο,  ιαγνλίνπ αξηεξίαο,  κεξηαίαο αξηεξίαο 

 Θσξαθηθφ αλεχξηζκα 

 Δγρείξεζε ανξηνεληεξηθήο  επηθνηλσλίαο 

ΓΔΝΗΚΖ  ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ολπρεθηνκή 

 Αθαίξεζε  ζειψκαηνο, ζπίινπ 

 Βηνςία δέξκαηνο,  κπφο,  θξνηαθηθήο αξηεξίαο,  ιεκθαδέλσλ 

 πξξαθή  ηξαχκαηνο 

 Παξαθέληεζε  θχζηεσο 

 Γηάλνημε  απνζηήκαηνο 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε  αζεξσκαηψδνπο  θχζηεο,  κηθξνχ  ιηπψκαηνο,  ηλψκαηνο,  ζειψκαηνο 

 Γηαηνκή  βξαρένο  ραιηλνχ 

 Πεξηηνκή, θίκσζε 

 Οζθπτθή παξαθέληεζε 

 Γηαζηνιή δαθηπιίνπ 

 Αθξσηεξηαζκφο δαθηχινπ 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθξσηεξηαζκφο κεξνχ θλήκεο, βξαρίνλνο, αληηβξαρίνπ, θαξπνχ, ηαξζνχ 

 Δθηεηακέλα  ζιαζηηθά ηξαχκαηα  αληηκεησπηζζέληα κε γεληθή λάξθσζε 

 Πιαζηηθή θήιεο (βνπβσλνθήιε ρσξίο ηνπνζέηεζε πιέγκαηνο,  κεξνθήιε, νκθαινθήιε, κεηεγρεηξεηηθή  θήιε) 

 θσιεθνεηδεθηνκή 

 Παξνρέηεπζε πεξηγεγξακκέλνπ ελδνθνηιηαθνχ  απνζηήκαηνο 

 Υνινθπζηνζηνκία 

 Αθαίξεζε επκεγέζσλ επηπνιήο φγθσλ 

 Δθηνκή πεξηεδξηθνχ ζπξηγγίνπ, ξαγάδνο 

 Αηκνξξντδεθηνκή 

 Δθηνκή θχζηεο θφθθπγνο,  δηάλνημε πεξηεδξηθνχ απνζηήκαηνο 

 Δθηνκή θνλδπισκάησλ, ζεισκάησλ, πνιππφδσλ 

 πζηξνθή φξρεσο- νξρενπεμία, δηφξζσζε θξπςνξρίαο, νξρεθηνκή 

 Δπηδηδπκηδεθηνκή 

 Τδξνθήιε 

 Κηξζνθήιε 

 Δθηνκή θχζηεσλ - ζπξηγγίσλ ηξαρήινπ 

 Αθαίξεζε ππνγλάζηνπ ζηεινγφλνπ αδέλνο 

 Σεηαξηεθηνκή  καζηνχ 

 Αθαίξεζε  φγθνπ  καζηνχ 

 Αθαίξεζε  πνιχπνδα  εληέξνπ 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Πεξηζθηγκέλε βνπβσλνθήιε ή βνπβσλνθήιε κε πιέγκα 

 Δξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία 

 Αθαίξεζε ερηλφθνθθνπ,  θχζηεο ήπαηνο ή θνηιίαο 

 Κνινζηνκία - λεζηηδνζηνκία - εηιενζηνκία - γαζηξνζηνκία - θπζηενζηνκία 

 Γαζηξεθηνκή  κεξηθή 

 Βαγνηνκή - αλαζηφκσζε ή ππισξνπιαζηηθή 

 Δληεξναλαζηφκσζε 

 Μαζηεθηνκή απιή ή ξηδηθή 

 Παξσηηδεθηνκή 

 Ρηδηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ηξαρήινπ-βνπβψλσλ, καζραιηαίσλ, ππέινπ, ιαγνλίνπ 

 Θπξενεηδεθηνκή  νιηθή ή πθνιηθή 

 Υνινθπζηεθηνκή  θαη έξεπλα  ρνιεδφρνπ πφξνπ 

 Δθηνκή ιεπηνχ εληέξνπ 

 Πιαζηηθή δηαθξαγκαηνθήιεο 

 Κνιεθηνκή (κεξηθή) 

 Πεξηηνλίηηο (δηάηξεζε έιθνπο ή ζθσιεθνεηδνχο απφθπζεο) 

 πιελεθηνκή - ιαπαξνζθνπηθή βηνςία ήπαηνο 

 Δζσηεξηθή ή εμσηεξηθή παξνρέηεπζε  θχζηεο/παγθξέαηνο 

 Γηαθνηιηαθή  δηφξζσζε πξνπηψζεσο νξζνχ 

 Νεθξεθηνκή 

 Απεκπινθή νπξεηήξσλ απφ νπηζζνπεξηηνλατθή ίλσζε 

 Ρηδηθή  εθηνκή  νπξνδφρνπ θχζηεο 

 Ρηδηθφο  ιεκθαδεληθφο  θαζαξηζκφο ππέινπ 



 Υνινθπζηεθηνκή - ρνιεδνρνηνκή 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δπηλεθξηδεθηνκή 

