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Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλισης  

  
 
Οι παρόντες όροι του ασφαλιστηρίου διέπουν την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση στο σύνολό της 
και ισχύουν σε συνδυασμό με τους όρους των παραρτημάτων των καλύψεων που ακολουθούν. 
 
Τα οριζόμενα στον Πίνακα Παροχών υπερισχύουν οπωσδήποτε κάθε αντίθετης έντυπης 
διάταξης των Γενικών Όρων ή των συμπληρωματικών Παραρτημάτων του 
Ασφαλιστηρίου Ομαδικής Ασφάλισης. 
 
 

Άρθρο 1: Ορισμοί 

 
Οπουδήποτε εμφανίζονται οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις μέσα στο ασφαλιστήριο ή στους παρόντες 
όρους έχουν το νόημα που τους δίδεται παρακάτω: 
 
Αίτηση Συμμετοχής στην Ασφάλιση: Είναι το έντυπο που συμπληρώνεται από κάθε 
ασφαλιζόμενο χωριστά για τον ίδιο και τα Εξαρτώμενα μέλη του και περιλαμβάνει προσωπικά 
στοιχεία, απαραίτητα για την εκτίμηση της ασφαλισιμότητας του, καθώς και τον ορισμό Δικαιούχων. 
 
Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας σε περίπτωση 
ομαδικού ατυχήματος και το οποίο αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών. 
 
Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης: Ο Συμβαλλόμενος/Υπόχρεος στην καταβολή 
ασφαλίστρου, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αποστέλλοντας συστημένη 
επιστολή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση σε αυτόν του ασφαλιστηρίου 
ομαδικής ασφάλισης. Η άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης επιφέρει την ακύρωση της 
ασφαλιστικής συμβάσεως εξαρχής, αμέσως και αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο της 
προαναφερόμενης επιστολής και το ασφαλιστήριο ουδεμία ισχύ έχει. 
 
Ασθένεια: Κάθε μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, που δεν οφείλεται σε 
Ατύχημα.     
 
Ασφάλισμα / Αποζημίωση: Είναι το ποσό που είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η Εταιρεία, 
ανάλογα με το περιστατικό, όπως αυτό προβλέπεται από το ασφαλιστήριο. 

 
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο: Το ανώτατο όριο ευθύνης ανά παροχή ή/και κάλυψη που θα καταβάλει η 
Εταιρεία στον Ασφαλισμένο ή στους Δικαιούχους και το οποίο αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών. 

 
Ασφαλισμένοι: Κάθε φυσικό πρόσωπο , μέλος  της ασφαλιζόμενης ομάδας (εργαζόμενοι ή/και 
μέλη σωματείου, συλλόγου, συνδέσμου κλπ.), επί της ζωής και υπέρ του οποίου συνάπτεται η 
ασφάλιση και το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ομαδική ασφαλιστική κάλυψη και 
είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος. 

 
Ασφαλιστική ηλικία :  Είναι η ηλικία του Ασφαλισμένου, η πλησιέστερη στην ημερομηνία έναρξης / 
επετείου του ασφαλιστηρίου. 

 
Ασφαλιστικό Έτος: Κάθε ετήσια περίοδος, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του ασφαλιστηρίου ή από την αντίστοιχη με αυτή ημερομηνία των επομένων ετών. 

 
Ασφαλιστικός Φορέας: Είναι ο φορέας κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή/και οποιοσδήποτε 
άλλος ιδιωτικός φορέας ασφάλισης. 
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Ασφάλιστρο: Το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο Συμβαλλόμενος, έναντι του οποίου 
παρέχεται η ασφάλιση και διατηρείται σε ισχύ η παρούσα σύμβαση.  

 
Ατύχημα: Είναι το βίαιο, αιφνίδιο, εξωτερικό, τυχαίο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισμένου 
γεγονός που οδηγεί σε σωματική βλάβη. Ατύχημα δε θεωρείται το εγκεφαλικό επεισόδιο ή το 
έμφραγμα του μυοκαρδίου ή η σωματική βλάβη ως επακόλουθο αυτών. 
 
Διαγνωστικό Κέντρο: Κάθε κέντρο που ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα τη δραστηριότητα παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

 
Δικαιούχοι: Τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να εισπράξουν το ασφάλισμα  σε περίπτωση 
θανάτου του Ασφαλισμένου. Δικαιούχοι είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι του Ασφαλισμένου, εκτός αν έχει 
ορισθεί διαφορετικά στην «Αίτηση Συμμετοχής  σε Ομαδική Ασφάλιση». Σε περίπτωση 
περισσοτέρων Δικαιούχων, το ασφάλισμα επιμερίζεται κατ’ ισομοιρία, εκτός αν ο Ασφαλισμένος 
όρισε διαφορετικά. Η αλλαγή στο πρόσωπο του Δικαιούχου είναι αναφαίρετο δικαίωμα του 
Ασφαλισμένου και γίνεται μόνο με γραπτή αίτησή του προς τον Συμβαλλόμενο, ο οποίος 
υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία. 
 
Εκπιπτόμενο ποσό: Το χρηματικό ποσό, το οποίο αφαιρείται από το σύνολο των Αναγνωρισμένων 
Εξόδων, όπως ορίζεται σε κάθε παροχή και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης. 
 

Ενεργώς απασχολούμενος : Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στις μισθολογικές 
καταστάσεις του Συμβαλλομένου με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή εργάζεται με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών (σύμβαση έργου), με ενεργό υπηρεσία σε προκαθορισμένη εργασία σε 
περιοχή που έχει ορισθεί από τον Συμβαλλόμενο.  

 
Εξαρτώμενα μέλη: Θεωρούνται ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου καθώς και τα άγαμα τέκνα του, 
εφόσον : 
  Κατά την έναρξη του ασφαλιστηρίου, το ανώτατο όριο ηλικίας εισόδου είναι  : 

 για τους / τις συζύγους, το 65ο έτος.  

  για τα τέκνα από τριάντα (30) ημερών  έως και το δέκατο όγδοο (18ο) έτος ή έως το   
 εικοστό πέμπτο (25ο) έτος, εφόσον δεν εργάζονται, έχουν την σπουδαστική ιδιότητα και δεν 
υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

 
  Κατά την επέτειο του ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική τους ηλικία είναι : 

   για τους / τις συζύγους, μικρότερη ή ίση με το 70ο έτος. 

   για τα τέκνα, έως το  δέκατο όγδοο  (18ο ) έτος ή έως το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος,      
  εφόσον δεν εργάζονται, έχουν την σπουδαστική ιδιότητα και δεν υπηρετούν στις   
  Ένοπλες Δυνάμεις. 

 
Επείγον περιστατικό: Ορίζεται κάθε αναπάντεχο περιστατικό κλονισμού της κατάστασης της 
υγείας  από Ατύχημα ή Ασθένεια - γνωστή ή άγνωστη), δυνητικά επικίνδυνο για τη ζωή, που απαιτεί 
την άμεση διακομιδή σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική. Οι ενδείξεις επείγουσας εισαγωγής και παραμονής 
στο Νοσηλευτήριο ή την Κλινική καθορίζονται από τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες ανάλογα με το σύμπτωμα και την Ασθένεια. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί 
να θεωρηθεί Επείγον περιστατικό η: 

 Εισαγωγή στο Νοσηλευτήριο ή την Κλινική με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια αιματολογικών ή 
απεικονιστικών εξετάσεων για διαγνωστικούς / διερευνητικούς και μόνο λόγους, και  
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 Νοσηλεία που δεν περιλαμβάνει φαρμακευτική ή άλλη αγωγή ιατρικά αποδεκτή για την Ασθένεια 
ή το Ατύχημα που αποτέλεσε την αιτία εισαγωγής και αναγκαστικής παραμονής στο 
Νοσηλευτήριο ή την Κλινική. 

 
 
 
 
 
 
Επέτειος ασφαλιστηρίου: Η ημερομηνία κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους που ταυτίζεται με 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου. 

 
Εταιρεία : Η AXA Ασφαλιστική Α.Ε., με έδρα Μιχαλακοπούλου 48, 115 28, Αθήνα. 
 
Ηλεκτρονικά δεδομένα : Ηλεκτρονικά δεδομένα είναι στοιχεία, έννοιες και πληροφορίες που 
μετατρέπονται σε μια εύχρηστη μορφή για τις επικοινωνίες, τη διερμηνεία ή επεξεργασία με 
ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά δεδομένα επεξεργασίας ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενος εξοπλισμός 
και περιλαμβάνει προγράμματα, λογισμικό και άλλες κωδικοποιημένες εντολές για την επεξεργασία 
και τον χειρισμό δεδομένων ή τη διεύθυνση και τον χειρισμό τέτοιου εξοπλισμού. 

 
Θεραπεία: Οι απαιτούμενες ιατρικές υπηρεσίες με σκοπό την ίαση κάθε βλάβης της υγείας, οι 
οποίες είναι επιστημονικώς αναγνωρισμένες και επιβάλλονται ιατρικώς να εφαρμοστούν. 
 
Ιατρός: Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο, πληροί 
σύμφωνα με το νόμο όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και 
έχει αναγνωριστεί από τις σχετικές αρχές της χώρας στην οποία η Θεραπεία λαμβάνει χώρα ότι, 
κατέχει τα ειδικά προσόντα για παροχή ιατρικής Θεραπείας. 
Ιατρός δεν θεωρείται ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο ποδολόγος, ο ψυχολόγος, ο 
διατροφολόγος, ο διαιτολόγος, ο βελονιστής, ο ομοιοπαθητικός, ο ολιστικός καθώς και 
οποιοσδήποτε εξασκών εναλλακτικές μορφές Ιατρικής.   
 

Ιατρική Αναγκαιότητα / Ιατρικά Αναγκαίες: Είναι η κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου η 
οποία καθορίζει την τυχόν εισαγωγή και παραμονή του σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική, το χρονικό 
διάστημα αυτής και τη Θεραπεία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι οι απαραίτητες 
σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη και δεοντολογία για την κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου, 
συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας και να μη θεωρούνται αποκλειστικά και μόνο διερευνητικές. 
 

Κατάσταση Μέθης: Θεωρείται η κατάσταση στην οποία η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα ή τα 
ούρα βρίσκεται πάνω από το όριο κατά τη στιγμή του ατυχήματος ή της ασθένειας, όπως αυτό 
ορίζεται από το νόμο και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο νοσηλευτηρίου ή Κλινικής ή της 
τροχαίας (αστυνομικής αρχής) σε περίπτωση ατυχήματος.  
 
Κατηγορία Ασφαλισμένων: Είναι το σύνολο των μελών μιας ομάδας που έχουν τις ίδιες παροχές.   
 
Μόνιμος Κάτοικος Ελλάδας: Για τις ανάγκες του παρόντος θεωρείται αυτός που διαμένει μόνιμα 
και νόμιμα στην Ελλάδα και δεν βρίσκεται στο εξωτερικό περισσότερο από εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες μέσα στο Ασφαλιστικό Έτος. 
 
Νοσηλεία: Η ιατρικά επιβεβλημένη παραμονή σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική, με σκοπό τη χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής, τη διενέργεια του απαραίτητου διαγνωστικού ελέγχου και κάθε άλλης 
ιατρικής πράξης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το τρέχον πρόβλημα της υγείας που αντιμετωπίζει 
ο Ασφαλισμένος και μόνο αυτό. Οι ενδείξεις εισαγωγής και παραμονής στο Νοσηλευτήριο ή την 
Κλινική καθορίζονται από τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και τις κατευθυντήριες οδηγίες 
ανάλογα με το σύμπτωμα και την Ασθένεια. Σε καμία περίπτωση δε θεωρείται Νοσηλεία η 
παραμονή σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική: 
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 Με σκοπό τη διενέργεια αιματολογικών ή απεικονιστικών εξετάσεων για διαγνωστικούς / 
διερευνητικούς και μόνο λόγους ή με σκοπό να γίνει προγραμματισμένος έλεγχος της 
κατάστασης της υγείας (check up).  

 Όταν αυτή δεν περιλαμβάνει φαρμακευτική ή άλλη αγωγή ιατρικά αποδεκτή για την Ασθένεια ή 
το Ατύχημα που αποτέλεσε την αιτία εισαγωγής και αναγκαστικής παραμονής στο 
Νοσηλευτήριο ή την Κλινική.  

 Για ομοιοπαθητική Θεραπεία, νηστεία, δίαιτα, νευρική ανορεξία, βελονισμό ή οποιαδήποτε 
εναλλακτική ιατρική μέθοδο. 

 Για απεξάρτηση ουσιών. 

 Με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή φυσικοθεραπειών για οποιαδήποτε αιτία. 

 Ημέρα Νοσηλείας, δεν θεωρείται η ημέρα εξόδου από το Νοσηλευτήριο ή την Κλινική. 
 
Νοσηλευτήριο ή Κλιvική: Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα πoυ λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει πλήρη 
voσoκoμειακό εξοπλισμό και μόνιμο επιτελείο θεραπόντων Ιατρών και διπλωματούχων voσoκόμωv. Δε 
θεωρούνται Νοσηλευτήρια ή Κλινικές τα κέντρα αποκατάστασης, τα αναρρωτήρια για ναρκομανείς ή 
αλκοολικούς, τα ιδρύματα φροντίδας και περίθαλψης υπερηλίκων και αναπήρων, οι ψυχιατρικές 
κλινικές, οι κλινικές ψυχικής υγείας, τα κέντρα εναλλακτικής ιατρικής ή ομοιοπαθητικής ή βελονισμού και 
γενικώς τα αναπαυτήρια και φυσικοθεραπευτήρια. 
 
Περίοδος Αναμονής: Ο αριθμός των συνεχών ημερών από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης για τις 

οποίες δεν καταβάλλεται αποζημίωση βάσει του παρόντος.  

Προϋπάρχουσα Ασθένεια / Πάθηση ή Σωματική Βλάβη: Κάθε Ασθένεια, πάθηση ή σωματική 
βλάβη που αποδεικνύεται ιατρικά ότι ξεκίνησε πριν την έναρξη της παρούσας σύμβασης ή που 
αναγράφεται σε επίσημα βιβλιάρια υγείας, συνταγολόγια, εισιτήρια ή εξιτήρια Νοσηλευτηρίου και 
ιατρικές γνωματεύσεις με ημερομηνίες προγενέστερες της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης. 
 
Πρόσθετη Πράξη: Το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του Συμβαλλομένου ή της 
Εταιρείας μετά την ημερομηνία έναρξης της παρούσας σύμβασης. 
 
Συγγενές Νόσημα:  Κάθε νόσημα που καθορίζεται με τη γέννηση και δεν έχει επίκτητο χαρακτήρα 
ανεξαρτήτως με το πότε εκδηλώνεται και ανεξάρτητα εάν ήταν γνωστό ή όχι στον ασφαλισμένο. Σε 
αυτά υπάγονται όλα τα νοσήματα που έχουν γνωστή και αποδεδειγμένη κληρονομική συσχέτιση και 
οφείλονται σε χρωμοσωμιακές (γονιδιακές) ανωμαλίες ανεξάρτητα εάν ήταν γνωστές ή όχι. Στα 
συγγενή νοσήματα συγκαταλέγονται και οι παθήσεις που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και εκδηλώνονται μετά τη γέννηση. 
 
Συμβαλλόμενος/Υπόχρεος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτει την ασφάλιση με την 
Εταιρεία υπέρ των Ασφαλισμένων και υποχρεούται στην καταβολή του ασφαλίστρου. 

 
Τρομοκρατική Ενέργεια: Είναι κάθε ενέργεια μεμονωμένων ή/και οργανωμένων σε ομάδα ή/και 
συνεργαζόμενων με οργανισμούς ή κυβερνήσεις ατόμων, με ή χωρίς τη χρήση ή/και την απειλή 
χρήσης δύναμης ή βίας, που γίνεται για πολιτικούς ή/και κοινωνικούς ή/και θρησκευτικούς ή/και 
ιδεολογικούς ή/και εθνικιστικούς σκοπούς, περιλαμβάνουσα τον εκφοβισμό του κοινού ή/και 
ορισμένου κύκλου προσώπων ή/και την επιρροή σε νόμιμη Αρχή, ανεξαρτήτως από το εάν οι 
ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, 
απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης. 

 
Φάρμακα: Αποκλειστικά και μόνο εκείνα που φέρουν υδατογραφημένη ταινία (κουπόνι) και είναι 
εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον αντίστοιχο οργανισμό σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα ή φέρουν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 
Οποιαδήποτε παρασκευάσματα όπως φυτικά, ομοιοπαθητικά και βιταμίνες, δε θεωρούνται 
φάρμακα, καθώς και καλλυντικά και ειδικά σκευάσματα για τη θεραπεία δερματολογικών 
προβλημάτων. 
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Άρθρο 2: Παροχή της Ασφάλισης  

 
Η κάλυψη του παρόντος συμβολαίου ισχύει για ολόκληρο το 24ωρο και σε όλα τα μέρη του κόσμου.  
 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 3: Τι περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης 

 
Η ασφαλιστική σύμβαση απαρτίζεται από:  

 Την εντολή του Συμβαλλόμενου για έκδοση ασφαλιστηρίου. 

 Τις Αιτήσεις Συμμετοχής των Ασφαλισμένων.  

 Το ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης που φέρει την υπογραφή των νόμιμων  εκπροσώπων 
της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του Συμβαλλόμενου και των Ασφαλισμένων 
μελών, τα στοιχεία της ασφάλισης (ημερομηνίες έναρξης και λήξης, συχνότητα πληρωμής), 
του Πίνακα Παροχών (καλύψεις και όρια αυτών, Εκπιπτόμενο ποσό, Ασφάλιστρα) και τυχόν 
ειδικούς όρους που αφορούν ειδικές συμφωνίες, εξαιρέσεις και περιορισμούς που έχουν 
συμφωνηθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και στον Συμβαλλόμενο και αναγράφονται στον Πίνακα  
Παροχών. 

 Τους παρόντες όρους ασφάλισης. 

 Τα Παραρτήματα των επιμέρους παροχών. 

 Τη Δήλωση Εναντίωσης / Υπαναχώρησης. 

 Τυχόν Πρόσθετες Πράξεις. 
 
 

Άρθρο 4: Συμμετοχή στην ασφάλιση. 

 
Δικαίωμα για ασφάλιση έχει κάθε εργαζόμενος / ή μέλος ομάδας έως 65 ετών που απασχολείται 
ενεργά από τον Συμβαλλόμενο / ή έχει νόμιμη σχέση με αυτόν, με την προϋπόθεση ότι έχει 
υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία, σύμφωνα με τους 
κανόνες ασφάλισης αυτής. Είναι δυνατόν οι ασφαλιζόμενοι να ασφαλισθούν κατά κατηγορίες με 
διαφορετικές καλύψεις για την κάθε κατηγορία.  
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του 
Ασφαλισμένου σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής οποτεδήποτε σε κατηγορία με μεγαλύτερα 
ασφαλισμένα κεφάλαια.  
 
Οι παροχές Υγείας του Ασφαλισμένου μπορούν να χορηγηθούν  και στα εξαρτώμενα μέλη της 
οικογένειάς του.  
Αν οι Ασφαλισμένοι είναι λιγότεροι του 80% των αποτελούντων την κατηγορία ή τις κατηγορίες, η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους της κάλυψης, να αναπροσαρμόσει το 
ασφάλιστρο ή και να διακόψει την παρούσα ασφάλιση. 
 
Εργαζόμενοι ή μέλη ομάδας, όπως και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, τα οποία έχουν αποχωρήσει από 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκουσίως ή ακουσίως, δύναται να επανενταχθούν στο ισχύον 
πρόγραμμα ως νέα μέλη. 
 
 
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις Συμβαλλομένου 

 

Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται :  
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 Να ενημερώνει τους Ασφαλισμένους για τις παροχές και τον τρόπο χρήσης αυτών, όπως 
αναγράφονται στον πίνακα παροχών.  

 Να καταβάλλει το Ασφάλιστρο στην έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης, σύμφωνα με τη 
συχνότητα που έχει συμφωνηθεί και που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 

 Κατά τη διαδικασία της ένταξης των μελών υποχρεούται να ενημερώνει τους Ασφαλισμένους για 
τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και για οποιεσδήποτε 
τυχόν τροποποιήσεις προκύψουν στο παρόν ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης, καθώς και για 
όλες τις περιπτώσεις εξαιρέσεων. 

 Υποχρεούται να διασφαλίσει ότι, τα μέλη του παρέχουν πλήρη και ειλικρινή  στοιχεία, τα οποία 
είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου. 
 
 
 
 
 

 Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να αποστείλει στην 
Εταιρεία το πρωτότυπο έντυπο της «Αίτησης Συμμετοχής σε Ομαδική Ασφάλιση», που τυχόν είχε 
υποβάλει ο Ασφαλισμένος, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία θανάτου του. 

 Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τις  εντάξεις ή και 
αποχωρήσεις των εργαζομένων.  
 

Σε περίπτωση παράβασης οιονδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις του Συμβαλλομένου, η 
Εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή Αποζημίωσης και δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση 
σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. 
Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα ανάλογα με τη σημαντικότητα που επιφέρει η παράβαση των 
ανωτέρω υποχρεώσεων  : 

 Να μη προβεί στην καταβολή της Αποζημίωσης.  

 Να τροποποιήσει τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 Να μη προβεί στη συνέχιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την Ασφαλιστική του Επέτειο. 

 Να διακόψει άμεσα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 Να προβεί στη διαγραφή από την ασφάλιση ασφαλισμένου / μέλους. 
 
 
Άρθρο 6: Δικαιώματα Συμβαλλομένου 

 

 Δικαιώματα Εναντίωσης 
Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου συμβολαίου από την αίτηση για την 
ασφάλιση, ο Συμβαλλόμενος / Υπόχρεος στην καταβολή ασφαλίστρου έχει δικαίωμα Εναντίωσης, 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία το έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ /  
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με συστημένη επιστολή 
ταχυδρομείου, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν, του ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συμβαλλόμενος δεν παρέλαβε το ενημερωτικό έντυπο 
πληροφοριών με τις πληροφορίες που προβλέπονται κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς για 
ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς 
ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση έχει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, συμπληρώνοντας 
και αποστέλλοντας στην Εταιρεία το έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, που 
επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου, εντός δεκατεσσάρων 
(14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν, του ασφαλιστηρίου. 

 

 Δικαιώματα Υπαναχώρησης 
Ο Συμβαλλόμενος / Υπόχρεος στην καταβολή Ασφαλίστρου δικαιούται να υπαναχωρήσει από την 
παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας στην Εταιρεία με συστημένη επιστολή (ταχυδρομείου), εντός 
δεκατεσσάρων (14)  ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου το 
έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. 
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Άρθρο 7: Διάρκεια ισχύος  
 
Το παρόν ασφαλιστήριο αρχίζει από την ημερομηνία που αναγράφεται στη 2η σελίδα του 
συμβολαίου και η 00.01 π.μ θα είναι η ώρα έναρξης ισχύος για οποιαδήποτε ημερομηνία αναφέρεται 
στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης. Είναι δε αορίστου διαρκείας  και εκδίδεται για 
μια δεκαετία τουλάχιστον.  
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 8 : Τροποποίηση - Διακοπή ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
 
Προϋπόθεση για την ισχύ του, είναι η καταβολή του ασφαλίστρου στην έναρξη της περιόδου 
κάλυψης. 
Αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα οιασδήποτε τροποποίησης ή διακοπής της 
ασφαλιστικής σύμβασης, με προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία επετείου. 
Μη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών για τους όρους συνέχισης της ασφάλισης, έως και την 
επέτειο του Ασφαλιστηρίου, επιφέρει και τη λήξη της σύμβασης. 
 
Άρθρο 9: Καταγγελία της Σύμβασης 
 
Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική 
σύμβαση οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο ασφαλιστικό έτος, κατόπιν έγγραφης 
προειδοποίησης, εφόσον υφίσταται σοβαρός λόγος. 
Η καταγγελία αυτή, θα έχει αποτέλεσμα 30 ημέρες μετά την κοινοποίησή της, η οποία πρέπει να 
γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή. 
Το περιέχον τη δήλωση καταγγελίας έγγραφο, πρέπει να ταχυδρομείται ως συστημένη επιστολή με 
απόδειξη παραλαβής. 

 

Άρθρο 10: Έναρξης Ισχύος Ασφάλισης Εργαζόμενου – Μέλους 

 
Ως ημερομηνία ένταξης του Ασφαλισμένου στην ασφάλιση, ο οποίος κρίθηκε ασφαλίσιμος, όπως 
αυτό περιγράφεται στην παράγραφο « Συμμετοχή στην ασφάλιση» “ ορίζεται η μεταγενέστερη από 
τις παρακάτω ημερομηνίες: 
 
1.  Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 
2.  Η επομένη από την ημερομηνία αποδοχής από την Εταιρεία της αίτησης συμμετοχής του στην 

ασφάλιση.  
 
Τα εξαρτώμενα μέλη εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και κριθούν ασφαλίσιμα από την 
Εταιρεία, τότε ως ημερομηνία ένταξής τους στην ασφάλιση ορίζεται, η μεταγενέστερη από τις 
παρακάτω ημερομηνίες: 
1. Ημερομηνία ένταξης στην ασφάλιση του Ασφαλισμένου. 
2. Η επομένη από την ημερομηνία αποδοχής από την Εταιρεία της αίτησης συμμετοχής τους στην 

ασφάλιση. 
 

 Διακοπή Ασφάλισης Ασφαλισμένων  
Η κάλυψη ενός Ασφαλισμένου διακόπτεται αυτόματα στις εξής περιπτώσεις : 
α.  Με την παύση ισχύος του ασφαλιστηρίου (άρθρο 9 Γενικών όρων περί Καταγγελίας           
     Σύμβασης).   
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β.  Με τη λήξη της σχέσης εργασίας με τον Συμβαλλόμενο. 
     γ.  Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πρόσθετης Πράξης, βάσει της οποίας   
          διακόπτεται η ασφάλιση για την κατηγορία των εργαζομένων στην οποία ανήκει ο   
          Ασφαλισμένος. 

δ.  Από την ημερομηνία ένταξης του Ασφαλισμένου σε κατηγορία εργαζομένων που δεν δικαιούνται 
ασφάλισης, σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης. 

ε.  Όταν δεν καταβάλλεται το ασφάλιστρο για λογαριασμό του Ασφαλισμένου. 
στ. Με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (70ο έτος). 
ζ.  Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας 

από οποιαδήποτε αιτία, ως ημερομηνία διαγραφής από την ασφάλιση, θα λαμβάνεται η επόμενη 
ημέρα μετά την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.  

η.  Με τη διαγραφή του ως μέλος της ομάδας (συλλόγου, σωματείου, συνδέσμου) στην οποία ανήκε.  
θ.  Με τη συνταξιοδότησή του. 
 
 
 
 
 

 Διακοπή Ασφάλισης Εξαρτωμένων μελών Ασφαλισμένου 

α.  Με την διακοπή ασφάλισης του Ασφαλισμένου.  

β.  Με την λύση της σχέσης τους με τον Ασφαλισμένο. 
γ.  Μια ημέρα μετά την επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου του Ασφαλισμένου. 
δ. Με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.  
 
 
Άρθρο 11: Αποκλεισμός Διπλής Ασφάλισης 
 
Κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να ασφαλιστεί ταυτόχρονα : 
α. Σαν μέλος της ομάδας που δικαιούται άμεσα ασφάλισης και σαν μέλος της ομάδας που    
    δικαιούται έμμεσα ασφάλισης ως εξαρτώμενο μέλος. 
β. Σαν εξαρτώμενο μέλος δυο άμεσα ασφαλισμένων προσώπων. 
 
 

Άρθρο 12: Πληροφορίες σχετικά με το Ασφάλιστρο 

 
 Ασφάλιστρο 
Τα Ασφάλιστρα  καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες τιμολόγησης όπως 
η ηλικία, ο αριθμός των Ασφαλισμένων, ο μισθός των Ασφαλισμένων, το είδος και τα όρια των 
καλύψεων , η μεταβολή των εξόδων των υπηρεσιών υγείας που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 
ομαδικής ασφάλισης, όπως το κόστος των Νοσηλειών (το οποίο καθορίζεται ενδεικτικά από τη 
χρέωση για τιμές δωματίου, τις τιμές των Φαρμάκων και των υλικών που απαιτούνται για τη 
Νοσηλεία, τις αμοιβές Ιατρών, κ.λ.π.), το κόστος των εφαρμοζόμενων μεθόδων διάγνωσης και 
Θεραπείας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από τα Νοσηλευτήρια, η διαχρονική μεταβολή 
και το ύψος των καλυπτόμενων ποσών Αποζημίωσης, οι τυχόν νέες παροχές που προστίθενται και 
η επάρκεια των Ασφαλίστρων ώστε να είναι σε θέση η Εταιρεία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. 
Οι παράγοντες τιμολόγησης μπορεί να μεταβληθούν από την Εταιρεία κατά την επέτειο του 
ασφαλιστηρίου αφού έχει προηγουμένως ενημερωθεί ο Συμβαλλόμενος για τη μεταβολή στα 
Ασφάλιστρα, στους όρους ή στις παροχές του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  
Επίσης, αλλαγή ασφαλίστρων θα γίνεται οποτεδήποτε   τροποποιούνται οι παροχές  που 
προβλέπονται από το παρόν ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης.  
 

 Συχνότητα καταβολής και τρόπος πληρωμής του Ασφαλίστρου 
Η συχνότητα των ασφαλίστρων μπορεί να καθορισθεί είτε στο ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης 
είτε με πρόσθετη πράξη, ώστε η τμηματική καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε δόσεις να γίνεται 
εξαμηνιαίως, τριμηνιαίως ή μηνιαίως. 
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Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ή σε αρμόδια για την 
είσπραξή τους εξουσιοδοτημένα άτομα και αποδεικνύεται με έντυπη επίσημη απόδειξη 
υπογεγραμμένη από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που 
διατηρεί η Εταιρεία. 
 

     Προθεσμία Χάριτος  
Για τη καταβολή κάθε Ασφαλίστρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, παρέχεται προθεσμία χάριτος 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία οφειλής της εκάστοτε απόδειξης. Καθυστέρηση καταβολής 
δόσης Ασφαλίστρου, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία 
γίνεται με γραπτή δήλωση και αποστέλλεται στο Συμβαλλόμενο, με την οποία γνωστοποιείται ότι 
περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής Ασφαλίστρου, θα επιφέρει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από 
την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. Αποκλειστικά και μόνο η επίσημη απόδειξη 
της Εταιρείας αποτελεί εξοφλητική απόδειξη oπoιoυδήπoτε Ασφαλίστρου. 
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας χάριτος, η κάλυψη συνεχίζεται και σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει Αποζημίωση, με την προϋπόθεση ότι 
ο Συμβαλλόμενος θα καταβάλλει τα συνολικά οφειλόμενα ασφάλιστρα. 
 
 
 

     Φόροι – Επιβαρύνσεις  
Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση με το Ασφάλιστρο ή το Ασφάλισμα, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται 
με νομικές διατάξεις που θεσπισθήκαν πριν ή μετά από την έκδοση του ασφαλιστηρίου, 
επιβαρύνουν το Συμβαλλόμενο ή τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο κατά περίπτωση. 
 
 
Άρθρο 13: Κοινοποίηση Ζημιάς & Καταβολή Αποζημίωσης 
  
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, πρέπει να ειδοποιείται η Εταιρεία με γραπτή 
δήλωση μέσα σε οχτώ (8) ημέρες και να προσκομίζονται το ταχύτερο δυνατό όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς θα πρέπει να δίνονται στην Εταιρεία όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της 
επέλευσης του κινδύνου. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις με υπαιτιότητα του 
Συμβαλλομένου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της αποδεδειγμένης 
ζημιάς που θα έχει υποστεί, λόγω παράβασης της υποχρέωσης ειδοποίησης - χορήγησης 
πληροφοριών. 
  
Σε περίπτωση που κάποια ζημιά συμβεί στο εξωτερικό, τα αποδεικτικά έγγραφα / δικαιολογητικά, θα 
πρέπει να μεταφρασθούν και να προσκομισθούν στην Ελληνική Γλώσσα, η οποία μπορεί να γίνει 
είτε στη Χώρα προέλευσης, είτε στην Ελλάδα από επίσημη εξουσιοδοτημένη αρχή. 
 
Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να φέρουν τη σφραγίδα 
των Ελληνικών Προξενικών Αρχών της Χώρας προέλευσης για τη γνησιότητά τους. 
 
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση από ιατρό της Εταιρείας 
οποτεδήποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο και ειδικότερα μέσα στην περίοδο που εκκρεμεί αξίωση για 
Αποζημίωση όπως προβλέπεται από το παρόν ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης. 
 
Για το ύψος καταβολής του ασφαλίσματος λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν από 
τον Ασφαλισμένο μέσω του Συμβαλλομένου κατά τη σύναψη της Ασφάλισης (ηλικία, μισθός κλπ) 
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι, τα στοιχεία ήταν ανακριβή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
μεταβάλλει το ύψος του ασφαλίσματος ή και να το απορρίψει εντελώς. 
Αν τα στοιχεία αποδειχθούν αναληθή αφότου έχει καταβληθεί το ασφάλισμα, η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα να  ζητήσει την επιστροφή τους. 
Το ασφάλισμα το οποίο καταβάλλεται για παροχές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα 
που ο ασφαλισμένος κατέβαλλε για την νοσηλεία του ή την αποθεραπεία του. 
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Άρθρο 14: Τι δεν καλύπτει το Ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης 

 
Το ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης δεν καλύπτει: 

 Προϋπάρχουσες της ασφάλισης Ασθένειες, παθήσεις, αναπηρίες ή σωματικές βλάβες οι οποίες  
ήταν γνωστές και δεν δηλώθηκαν ή οι οποίες ήταν άγνωστες στον ασφαλισμένο.  

 Σωματικές βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε απόπειρα αυτοκτονίας ή 
αυτοτραυματισμό ανεξάρτητα από τη διανοητική ή ψυχολογική  κατάσταση του αυτόχειρα. 

 Σωματικές βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε επανάσταση, εμφύλιο ή 
εξωτερικό πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, σε διάπραξη άδικης επίθεσης σε βαθμό 
πλημμελήματος ή κακουργήματος με δικαστικά αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του Ασφαλισμένου 
και μέχρι να εξακριβωθεί ο βαθμός αυτής, σε συμμετοχή του σε στρατιωτικά γυμνάσια των 
Ενόπλων Δυνάμεων οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού, πολιτική ή στρατιωτική στάση, καθώς 
και σε συμμετοχή του σε κάθε μορφής Τρομοκρατική Ενέργεια. 

 

 Σωματικές βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε επίδραση ατομικής, 
χημικής ή βιοχημικής ενέργειας ή ραδιενέργειας. 

 Συνέπειες σχιζοφρένειας, διπολικών διαταραχών (μανιοκατάθλιψη), κατάθλιψης,    
ψυχωσικής συνδρομής, νευροφυτικών και πάσης φύσεως ψυχολογικών ή ψυχιατρικών 
διαταραχών. 

 Συνέπειες επιληψίας και  επιληπτικών κρίσεων. 

 Χρόνιο αλκοολισμό, κατάσταση μέθης, χρήση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή 
παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρμάκων ή φαρμάκων απεξάρτησης και συνέπειες αυτών. 

 AIDS ή μόλυνση από τον ιό HIV. 

 Οι εκ γενετής / συγγενείς ανωμαλίες και παθήσεις ανεξάρτητα του αν ήταν γνωστές ή όχι στον 
Ασφαλισμένο. 

 

Άρθρο 15: Αρχείο Ασφαλισμένων Προσώπων 

 

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο Ασφαλισμένων Προσώπων με τα εξής στοιχεία : 

 Όνομα Ασφαλισμένων / μελών Δικαιούχων. 

 ΑΦΜ. 

 ΑΜΚΑ. 

 Ημ/νια Γέννησης. 

 Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρεία εγκαίρως για μεταβολές των παραπάνω 
στοιχείων. 
 

Άρθρο 16: Αρμοδιότητα Δικαστηρίων και Νόμισμα 

 
Το εφαρμοστέο δίκαιο στην παρούσα σύμβαση είναι το Ελληνικό. Για κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ Συμβαλλομένου και Εταιρείας από το ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης, αρμόδια 
θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια. Κάθε χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται στο νόμισμα της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. 
 

Άρθρο 17: Όρος Περιορισμού και Εξαίρεσης από Διεθνείς Κυρώσεις 

 
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος 
ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη ούτε είναι υπεύθυνη για την πληρωμή αποζημίωσης 
στο μέτρο που η παροχή αυτής της κάλυψης ή πληρωμή αποζημίωσης θα εκθέσει την Εταιρεία σε 
κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό που επιβάλλεται από αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών ή από εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 
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Άρθρο 18: Προσωπικά δεδομένα 

 
Η Εταιρεία θα τηρεί σε αρχείο στα γραφεία της και θα επεξεργαζεται τα προσωπικά δεδομένα του 
άρθρου 2, παρ. α) και β) του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, που θα περιέλθουν στην κατοχή της κατά 
την διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση, εκτέλεση 
της συμβατικής σχέσης και συμμόρφωσής της με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις Ρυθμιστικών Αρχών. Η Εταιρεία για τους 
προαναφερόμενους σκοπούς θα διαβιβάζει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε άλλα φυσικά 
πρόσωπα της Εταιρείας, σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΑΧΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
σε συνεργαζόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε όποιον άλλο αποδέκτη απαιτείται 
εκ του νόμου. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει πληροφορίες για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για 
την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων (άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει). 