 Κνιεθηνκή (νιηθή) 

 Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή  (γηα ca ζπξενεηδνχο λφζν  GRAVES) 

 Υνινθπζηεθηνκή - ζθηγθηεξνπιαζηηθή ή ρνινπεπηηθή αλαζηφκσζε 

 Παγθξεαηεθηνκή  (κεξηθή  ή  νιηθή) 

 Οηζνθαγεθηνκή  (κεξηθή  ή  νιηθή) 

 Οιηθή γαζηξεθηνκή 

 Παγθξεαηεθηνκή  (κεξηθή ή νιηθή) 

 Σππηθή  ινβεθηνκή  ήπαηνο- ηξαχκα ήπαηνο - ηξαχκα παγθξέαηνο 

 Κνηιηνπεξηλετθή εθηνκή νξζνχ 

 Δπεκβάζεηο  ρξφληαο   παγθξεαηίηηδνο 

 Οιηθή ή κεξηθή εμεληέξσζε  ππέινπ 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ζπαηεθηνκή 

 WIPPLE (παγθξεαηνδσδεθαιεθηνκή  ζπλ κεηάζεζε   ρνιεδφρνπ  πφξνπ  ζπλ  γαζηξνεληεξναλαζηφκσζε) 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Μεηακφζρεπζε  κπεινχ  ησλ  νζηψλ 
 

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Κξπνπεμία ηξαρήινπ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε πνιχπνδα ηξαρήινπ 

 Δμάρλσζε ηξαρήινπ-καξζηπνπνίεζε ή εμαίξεζε  Βαξζνιηλείνπ Αδέλνο 

 Θεξαπεπηηθή απφμεζε 

 Πεξίδεζε ηξαρήινπ (θχεζε) 

 Γηαθνπή θπήζεσο επηβεβιεκέλε, παιίλδξνκνο 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Κσλνεηδήο εθηνκή  ηξαρήινπ 

 Πξνζζία, νπηζζία θνιπνξξαθή 

 Πξνζζνπηζζία θνιπνξξαθή 

 Δπεκβαηηθή  ιαπαξνζθφπεζε - επεκβαηηθή  πζηεξνζθφπεζε  

 Σξαρειεθηνκή 

 Αθαίξεζε θχζηεο σνζήθεο - ζθελνεηδήο εθηνκή σνζήθεο 

 Απνιίλσζε ζαιπίγγσλ ή εθηνκή 

 πλδεζκνπεμία κήηξαο 

 Αθαίξεζε βαξζνιηλείνπ αδέλνο 

 Δθηνκή αηδνίνπ (laser) 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Σνθεηφο κε θαηζαξηθή ηνκή 

 Χνζεθεθηνκή - ζαιπηγγεθηνκή 

 Δθππξήλεζε ηλνκπψκαηνο κήηξαο - αθαίξεζε  ηλνκπψκαηνο 

 Οιηθή  πζηεξεθηνκή  κε  ή  ρσξίο  ηα  εμαξηήκαηα 

 Οιηθή θνιπηθή πζηεξεθηνκή 

 Δμσκήηξηνο θχεζε 

 Πιαζηηθή ζαιπίγγσλ (πδξνζάιπηγγεο) 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ρηδηθή  εθηνκή  αηδνίνπ κε  βνπβσληθφ  ιεκθαδεληθφ  θαζαξηζκφ  άκθσ 

 Ρηδηθή πζηεξεθηνκή  κε ιεκθαδεληθφ  θαζαξηζκφ 

ΘΧΡΑΚΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Γηαζσιήλσζε ζψξαθνο 

 Παξνρέηεπζε - εθθελσηηθή παξαθέληεζε  ζψξαθνο 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Μεζνζσξαθνζθφπεζε κε ή ρσξίο βηνςία 

 Πιεπξνδεζία 

 Σξαρεηνηνκή 

 Λνβεθηνκή 

 θελεθηνκή πλεχκνλνο 

 Πλεπκνζψξαθαο κε ζσξαθνηνκή 

 Δξεπλεηηθή ζσξαθνηνκή 

 Σνπνζέηεζε stent ηξαρείαο ή βξφγρνπ 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Μπνηνκή νηζνθάγνπ - εθηνκή φγθσλ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο 

 Αθαίξεζε φγθσλ κεζνζσξαθείνπ κε ζηεξλνηνκή 

 Λνβεθηνκή 

 Αθαίξεζε ερηλφθνθθνπ πλεχκνλνο - ηκεκαηεθηνκή πλεχκνλνο 

 Οιηθή πλεπκνλεθηνκή 



 Οηζνθαγεθηνκή 

 Σξαρεηνπιαζηηθή  

 Δθηνκή φγθσλ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο 
 

ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Τπνζθιεξίδην αηκάησκα 

 Κξαληναλάξηεζε 

 Αγγεηνγξαθία εγθεθάινπ κε C-ARM 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απρεληθή - ζσξαθηθή δηζθεθηνκή 