 
Προσοχή! Παράλληλα με τις παραπάνω γενικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου, υπάρχουν και 
ειδικές εξαιρέσεις ανά κάλυψη, οι οποίες αναγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα των παραρτημάτων.  
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Παράρτημα ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΖΩΗΣ 
( ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ: LIFE ) 

 
 
Τα οριζόμενα στον Πίνακα Παροχών υπερισχύουν οπωσδήποτε κάθε αντίθετης έντυπης 
διάταξης των Γενικών Όρων ή των συμπληρωματικών Παραρτημάτων του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 
 
 
Άρθρο 1: Ορισμοί 

 
Οι λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριo σχετικά με τους όρους της παρούσας 
κάλυψης έχουν το νόημα που τους δίδεται παρακάτω: 
 
 
Επιδημία : Είναι η εξάπλωση μιας μολυσματικής ασθένειας σε μια περιοχή, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και εφόσον αυτή αναγνωρίζεται ως τέτοια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές. 
 
Πανδημία : Είναι η εξάπλωση μιας μολυσματικής ασθένειας σε μια μεγάλη περιοχή, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και εφόσον αυτή αναγνωρίζεται ως τέτοια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές. 
 
 
Άρθρο 2: Αντικείμενο της Ασφάλισης  
 
Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του Ασφαλισμένου από ασθένεια ή ατύχημα κατά τη διάρκεια ισχύος 
του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η Εταιρεία θα καταβάλει στους Δικαιούχους του Ασφαλισμένου 
που έχουν οριστεί στην Αίτηση Συμμετοχής στην Ασφάλιση ή στους νόμιμους κληρονόμους κατ’ 
ισομοιρία, το ποσό της Αποζημίωσης, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα Παροχών του παρόντος 
ασφαλιστηρίου ομαδικής Ασφάλισης.  
 
 

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά  αποζημίωσης 

 

Για την καταβολή του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών : 

 
1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου. 
2. Πόρισμα Νεκροψίας / Νεκροτομής αν έχει διενεργηθεί, μαζί με το πόρισμα των τοξικολογικών 

εξετάσεων. 
3. Βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το Αρμόδιο Δικαστήριο ή τη δικαστική 

απόφαση. Δημοσίευση της Διαθήκης και βεβαίωση περί μη δημοσίευσης άλλης νεωτέρας 
διαθήκης. 

4. Κληρονομητήριο ή τα απαραίτητα έγγραφα που νομιμοποιούν τους κληρονόμους στην 
περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν έχει ορίσει Δικαιούχους στην «Αίτηση Συμμετοχής στην 
ομαδική ασφάλιση». 

5. Βεβαίωση από τo τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί δήλωσης του ασφαλίσματος. 
6. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για την καταβολή του 

ασφαλίσματος. 
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Προϋποθέσεις καταβολής Αποζημίωσης 
 

  η καταβολή του Ασφαλίστρου της περιόδου κατά την οποία επήλθε ο θάνατος.  

 Ο Ασφαλισμένος να περιλαμβάνεται στις λίστες των εν ισχύ ασφαλισμένων ατόμων κατά τη 
στιγμή του συμβάντος. 

 
Άρθρο 4: Τι δεν καλύπτει η Ασφάλιση Ζωής 
 
Επιπλέον των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 των Γενικών Όρων, ειδικά για το 
παράρτημα αυτό θα ισχύουν οι πιο κάτω εξαιρέσεις : 
 

 Οι Προϋπάρχουσες Παθήσεις που ήταν άγνωστες στον Ασφαλισμένο κατά την   
       έναρξη της ασφάλισης και τα συμπτώματα των οποίων εμφανίστηκαν.   
       δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης, καλύπτονται δώδεκα (12)      
       μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 

   Δεν καλύπτεται Θάνατος που θα προέλθει συνεπεία επιδημίας ή πανδημίας.  
 
 
Άρθρο 5: Συντρέχουσες Περιπτώσεις  
 
Κατά την περίπτωση συρροής αξιώσεων, οποίες αφορούν τον ίδιο Ασφαλισμένο για Μόνιμη 
Ανικανότητα ή Θάνατο, συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθενείας, η Εταιρεία θα καταβάλει συνολικό 
ποσό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τη μεγαλύτερη απ’ αυτές. Αν μετά την πληρωμή 
Αποζημίωσης λόγω Μόνιμης Ανικανότητας ή μέρους της, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα 
χρόνο από την ημέρα του ατυχήματος ή της εκδήλωσης της ασθένειας επέλθει θάνατος που 
καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Ομαδικής Ασφάλισης  και κατά τη διάρκεια ισχύος του, 
η Εταιρεία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ της παροχής που καταβλήθηκε λόγω Μόνιμης 
Ανικανότητας και της καταβλητέας παροχής λόγω Θανάτου.  
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Παράρτημα ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ/ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

( ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 5109 ) 
 
 
Τα οριζόμενα στον Πίνακα Παροχών υπερισχύουν οπωσδήποτε κάθε αντίθετης έντυπης 
διάταξης των Γενικών Όρων ή των συμπληρωματικών Παραρτημάτων του 
ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης.  
 
Άρθρο 1: Ορισμοί 

 
Οι λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριo σχετικά με τους όρους της παρούσας 
κάλυψης έχουν το νόημα που τους δίδεται παρακάτω: 
 
Αναγνωρισμένα Έξοδα εντός Νοσηλευτηρίου ή Κλινικής: Είναι τα ιατρικώς αναγκαία έξοδα 
Νοσοκομειακής Περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν εντός Νοσηλευτηρίου ή Κλινικής και τα οποία 
σχετίζονται με την αιτία της Νοσηλείας σύμφωνα με τους όρους, ορισμούς, τον πίνακα παροχών και 
τις διαδικασίες του ασφαλιστηρίου.  Αποδεικνύονται μόνο με πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών. 
  
Διαδοχικές Νοσηλείες 
Δύο ή περισσότερες Νοσηλείες σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική αποζημιώνονται ως μία, εάν οφείλονται 
στην ίδια αιτία ή επιπλοκές αυτής και δεν απέxουν μεταξύ τους πάνω από ενενήντα (90) ημέρες, 
είτε αυτές έχουν πραγματοποιηθεί στο ίδιο είτε σε διαφορετικό Ασφαλιστικό Έτος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι, το ασφαλιστήριο να παραμένει σε ισχύ για κάθε Νοσηλεία. Ο περιορισμός αυτός 
των ενενήντα (90) ημερών δεν εφαρμόζεται:  
 
α. στις επακόλουθες χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες που απαιτούνται για τη Θεραπεία 
κακοήθειας. 
 
β. σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων ή επιπλοκές αυτών για ορθοπεδικά θέματα συνεπεία 
του ιδίου Ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης που 
ακολουθούν τις αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις τοποθέτησης. 

 

Ειδικά υλικά: Είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων 
προκειμένου να διορθωθούν βλάβες που προέκυψαν από ατύχημα ή ασθένεια. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα εξής: Stent σε περίπτωση εμφράγματος, ειδικά μεταλλικά υλικά που 
χρησιμοποιούνται στα κατάγματα, γνωστά ως υλικά οστεοσύνθεσης, κ.λπ. 
 
Θέση Νοσηλείας: Είναι η κατηγορία δωματίου εντός Νοσηλευτηρίου που αναγράφεται στον Πίνακα 
Παροχών του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
 
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας: Ειδικά εξοπλισμένη μονάδα του Νοσηλευτηρίου, με τεχνικό και 
υποστηρικτικό εξοπλισμό, για ασθενείς, η κατάσταση της υγείας των οποίων απαιτεί αυξημένη 
φροντίδα και περιποίηση που δε μπορεί να παρασχεθεί εκτός αυτής. 
 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Ειδικά εξοπλισμένη μονάδα του Νοσηλευτηρίου για την υποδοχή 
και παροχή ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας σε ασθενείς που εισέρχονται στο Νοσηλευτήριο ή 
την Κλινική χρήζοντας άμεσης αντιμετώπισης λόγω εξαιρετικά επικίνδυνων για τη ζωή τους 
καταστάσεων. 
 
Ποσοστό Συμμετοχής: Είναι το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει ο Ασφαλισμένος,  ανά 
περίπτωση, στο σύνολο των Αναγνωρισμένων Εξόδων, σύμφωνα με τον πίνακα παροχών του 
παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλισης .  
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Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο / Κλινική: Κάθε Νοσηλευτήριο ή Κλινική το οποίο διατηρεί 
σύμβαση συνεργασίας σε ισχύ με την Εταιρεία στο οποίο έχει συμφωνηθεί να εξυπηρετούνται και 
να νοσηλεύονται τα  καλυπτόμενα από την παρούσα κάλυψη πρόσωπα, με απευθείας εξόφληση 
των καλυπτόμενων από το παρόν ασφαλιστήριο Αναγνωρισμένων Εξόδων από την Εταιρεία, 
εφόσον έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου και υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει τηρηθεί η διαδικασία αναγγελίας, όπως έχει ορισθεί στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  
 
Υγειονομικό υλικό: Είναι τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
διενεργηθούν ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: βαμβάκι, γάζες, 
φλεβοκαθετήρες, συσκευές ορών, κ.λπ.. 
 
 
Άρθρο 2: Ποιες είναι οι Παροχές της Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

 
Με βάση τις παροχές και τα Ασφάλιστρα που αναφέρονται στο παρόν ασφαλιστήριο ομαδικής 
ασφάλισης, η Εταιρεία καλύπτει με τους ακόλουθους όρους, τα έξοδα Νοσηλείας σε Νοσηλευτήριο 
ή Κλινική εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας του Ασφαλισμένου που συμπεριλαμβάνονται στην 
ασφάλιση. 
Με το παρόν αποζημιώνεται ο Ασφαλισμένος  για αναγνωρισμένα έξοδα που κρίνονται Ιατρικώς 
αναγκαία σύμφωνα με τους ορισμούς και όρους του παρόντος και που έχουν παραγγελθεί και 
παρασχεθεί από Ιατρό ή Ιατρούς, οι οποίοι κατέχουν την αντίστοιχη για το πρόβλημα της υγείας του 
Ασφαλισμένου ειδικότητα. Το ανώτατο όριο ανά Νοσηλεία ή σειρά Νοσηλειών που θεωρούνται ως 
μία σύμφωνα με τον ορισμό «Διαδοχικές Νοσηλείες» και για όλες τις Νοσηλείες συνολικά για το 
Ασφαλιστικό Έτος είναι το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου 
ομαδικής ασφάλισης. 
Όλες οι αναγνωριζόμενες νοσοκομειακές υπηρεσίες πρέπει να έχουν παρασχεθεί από το αρμόδιο 
νοσοκομειακό προσωπικό του Νοσηλευτηρίου και να αφορούν συγκεκριμένα μόνο τη Θεραπεία του 
Ατυχήματος ή της Ασθένειας, για την οποία το Ασφαλισμένο άτομο έχει εισαχθεί στο Νοσηλευτήριο 
ή την Κλινική. Οι υπηρεσίες που δεν αφορούν άμεσα τη Θεραπεία του Ατυχήματος ή της Ασθένειας 
και δεν αναφέρονται παρακάτω, δεν καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.  
Το ποσό της Αποζημίωσης που καταβάλλεται είναι το ποσοστό των Αναγνωρισμένων Εξόδων 
σύμφωνα με τους παρόντες όρους και βάσει του Πίνακα Παροχών. 
  
Αναγνωρισμένα Έξοδα  
Τα έξοδα, τα οποία αναγνωρίζονται για τον προσδιορισμό της Αποζημίωσης σύμφωνα με την 
Ιατρική Αναγκαιότητα και που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας εντός 
Νοσηλευτηρίου ή Κλινικής, συμφωνείται ότι είναι τα ακόλουθα: 
 
α. Δωμάτιο και Τροφή   
Καλύπτεται το ποσό που καταβλήθηκε για έξοδα δωματίου και τροφής σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική, 
μέχρι του ανώτατου καταβαλλόμενου ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 
ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης, καθώς και τα ποσά των εξόδων σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ή παρακολούθησης) (Μ.Ε.Θ.) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) για 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών για κάθε Νοσηλεία.  
 
β. Αμοιβές Ιατρών 

 Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας, η Εταιρεία καταβάλλει 
την αμοιβή χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου, σύμφωνα με τον ορισμό των 
λογικών και συνήθων χρεώσεων. 

 Σε περίπτωση Νοσηλείας που δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση, η Εταιρεία θα καταβάλλει την 
αμοιβή παρακολούθησης του θεράποντος Ιατρού, ειδικότητας σχετικής με την αιτία Νοσηλείας ή 
αμοιβή ιατρού διαφορετικής ειδικότητας, εφόσον αυτό κριθεί ιατρικώς αναγκαίο και σύμφωνα με 
τον ορισμό των λογικών και συνήθων χρεώσεων. 
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γ. Έξοδα Φαρμάκων και Διαγνωστικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και τα οποία 
αφορούν την αιτία εισαγωγής στο Νοσηλευτήριο ή την Κλινική 
 
δ.   Έξοδα χειρουργείου και αναισθησίας         
 
ε. Υγειονομικό και ειδικό υλικό 
 
στ. Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμου, εφόσον διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών, μετά από 
σύσταση του θεράποντος Ιατρού σύμφωνα με την Ιατρική Αναγκαιότητα και με ανώτατο όριο 
κάλυψης τις εξήντα (60) ημέρες.  
 
ζ. Χημειοθεραπείες, θεραπείες με ακτίνες Χ ή ραδιοϊσότοπα 
  
η. Έξοδα ασθενοφόρου για μεταφορά προς το Νοσηλευτήριο ή Κλινική, σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού. 
 
θ. Έξοδα για επιδέσμους, κοινούς νάρθηκες και γύψινους επιδέσμους, εξαιρουμένων των ειδικών 
στηριγμάτων (π.χ. πατερίτσες, περπατούρες, ορθοπεδικά κρεββάτια, κλπ), συσκευών 
(βηματοδότες, απινιδωτές, συσκευή οξυγόνου κλπ) και εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας. 
 
Άρθρο 3: Διαδικασία σε περίπτωση Νοσηλείας  
 
α. Νοσηλεία σε μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο / Κλινική 

Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα υποχρεούται στην εκτίμηση της απαίτησης για Αποζημίωση 
βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου Ομαδικής Ασφάλισης, αν προσκομιστούν σ’ αυτήν : 
1. οι πρωτότυπες αναλυτικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του Νοσηλευτηρίου ή της    

Κλινικής.  
2. οι πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των Ιατρών.  
3. αντίγραφο του εξιτηρίου του Νοσηλευτηρίου ή της Κλινικής.  
4. Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης πρακτικό χειρουργείου, πόρισμα ιστολογικής ή βιοψίας, 

εφόσον έχει διενεργηθεί. 
5. Αναλυτική κατάσταση των χρεώσεων του νοσηλευτηρίου ή της Κλινικής και του Φορέα (εφόσον 

έχε γίνει χρήση). 
6. Φωτοτυπίες των πορισμάτων των απεικονιστικών εξετάσεων. 
7. Σε περίπτωση ατυχήματος, αίτημα του ασφαλισμένου με αναλυτική περιγραφή του ατυχήματος. 
8. Πόρισμα προεγχειριτικού ελέγχου. 
 

Αν προηγηθεί χρήση άλλου Ασφαλιστικού Φορέα, προσκομίζονται : 
1.  αντίγραφα των τιμολογίων του Νοσηλευτηρίου ή της Κλινικής 
2.  αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των Ιατρών  
3.  αντίγραφα του εξιτηρίου του Νοσηλευτηρίου ή της Κλινικής 
4.  πρωτότυπη βεβαίωση για την οικονομική εφορία από τον Ασφαλιστικό Φορέα για το μη 

αποζημιωθέν ποσό, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί στα ποσά των παραστατικών δαπανών. 
 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιήσει με έγγραφο την Εταιρεία σχετικά με την εισαγωγή 
αυτού ή κάποιου εξαρτώμενου μέλους σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την 
ημερομηνία εισαγωγής και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο. 
Παράλειψη της γνωστοποίησης μέσα στην προθεσμία που ορίζει το παράρτημα αυτό δεν καθιστά 
ανίσχυρη οποιαδήποτε αξίωση, αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν λογικά και πρακτικά δυνατό να γίνει μια 
τέτοια γνωστοποίηση και ότι αυτή έγινε αμέσως μόλις αυτό ήταν λογικά και πρακτικά δυνατό. 
Επίσης, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία γραπτώς κάθε πληροφορία 
σχετική με τη σωματική βλάβη ή ασθένεια που προκάλεσε την εισαγωγή αυτού ή κάποιου από τα 
εξαρτώμενα μέλη για νοσηλεία σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική και να προσκομίζει με έξοδά του όλα τα 
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σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκαν αυτά 
από την Εταιρεία. 
 
 
β. Νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο / Κλινική 

Σε περίπτωση Νοσηλείας Ασφαλισμένου σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο ή Κλινική, η Εταιρεία θα 
καταβάλει τα σχετικά έξοδα απ' ευθείας στο νοσηλευτικό ίδρυμα μέχρι των ανωτάτων ορίων, που 
αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών, υπό την προϋπόθεση ότι το περιστατικό καλύπτεται 
σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης. 

Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλλει στο Νοσηλευτήριο ή την Κλινική μόνο το ποσό που αντιστοιχεί  στο 
ποσοστό συμμετοχής του, σύμφωνα με τον Πίνακα Παροχών. 

Προκειμένου να ισχύσει η απ' ευθείας εξόφληση των εξόδων, είναι απαραίτητο ο Ασφαλισμένος να 
δηλώσει κατά την είσοδό του στο Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο ή Κλινική ότι είναι Ασφαλισμένος με 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης στην ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. 

 

Επιπλέον, για να ισχύσει η απευθείας εξόφληση των εξόδων, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να 
προσκομίσει στην Εταιρεία είτε στο νόμιμο εκπρόσωπό της στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτήρια, 
οποιοδήποτε ιατρικό έγγραφο ή άλλα ιατρικά στοιχεία σχετικά με τη νοσηλεία του ζητηθούν.  

Σε περίπτωση μη δήλωσης του Ασφαλισμένου στο Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο ή Κλινική ότι, 
καλύπτεται από Ομαδικό Ασφαλιστήριο, η καταβολή της Αποζημίωσης, εφόσον γίνει ιατρικά 
αποδεκτή, θα αποδοθεί μέχρι του ποσού που ορίζουν οι Συμβάσεις της ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ με το 
εκάστοτε Νοσηλευτήριο ή Κλινική και των ορίων του πίνακα παροχών. 

Οποιαδήποτε διαφορά θα βαρύνει τον Ασφαλισμένο. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τη λίστα των Συμβεβλημένων 
Νοσηλευτηρίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και όχι μόνο στην επέτειο του 
παρόντος ασφαλιστηρίου.  

 
γ. Προϋποθέσεις καταβολής Αποζημίωσης 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της Αποζημίωσης είναι : 

 η καταβολή του Ασφαλίστρου της περιόδου που πραγματοποιήθηκε η Νοσηλεία και πριν 
επέλθει η καταγγελία του ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης για τυχόν ανεξόφλητα 
Ασφάλιστρα.  

 Ο/Η Αιτούμενος Αποζημίωση, να περιλαμβάνεται  στις λίστες των εν ισχύ  ασφαλισμένων 
ατόμων κατά τη στιγμή του συμβάντος. 
 

Η Καταβολή της Αποζημίωσης αρχίζει :        

 30 μέρες από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου ή της ημερομηνίας 
έναρξης ασφάλισης του Ασφαλισμένου για περιπτώσεις ασθενείας. 

      Από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου ασφάλισης ή της ημερομηνίας 
έναρξης ασφάλισης του Ασφαλισμένου για περιπτώσεις ατυχήματος.  

 
 
Άρθρο 4: Νοσηλεία στο εξωτερικό 
 
α. Σε περίπτωση προγραμματισμένης εισαγωγής σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική του εξωτερικού, 
υποχρέωση του Ασφαλισμένου είναι, να έχει αποδεδειγμένα ενημερώσει την Εταιρεία τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν, για την αιτία νοσηλείας, την ημερομηνία και το Νοσηλευτήριο ή την 
Κλινική στο οποίο έχει προγραμματισθεί η εισαγωγή και να συνεργαστεί με την Εταιρεία, 
ακολουθώντας τις οδηγίες που θα του δοθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κάλυψη.  
Εάν ο Ασφαλισμένος  δεν ακολουθήσει τα ανωτέρω, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλλει την 
ασφαλιστική Αποζημίωση. 
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β. Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική του εξωτερικού για αντιμετώπιση 
επείγοντος περιστατικού ο Ασφαλισμένος καλύπτεται βάσει των όρων του παρόντος 
παραρτήματος, των Γενικών όρων και του Πίνακα Παροχών. 
 
 
 
 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με έξοδά της και με Ιατρό που η ίδια ορίζει, να εξετάζει 
οποιονδήποτε καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας ή και 
με το πέρας αυτής εάν κριθεί απαραίτητο. Εάν αρνηθεί ο Ασφαλισμένος  να υποβληθεί στην 
εξέταση, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλλει την ασφαλιστική Αποζημίωση. 
 
 
Άρθρο 5: Εφαρμογή Εκπιπτόμενου ποσού και ποσοστού συμμετοχής 
  
Όταν υπάρχει Εκπιπτόμενο ποσό και ποσοστό συμμετοχής, πρώτα αφαιρείται το Εκπιπτόμενο 
ποσό από τα Αναγνωρισμένα έξοδα και στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό συμμετοχής, βάσει 
του Πίνακα Παροχών.  
 
 
Άρθρο 6:  Περίπτωση χρήσης Ασφαλιστικού Φορέα 
 
Σε περίπτωση χρήσης άλλου Ασφαλιστικού Φορέα κατά την οποία ο Ασφαλισμένος εισπράξει 
Αποζημίωση, η Εταιρεία θα  καταβάλλει στον ασφαλισμένο μόνο τα Αναγνωρισμένα Έξοδα που 
έχουν βαρύνει τον ίδιο και βάσει του Πίνακα Παροχών. 
Το ποσό που θα καταβληθεί από την Εταιρεία δε δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 
ανώτατα όρια κάλυψης που αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου και αφορά τα 
έξοδα τα οποία καλύπτονται βάσει των όρων του παρόντος παραρτήματος.  
 
 
Άρθρο 7: Τι καλύπτει η Νοσοκομειακή Περίθαλψη υπό προϋποθέσεις 

 
Καλύπτονται μετά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της ασφάλισης: 

 Προϋπάρχουσες της ασφάλισης Ασθένειες ή σωματικές βλάβες με την προϋπόθεση ότι αυτές 
δεν ήταν γνωστές στον Ασφαλισμένο κατά την έναρξη της ασφάλισης και τα συμπτώματα των 
οποίων εμφανίστηκαν δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης.  

 Θεραπεία ή εγχείρηση για αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις, θυρεοειδή, χολή, κιρσούς, 
μηνίσκο, ρήξη συνδέσμων γόνατος, ραγάδα δακτυλίου, διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα, 
αιμορροΐδες, κύστη κόκκυγος, περιεδρικό απόστημα και τυχόν επιπλοκές τους.  

 Θεραπείες ή Νοσηλείες για παθήσεις μήτρας και εξαρτημάτων (ωοθήκες,    
      σάλπιγγες). 

 Γυναικολογικές επεμβάσεις και υστεροσκοπήσεις με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν 
ευρήματα από ιστολογική εξέταση που δικαιολογούν την αναφερόμενη συμπτωματολογία. 
Απλές υστεροσκοπήσεις και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις δε θα αποζημιώνονται χωρίς να 
έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος που να δικαιολογεί τη διενέργεια της 
επέμβασης. 

 Καταρράκτης, με την προϋπόθεση ότι, αν ο ασφαλισμένος είναι μικρότερος των 55 ετών θα 
εξετάζεται πριν την επέμβαση από ιατρό της Εταιρείας. 

 Καλύπτεται η χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, εφόσον οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο σε ατύχημα και υπό την προϋπόθεση ότι, ο ασφαλισμένος έχει 
παραμείνει στην παρούσα ασφάλιση για έξι ( 6 ) τουλάχιστον μήνες πριν το συμβάν του 
ατυχήματος. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του ατυχήματος, φέρει ο 
Ασφαλισμένος. 
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Καλύπτονται μετά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της ασφάλισης : 
 

 Ρευματικές και εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, κήλη δίσκων, και 
επιπλοκές τους. 

 Παθήσεις ρινός και ειδικότερα αυτές του ρινικού διαφράγματος, ρινικούς πολύποδες, 
υπερτροφία ρινικών κογχών και σύνδρομο  υπνικής  άπνοιας που οφείλεται στις παραπάνω 
παθήσεις, μελέτη ύπνου. 

 Στην περίπτωση της διαφραγματοκήλης καλύπτονται τα έξοδα χειρουργικής αποκατάστασης, 
μόνο στην περίπτωση που θα υπάρχει προγενέστερος έλεγχος – ο οποίος έχει γίνει 
τουλάχιστον 3 μήνες πριν την επέμβαση - με γαστροσκόπηση που να αποδεικνύει το 
πρόβλημα. 

 Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, αλλά σε καμία περίπτωση αν είναι μετεγχειρητικές από 
επέμβαση που είχε προηγηθεί της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της ασφάλισης. Ειδικότερα 
για τα βρέφη οι κήλες καλύπτονται μετά τη συμπλήρωση του τέταρτου (4ου) έτους της ηλικίας 
τους.  

 

 
Άρθρο 8: Τι δεν καλύπτει η Νοσοκομειακή Περίθαλψη 

 
Επιπλέον των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 των Γενικών Όρων, ειδικά για το 
παράρτημα αυτό θα ισχύουν οι πιο κάτω εξαιρέσεις : 
 

 Επεμβάσεις συνεπεία διαθλαστικών ανωμαλιών (υπερμετρωπία, μυωπία, πρεσβυωπία, 
αστιγματισμός). 

 Αλλεργικά tests. 

 Πάσης φύσεως θεραπείες, ελέγχους ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της 
στειρότητας ή της γονιμότητας καθώς και ο προγεννητικός έλεγχος.  

 Επιπλοκές Κύησης (φυσιολογική ή εξωμήτριος), τοκετός, επεμβάσεις σχετικές με αυτά και οι 
επιπλοκές τους.  

 Ανοσοθεραπεία. 

 Οδοντιατρική Θεραπεία ή χειρουργική και επιπλοκές της, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε ασθένειας στοματικής  κοιλότητας που έχει σχέση με τα δόντια ή και τα ούλα, 
εκτός εάν αυτή είναι συνεπεία Ατυχήματος. 

 Εργαστηριακές, ακτινολογικές ή άλλες εξετάσεις στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου 
(check-up). 

 Επιληψία, επιληπτικές κρίσεις και συνέπειες αυτών, καθώς και οι θεραπείες τους 
(χειρουργικές ή μη), διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές. 

 Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής αισθητικού τύπου, εκτός εάν αφορούν αποκατάσταση 
σοβαρής δυσμορφίας ή σωματικής βλάβης συνεπεία Ατυχήματος και θα αποδεικνύονται με 
ακτινογραφίες και ιατρικά πορίσματα ή αισθητική επέμβαση σε περίπτωση αποκατάστασης 
μετά από επέμβαση θεραπείας κακοηθειών, καθώς και η προληπτική μαστεκτομή και 
αποκατάσταση μαστού επί εδάφους κακοήθειας του άλλου μαστού. 

 Αφαίρεση θηλωμάτων ή σπίλων για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί ιστολογική εξέταση. 
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 Νοσογόνος παχυσαρκία, πάσης φύσεως έξοδα που αφορούν ιατρικούς χειρισμούς ή 
μεθόδους (χειρουργικές επεμβάσεις) με στόχο την απώλεια σωματικού βάρους, ανεξάρτητα 
αν αυτοί πραγματοποιούνται για αισθητικούς ή ιατρικούς λόγους και επιπλοκές αυτών. 

 Νοσηλείες από Ατυχήματα ή Ασθένειες που οφείλονται άμεσα στην ενασχόληση με τα 
παρακάτω επαγγέλματα: ανθρακωρύχος, δύτης, λατόμος, πυροτεχνουργός. 

 Νοσηλείες συνεπεία συμμετοχή  σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας με 
μηχανοκίνητα μέσα. 

 Νοσηλεία για Θεραπεία τραυματισμών που προκαλούνται από την επαγγελματική συμμετοχή  
σε αθλήματα. 

  Νοσηλεία για Θεραπεία τραυματισμών που προκαλούνται από άλματα σε κενό,   
 ελεγχόμενες πτώσεις σε γκρεμό, πτήση με αεροσκάφος χωρίς άδεια ή ως   
 μαθητευόμενος, πολεμικές τέχνες, ελεύθερη αναρρίχηση, ορειβασία με ή χωρίς  
 σχοινιά, καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο από δέκα (10) μέτρα, πεζοπορία σε ύψος  
 μεγαλύτερο από 2.500 μέτρα, μπάντζι τζάμπινγκ, κανό, αετό βουνού, αλεξίπτωτο   
 πλαγιάς, αεροπτερισμό, ρίψεις με αλεξίπτωτο, κατακόρυφη κατάβαση σε σπήλαια,  
 σκι εκτός πίστας ή οποιοδήποτε άλλο χειμερινό άθλημα που εκτελείται εκτός πίστας.  

  Αγορά και τοποθέτηση Τεχνητών μελών / οργάνων, ειδικά στηρίγματα, συσκευές και 
εξοπλισμός (ειδικοί νάρθηκες, κηδεμόνες, επιδέσμους, ζώνες ).  

  Αγορά γυαλιών οράσεως και ακουστικών βαρηκοΐας. 

  Νοσηλεία για ανάρρωση, απεξάρτηση, ιατρική επίβλεψη και ανάπαυση. 
 
 
Άρθρο 9: Κοινοποίηση Ζημιάς & Καταβολή Αποζημίωσης 
 
Προκειμένου να καταβληθεί το ασφάλισμα, ο Ασφαλισμένος  οφείλει να παρέχει στην Εταιρεία 
εγγράφως κάθε πληροφορία σχετική με τη σωματική βλάβη ή Ασθένεια που προκάλεσε την 
εισαγωγή για Νοσηλεία σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική και την έγγραφη συγκατάθεσή του 
Ασφαλισμένου για την εκ μέρους του Νοσηλευτηρίου ή Κλινικής παροχή στην Εταιρεία των 
σχετικών με τη Νοσηλεία πληροφοριών. Επιπλέον ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει 
στην Εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
νοσηλεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με έξοδά της και με Ιατρό που η ίδια ορίζει, να εξετάζει 
οποιονδήποτε καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας ή και 
με το πέρας αυτής εάν κριθεί απαραίτητο. Εάν αρνηθεί ο Ασφαλισμένος  να υποβληθεί στην 
εξέταση, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλλει την ασφαλιστική Αποζημίωση. 
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Παράρτημα ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ/ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

(ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 5106) 
 
 
Τα οριζόμενα στον Πίνακα Παροχών υπερισχύουν οπωσδήποτε κάθε αντίθετης έντυπης 
διάταξης των Γενικών Όρων ή των συμπληρωματικών Παραρτημάτων του 
ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης.  
 

 
Άρθρο 1: Ορισμοί 

 
Οι λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριo σχετικά με τους όρους της παρούσας 
κάλυψης έχουν το νόημα που τους δίδεται παρακάτω: 
 
Διαδοχικές Νοσηλείες 
Δύο ή περισσότερες Νοσηλείες σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική αποζημιώνονται ως μία, εάν οφείλονται 
στην ίδια αιτία ή επιπλοκές αυτής και δεν απέxουν μεταξύ τους πάνω από ενενήντα (90) ημέρες, 
είτε αυτές έχουν πραγματοποιηθεί στο ίδιο είτε σε διαφορετικό Ασφαλιστικό Έτος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι, το ασφαλιστήριο να παραμένει σε ισχύ για κάθε Νοσηλεία. Ο περιορισμός αυτός 
των ενενήντα (90) ημερών δεν εφαρμόζεται:  
 
α. στις επακόλουθες χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες που απαιτούνται για τη Θεραπεία 
κακοήθειας.  
 
β. σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων ή επιπλοκές αυτών για ορθοπεδικά θέματα συνεπεία 
του ιδίου Ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης που 
ακολουθούν τις αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις τοποθέτησης. 

Δημόσιο Νοσηλευτήριο / Κλινική : νοείται ταυτοτικά οποιαδήποτε υγειονομική μονάδα  
(νοσηλευτήριο ή υγειονομικό κέντρο),  η οποία χρησιμοποιείται για την είσοδο και παραμονή 
ασθενών για σκοπούς παροχής υπηρεσιών υγείας ή νοσηλείας, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από 
το κράτος ή από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή άλλη αρχή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 

 
Άρθρο 2: Ποιες είναι οι Παροχές του Επιδόματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

 
Εάν εξ αιτίας  ατυχήματος ή ασθένειας, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ισχύος του 
παραρτήματος αυτού, ο Ασφαλισμένος εισαχθεί σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική σαν εσωτερικός 
ασθενής, η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε ημέρα παραμονής στο Νοσηλευτήριο ή 
την Κλινική το ημερήσιο επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης που αναφέρεται στον Πίνακα 
Παροχών του παρόντος ασφαλιστηρίου.  
Το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα εισαγωγής στο Νοσηλευτήριο ή την Κλινική και για 
όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, με ανώτατο όριο ημερών νοσηλείας αυτό που αναφέρεται στον 
Πίνακα Παροχών. 

 
Η παροχή του παραρτήματος αυτού καταβάλλεται από την Εταιρεία πέρα από κάθε άλλη παροχή, 
που καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό ( ανεξάρτητα από τα έξοδα που έχουν 
πραγματοποιηθεί ). 
 
  
Δύο ή περισσότερες νοσηλείες σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική θεωρούνται σαν μια νοσηλεία αν 
οφείλονται στην ίδια αιτία ή επιπλοκές αυτής και δεν απέχουν μεταξύ τους πάνω από ενενήντα (90) 
ημέρες είτε αυτές έχουν πραγματοποιηθεί στο ίδιο είτε σε διαφορετικό Ασφαλιστικό Έτος. 
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Άρθρο 3: Δικαιολογητικά Αποζημίωσης  

 
 Το εξιτήριο του Νοσηλευτηρίου ή της Κλινικής και τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, 

όπου θα αναγράφεται ξεκάθαρα και ευκρινώς η αιτία εισαγωγής στο Νοσηλευτήριο ή την 
Κλινική.  

 Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για την καταβολή της 
Αποζημίωσης. 

 

 
Προϋποθέσεις καταβολής Αποζημίωσης 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της Αποζημίωσης είναι : 

 η καταβολή του Ασφαλίστρου της περιόδου που πραγματοποιήθηκε η Νοσηλεία και πριν 
επέλθει η καταγγελία του ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης για τυχόν ανεξόφλητα 
Ασφάλιστρα.  

 Ο/Η Αιτούμενος/η Αποζημίωση να περιλαμβάνεται στις λίστες των εν ισχύ  ασφαλισμένων 
ατόμων κατά τη στιγμή του συμβάντος. 
 

Η Καταβολή Αποζημίωσης αρχίζει :            

 30 μέρες από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου ή της ημερομηνίας 
έναρξης ασφάλισης του Ασφαλισμένου για περιπτώσεις ασθενείας 

      Από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου ή της ημερομηνίας έναρξης 
ασφάλισης του Ασφαλισμένου για περιπτώσεις ατυχήματος.  

 
 

Άρθρο 4: Τι καλύπτει το Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης υπό προϋποθέσεις 

 
Καλύπτονται μετά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της ασφάλισης: 
 

  Προϋπάρχουσες της ασφάλισης Ασθένειες ή σωματικές βλάβες με την προϋπόθεση ότι αυτές 
δεν ήταν γνωστές στον Ασφαλισμένο κατά την έναρξη της ασφάλισης και τα συμπτώματα 
των οποίων εμφανίστηκαν δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης.  

  Θεραπεία ή εγχείρηση για αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις, θυρεοειδή, χολή, 
κιρσούς, μηνίσκο, ρήξη συνδέσμων γόνατος, ραγάδα δακτυλίου, διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα, 
αιμορροΐδες, κύστη κόκκυγος, περιεδρικό απόστημα και τυχόν επιπλοκές τους.  

 Θεραπείες ή Νοσηλείες για παθήσεις μήτρας και εξαρτημάτων (ωοθήκες, σάλπιγγες). 

 Γυναικολογικές επεμβάσεις και υστεροσκοπήσεις με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν 
ευρήματα από ιστολογική εξέταση που δικαιολογούν την αναφερόμενη συμπτωματολογία. 
Απλές υστεροσκοπήσεις και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις δε θα αποζημιώνονται χωρίς να 
έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος που να δικαιολογεί τη διενέργεια της 
επέμβασης. 