 Κξαληνπιαζηηθή / κεληγγνπιαζηηθή 

 πνλδπινδεζία 

 Οζθπτθή δηζθεθηνκή, πεηαιεθηνκή - κηθξνδηζθεθηνκή 

 Σνπνζέηεζε βαιβίδαο εγθεθάινπ 

 πκπαηνηνκή 

 ηεξενηαμία 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αγγεηαθή δπζπιαζία εγθεθάινπ 

 Γηαζθελνεηδήο  ππνθπζεθηνκή/αδελσκεθηνκή 

 Όγθνη  λσηηαίνπ  κπεινχ 

 Αλεπξχζκαηα  εγθεθάινπ 

 Δλδνκπειηθνί  φγθνη  λσηηαίνπ  κπεινχ - πνιιαπιέο ζπνλδπινδεζίεο 

 Όγθνη  θξαλίνπ 

 Αθαίξεζε  κεληγγηψκαηνο 

 Κξαληνηνκία 

 Γινηνβιάζησκα - Αθαίξεζε αθνπζηηθνχ λεπξηλψκαηνο 

  

ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε φλπρνο 

 Σνπνζέηεζε ζθειεηηθήο  έιμεο 

 πξξαθή ηξαχκαηνο ρσξίο ζπκκεηνρή λεχξσλ, ηελφλησλ ή αγγείσλ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε γαγγιίνπ, επηπνιήο επξηζθνκέλσλ φγθσλ θαη μέλσλ ζσκάησλ 

 Γηάλνημε θαξπηαίνπ ζσιήλνο 

 Γηάλνημε ειχηξνπ ηέλνληνο (π.ρ. εθηεηλαζζφκελνο  δάθηπινο, ζηελσηηθή ηελνληνειπηξίηηδα De Quervain) 

 Κηλεηνπνίεζε αξζξψζεσλ ππφ γελ. αλαηζζεζία 

 πξξαθή κεκνλσκέλσλ εθηεηλφλησλ  ηελφλησλ δαθηχισλ 

 Γηαδεξκηθή ηνπνζέηεζε βειφλσλ Kirschner 

 Αλάηαμε  θαηαγκάησλ - εμαξζξεκάησλ  ππφ  γεληθή  αλαηζζεζία 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Σνπνζέηεζε θξαληαθήο έιμεο Hallo κε ή ρσξίο θεδεκφλα Minerva 

 Αθαίξεζε κηθξψλ θαινεζψλ φγθσλ 

 Οζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ αληηβξαρίνπ, άθξαο ρεηξφο, ζθπξψλ, άθξνπ πνδφο, σιεθξάλνπ, απνζπαζηηθψλ θαηαγκάησλ επηθνλδχισλ 

 Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο επί βιαηζνχ κεγάινπ δαθηχινπ ή  παξακνξθψζεσλ δαθηχισλ ή πηψζεσλ κεηαηαξζίσλ 

 πξξαθή ξήμεο ζπλδέζκσλ πιελ ρηαζηψλ 

 πξξαθή δηαηνκήο ηελφλησλ ή λεχξσλ  

 Αθαίξεζε  ελ  ησ  βάζεη  μέλνπ  ζψκαηνο  εθ  ησλ  άθξσλ 

 Δπεκβάζεηο επί νζηενρνλδξίηηδνο 

 Αθαίξεζε παιακηαίαο απνλεχξσζεο επί λφζνπ Dupuytren 

 Αθξσηεξηαζκνί άθξσλ ζην χςνο άθξαο ρεηξφο ή άθξνπ πνδφο 

 Αθαίξεζε πιηθψλ πιελ ζχξκαηνο Kirschner ή κεκνλσκέλνπ θνριίνπ 

 χλδξνκν ζπκπηέζεσο λεχξσλ άλσ θαη θάησ άθξσλ 

 Σξππαληζκνί νζηψλ επί νζηενκπειίηηδαο 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ή αθξσηεξηαζηηθψλ ηξαπκάησλ ελφο ή δχν δαθηχισλ 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Υεηξνπξγηθή αξζξνζθνπηθή επέκβαζε γφλαηνο ή ψκνπ 

 Πιαζηηθή ρηαζηψλ ζπλδέζκσλ γφλαηνο 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ θλεκηαίσλ ή κεξηαίσλ θνλδχισλ ή άιισλ ελδναξζξηθψλ θαηαγκάησλ - αγθψλνο - ηξνρηιίαο 

 Μεληζθεθηνκή 

 Λήςε νζηηθψλ κνζρεπκάησλ 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ξήμεσο ηελνληίνπ πεηάινπ ψκνπ (Rotetor Cuff)  

 Κάηαγκα επηγνλαηίδνο - νζηενζχλζεζε (εάλ  έρεη βίδεο) 