 Καταρράκτης, με την προϋπόθεση ότι, αν ο ασφαλισμένος είναι μικρότερος των 55 ετών θα 
εξετάζεται πριν την επέμβαση από ιατρό της Εταιρείας. 

 Καλύπτεται η χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, εφόσον οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο σε ατύχημα και υπό την προϋπόθεση ότι, ο ασφαλισμένος έχει 
παραμείνει στην παρούσα ασφάλιση για έξι ( 6 ) τουλάχιστον μήνες πριν το συμβάν του 
ατυχήματος. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του ατυχήματος, φέρει ο 
Ασφαλισμένος. 
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Καλύπτονται μετά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της ασφάλισης : 
 

 Ρευματικές και εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, κήλη δίσκων, και 
επιπλοκές τους. 

 Παθήσεις ρινός και ειδικότερα αυτές του ρινικού διαφράγματος, ρινικούς πολύποδες, 
υπερτροφία ρινικών κογχών και σύνδρομο  υπνικής  άπνοιας που οφείλεται στις παραπάνω 
παθήσεις. 

 Στην περίπτωση της διαφραγματοκήλης καλύπτουμε τα έξοδα χειρουργικής αποκατάστασης, 
μόνο στην περίπτωση που θα υπάρχει προγενέστερος έλεγχος με γαστροσκόπηση που να 
αποδεικνύει το πρόβλημα. 

 Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, αλλά σε καμία περίπτωση αν είναι μετεγχειρητικές από 
επέμβαση που είχε προηγηθεί της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της ασφάλισης. Ειδικότερα 
για τα βρέφη οι κήλες καλύπτονται μετά τη συμπλήρωση του τέταρτου (4ου) έτους της ηλικίας 
τους.  

 
 
Άρθρο 5: Τι δεν καλύπτει το Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

 
Επιπλέον των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 των Γενικών Όρων, ειδικά για το 
παράρτημα αυτό θα ισχύουν οι πιο κάτω εξαιρέσεις : 

 

    Επεμβάσεις συνεπεία διαθλαστικών ανωμαλιών (υπερμετρωπία,   μυωπία,    
     πρεσβυωπία, αστιγματισμός). 

 Αλλεργικά tests . 

 Πάσης φύσεως θεραπείες, ελέγχους ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της 
στειρότητας ή της γονιμότητας καθώς και ο προγεννητικός έλεγχος.  

 Επιπλοκές Κύησης (φυσιολογική ή εξωμήτριος), τοκετός, επεμβάσεις σχετικές με αυτά και οι 
επιπλοκές τους.  

 Ανοσοθεραπεία. 

 Οδοντιατρική Θεραπεία ή χειρουργική και επιπλοκές της συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε ασθένειας στοματικής  κοιλότητας που έχει σχέση με τα δόντια ή και τα ούλα ),  
εκτός εάν αυτή είναι συνεπεία Ατυχήματος. 

 Εργαστηριακές, ακτινολογικές ή άλλες εξετάσεις στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου 
(check-up), διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν την σταδιοποίηση κακοήθειας.   

 Επιληψία, επιληπτικές κρίσεις και συνέπειες αυτών, καθώς και οι θεραπείες τους 
(χειρουργικές ή μη), διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές. 

 Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής αισθητικού τύπου, εκτός εάν αφορούν αποκατάσταση 
σοβαρής δυσμορφίας ή σωματικής βλάβης συνεπεία Ατυχήματος και θα αποδεικνύονται με 
ακτινογραφίες και ιατρικά πορίσματα ή αισθητική επέμβαση σε περίπτωση αποκατάστασης 
μετά από επέμβαση θεραπείας κακοηθειών, καθώς και η προληπτική μαστεκτομή και 
αποκατάσταση μαστού επί εδάφους κακοήθειας του άλλου μαστού. 

 Αφαίρεση θηλωμάτων ή σπίλων για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί ιστολογική εξέταση. 

 Χαρτογράφηση σπίλων. 

 Αγορά γυαλιών οράσεως και ακουστικών βαρηκοϊας. 

 Νοσογόνος παχυσαρκία, πάσης φύσεως έξοδα που αφορούν ιατρικούς χειρισμούς ή 
μεθόδους (χειρουργικές επεμβάσεις) με στόχο την απώλεια σωματικού βάρους, ανεξάρτητα 
αν αυτοί πραγματοποιούνται για αισθητικούς ή ιατρικούς λόγους και επιπλοκές αυτών. 
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 Νοσηλείες από Ατυχήματα ή Ασθένειες που οφείλονται άμεσα στην ενασχόληση με τα 
παρακάτω επαγγέλματα: ανθρακωρύχος, δύτης, λατόμος, πυροτεχνουργός. 

 Νοσηλείες συνεπεία συμμετοχή  σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας με 
μηχανοκίνητα μέσα. 

 
 
 

 Νοσηλεία για Θεραπεία τραυματισμών που προκαλούνται από την επαγγελματική συμμετοχή  
σε αθλήματα. 

 Νοσηλεία για Θεραπεία τραυματισμών που προκαλούνται από άλματα σε κενό, ελεγχόμενες 
πτώσεις σε γκρεμό, πτήση με αεροσκάφος χωρίς άδεια ή ως μαθητευόμενος, πολεμικές 
τέχνες, ελεύθερη αναρρίχηση, ορειβασία με ή χωρίς σχοινιά, καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο 
από δέκα (10) μέτρα, πεζοπορία σε ύψος μεγαλύτερο από 2.500 μέτρα, μπάντζι τζάμπινγκ, 
κανό, αετό βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, αεροπτερισμό, ρίψεις με αλεξίπτωτο, κατακόρυφη 
κατάβαση σε σπήλαια, σκι εκτός πίστας ή οποιοδήποτε άλλο χειμερινό άθλημα που εκτελείται 
εκτός πίστας.  

 Τοποθέτηση Τεχνητών μελών / οργάνων, ειδικά στηρίγματα, συσκευές και εξοπλισμός.  

 Νοσηλεία για ανάρρωση, απεξάρτηση, ιατρική επίβλεψη και ανάπαυση. 

 

 
Άρθρο 9: Κοινοποίηση Ζημιάς & Καταβολή Αποζημίωσης 
 
Προκειμένου να καταβληθεί το ασφάλισμα, ο Ασφαλισμένος  οφείλει να παρέχει στην Εταιρεία 
εγγράφως κάθε πληροφορία σχετική με τη σωματική βλάβη που προκάλεσε την εισαγωγή για 
Νοσηλεία σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική και την έγγραφη συγκατάθεσή του Ασφαλισμένου για την εκ 
μέρους του Νοσηλευτηρίου ή Κλινικής παροχή στην Εταιρεία των σχετικών με τη Νοσηλεία 
πληροφοριών. Επιπλέον ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά εντός του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η νοσηλεία. Η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα, με έξοδά της και με Ιατρό που η ίδια ορίζει, να εξετάζει οποιονδήποτε καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας ή και με το πέρας αυτής εάν κριθεί 
απαραίτητο. Εάν αρνηθεί ο Ασφαλισμένος  να υποβληθεί στην εξέταση, η Εταιρεία δεν 
υποχρεούται να καταβάλλει την ασφαλιστική Αποζημίωση. 
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Παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
 ( ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 5120 ) 

 
 
Τα οριζόμενα στον Πίνακα Παροχών υπερισχύουν οπωσδήποτε κάθε αντίθετης έντυπης 
διάταξης των Γενικών Όρων ή των συμπληρωματικών Παραρτημάτων του 
ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης.  
 
Άρθρο 1: Ορισμοί 

 
Οι λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχετικά με τους όρους της 
παρούσας κάλυψης έχουν το νόημα που τους δίδεται παρακάτω: 
 
Διαδοχικές Νοσηλείες 
Δύο ή περισσότερες Νοσηλείες σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική αποζημιώνονται ως μία, εάν οφείλονται 
στην ίδια αιτία ή επιπλοκές αυτής και δεν απέxουν μεταξύ τους πάνω από ενενήντα (90) ημέρες, 
είτε αυτές έχουν πραγματοποιηθεί στο ίδιο είτε σε διαφορετικό Ασφαλιστικό Έτος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι, το ασφαλιστήριο να παραμένει σε ισχύ για κάθε Νοσηλεία.  
Ο περιορισμός των ενενήντα (90) ημερών δεν εφαρμόζεται:  
 

 σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων ή επιπλοκές αυτών για ορθοπεδικά θέματα συνεπεία 
του ιδίου Ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης που 
ακολουθούν τις αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις τοποθέτησης. 

 
Σε αντίθεση των πιο πάνω οριζομένων θεωρείται νέα περίπτωση η κατ΄ ακολουθία της αρχικής 
χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιείται για την αφαίρεση ειδικών υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική χειρουργική επέμβαση (παθολογικά, νευροχειρουργικά, 
ουρολογικά, ορθοπεδικά, κ.λπ.), ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε. 
 
Δημόσιο Νοσηλευτήριο: νοείται ταυτοτικά οποιαδήποτε υγειονομική μονάδα (νοσηλευτήριο ή 
υγειονομικό κέντρο),  η οποία χρησιμοποιείται για την είσοδο και παραμονή ασθενών για σκοπούς 
παροχής υπηρεσιών υγείας ή νοσηλείας, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από το κράτος ή από 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή άλλη αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Ειδικό υλικό: Είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων 
προκειμένου να διορθωθούν βλάβες που προέκυψαν από κάποιο ατύχημα ή ασθένεια, π.χ. stent σε 
περίπτωση εμφράγματος, ειδικά μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα κατάγματα, γνωστά ως 
υλικά οστεοσύνθεσης, κ.λπ. 
 
Πίνακας Ποσοστών / Βαρύτητας Χειρουργικών Επεμβάσεων: νοείται ο αναγραφόμενος στο 
παρόν προσάρτημα πίνακας, βάσει του οποίου καθορίζεται το ποσοστό, επί του ανώτατου ορίου 
που αναγράφεται στον πίνακα παροχών.  
Το ποσοστό θα εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης, όπως αυτή 
ορίζεται στον Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικών Επεμβάσεων. 
 
Ο Πίνακας Βαρύτητας Χειρουργικών Επεμβάσεων, θα ενημερώνεται σύμφωνα με την κάθε φορά 
πρόοδο της τεχνολογίας και της Ιατρικής Επιστήμης από την Εταιρεία. 
 
Υγειονομικό υλικό: Είναι τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
διενεργηθούν ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: βαμβάκι, γάζες, 
φλεβοκαθετήρες, συσκευές ορών, κ.λπ.. 
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Άρθρο 2: Ποιες είναι οι Παροχές του Χειρουργικού Επιδόματος  

 
Με βάση τις παροχές και τα Ασφάλιστρα που αναφέρονται στο παρόν ασφαλιστήριο ομαδικής 
ασφάλισης, η Εταιρεία καλύπτει την καταβολή Χειρουργικού Επιδόματος σε περίπτωση που το 
καλυπτόμενο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια της ισχύος του παραρτήματος αυτού, εισαχθεί από 
ασθένεια ή ατύχημα σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο ή Ιδιωτική Κλινική σαν εσωτερικός ασθενής και 
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από χειρούργο ιατρό. 
Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει κατά περίπτωση, επίδομα ίσο με το ποσό που υπολογίζεται 
από το ποσοστό που καθορίζεται  (για κάθε επέμβαση) στον πίνακα ποσοστών, του πίνακα 
βαρύτητας καθώς και του πίνακα παροχών του παρόντος παραρτήματος. 
 
Όταν η χειρουργική επέμβαση δεν αναγράφεται στον σχετικό πίνακα, τότε αυτή, θα 
κατηγοριοποιείται και θα καταβάλλεται ποσό που να αντιστοιχεί σε χειρουργική επέμβαση 
παρόμοιας βαρύτητας και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα όρια στον πίνακα παροχών. 
 
Η Αποζημίωση θα καταβάλλεται ανεξάρτητα: 

 από το ύψος των – μη προσκομισθέντων- δαπανών νοσηλείας  

 Η παροχή του παραρτήματος αυτού καταβάλλεται από την Εταιρεία πέρα από κάθε άλλη 
παροχή, που καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό ( ανεξάρτητα από τα έξοδα που 
έχουν πραγματοποιηθεί ). 

 
 
α. Πίνακας ποσοστών χειρουργικών επεμβάσεων  

 
Είδος Επέμβασης  Ποσοστό 

Ειδική  100% 

Εξαιρετικά Βαριά  70% 

Βαριά  50% 

Μεγάλη  33% 

Μεσαία 20% 

Μικρή 10% 

Πολύ Μικρή 5% 

 
 
β. Ειδικές Περιπτώσεις για την κάλυψη του Χειρουργικού Επιδόματος: 
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα περισσότερες 
από μια χειρουργικές επεμβάσεις, τότε η Εταιρεία θα καταβάλλει : 
 

 το 100% για την πρώτη σε βαρύτητα επέμβαση,  
 
 
Άρθρο 3 : Δικαιολογητικά Αποζημίωσης  
 
Φωτοτυπία από το εξιτήριο του Νοσηλευτηρίου ή της Κλινικής, το πρακτικό του χειρουργείου καθώς 
και τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. 
 
Προϋποθέσεις καταβολής Αποζημίωσης 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της Αποζημίωσης είναι : 

 η καταβολή του Ασφαλίστρου της αντίστοιχης περιόδου και πριν επέλθει η καταγγελία του 
ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης για τυχόν ανεξόφλητα Ασφάλιστρα.  

 Ο/Η Αιτούμενος/η Αποζημίωση να περιλαμβάνεται στις λίστες των εν ισχύ   
ασφαλισμένων ατόμων κατά τη στιγμή του συμβάντος. 
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Η Καταβολή Αποζημίωσης αρχίζει :            

 30 μέρες από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου ή της ημερομηνίας 
έναρξης ασφάλισης του Ασφαλισμένου για περιπτώσεις ασθενείας. 

 Από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου ή της ημερομηνίας έναρξης της 
ασφάλισης του Ασφαλισμένου για περιπτώσεις ατυχήματος.  

 

 
Άρθρο 4: Νοσηλεία στο εξωτερικό 
 
α. Σε περίπτωση προγραμματισμένης εισαγωγής σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική του εξωτερικού, 
υποχρέωση του Ασφαλισμένου είναι να έχει, αποδεδειγμένα ενημερώσει την Εταιρεία τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν, για την αιτία νοσηλείας, την ημερομηνία και το Νοσηλευτήριο ή την 
Κλινική στο οποίο έχει προγραμματισθεί η εισαγωγή και να συνεργαστεί με την Εταιρεία, 
ακολουθώντας τις οδηγίες που θα του δοθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κάλυψη.  
Εάν ο Ασφαλισμένος  δεν ακολουθήσει τα ανωτέρω η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης για 
καταβολή Αποζημίωσης. 
 
β. Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική του εξωτερικού για αντιμετώπιση 
επείγοντος περιστατικού ο Ασφαλισμένος καλύπτεται βάσει των όρων του παρόντος 
παραρτήματος, των Γενικών όρων και του Πίνακα Παροχών. 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τον ασφαλισμένο, προτού προβεί σε αναγνώριση της 
Αποζημίωσης. 
 
 
Άρθρο 5 : Τι καλύπτει το Χειρουργικό Επίδομα υπό προϋποθέσεις 

 
Καλύπτονται μετά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
ασφάλισης: 

     Προϋπάρχουσες της ασφάλισης Ασθένειες ή σωματικές βλάβες με την προϋπόθεση ότι 
αυτές δεν ήταν γνωστές στον Ασφαλισμένο κατά την έναρξη της ασφάλισης και τα 
συμπτώματα των οποίων εμφανίστηκαν δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης, 
εκτός εάν δηλώθηκαν και ρητά τις έχει αποδεχθεί η Εταιρεία.  

   Εγχείρηση για αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις, θυρεοειδή, χολή, κιρσούς,    
 μηνίσκο, ρήξη συνδέσμων γόνατος, ραγάδα δακτυλίου, διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα,   
 αιμορροΐδες, κύστη κόκκυγος, περιεδρικό απόστημα και τυχόν επιπλοκές τους.  

   Χειρουργικές επεμβάσεις για παθήσεις μήτρας και εξαρτημάτων (ωοθήκες,    
 σάλπιγγες). 

   Γυναικολογικές επεμβάσεις και υστεροσκοπήσεις με την προϋπόθεση ότι    
 προκύπτουν ευρήματα από ιστολογική εξέταση που δικαιολογούν την αναφερόμενη  
 συμπτωματολογία. Απλές υστεροσκοπήσεις και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις δε θα  
 αποζημιώνονται χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος που να  
 δικαιολογεί τη διενέργεια της επέμβασης. 

   Καταρράκτης, με την προϋπόθεση ότι, εάν ο ασφαλισμένος είναι μικρότερος των 50    
 ετών θα εξετάζεται, πριν την επέμβαση, από ιατρό της Εταιρείας. Σε διαφορετική   
 περίπτωση η Εταιρεία δεν καταβάλει Αποζημίωση. 

   Καλύπτεται η χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, εφόσον   
 οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ατύχημα και υπό την προϋπόθεση ότι, ο  
 ασφαλισμένος έχει παραμείνει στην παρούσα ασφάλιση για έξι ( 6 ) τουλάχιστον  
 μήνες πριν το συμβάν του ατυχήματος. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης   
 του ατυχήματος, φέρει ο Ασφαλισμένος. 
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Καλύπτονται μετά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος   
ασφάλισης ή την ημερομηνία ισχύος της επαναφοράς: 
 

  Παθήσεις ρινός και ειδικότερα αυτές του ρινικού διαφράγματος, ρινικούς πολύποδες, 
υπερτροφία ρινικών κογχών και σύνδρομο υπνικής  άπνοιας που οφείλεται αποδεδειγμένα 
στις παραπάνω παθήσεις. 

  Στην περίπτωση της διαφραγματοκήλης καλύπτουμε τα έξοδα χειρουργικής αποκατάστασης, 
μόνο στην περίπτωση που θα υπάρχει προγενέστερος έλεγχος με γαστροσκόπηση που να 
αποδεικνύει το πρόβλημα. 

  Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, αλλά σε καμία περίπτωση αν είναι μετεγχειρητικές από 
επέμβαση που είχε προηγηθεί της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της ασφάλισης. Ειδικότερα 
για τα βρέφη οι κήλες καλύπτονται μετά τη συμπλήρωση του τέταρτου (4ου) έτους της 
ηλικίας τους.  

 
 
Άρθρο 6 : Τι δεν καλύπτει το Χειρουργικό Επίδομα  

 
Επιπλέον των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 των Γενικών Όρων, ειδικά για το 
παράρτημα αυτό θα ισχύουν οι πιο κάτω εξαιρέσεις : 

 

 Επεμβάσεις συνεπεία διαθλαστικών ανωμαλιών (υπερμετρωπία, μυωπία, πρεσβυωπία, 
αστιγματισμός). 

 Χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στειρότητας ή της γονιμότητας.  

 Επεμβάσεις που έχουν σχέση με την Κύηση (φυσιολογική ή εξωμήτριος), τοκετός, και οι 
επιπλοκές τους.  

 Οδοντιατρική χειρουργική και επιπλοκές της, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ασθένειας 
στοματικής  κοιλότητας που έχει σχέση με τα δόντια ή και τα ούλα ,  εκτός εάν αυτή είναι 
συνεπεία Ατυχήματος. 

 Επιληψία, επιληπτικές κρίσεις και συνέπειες αυτών, καθώς και οι θεραπείες τους 
(χειρουργικές), διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές. 

 Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής αισθητικού τύπου, εκτός εάν αφορούν αποκατάσταση 
σοβαρής δυσμορφίας ή σωματικής βλάβης συνεπεία Ατυχήματος και θα αποδεικνύονται με 
ακτινογραφίες και ιατρικά πορίσματα ή αισθητική επέμβαση σε περίπτωση αποκατάστασης 
μετά από επέμβαση θεραπείας κακοηθειών, καθώς και η προληπτική μαστεκτομή και 
αποκατάσταση μαστού επί εδάφους κακοήθειας του άλλου μαστού. 

 Νοσογόνος παχυσαρκία, πάσης φύσεως χειρουργικών επεμβάσεων με στόχο την απώλεια 
σωματικού βάρους, ανεξάρτητα αν αυτοί πραγματοποιούνται για αισθητικούς ή ιατρικούς 
λόγους και επιπλοκές αυτών. 

 Χειρουργικές επεμβάσεις συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθενείας που οφείλονται άμεσα στην 
ενασχόληση με τα παρακάτω επαγγέλματα: ανθρακωρύχος, δύτης, λατόμος και 
πυροτεχνουργός (εκτός εάν γνωστοποιηθεί και έχει γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία) 

 Χειρουργικές επεμβάσεις συνεπεία ατυχήματος, λόγω συμμετοχής  σε επαγγελματικούς ή 
ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας με μηχανοκίνητα μέσα. 

 Χειρουργική επέμβαση για θεραπεία τραυματισμών που προκαλούνται από άλματα σε κενό, 
ελεγχόμενες πτώσεις σε γκρεμό, πτήση με αεροσκάφος χωρίς άδεια ή ως μαθητευόμενος, 
πολεμικές τέχνες, ελεύθερη αναρρίχηση, ορειβασία με ή χωρίς σχοινιά, καταδύσεις σε βάθος 
μεγαλύτερο από δέκα (10) μέτρα, πεζοπορία σε ύψος μεγαλύτερο από 2.500 μέτρα, μπάντζι 
τζάμπινγκ, κανό, αετό βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, αεροπτερισμό, ρίψεις με αλεξίπτωτο, 
κατακόρυφη κατάβαση σε σπήλαια, σκι εκτός πίστας ή οποιοδήποτε άλλο χειμερινό άθλημα 
που εκτελείται εκτός πίστας.  

 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεχνητών μελών / οργάνων. 

 Αγορά γυαλιών οράσεως και ακουστικών βαρηκοϊας. 
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 Στον πίνακα βαρύτητας που ακολουθεί, δεν καλύπτονται χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες 
αν και εμπεριέχονται για καθαρά ιατρικούς λόγους, εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης. 
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Άρθρο 7: Κοινοποίηση Ζημιάς & Καταβολή Αποζημίωσης 
 
Προκειμένου να καταβληθεί το ασφάλισμα, ο Ασφαλισμένος  οφείλει να παρέχει στην Εταιρεία 
εγγράφως κάθε πληροφορία σχετική με τη σωματική βλάβη ή Ασθένεια που προκάλεσε την 
εισαγωγή για Νοσηλεία σε Νοσηλευτήριο ή Κλινική και την έγγραφη συγκατάθεσή του 
Ασφαλισμένου για την εκ μέρους του Νοσηλευτηρίου ή Κλινικής παροχή στην Εταιρεία, των 
σχετικών με τη Νοσηλεία πληροφοριών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με έξοδά της και με Ιατρό 
που η ίδια ορίζει, να εξετάζει οποιονδήποτε καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά τη 
διάρκεια της Νοσηλείας ή και με το πέρας αυτής εάν κριθεί απαραίτητο. Εάν αρνηθεί ο 
Ασφαλισμένος  να υποβληθεί στην εξέταση, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλλει την 
ασφαλιστική Αποζημίωση. 
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Πίνακες βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων 

 
 

Αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις 

 
Πολύ μικρές επεμβάσεις 
Καθαρισμός τραύματος 
Μικρές επεμβάσεις 
Απλή απολίνωση κιρσού 
Απολίνωση μείζονος σαφηνούς φλεβός 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Ακρωτηριασμός δακτύλου (χεριού, ποδιού) 
Απολίνωση μείζονος σαφηνούς φλεβός 
Απλή συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύματος 
Αφαίρεση αιμαγγειώματος (δείκτου) δακτύλου 
Διερεύνηση ιγνυακής αρτηρίας 
Οσφυϊκή συμπαθεκτομή 
Περικαρδιακό παράθυρο 
Σύγκλιση ρήξης αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) μετά από καθετηριασμό 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Ακρωτηριασμός άκρου (ποδός, κνήμης, μηρού, χεριού, πήχεος, βραχίονος) 
Αγγειοπλαστική βραχιονίου 
Αρτηριακή εμβολεκτομή – θρομβεκτομή 
Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία για αιμοδιάλυση 
Αρτηριογραφία 
Αφαίρεση αυχενικής πλευράς 
Διατομή ή εκτομή προσθίου σκαληνού μυός 
Εκτομή ψευδούς ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας 
Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους (Σαφηνεκτομή ενός σκέλους) 
Σύγκλιση στέρνου 
Βαρείες επεμβάσεις 
Αορτο – λαγόνιος θρομβοενδαρτηρεκτομή 
Εκτομή ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας 
Εγχείρηση κιρσών σε δύο σκέλη (Σαφηνεκτομή σε δύο σκέλη) 
Θρομβενδαρτηρεκτομή περιφερικής αρτηρίας 
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή 
Υποκλείδιο-υποκλείδιο φλεβική-αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση 
Φλεβική θρομβεκτομή (μάσχαλο– υποκλειδίου, λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας) 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Ανεύρυσμα Λαγονίου Αρτηρίας 
Αορτο – καρωτιδική ή αορτο υποκλείδιο παράκαμψη 
Αορτό – λαγόνιος ή μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση 
Αορτο – νεφρική αρτηριακή παράκαμψη 
Αορτο – σπλαχνική αρτηριακή παράκαμψη 
Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας 
Εγχείρηση αορτο – εντερικής επικοινωνίας 
Εγχείρησης ρήξης κοιλιακής αορτής 
Εγχείρηση τραύματος μεγάλου αγγείου 
Εκτομή ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 
Εκτομή αορτο – μηριαίας πλαστικής παράκαμψης και τοποθέτηση νέας παράκαμψης 
 

Γενική Χειρουργική 
 
Πολύ μικρές επεμβάσεις 
Βιοψία δέρματος, μυός, κροταφικής αρτηρίας 
Διάνοιξη επιφανειακού αποστήματος 
Ονυχεκτομή (μερική) 
Αφαίρεση αθηρωματώδους κύστης, μικρού λιπώματος ινώματος, θηλώματος, σπίλου και άλλων μικρών ογκιδίων 
Παρακέντηση κύστεως 
Μικρές επεμβάσεις 
Ακρωτηριασμός δακτύλου 
Αφαίρεση βαρθολινείου αδένος 
Βιοψία λεμφαδένων 
Διάνοιξη βαρθολινείου αδένος 
Διαστολή δακτυλίου 
Διατομή βραχέος χαλινού 
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Ονυχεκτομή (ολική) 
Τοποθέτηση καθετήρος ΧΙΚΜΑΝ 
Επί ατυχήματος όλες οι οδοντιατρικές επεμβάσεις θα καλύπτονται σαν ΜΙΚΡΕΣ 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Αιμοπεριτόνιο – Πλύσεις κοιλίας 
Αιμορροϊδεκτομή 
Αφαίρεση ευμεγέθων επιπολής όγκων άνω των 3 cm (λιπώματα, ινώματα.κ.λ.π.) 
Αφαίρεση ογκιδίου μαστού 
Αφαίρεση όγκου μαστού 
Αφαίρεση πολύποδος εντέρου 
Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος 
Διάνοιξη περιεδρικού αποστήματος 
Διόρθωση κρυψορχίας 
Διόρθωση συστροφής όρχεως, ορχεοπηξία 
Εκτεταμένα επιπολής θλαστικά τραύματα 
Εκτομή κονδυλωμάτων, θηλωμάτων, πολυπόδων ορθού δακτυλίου 
Εκτομή κύστεως κόκκυγος 
Εκτομή περιεδρικού συριγγίου 
Εκτομή ραγάδος 
Εκτομή επί μη συγγενών κύστεων – συριγγίων τραχήλου 
Επιδιδυμιδεκτομή 
Ευμεγέθεις όγκοι τοιχωμάτων θώρακος, κοιλίας, τραχήλου, τριχωτού κεφαλής 
Καθαρισμός τραύματος μέχρι 1 ώρα 
Ορχεκτομή 
Περιτομή (Φίμωση) 
Πλάγια σφιγκτηροτομή 
Σκωληκοειδεκτομή 
Τεταρτεκτομή μαστού 
Υποσπαδίας 
Χολοκυστοστομία 
Όλες οι Κήλες ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΓΜΑ, πλην της μετεγχειρητικής, είναι ΜΕΣΑΙΕΣ 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Θυρεοειδεκτομή μερική 
Ακρωτηριασμός μηρού, κνήμης, βραχίονος, αντιβραχίου, καρπού, ταρσού 
Απλή μαστεκτομή 
Αφαίρεση κύστης ωοθήκης 
Βαγοτομή, Αναστόμωση, Πυλωροπλαστική 
Βραγχιακή κύστη τραχηλικής χώρας (συγγενής) 
Γαστρεντεροαναστόμωση 
Γαστροτομή για αφαίρεση καλοήθους όγκου στομάχου 
Διάσπαση χειρουργικού τραύματος – εκσπλάχνωση – συρραφή 
Εγκατάσταση αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας 
Εκπυρήνιση μορφώματος παρωτίδος 
Εκτομή επιπλόου 
Εκτομή μεκελείου αποφύσεως 
Εκτομή – Ορθοκολπικού Συριγγίου 
Εκτομή – Ορθοκυστικού Συριγγίου 
Εκτομή επί συγγενών κύστεων – συριγγίων τραχήλου 
Εντεροεντεροαναστόμωση 
Ερευνητική λαπαροτομία (Κολοστομία, Νηστιδοστομία, Ειλεοστομία, Γαστροστομία, Κυστεοστομία) 
Ερευνητική λαπαροτομία και βιοψία ενδοκοιλιακού οργάνου 
Λαπαροσκοπική αφαίρεση ενός ή δύο ινομυωμάτων 
Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης 
Λύση συμφύσεων 
Όγκοι μαλακών μορίων άκρων 
Παροχέτευση ενδοκοιλιακού αποστήματος 
Παροχέτευση ηπατικού αποστήματος 
Παροχέτευση υποδιαφραγματικού αποστήματος 
Περιεσφιγμένη βουβωνοκήλη, μηροκήλη – Πλαστική κήλης (μετεγχειρητική κήλη) 
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός – Βουβώνων 
Σαφηνεκτομή 1 πόδι 
Συρραφή αιμορραγούντων ελκών 
Συρραφή τραύματος Ήπατος – Σπληνός 
Υπερεκλεκτική βαγοτομή 
Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορροΐδων – πρόπτωσης με αναστομωτήρα 
Όλες οι Κήλες ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ συμπεριλαμβανομένου και της μετεγχειρητικής ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ή ΧΩΡΙΣ, είναι ΜΕΓΑΛΕΣ 
Βαρείες επεμβάσεις 
Απεμπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση 
Απλή χολοκυστεκτομή 
Άτυπη ηπατεκτομή 
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Αφαίρεση εχινόκοκκου κύστεως ήπατος (ή άλλη Χειρουργική Αντιμετώπισή της) 
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος) 
Αφαίρεση πολλαπλών ινομυωμάτων με ανοικτή τομή 
Διακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού 
Εκτομή λεπτού εντέρου 
Εκτομή σιελογόνου αδένα 
Επινεφριδεκτομή 
Εσωτερική η Εξωτερική Παροχέτευση Κύστεως /Παγκρέατος 
Κολεκτομή (πλην ολικής) 
Θυρεοειδεκτομή ολική (και επί Ca) 
Λαπαροσκοπική βιοψία ήπατος 
Μερική Γαστρεκτομή 
Νεφρεκτομή 
Ολική υστερεκτομή 
Παραθυροειδεκτομή 
Παρωτιδεκτομή 
Πλαστική Διαφραγματοκήλης 
Πρόπτωση κολοστομίας 
Ριζική εκτομή ουροδόχου Κύστεως 
Ριζική μαστεκτομή 
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης, πυέλου, τραχήλου 
Σαφηνεκτομή 2 πόδια 
Σιγμοειδεκτομή 
Σπληνεκτομή 
Συμφυτικός Ειλεός 
Τεταρτεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης 
Υφολική Γαστρεκτομή 
Χειρουργική αντιμετώπιση οξείας περιτονίτιδας (Διάτρηση Έλκους ή Σκωληκοειδούς απόφυσης) 
Χολοκυστεκτομή 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Εκτεταμένοι Όγκοι Κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου 
Κοιλιοπερινεϊκή Εκτομή Ορθού 
Οισοφαγεκτομή 
Ολική Γαστρεκτομή 
Ολική ή μερική Εξεντέρωση Πυέλου 
Ολική Κολεκτομή 
Παγκρεατεκτομή (ολική ή μερική) 
Πρόσθια χαμηλή Εκτομή 
Τυπική Λοβεκτομή Ήπατος 
Χολοκυστεκτομή και με Έρευνα χοληδόχου Πόρου 
Χολοκυστεκτομή και με Σφιγκτηροπλαστική 
Χολοκυστεκτομή και Χολοπεπτική αναστόμωση 
Ειδικές επεμβάσεις 
Επέμβαση Whipple 
(παγκρατοδωδεκαλεκτομή, μετάθεση χοληδ.Πόρου,γαστρεντεροαναστόμωση) 
 
Γυναικολογικές επεμβάσεις 
 
Μικρές επεμβάσεις 
Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου 
Αφαίρεση βαρθολινείου αδένος 
Διαγνωστική απόξεση 
Διάνοιξη Διαπυημένου Βαρθολινείου Αδένος 
Καυτηρίαση ενδομητρίου επί ενδομητρίωσης 
Καυτηρίαση Τραχήλου 
Περίδεση Τραχήλου (κύηση) 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Απολίνωση Σαλπίγγων 
Αφαίρεση κύστης ωοθήκης 
Διαγνωστική λαπαροσκόπηση 
Εκτομή τραχήλου 
Λαπαροσκόπηση Gift 
Κολπορραφή 
Συνδεσποπηξία μήτρας 
Συρραφή ρήξεως περινέου 
Σφηνοειδής εκτομή ωοθήκης 
Υστεροσκόπηση 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Εκτομή Εξαρτήματος 
Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 48 – 11528 – ΑΘΗΝΑΙ – ΑΦΜ 094005265 – ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12850/5/Β/86/30 – Γ.Ε.ΜΗ. 232201000 
 

Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινομυώματος μήτρας 
Πλαστική Γεννητικών Συριγγών 
Πλαστική Σαλπίγγων 
Ωοθηκεκτομή 
Βαρείες επεμβάσεις 
Εκπυρήνηση Ινομυώματος Μήτρας 
Επέμβαση ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
Λαπαροσκοπική εκτομή εξαρτήματος 
Λαπαροσκοπική πλαστική σαλπίγγων 
Λαπαροσκοπική ωοθηκεκτομή 
Ολική Κολπική Υστερεκτομή 
Ολική Υστερεκτομή με ή χωρίς τα εξαρτήματα (λαπαροσκοπική ή μη) 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Εκτομή αιδοίου με βουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό 
Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό πυέλου 
 
 
 
 
 
 
 
Επεμβάσεις ενδαγγειακής χειρουργικής 
 
Μικρές επεμβάσεις 
Ενδαγγειακή τοποθέτηση καθετήρος 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Διαδερμική τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης 
Ενδαγγειακή εκλεκτική θρομβόλυση (Α – Φ) 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ιγνυακής , λαγονίου, μηριαίας ή περιφερικών αγγείων 
Βαρείες επεμβάσεις 
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ανωνύμου, καρωτίδος, κοιλιακής αορτής, νεφρικής, σπλαχνικών αγγείων, σπονδυλικής 
ή υποκλειδίου 
Κλάδων αορτικού τόξου 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής – λαγονίου αρτηρίας – μηριαίας αρτηρίας – περιφερικών αγγείων – υποκλειδίου 
αρτηρίας ενδαγγειακής χειρουργικής 
 
Επεμβατική Δερματολογία 
 
Πολύ μικρές επεμβάσεις 
Βιοψία Δέρματος 
Διάνοιξη κύστεως σμηγμ/γονου 
Ηλεκτροχειρ/κη ή κρυοχειρουργική αφαίρεση μυρμηκιάς – κονδυλώματος 
Ηλεκτροχειρ/κη αφαίρεση ολίγων θηλωμάτων 
Μικρές επεμβάσεις 
Αφαίρεση σπίλου 
Ηλεκτροχειρ/κη αφαίρεση πολλαπλών θηλωμάτων, μυρμηκιών, κονδυλωμάτων 
Αφαίρεση – καθαρισμός μολυσματικής ατέρμονου 
Μερική ή ολική ονυχεκτομή και καταστροφή τμήματος της μήτρας του όνυχος 
Διατομή βραχέως χαλινού 
Ξανθελάσματα 
Κρυοχειρ/κη θεραπεία BCC, SCC, ακτ. Κερατώσεων 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Εκτομή περιεδρικού συριγγίου 
Εκτομή ραγάδος 
Θεραπεία θρομβοφλεβίτιδας δακτυλίου 
Αφαίρεση κακοηθών όγκων BCC, SCC 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Αφαίρεση κακοηθών όγκων κατά MOHS 
 