 Οζηενηνκία  ηζρίνπ θαη ινηπψλ καθξψλ νζηψλ 

 Ρήμε Αρίιιεηνπ ηέλνληνο 

 Πνιιαπιέο ηελνληνζπξξαθέο, πνιιαπιέο ζπξξαθέο λεχξσλ 

 Αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ βξαρηνλίνπ, κεξνχ, ιεθάλεο δηα εμσηεξηθήο  νζηενζπλζέζεσο 

 Αξζξνδεζία κεζαίνπ κεγέζνπο αξζξψζεσλ - π.ρ. πνδνθλεκηθήο-ππαζηξαγαιηθψλ 

 Υεηξνπξγηθή  αληηκεηψπηζε  εμαξζξήκαηνο  αθξσκηνθιεηδηθήο,  ζηεξλνθιεηδηθήο 

 Αθαίξεζε  θαινεζψλ  νζηηθψλ  φγθσλ 

 Οζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ βξαρηνλίνπ θλήκεο, κεξνχ ιεθάλεο, θαηάγκαηα  PILON 



 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαζ’ έμηλ εμαξζξήκαηνο  ηνπ  ψκνπ  θαη  ηεο  επηγνλαηίδνο 

 Αξζξνδεζία θαξπνχ - ηαξζνχ 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ςεπδαξζξψζεσο κεγάισλ απινεηδψλ νζηψλ (κεξηαίνπ, θλήκεο, βξαρηνλίνπ) 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Υεηξνπξγηθή αλαζπγθφιιεζε άθξσλ δαθηχισλ  

 Αληηκεηψπηζε θαηάγκαηνο - εμαξζξήκαηνο  ηζρίνπ 

 Γηζθεθηνκή (κε πεηαιεθηνκή) 

 Υεηξνπξγηθή  αθαίξεζε  κεγάισλ  φγθσλ  καιαθψλ  κνξίσλ 

 Μεηαθνξά αγγεηνπκέλσλ κνζρεπκάησλ θαη εθηελψλ  κίζρσλ ή ειεπζέξσλ κπτθψλ θξεκλψλ 

 Δλδαξζξηθά - ππεξθνλδχιηα θαηάγκαηα αγθψλνο θαη γφλαηνο - ψκνπ 

 Οιηθή αξζξνπιαζηηθή  ηζρίνπ, γφλαηνο, ψκνπ 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ππέινπ, θνηχιεο 

 Δπαλαζπγθφιεζε άθξσλ (πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ δαθηχισλ) 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζπνλδπινδεζίεο 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλαζεψξεζε νιηθψλ αξζξνπιαζηηθψλ κεγάισλ αξζξψζεσλ (revision) 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε φγθσλ ζπνλδπιηθήο  ζηήιεο  θαη  θαθνεζψλ φγθσλ καθξψλ νζηψλ θαη ιεθάλεο 

 πξξαθή βαζηθψλ  ηζηψλ, αγγείσλ, λεχξσλ  δηα κηθξνρεηξνπξγηθήο  θαη νζηενζπλζεηηθήο  αλαζπγθφιεζεο κειψλ 

 Απεμάξζξσζε ηζρίνπ ή ψκνπ βαζηθψλ ηζηψλ, αγγείσλ, λεχξσλ δηα κηθξνρεηξνπξγηθήο θαη νζηενζχλζεζε  νζηψλ 

 πνλδπινδεζία άλσ ησλ δχν επηπέδσλ 
 

ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Βηνςία πξνζηάηε 

 Βηνςία φξρεσο 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Κπζηενζθφπεζε  κε  ιήςε  βηνςίαο  νπξνδφρνπ  θχζηεο 

 Πεξηηνκή 

 Οπξεζξνθπζηενζθφπεζε 

 Παξαθέληεζε απνζηήκαηνο πξνζηάηε 

 Γηαζηνιή νπξεηεξηθνχ ζηνκίνπ 

 Γηάλνημε ζηνκίνπ νπξήζξαο 

 Δθθέλσζε αηκαηνθχζηεο 

 Σνπνζέηεζε Pig-tail 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Κπζηενζθφπεζε θαη ηνπνζέηεζε κνλίκσλ θαζεηήξσλ εηεξφπιεπξα ή ακθνηεξφπιεπξα κε αληνχζα νπξεηεξνππεινγξαθία 

 Οξρεθηνκή  εηεξφπιεπξε  θαη  ακθνηεξφπιεπξε 

 Πιαζηηθή βνπβσλνθήιεο, νξρενθήιεο 

 Τδξνθήιε 

 Πιαζηηθή  ζηνκίνπ  νπξήζξαο 

 Δλδνζθνπηθή  αθαίξεζε  ιίζνπ  νπξεηήξα 

 Δλδνζθνπηθή  νπξεζξνηνκία 

 Τπεξεβηθή  θπζηενηνκία 

 Δλδνζθνπηθή κεραληθή ή δη’ ππεξήρσλ ιηζνηξηςία ιίζσλ νπξνδφρνπ θχζηεο 

 Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε κηθξνχ φγθνπ θχζηεο 

 Γηαδεξκηθή λεθξνζηνκία 

 Δπηδηδπκηδεθηνκή  

 Κηξζνθήιε 

 Ληζνηξηςία λεθξνχ  ή  νπξεηήξσλ  (κε ππεξήρνπο) 

 Απνιίλσζε  θαη  εθηνκή  ζπεξκαηηθνχ  πφξνπ 

 Γηφξζσζε θξπςνξρίαο - ζπζηξνθή φξρεσλ - νξρενπεμία 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δλδνζθνπηθή  αθαίξεζε  κεγάινπ  φγθνπ  θχζηεο  ή  πνιιαπιψλ  φγθσλ 

 Πιαζηηθή ζπξηγγίνπ  θαη ζηελψκαηνο  νπξήζξαο 

 Σξαχκα θαη ξήμε  νπξήζξαο εμσππειηθή 

 Τπεξεβηθή  πξνζηαηεθηνκή  

 Τπεξεβηθή  θπζηενζηνκία 

 Πιαζηηθή  αθξάηεηαο  νχξσλ  ζε  γπλαίθεο 

 Αθαίξεζε  θχζηεο  λεθξνχ  

 Ρηδηθή  νξρεθηνκή  επί  θαξθίλνπ 

 Ππειηθή  ιεκθαδελεθηνκή 

 Νεθξεθηνκή  (κεξηθή  ή νιηθή) 

 Ππεινπιαζηηθή 

 Μεξηθή  θπζηεθηνκή 

 Αθαίξεζε  εθθνιπψκαηνο  νπξνδφρνπ  θχζηεο 

 Μεηαηξαπκαηηθή  ξήμε  θχζηεο 

 Αλνηθηή  λεθξνζηνκία 

 Γηνπξεζξηθή  αθαίξεζε  ζεισκάησλ 

 Γηνπξεζξηθή  φγθνπ  θχζηεο 

 Γηνπξεζξηθή  πξνζηάηνπ  λενπιάζκαηνο  θχζηεο 

 Μεξηθή  ή  νιηθή  πεεθηνκή  κε  βηνςία  βνπβσληθψλ  ιεκθαδέλσλ 

 Οξρεηνδνπεμία 

 Οπξεζξεθηνκή 



 Οπξεηεξνιηζνηνκία/Οπξεηεξφιπζε 

 Οπξεηεξνζηνκία 

 Πιαζηηθή  ζεξαγγσδψλ  ζσκάησλ 

 Αθαίξεζε  εθθνιπψκαηνο  νπξνδφρνπ  θχζηεο 

 Αθαίξεζε  ερηλφθνθθσλ  θχζηεο 

 Γηαρσξηζκφο ή κεξηθή αθαίξεζε πεηαινεηδνχο λεθξνχ 

 Δκθχηεπζε νπξεηήξα θαζψο θαη αληηπαιηλδξνκηθή εκθχηεπζε  νπξεηήξα εηεξφπιεπξα ή ακθνηεξφπιεπξα 

 Δκθχηεπζε ηερλεηνχ ζθηθηήξα 

 Δπέκβαζε λεθξνχ θαη νπξεηήξσλ επί ηξαπκαηηζκνχ 

 Δπηλεθξηδεθηνκή εηεξφπιεπξα 

 Μεξηθή  ή  νιηθή  πεεθηνκή  κε  ή  ρσξίο  βνπβσληθή  ιεκθαδελεθηνκή 

 Μεξηθή λεθξεθηνκή 

 Μεξηθή νπξεηεξεθηνκή  κε  ηειηθνηειηθή  αλαζηφκσζε 

 Οιηθή νπξεηεξεθηνκή 

 Οπξεηεξφιπζε  νπηζζνπεξηλατθήο  ίλσζεο 

 Ππειηθή  ιεκθαδελεθηνκή 

 Ππεινπιαζηηθή 

 Δλδνζθνπηθή  αθαίξεζε  κεγάινπ  φγθνπ  θχζηεο  ή  πνιιαπιψλ  φγθσλ 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ρηδηθή  αθαίξεζε  πένπο  κε  ιεκθαδελεθηνκή 

 Ρηδηθή πξνζηαηεθηνκή  επί θαξθίλνπ πξνζηάηνπ  κε  ππειηθή  ιεκθαδελεθηνκή 

 Ρηδηθή  θπζηεθηνκή  επί  θαξθίλνπ  θχζηεο  κε  ππειηθή  ιεκθαδελεθηνκή 

 Ρηδηθή  νπηζζνπεξηηνλατθή  θαη  ππειηθή  ιεκθαδελεθηνκή  ακθνηεξφπιεπξα 

 Δηιετθφ ή θνινληθφ Conduit 

 Ρηδηθή λεθξεθηνκή  ή  επηλεθξηδεθηνκή επί θαξθίλνπ 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ακθνηεξφπιεπξνο  λεθξεθηνκή 