Επεμβάσεις Επανορθωτικής/Πλαστικής Χειρουργικής ιατρικής αναγκαιότητας 
 
Πολύ μικρές επεμβάσεις 
Αφαίρεση μικρού δερματικού όγκου (κάτω των 3 εκ.) και συρραφή 
Αφαίρεση μικρού υλικού οστεοσύνθεσης 
Αφαίρεση όνυχος 
Βιοψία δέρματος, μυός, κροταφικής αρτηρίας 
Διάνοιξη αποστήματος 
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Μικρές επεμβάσεις 
(Κλειστή) ανάταξη κατάγματος δακτύλου 
(Κλειστή) ανάταξη ρινικού κατάγματος 
(Μικρά) μοσχεύματα δέρματος 
Ακρωτηριασμός φάλαγγας δακτύλου 
Αφαίρεση γαγγλίου 
Αφαίρεση δερματικού όγκου και μικρός τοπικός κρημνός 
Αφαίρεση ξανθελασμάτων βλεφάρων άμφω 
Βιοψία λεμφαδένος 
Διάνοιξη καρπιαίου/ταρσιαίου σωλήνα 
Διατομή βραχέος χαλινού 
Διόρθωση εκτρόπιου ετερόπλευρου 
Διόρθωση ουλών 
Διόρθωση σχιστίας υπερώας και φαρυγγοπλαστική 
Διόρθωση τηλέκανθου ετερόπλευρου 
Διάφραγμα απλό 
Συγκόλληση Σχιστίας Χείλους 
Μεσαίες επεμβάσεις 
(Ανοικτή) ανάταξη κατάγματος δακτύλου 
Ακρωτηριασμός άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή ποδός 
Αρθροδεσία φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων δακτύλων 
Αφαίρεση κύστης κόκκυγα και αποκατάσταση 
Αφαίρεση λευκοπλακίας 
Αφαίρεση όγκου εδάφους στόματος 
Αφαίρεση όγκου μαστού 
Αφαίρεση παλαμιαίας απονεύρωσης επί Dupuytren 
Αφαίρεση υπογναθίου σιελογόνου αδένος 
Διόρθωση πτώσης βλεφάρου ετερόπλευρου 
Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση (μέχρι 2 ώρες) 
Καθαρισμός και συρραφή τραυμάτων (άνω της 1,5 ώρας) 
Κρημνοί δέρματος έως 2 ώρες 
Μεγάλα μοσχεύματα δέρματος 
Μόσχευμα ρινός (απλό ) 
Οστικό μόσχευμα ρινός απλό 
Περιτομή 
Ρινοπλαστική και διάφραγμα απλό 
Συρραφή βλεννογόνου στόματος ή συρραφή γλώσσας 
Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων μεμονομένων 
Τενοντομετάθεση 
Τοποθέτηση (μικρών) διατατών ιστών 
Χειρουργικός καθαρισμός και συρραφή τραυμάτων (μέχρι 1,5 ώρα) 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγματος ζυγωματικού 
Ανοικτή ανάταξη κατάγματος άνω ή κάτω γνάθου 
Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγματος 
Απλή μαστεκτομή (1 πλευρά) 
Αφαίρεση όγκου γνάθου 
Μυοδερματικοί κρημνοί 
Μυικοί κρημνοί 
Αφαίρεση όγκου μαλακών μορίων 
Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση (άνω των 2 ωρών) 
Κρημνοί δέρματος (άνω των 3 ωρών) 
Λήψη μοσχεύματος 
Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη 
Οστεοτομία απλή άνω ή κάτω γνάθου 
Οστικό (οστέινο) μόσχευμα εδάφους κόγχου 
Πλαστική πτερυγίου ωτός 
Πολλαπλές τενοντοραφές και συρραφές νεύρων 
Ρινοπλαστική & Διάφραγμα 
Σύγκλιση τραυμάτων (μετά μαστεκτομής) 
Τοποθέτηση (μεγάλων) διατατών ιστών 
Υποδόρειος μαστεκτομή 1 πλευρά 
Βαρείες επεμβάσεις 
Ανακατασκευή πτερυγίου με πλευρικό χόνδρο 
Ανοικτή ανάταξη κατάγματος ζυγωματικού 
Ανοικτή ανάταξη κατάγματος κόγχου 
Αποσυμπίεση προσωπικού νεύρου 
Διόρθωση παράλυσης προσώπου 1 πλευρά (όχι νευροχειρουργικό) 
Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης, βουβωνικός 
Μυϊκοί κρημνοί 
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Οστεοτομία κόγχου 1 πλευρά 
Οστέινο (οστικό) μόσχευμα άνω γνάθου (με διόρθωση χείλους – Διαφράγματος κ.λ.π.) 
Τραχηλική Λεμφαδενεκτομή 
Υποδόρειος μαστεκτομή 2 πλευρές 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Ανακατασκευή μαστού με ορθό κοιλιακό μυοδερματικό κρημνό 
Ανακατασκευή μαστού με πλατύ ραχιαίο μυ (με ή χωρίς ένθεμα) 
Άνω ή κάτω γναθεκτομή 
Αφαίρεση όγκου προσώπου – στόματος και τραχηλική λεμφαδενεκτομή 
Διόρθωση παράλυσης προσώπου 2 πλευρές (όχι μικροχειρουργικό) 
Οστεοτομία κόγχου 2 πλευρές 
Παρωτιδεκτομή με ανακατασκευή προσωπικού νεύρου 
Πλαστική αποκατάσταση κοιλιακών τοιχωμάτων 
Ειδικές επεμβάσεις-επεμβάσεις 10 ωρών και πλέον 
Ανάταξη κατάγματος κρανίου 
Αφαίρεση όγκων κρανίου 
Μικροχειρουργική επανόρθωση 
Οστεοτομία LeFort III / Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων κρανίου-κόγχων 
Οστεοτομία μέτωπο – προσωπική 
 
Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις 
 
Μικρές επεμβάσεις 
Βιοψία με βελόνη 
Βιοψία υπεζωκότος με βελόνη Abraams 
Βρογχοσκόπηση (και με λήψη βιοψιών, βρογχική έκπλυση κλπ) 
Εκκενωτική παρακέντηση θώρακος 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Παροχέτευση θώρακος με τοποθέτηση σωλήνα Bullaw 
Βογχοσκόπηση για αφαίρεση ξένου σώματος 
Μεσοθωρακοσκόπηση 
Παράθυρο περικαρδίου 
Παροχέτευση θώρακος με πλευροδεσία 
Πλευροδεσία 
Τραχειοτομή 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Ερευνητική θωρακοτομή 
Θεραπεία Πνευμοθώρακος με θωρακοτομή ή θωρακοσκόπηση 
Πλύση θώρακος (αιμοθώρακας ή πλευρίτις) 
Σύγκλιση στέρνου 
Σφηνεκτομή Πνεύμονος με θωρακοτομή 
Τοποθέτηση stent τραχείας ή βρόγχου 
Βαρείες επεμβάσεις 
Αφαίρεση εμπυήγματος (παροχέτευση καθαρισμός) 
Αφαίρεση εχινόκοκκου πνεύμονος 
Διόρθωση διαφραγματοκήλης (διαθωρακικώς) 
Θωρακοσκοπική εκτομή κύστεων 
Θωρακοσκοπική συμπαθεκτομή 
Λοβεκτομή 
Μυοτομή οισοφάγου 
Συμπαθεκτομή αμφοτερόπλευρη 
Τμηματεκτομή πνεύμονος 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακείου με στερνοτομή 
Βρογχοπλαστικές εγχειρήσεις 
Εκτομή όγκων θωρακικού τοιχώματος 
Θωρακικό ανεύρυσμα 
Οισοφαγεκτομή 
Πνευμονεκτομή 
Τραχειοπλαστικές εγχειρήσεις 
 
Επεμβατική Καρδιολογία 
 
Βαρείες επεμβάσεις 
Διαδερμική αγγειοπλαστική και εισαγωγή αγγειακής προσθέσεως 
Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίας/ων αρτηρίας/ων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης laser) 
Εξαιρετικά βαρείες επεμβάσεις 
Διαδερμική ενδαγγειακή καταστροφή παραπληρωματικού δεματίου (συμπεριλαμβανομένης χαρτογραφήσεως) – 
ABLATION 
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Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 
 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Αφαίρεση βηματοδότου χωρίς bypass 
Αποσυμφόρηση καρδιακού επιποματισμού 
Παρακέντηση περικαρδίου 
Τομή επί του περικαρδίου 
Βαρείες επεμβάσεις 
Αφαίρεση βηματοδότου με bypass 
Θεραπευτικές ενδαγγειακές εγχειρήσεις στο μυοκάρδιο 
Θεραπευτική/ες ενδαγγειακής/ες εγχείρηση/ εις σε βαλβίδες της καρδιάς 
Χειρουργική αντιμετώπιση κοιλιακών αρρυθμιών (και με τη βοήθεια χαρτογράφησης της καρδιάς) 
Εξαιρετικά βαρείες επεμβάσεις 
Άλλες επεμβάσεις για τη μετάθεση μεγάλων αγγείων 
Ανατομική αποκατάσταση ανώμαλου στεφανιαίου δίσκου 
Ανοικτή βαλβιδοτομή 
Ανοικτή/ ες επέμβαση/ σεις στο καρδιακό σύστημα αγωγής 
Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής) 
Αντικατάσταση βαλβίδος καρδιάς 
Αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής/βαλβιδοτομής) 
Αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής) 
Αντικατάσταση τριγλώχινος βαλβίδος 
Αντιστροφή των κόλπων στη μετάθεση μεγάλων αγγείων 
Αποκατάσταση ανωμάλου ολικής συμβολής πνευμονικών φλεβών 
Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσμάτων 
Αποκατάσταση τετραλογίας του Fallot 
Δημιουργία βαλβιδικής καρδιακής πρόθεσης στο διάφραγμα 
Εκτομή ινώδους ιστού συμφυόμενου στις γλωχίνες της καρδιάς 
Εκτομή καρδιακών όγκων 
Εκτομή περικαρδίου (περικαρδιεκτομή) 
Επαναιμάτωση στεφανιαίας/ων με αυτομόσχευμα συμπεριλαμβανομένης της λήψης του αυτομοσχεύματος και 
ενδαρτηρεκτομή 
Επανεπέμβαση παράκαμψης αορτοστεφανιαίας/ων συμπεριλαμβανομένης λήψης αυτομοσχευμάτων 
Κλειστή βαλβιδοτομή (μιτροειδούς-πνευμονικής) 
Πλαστική αποκατάσταση μιτροειδούς βαλβίδος 
Σύγκλιση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος με χρήση προσθετικού μοσχεύματος 
Σύγκλιση μεσοκοιλιακής επικοινωνίας 
Σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας 
 
Νευροχειρουργικές επεμβάσεις 
 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Επισκληρίδιος καθετηριασμός για χημική συμφυσιόλυση 
Εσωτερική Παροχέτευση Ε.Ν.Υ 
Κρανιοανάτρηση 
Τοποθέτηση βαλβίδας για έλεγχο σπαστικότητας 
Τοποθέτηση Ommaya 
Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Αγγειογραφία εγκεφάλου με C–ARM 
Αποσυμπίεση νεύρου με κρανιοτομία 
Βαλβίδα Εγκεφάλου 
Επισκληρίδιο αιμάτωμα 
Laser δισκεκτομή 
Λύση απλών συμφύσεων σπονδυλικής στήλης 
Οσφυϊκή δισκεκτομή 
Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση 
Παρακέντηση αποστήματος εγκεφάλου 
Οσφυϊκή Πεταλεκτομή 
Τρηματοτομή 
Τοποθέτηση νευροδιεγέρτη 
Βαρείες επεμβάσεις 
Αυχενική δισκεκτομή ή πεταλεκτομή 
Θωρακική δισκεκτομή ή πεταλεκτομή 
Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιματώματος 
Βιοψία όγκου εγκεφάλου 
Κρανιοπλαστική 
Μηνιγγοπλαστική 
Μικροδισκεκτομή 
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Σπονδυλοδεσία σε ένα επίπεδο με χρήση σφηνών 
Στερεοτακτική Βιοψία 
Συμπαθεκτομή 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Αφαίρεση ακουστικού νευρυνώματος 
Κρανιοτομία 
Όγκοι νωτιαίου μυελού 
Σπονδυλοδεσία σε ένα επίπεδο με χρήση βιδών και ράβδων 
Χορδοτομή 
Ειδικές επεμβάσεις 
Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου 
Αιμαγγείωμα παρεγκεφαλίδος 
Ανευρύσματα εγκεφάλου 
Αφαίρεση μηνιγγιώματος 
Γλοιοβλάστωμα 
Διασφηνοειδής υποφυσεκτομή /Αδενωμεκτομή 
Ενδομυελικοί όγκοι νωτιαίου μυελού 
Ενδοσκοπική επέμβαση εγκεφάλου ή σπονδ.στήλης 
Όγκοι βάσεως κρανίου 
Πλαστική εφφιπίου 
Πολλαπλές σπονδυλοδεσίες - Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων (άνω των 2 μεσοσπονδυλίων διαστημάτων) 
Σύνθετες κρανιοτομίες – κρανιοπλαστικές με ή χωρίς μετωποκογχική προώθηση (Bandeau) 
Συριγγομυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ 
 
Ορθοπεδικές επεμβάσεις 
 
Πολύ μικρές επεμβάσεις 
Ανοιχτή βιοψία δέρματος ή μυός 
Βιοψία δια βελόνης πλην σπονδυλικής στήλης 
Παρακέντηση αιμάρθρου 
Παροχέτευση αποστήματος 
Πλαστική όνυχος ή αφαίρεση αυτού 
Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία με ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος 
Συρραφή μικρού μεγέθους τραύματος χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων ή αγγείων 
Μικρές επεμβάσεις 
Αναίμακτος ανάταξη καταγμάτων – εξαρθρημάτων άκρων υπό γεν.αναισθησία, τοποθέτηση γύψου στο χειρουργείο 
Αφαίρεση γαγγλίου 
Αφαίρεση μικρών επιπολής ευρισκομένων όγκων και ξένων σωμάτων 
Αφαίρεση συρμάτων Kirschner ή μεμονωμένου κοχλίου 
Διάνοιξη αιματώματος – αφαίρεση κύστεως 
Διάνοιξη ελύτρου 
Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν.αναισθησία 
Κλειστή ανάταξη 
Συρραφή μεμονωμένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων 
Συρραφή τραύματος 
Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Ακρωμιοπλαστική κατά Νeer 
Αφαίρεση απολειμμάτων οστών, χειρουργικός καθαρισμός 
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων 
Αφαίρεση της κεφαλής της κερκίδος, μείζονος πολυγώνου, κόκκυγος, άκρου κλειδός 
Αφαίρεση υλικού ποδοκνημικής 
Αφαίρεση υλικών πλην σύρματος Kirschner ή μεμονωμένου κοχλίου 
Διαγνωστική αρθροσκόπηση 
Διαδερμική τοποθέτηση βελόνων Kirschner 
Διατομές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβόκρανου, συνδρόμου προσαγωγών 
Διορθωτικές επεμβάσεις επί μεμονωμένου βλαστού μεγάλου δακτύλου ή μεμονωμένων παραμορφώσεων δακτύλων 
ή πτώσεων μεταταρσίων (κότσια) 
Σύνδρομο συμπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος, 
σύνδρομο ταρσίου σωλήνος 
Συρραφή μεγάλων ή πολλαπλών τραυμάτων με Γενική Αναισθησία 
Συρραφή ρήξεως μεμονωμένων συνδέσμων πλην χιαστών 
Τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσυνθέσεως αντιβραχίου, άκρας χειρός, κνήμης, άκρου ποδός 
Τοποθέτηση κρανιακής έλξεως Hallo με ή χωρίς κηδεμόνα Minerva 
Τρυπανισμοί οστών επί οστεομυελίτιδας κλπ 
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων ή ακρωτηριαστικών τραυμάτων ενός ή δυο δακτύλων και με χρήση βελονών 
Kirschner χωρίς συμμετοχή καμπτήρων , αγγείων & νεύρων 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Ακρωτηριασμοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός 
Ανοικτή υμενεκτομή μεγάλων αρθρώσεων 
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Αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου, μηρού, λεκάνης δια εξωτερικής οστεοσυνθέσεως 
Αντιμετώπιση συνθέτων κακώσεων γόνατος 
Αρθροδεσία καρπού – ταρσού 
Αρθροδεσία μεσαίου μεγέθους αρθρώσεων – π.χ. ποδοκνημικής – υπαστραγαλικών 
Αφαίρεση επιγονατίδος (επιγονατιδεκτομή με αποκατάσταση εκτατικού μηχανισμού του γόνατος) 
Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων 
Επεμβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος 
Έσω μηνισκεκτομή 
Κάταγμα επιγονατίδος – Οστεοσύνθεση (με βίδες) 
Λήψη μοσχευμάτων οστικών 
Νόσος του Dypuytren (αφαίρεση παλιάς απονεύρωσης και παρατενοντίων ταινιών – πλαστική) 
Οστεοσύνθεση επιγονατίδος Kirschner 
Οστεοσύνθεση καταγμάτων κνήμης, κλειδός, αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικά 
κατάγματα επί κονδύλων 
Οστεοτομία κνήμης και περόνης 
Πλαστική χιαστών συνδέσμων 
Σύνθετες επεμβάσεις άκρου ποδός (τενοντομετάθεση – διορθωτικές οστεοτομίες) 
Συρραφή ή επανακαθήλωση, αχιλλείου τένοντος, επιγονατιδικού ή τένοντος του τετρακέφαλου ή δικέφαλου 
Συρραφή ή επανακαθήλωση χιαστού συνδέσμου γόνατος 
Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής, στερνοκλειδικής 
Χειρουργική αντιμετώπιση καθ’ έξιν εξαρθρήματος του ώμου και της επιγονατίδος 
Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου του ώμου Rotetor Cuff 
Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος ή ώμου 
Χειρουργικός καθαρισμός επί φλεγμονών μεγάλων αρθρώσεων 
Βαρείες επεμβάσεις 
Ακρωτηριασμοί άκρων πλην αυτών άκρας χειρός ή ποδός 
Αντιμετώπιση κατάγματος – εξαρθρήματος ισχίου 
Αντιμετώπιση κατάγματος άνω πέρατος μηριαίου δια κοχλιώσεως ολισθέντος ήλου ή ημιολικής αρθροπλαστικής 
τύπου THOMSON 
Ενδαρθρικά κατάγματα – αγκώνος – γόνατος – ποδοκνημικής (ΡΙLΟΝ) και περκονδύλια 
Επιμήκυνση οστών 
Ημιολική αρθροπλαστική 
Μεταφορά αγγειουμένων μοσχευμάτων και εκτενών μισχών ή ελευθέρων μυϊκών κρημνών 
Μικροδισκεκτομή 
Οστεοσύνθεση καταγμάτων μηριαίου δια πλακός ή ενδομυελικής ηλώσεως, κατάγματα ΡΙLΟΝ συντριπτικά κάτω 
πέρατος κνήμης 
Οστεοτομίες ισχίου και λοιπών μακρών οστών 
Πλαστική ισχίου κατά Girlestone 
Υποκεφαλικά συντριπτικά βραχιόνων μετά ή άνευ εξαρθρήματος· 
Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεως 
Χειρουργική αφαίρεση πολύ μεγάλων όγκων μαλακών μορίων 
Χειρουργικοί καθαρισμοί φλεγμονών σπονδυλικής στήλης 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Αρθροδεσία ισχίου, ώμου, γόνατος 
Ίλωση Richard’s 
Ημιολική ισχίου 
Ολική αρθροπλαστική ισχίου,γόνατος, ώμου 
Οστεοτομίες λεκάνης και κοτυλοπλαστικές επεμβάσεις επί συγγενούς δυσπλασίας του ισχίου 
Χειρουργική ανασυγκόλληση άκρων – δακτύλων 
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων πυέλου, κοτύλης 
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων σπονδυλικής στήλης,σπονδυλοδεσίες 
 