 Απηνκεηακφζρεπζε 

 Αθαίξεζε λεθξνχ ή λεθξψλ  γηα  κεηακφζρεπζε 

 Πιαζηηθή  θχζηεο  επί εθζηξνθία  θχζηεο 

 ηεγαλή παξνρέηεπζε νχξσλ θαη δεκηνπξγίαο λενθχζηεο  
 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 πξξαθή  θεξαηνεηδνχο 

 Αθαίξεζε  ραιαδίνπ 

 Αθαίξεζε  πηεξπγίνπ 

 Σξαχκα  επηθαλεηαθφ βιεθάξσλ επηπεθπθφηνο 

 Γηάλνημε - θαζεηεξηαζκφο  δαθξπτθνχ  πφξνπ 

 Καζεηεξηαζκφο  θαη  πιχζε  δαθξπτθψλ  νδψλ 

 Σαξζνξαθή - Βιεθαξνξαθή 

 Απφμεζε  επηζειίνπ  θεξαηνεηδνχο 

 Αλάηαμε  θαθνχ - παξαθέληεζε πξνζζίνπ ζαιάκνπ-δεπηεξνγελήο  θαηαξξάθηεο  θαςνπινηνκή 

 Μεκβξαλεθηνκή 

 πξξαθή θεξαηνεηδνχο 

 Έλζεζε βαιβίδαο Molteno κεηά απφ πξφζθαηε αληηγιαπθσκαηηθή επέκβαζε 

 πξξαθή επηπεθπθφηνο- ηξαχκα ζθιεξνχ επηθαλεηαθφ 

 Αθαίξεζε θχζηεο- νγθηδίνπ-ζπίινπ 

 Βηηξεθηνκή πξφζζηα 

 Βηνςία δαθξπτθνχ  αδέλνο - νγθηδίνπ - νθζαικηθψλ  ηζηψλ 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ηξηδνπιαζηηθή 

 Έλζεζε  ελδνθαθνχ - αθαίξεζε  ελδνθαθνχ 

 Έλζεζε Molteno ή ηχπνπ Molteno 

 Δληξφπην - Δθηξφπην 

 Μεηακφζρεπζε  επηπεθπθφηνο 

 Αληηγιαπθσκαηηθή  επέκβαζε 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθηηλσηή  θεξαηνηνκή  κπσπίαο 

 Τπεξκεηξσπία 

 ηξαβηζκφο 

 θιεξνπιαζηηθή 

 Δθηνκή  θεξαηνεηδνχο  αζηηγκαηηθή  κε  ή  άλεπ  ζπξξαθήο 

 Δγρείξεζε  θαηαξξάθηνπ 

 Αθαίξεζε  θξπζηαιινεηδνχο  θαθνχ 

 Απνθφιιεζε  ακθηβιεζηξνεηδνχο 

 Βηηξεθηνκή  νπίζζηα - ρεηξ.ψρξαο 

 Αζθνξηλνζηνκία 

 Μεηακφζρεπζε  ζθιεξνχ - Limbus 

 Μεηακφζρεπζε  θεξαηνεηδνχο 

 Υεηξνπξγηθή  απνθαηάζηαζε  πξνζζίνπ  εκηκνξίνπ 

 Σξαχκα  ζθιεξνχ  θεξαηνεηδνχο - παιψδνπο 

 Κεξαηνπξφζεζε  έλζεζε  Α  ζηάδην - Β  ζηάδην 

 Δμφξπμε  θαη  κεηακφζρεπζε  βνιβνχ  (ζθιεξνχ – κεηακφζρεπζε  έλζεζε  αινκνζρεχκαηνο  βνιβνχ) 



 Δθθέλσζε  θφγρνπ 

 Κεξαηνηνκή  αζηηγκαηηζκνχ 
 
 

ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Βηνςία  δέξκαηνο 

 Γηάλνημε  θχζηεσο  ζκεγκαηνγφλνπ 

 Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή  ή  θξπνρεηξνπξγηθή  αθαίξεζε  κπξκεθηάο - θνλδπιψκαηνο 

 Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή  αθαίξεζε  νιίγσλ  ζεισκάησλ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε  ζπίινπ 

 Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή  αθαίξεζε  πνιιαπιψλ  ζεισκάησλ,  κπξκεγθηψλ θνλδπισκάησλ 

 Αθαίξεζε - θαζαξηζκφο  κνιπζκαηηθήο  ηεξκίλζνπ 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε  θαθνεζψλ  φγθσλ   BCC. SCC. 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε  θαθνεζψλ  φγθσλ  θαηά   MOHS 
 

ΔΠΑΝΟΡΘΩΣΙΚΗ  ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 πξξαθή  δηαηνκήο  ηελφλησλ  ή  λεχξσλ  κεκνλσκέλσλ 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Γηφξζσζε  νπιψλ  

 Δζραξεθηνκή  εγθαπκάησλ  θαη  απνθαηάζηαζε  (κέρξη 2 ψξεο) 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δζραξεθηνκή  εγθαπκάησλ  θαη  απνθαηάζηαζε 

 Κξεκλνί  δέξκαηνο 

 Λήςε  κνζρεχκαηνο 

 Πνιιαπιέο  ηελνληνξαθέο   θαη  ζπξξαθέο  λεχξσλ 

 Σνπνζέηεζε  (κεγάισλ)  δηαηαηψλ  ηζηψλ 

 Πιαζηηθή  πηεξπγίνπ  σηφο 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλαθαηαζθεπή  πηεξπγίνπ κε πιεπξηθφ ρφλδξν 

 Απνζπκπίεζε πξνζσπηθνχ λεχξνπ 

 Γηφξζσζε παξάιπζεο πξνζψπνπ (1 πιεπξά) (φρη λεπξνρεηξνπξγηθφ) 

 Μπνδεξκαηηθνί θξεκλνί 

 Οζηενηνκία  θφγρνπ (κία πιεπξά) 

 Οζηηθφ κφζρεπκα άλσ γλάζνπ (κε δηφξζσζε ρείινπο - δηαθξάγκαηνο - ξηλφο) 

 Γηφξζσζε παξάιπζεο πξνζψπνπ (2 πιεπξέο) (φρη κηθξνρεηξνπξγηθφ) 

 Οζηενηνκία θφγρνπ (2 πιεπξέο) 

 Παξσηηδεθηνκή κε αλαθαηαζθεπή πξνζσπηθνχ λεχξνπ 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Μηθξνρεηξνπξγηθή επαλφξζσζε 

 Οζηενηνκία LeFort III / Aλνηθηή αλάηαμε  θαηαγκάησλ θξαλίνπ - θνγρψλ 

 Οζηενηνκία κεησπν-πξνζσπηθή 
 

ΧΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αδελνεηδεθηνκή 

 Αθαίξεζε  αηκνξξαγηθνχ  πνιχπνδα  ή  άιιεο  εμεξγαζίαο  ξηληθνχ  δηαθξάγκαηνο 

 Αθαίξεζε  μέλνπ  ζψκαηνο  ηνπ  έμσ  αθνπζηηθνχ  πφξνπ  κε  νπηζζνσηηαία  ηνκή 

 Αθαίξεζε  νγθηδίνπ  γιψζζαο 

 Αθαίξεζε  πνιχπνδνο  σηφο 

 Αθαίξεζε  ζσιελίζθνπ  αεξηζκνχ 

 Γηάλνημε  απνζηήκαηνο  ή  αηκαηψκαηνο  δηαθξάγκαηνο 

 Γηάλνημε  δνζηήλνο  ή  απνζηήκαηνο  έμσ  αθνπζηηθνχ  πφξνπ 

 Γηάλνημε  πεξηακπλδαιηθνχ  απνζηήκαηνο 

 Γηαηνκή  ραιηλνχ  γιψζζαο 

 Παξαθέληεζε  θαη  πιχζε   ηγκφξεηνπ  άληξνπ-κεησπηαίνπ  θφιπνπ 

 Παξαθέληεζε  ηπκπάλνπ 

 Παξαθέληεζε  ηπκπάλνπ  θαη  ηνπνζέηεζε  ζσιελίζθνπ  αεξηζκνχ 

 Τπνβιελλνγφληνο  θαπηεξηαζκφο  ξηληθψλ  θνγρψλ 

 Υεηξνπξγηθή  ζεξαπεία  ηξαχκαηνο  ή  θιεγκνλήο  πηεξπγίνπ  σηφο 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ακπγδαιεθηνκή 

 Αθαίξεζε εμνζηψζεσο ή νζηεψκαηνο απφ  ηνλ  έμσ αθνπζηηθφ πφξν 

 Αθαίξεζε φγθνπ παξσηίδνο ρσξίο Παξαζθεπή  ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ 

 Αθαίξεζε φγθσλ εδάθνπο ζηφκαηνο 

 Αθαίξεζε πνιχπνδα ή θνκβίνπ θσλεηηθψλ ρνξδψλ κε κηθξνιαξπγγνζθφπεζε 



 Δθηνκή  ζηαθπιήο 

 Δξεπλεηηθή  ηπκπαλνηνκή 

 Κάησ  ξηλναληξνζηνκία 

 Κνγρνκή  θάησ 

 Μεξηθή  εθηνκή  πηεξπγίνπ  σηφο 

 Όγθνο  παξσηίδνο 

 Οιηθή  αθαίξεζε  πηεξπγίνπ  σηφο 

 Παξνρέηεπζε  απνζηήκαηνο  θεθαιήο  ή  ηξαρήινπ 

 Πιαζηηθή  ξηληθνχ  δηαθξάγκαηνο  (Υεηξνπξγηθή  απνθαηάζηαζε  ζθνιίσζεο  ξηληθνχ  δηαθξάγκαηνο) 

 πξξαθή  βιελλνγφλνπ  ζηφκαηνο 

 πξξαθή  γιψζζαο 

 Σξαρεηνζηνκία 

 Σξαρεηνηνκία 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλάηξεζε   ηγκφξεηνπ  θαηά  Caldwell-Luc 

 Απνθαηάζηαζε  αξηεξίαο  ξηληθήο  ρνάλεο  ελδνξηληθά 

 Αθαίξεζε  βξαγρηαθήο  θχζηεο 

 Αθαίξεζε  θχζηεο  ζπξενγισζζηθνχ  πφξνπ 

 Αθαίξεζε  ξηληθψλ  πνιππφδσλ 

 Αθαίξεζε  ππνγλαζίνπ  αδέλνο 

 Αθαίξεζε  ρναλνπνιχπνδα  (απιή  αλάηξεζε) 

 Αθαίξεζε  ρναλνπνιχπνδα  ελδνξηληθά 

 Γηάλνημε  ζθελνεηδνχο  ή  κεησπηαίνπ  θφιπνπ 

 Δλδνξηληθή  εζκνεηδεθηνκή  απιή 

 Δπζεηαζκφο  ξηληθνχ  δηαθξάγκαηνο 

 Μέζε  ξηλναληξνζηνκία 

 Μπξηγγνπιαζηηθή  (ή  ηχπνπ  Η) 

 Πιαζηηθή  έμσ  αθνπζηηθνχ  πφξνπ 

 Πιαζηηθή  πηεξπγίνπ  σηφο 

 Τπεξσηνθαξπγγνπιαζηηθή 

 Υεηξνπξγηθή  γισζζηθήο  ακπγδαιήο 

 Υεηξνπξγηθή  ηεο  ζηπινεηδνχο  απνθχζεσο 

 Υνξδεθηνκή 

 Αλαβνιεθηνκή  ή  αλαβνινηνκή 

 Αλάηξεζε  δη’ εμσηεξηθήο  νδνχ  ηνπ  κεησπηαίνπ  θφιπνπ - νζηέσκα 

 Απιή  καζηνεηδεθηνκή 

 Απνιίλσζε  εζκνεηδψλ  αξηεξηψλ 

 Αθαίξεζε  φγθσλ  εδάθνπο  ζηφκαηνο  κε  εθζθαθή  

 Γηααληξηθή  εζκνεηδεθηνκή  

 Γηακαζηνεηδηθή  απνθαηάζηαζε  εγθεθαινλσηηαίαο  ξηλφξξνηαο 

 Δμσηεξηθή  εζκνεηδεθηνκή 

 Δπεκβάζεηο  γηα  απνθαηάζηαζε  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιάξπγγα κε εμσηεξηθή πξνζπέιαζε (ζπξενηνκή, ιαξπγγνηνκή, ρνξδεθηνκή θ.ι.π.) 

 Δπηγισηηηδνπεμία 

 Δπηπνιήο  παξσηηδεθηνκή 

 Λαβπξηλζεθηνκή  (κεκβξαλψδεο,  νζηηθή) 

 Λεκθαδεληθφο  θαζαξηζκφο  ηξαρήινπ 

 Μεξηθή  γισζζεθηνκή 

 Μεξηθή  ιαξπγγεθηνκή  (θάζεηε - νξηδφληηα) 

 Οιηθή  ιαξπγγεθηνκή  (κε  ή  ρσξίο  ξηδηθφ  ιεκθαδεληθφ  θαζαξηζκφ  ηξαρήινπ) 

 Οιηθή  παξσηηδεθηνκή 

 Οιηθή  ζθελν-εζκνεηδεθηνκή  ππφ  ελδνζθνπηθφ  έιεγρν 

 Πιάγηα  θαξπγγν-ιαξπγγεθηνκή 

 Ρηδηθή  αλάηξεζε  καζηνεηδνχο  ζε  εγθεθαιηθέο  επηπινθέο 

 Ρηδηθή  καζηνεηδεθηνκή 

 Σνπνζέηεζε  ελδνθνριηαθνχ  εκθπηεχκαηνο 

 Σπκπαλνπιαζηηθέο  (εθηφο  ηχπνπ  Η) 

 Υεηξνπξγηθή  αθαίξεζε  παζήζεσλ  ζθελνεηδνχο 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε  αθνπζηηθνχ  λεπξηλψκαηνο 

 Γηαξξηληθή  ππνθπζεθηνκή 

 Κάησ  γλαζεθηνκή 

 Γλαζεθηνκή  (κεξηθή  ή  νιηθή) 

 Οηζνθαγεθηνκή  (κεξηθή  ή  νιηθή) 

 Νεπξεθηνκή  ηνπ  αηζνπζαίνπ  λεχξνπ 

 Οιηθή  θαξπγγνιαξπγγεθηνκή 

 Φαξπγγν-ιαξπγγν-νηζνθαγεθηνκή 
 

Ζ ΔΘΝΗΚΖ 

  ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ 

 
 Κ.ΚΟΤΓΗΟΤΜΟΤΣΕΖ 
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