Ειδικές επεμβάσεις 
Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision) 
Απεξάρθρωση ισχίου ή ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών 
Εκτεταμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια – οπίσθια) 
Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων 
Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοήθων όγκων μακρών οστών και λεκάνης 
 
Ουρολογικές επεμβάσεις 
 
Μικρές επεμβάσεις 
Απολίνωση και εκτομή σπερματικού πόρου (ετερόπλευρη) 
Αφαίρεση όγκου στομίου ουρήθρας 
Βιοψία όρχεως 
Βιοψία προστάτου με βελόνα 
Διάνοιξη στομίου ουρήθρας 
Διαστολή ή τομή ουρητηρικού στομίου 
Διατομή βραχέος 
Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτου με κατευθυνόμενη βιοψία 
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Εκκένωση αιματοκύστης 
Κυστεοσκόπηση απλή ή με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως 
Μανομέτρηση νεφρικής πυέλου 
Ουρηθροκυστεοσκόπηση 
Παρακέντηση αποστήματος προστάτου 
Πλύσεις κύστεως 
Τοποθέτηση ή αφαίρεση pig – tail 
Τυφλή ουρηθροτομία 
 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Απολίνωση και εκτομή σπερματικού πόρου αμφοτερόπλευρα 
Αφαίρεση ξένων σωμάτων από ανδρική ουρήθρα 
Αφαίρεση πεϊκής προθέσεως 
Βιοψία βουβωνικών λεμφαδένων 
Διαδερμική νεφροστομία 
Διόρθωση κρυψορχίας 
Ενδοσκοπική αφαίρεση μικρού όγκου κύστης 
Ενδοσκοπική ουρηθροτομία 
Επιδιδυμιδεκτομή 
Καθήλωση όρχεων 
Κιρσοκήλη 
Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση μονίμων καθετήρων ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα, με ανιούσα 
ουρητηροπυελογραφία 
Ορχεοκτομή ετερόπλευρη και αμφοτερόπλευρη 
Περιτομή 
Πλαστική στομίου ουρήθρας 
Ριζική ορχεκτομή επί καρκίνου 
Συστροφή όρχεων / ορχεοπηξία 
Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεων 
Υδροκήλη 
Φίμωση – παραφίμωση 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Ανοικτή νεφροστομία 
Αφαίρεση κύστεως νεφρού 
Δευτερογενής επέμβαση ουροστόματος 
Διαδερμική νεφρολιθοτριψία 
Διαδερμική πυελοσκόπηση 
Διουρηθρική αφαίρεση θηλωμάτων 
Διουρηθρική όγκου κύστεως 
Διουρηθρική προστατοαδενεκτομή 
Διουρηθρική προστάτου νεοπλάσματος κύστεως 
Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα 
Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων 
Ενδοσκοπική μηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστεως 
Ενδοσκοπική ουρητηροπυελοσκόπηση ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη 
Επέμβαση επί εκτοπίας όρχεως 
Μερική ή ολική πεεκτομή με βιοψία βουβωνικών λεμφαδένων 
Μικροχειρουργική αναστόμωση σπερματικού πόρου και επιδιδυμίδος 
Ορχειοδοπηξία (ετερόπλευρη) 
Ουρηθρεκτομή 
Ουρητηρολιθοτομία /Ουρητηροστομία / Ουρητηρόλυση 
Πλαστική ακράτειας ούρων (γυναίκες) 
Πλαστική πεϊκού υποσπαδία 
Πλαστική σηραγγωδών σωμάτων 
Πλαστική συριγγίου και στενώματος ουρήθρας 
Ριζική ορχειεκτομή επί καρκίνου 
Τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική 
Υπερηβική κυστεοστομία 
Βαρείες επεμβάσεις 
Αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου κύστεως 
Αφαίρεση εχινόκοκκων κύστεως 
Διαχωρισμός ή μερική αφαίρεση πεταλοειδούς νεφρού 
Εμφύτευση ουρητήρα καθώς και αντιπαλινδρομική εμφύτευση ουρητήρα ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα 
Εμφύτευση τεχνητού σφικτήρα 
Επέμβαση νεφρού και ουρητήρων επί τραυματισμού 
Επινεφριδεκτομή ετερόπλευρα 
Μερική ή ολική πεεκτομή με ή χωρίς βουβωνική λεμφαδενεκτομή 
Μερική κυστεκτομή με ή χωρίς επανεμφύτευση ουρητήρα 
Μερική νεφρεκτομή 
Μερική ουρητηρεκτομή με τελικοτελική αναστόμωση 
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Μετατραυματική ρήξη κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα 
Νεφρεκτομή 
Νεφρολιθοτομία 
Ολική ουρητηρεκτομή 
Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης 
Ουρητηροπυελοσκοπία με ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων ή όγκων 
Παροχέτευση ουρινώματος 
Πλαστική οσχεϊκού ή περινεϊκού υποσπαδία 
Πλαστική ουρητήρα (μεγολοουρητήρα) 
Πλαστική υποσπαδία 
Πυελική λεμφαδενεκτομή 
Πυελοπλαστική 
Στήριξη αυχένος κύστεως 
Υπερηβική προστατεκτομή 
Χειρουργικός καθαρισμός οσχέου (fourmer) κλπ 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit 
Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή 
Ριζική ή οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή ετερόπλευρα 
Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνου κύστεως με πυελική λεμφαδενεκτομή 
Ριζική νεφρεκτομή ή επινεφριδεκτομη επί καρκίνου 
Ριζική προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτου με πυελική λεμφαδενεκτομή 
Ριζική πυελική λεμφαδενεκτομή 
Συρίγγιο κυστεοκολπικό ή κυστεοεντερικό 
Ειδικές επεμβάσεις 
Αμφοτερόπλευρος νεφρεκτομή 
Αυτομεταμόσχευση 
Αφαίρεση νεφρού ή νεφρών για μεταμόσχευση 
Πλαστική κύστης επί εκστροφία κύστης 
Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή και πυελική λεμφαδενεκτομή αμφοτερόπλευρα 
Στεγανή παροχέτευση ούρων και δημιουργία νεοκύστης 
 
Οφθαλμολογικές επεμβάσεις 
 
Πολύ μικρές επεμβάσεις 
Αφαίρεση ενός ράμματος – τοποθέτηση ενός ράμματος 
Εξέταση στο χειρουργείο 
Επαvαληπτική γαλβονοκαυτηρίαση τριχιάσεως 
Κερατοτομή μετεγχειρητική επαναληπτική 
Κρυοπηξία επί ρωγμής αμφιβληστροειδούς 
Περιστροφή ράμματος 
Β' Στάδιο τεχνητού οφθαλμού βίδα FLAT τοποθέτηση και τρυπάνωση 
Γ’ Στάδιο τεχνητού οφθαλμού βίδα ΡΟΜΡΕ τελική τοποθέτηση 
Μικρές επεμβάσεις 
Ανάταξη ίριδος 
Ανάταξη φακού-παρακέντηση προσθίου θαλάμου – δευτερογενής καταρράκτης καψουλοτομή 
Απόξεση επιθηλίου κερατοειδούς 
Ασκός – Αφαίρεση 
Αφαίρεση κύστης – Ογκιδίου – Σπίλου 
Βιοψία δακρυϊκού αδένος – Ογκιδίου – Οφθαλμικών ιστών 
Βιτρεκτομή πρόσθια 
Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως 
Ένεση οινοπνεύματος 
Καθαρισμός μαζών 
Καθετηριασμός & Πλύση δακρυϊκών οδών 
Κυκλοκρυοπηξία 
Μεμβρανεκτομή 
Ξανθελάσματα έτερο 
Περιστροφή φακού 
Πλύση πρόσθιου θαλάμου 
Πτερύγιο 
Συρραφή κερατοειδούς 
Ταρσοραφή – Βλεφαροραφή 
Τραύμα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος 
Χαλάζιο 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας 
Ένθεση βαλβίδος Molteno μετά από πρόσφατη Αντιγλαυκωματική Επέμβαση 
Ένθεση ενδοφακού – Αφαίρεση ενδοφακού (επί καταρράκτου) 
Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno 
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Εντρόπιο – Εκτρόπιο 
Επικάλυψη 
 
Ιριδοπλαστική προγραμματισμένη 
Μεταμόσχευση επιπεφυκότος 
Συρραφή Επιπεφυκότος–Τραύμα σκληρού επιφανειακό 
TATOO κερατοειδούς – limbus – σκληρού 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Αντιγλαυκωματική επέμβαση 
Ασκορινοστομία 
Εκκένωση κόγχου 
Εκτομή κερατοειδούς αστιγματική με ή άνευ συρραφής 
Σκληροπλαστική 
Στραβισμός 
Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ημιμορίου 
Βαρείες επεμβάσεις 
Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 
Βιτρεκτομή οπίσθια – Χειρ. Ώχρας 
Εγχείρηση καταρράκτου 
Εξόρυξη και μεταμόσχευση βολβού (σκληρού – μεταμόσχευση ένθεση αλομοσχεύματος βολβού) 
Κερατοπρόσθεση ένθεση Α Στάδιο – Β Στάδιο 
Μεταμόσχευση κερατοειδούς 
Μεταμόσχευση σκληρού – LIMBUS 
Τραύμα σκληρού κερατοειδούς – Υαλώδους 
 
Ωτορινολαρυγγολογικές επεμβάσεις 
 
Μικρές επεμβάσεις 
Αδενοειδεκτόμη 
Αλλαγή σωλήνα Mondgomery 
Ανάταξη απλού κατάγματος ρινικών οστών 
Αφαίρεση αιμορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγματος 
Αφαίρεση ξένου σώματος ή ρινολίθου ρινός δια της φυσικής οδού 
Αφαίρεση ξένου σώματος στοματοφάρυγγα 
Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού πόρου με γ.α (φυσική οδός) 
Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού πόρου με οπισθοωτιαία τομή 
Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας 
Αφαίρεση πολύποδος ωτός 
Αφαίρεση σωληνίσκου αερισμού 
Βιοψία γλώσσας, στοματοφάρυγγα 
Βιοψία λάρυγγα, υποφάρυγγα με τοπική αναισθησία 
Βιοψία ρινός ή επιφάρυγγα 
Βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα 
Βιοψία ώτoς 
Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώδους διαφράγματος 
Διάνοιξη δοθιήνος ή αποστήματος έξω ακουστικού πόρου 
Διάνοιξη περιαμυνδαλικού αποστήματος 
Διατομή χαλινού γλώσσας 
Λύση συμφύσεων ρινικής κοιλότητας 
Μικρολαρυγγοσκόπηση χωρίς βιοψία 
Παρακέντηση και πλύση ιγμορείου άντρου 
Παρακέντηση τυμπάνου 
Παρακέντηση τυμπάνου και τοποθέτηση σωλινίσκου αερισμού 
Υπεβλεννογόνιος καυτηριασμός ρινικών κόγχων 
Χειρουργική θεραπεία τραύματος ή φλεγμονής πτερυγίου ωτός 
Μεσαίες επεμβάσεις 
Αμυγδαλεκτομή 
Ανάταξη επιπλεγμένου κατάγματος ρινός 
Αποκατάσταση μετά τραχειοτομία 
Αφαίρεση εξοστόσεως ή οστεώματος από τον έξω ακουστικό πόρο 
Αφαίρεση ξένου σώματος υποφάρυγγα, λάρυγγα 
Αφαίρεση όγκου παρωτίδος χωρίς παρασκευή του προσωπικού ν. 
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος 
Αφαίρεση όζου θυρεοειδούς 
Αφαίρεση προωτιαίου συριγγίου 
Βιοψία δια οισοφαγοσκοπήσεως ή βρογχοσκοπήσεως 
Βιοψία ιγμορείου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο) 
Βιοψία, αφαίρεση πολύποδα ή κομβίου φων. χορδών (φ.χ.) με μικρολαρυγγοσκόπηση 
Διάνοιξη – παροχέτευση Λουδοβ. κυνάγχης 
Διαστολή υποφάρρυγγα, οισοφάγου ή λάρυγγα με κηρία. Ανά συνεδρία 
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Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φ.χ. 
Εκτομή άνω λαρυγγικού νεύρου 
Εκτομή σταφυλής 
Εξαίρεση βατραχίου 
Ερευνητική τυμπανοτομή 
Κάτω ρινοαντροστομία 
Κογχοτομή κάτω 
Λύση συμφύσεων ή διαγράμματος φ.χ. 
Μερική εκτομή πτερυγίου ωτός 
 
Όγκος παρωτίδος 
Οισοφαγοσκόπηση 
Ολική αφαίρεση πτερυγίου ωτός 
Πανενδοσκόπηση 
Παρακέντηση και πλύση μετωπιαίου κόλπου 
Παρασκευή και απελευθέρωση νεύρου 
Παροχέτευση αποστήματος κεφαλής ή τραχήλου 
Χειρουργική αποκατάσταση ρινικού διαφράγματος 
Πλαστική τραχειοστόματος 
Συρραφή βλεννογόνου στόματος 
Συρραφή γλώσσας 
Τοπικές πλαστικές μετά την αφαίρεση καλοήθων εξεργασιών του δέρματος του προσώπου ή τραχήλου με χρήση 
κρημνού 
Τοποθέτηση τραχειοοισοφάγειου κομβίου φώνησης 
Τραχειοβρογχοσκόπηση 
Τραχειοστομία 
Τραχειοτομία 
Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορραγίας μετά αμυγδαλεκτομή ή αδενοειδεκτομή 
Μεγάλες επεμβάσεις 
Ανάτρηση ιγμορείου κατά Caldwell – Luc (ΠΟ.:Ανάτρηση δι'εξωτερικής οδού γναθιαίου κ.) 
Απλή ενδορινική διάνοιξη του μετωπιαίου κόλπου 
Αποκατάσταση αρτηρίας ρινικής χοάνης ενδορινικά 
Απολίνωση έξω καρωτίδος 
Αρυταινοειδοπηξία 
Αφαίρεση βραγχιακής κύστης 
Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου 
Αφαίρεση ξένου σώματος διά οισοφογοσκοπήσεως ή βρογχοσκοπήσεως 
Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων 
Αφαίρεση υπογναθίου αδένος 
Αφαίρεση χοανοπολύποδα (απλή ανάτρηση) 
Αφαίρεση χοανοπολύποδα ενδορινικά 
Διάνοιξη απλή ενδορινική του σφηνοειδούς κόλπου 
Διάνοιξη ρινικών πολυπόδων 
Διάνοιξη σφηνοειδούς κόλπου 
Ενδορινική ηθμοειδεκτομή, απλή (ΠΟ.: Διάνοιξη απλή ενδοκρινική ηθμοειδούς) 
Ευθιασμός ρινικού διαφράγματος 
Λήψη μοσχεύματος νεύρου 
Μέση ρινοαντροστομία 
Μετωπορινοστομία 
Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι) 
Πλαστική αποκατάσταση στοματογναθιαίας επικοινωνίας 
Πλαστική ατροφία ρινικής χοάνης 
Πλαστική έξω ακουστικού πόρου 
Πλαστική πτερυγίου ωτός 
Σύγκλειση διατρήσεως διαφράγματος 
Υπερωιοφαρυγγοπλαστική 
Χειρουργική γλωσσικής αμυγδαλής 
Χειρουργική της στυλοειδούς αποφύσεως 
Χορδεκτομή 
Χορδοπηξια 
Βαρειές επεμβάσεις 
Αναβολεκτομή ή αναβολοτομή 
Αναστόμωση νεύρου 
Αναστόμωση προσωπικού νεύρου 
Ανάτρηση δι' εξωτερικής οδού του μετωπιαίου κόλπου – οστέωμα 
Απλή μαστοειδεκτομή (Π.Ο.: εκσμίλωση μαστοειδούς απλή) 
Αποκ.αρτηρίας ρινικής χοάνης διϋπερωία 
Αποκατάσταση λαρυγγικής στένωσης με χρήση προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery) 
Αποκατάσταση λαρυγγικής στένωσης με δερματικό κρημνό 
Αποκατάσταση λαρυγγικής στένωσης με μυοδερματικό κρημνό 
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Απολίνωση ηθμοειδών αρτηριών 
Απολίνωση σφηνοϋπερωίου αρτηρίας 
Αποσυμπίεση ενδολεμφικού σάκκου 
Αποσυμπίεση του οπτικού νεύρου 
Αποσυμπίεση του προσωπικού νεύρου 
Αττικοτομή 
Αφαίρεση λαρυγγοκήλης 
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος με εκσκαφή 
Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώματος 
Αφαίρεση, αναστόμωση ταχείας 
Βιοψία σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 
Διααντρική ηθμοειδεκτομή 
Διαμαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ρινόρροιας 
Εκτομή του βιδιανού νεύρου 
Εξωτερική ηθμοειδεκτομή 
Επανεπέμβαση πλαστικής ρινός 
Επεμβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του λάρυγγα με εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτομή, λαρυγγοτομή, 
χορδεκτομή, κλπ.) 
Επιγλωττιδοπηξία 
Επιπολής παρωτιδεκτομή 
Θυρεοειδεκτομή με εκσκαφή 
Κρικοφαρυγγική μυοτομή 
Λαβυρινθεκτομή, μεμβρανώδης ή οστική 
Λαρυγγοπλαστική 
Λειτουργικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου 
Λοβεκτομή θυρεοειδούς 
Μερική γλωσσεκτομή 
Μερική λαρυγγεκτομή κάθετη ή οριζόντια 
Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων 
Ολική θυρεοειδεκτομή 
Ολική λαρυγγεκτομή 
Ολική λαρυγγεκτομή με ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου 
Ολική παρωτιδεκτομή 
Ολική σφηνο – ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 
Οσταριοπλαστική 
Πλάγια φαρυγγο – λαρυγγεκτομή 
Πλαστική ρινός 
Πλαστική ρινός και ρινικού διαφράγματος 
Πλαστική ρινός με χρήση μοσχεύματος 
Πρόσθια ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 
Ριζική ανάτρηση μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές 
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου 
Pιζική μαστοειδεκτομή (Π.Ο.: εκσκαφή λιθομαστοειδική) 
Τοποθέτηση ενδοκοχλιακού εμφυτεύματος 
Τραχειοπλαστική με ή χωρίς χρήση χόνδρου 
Τροποποιημένη ριζική μαστοειδεκτομή 
Τυμπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι) 
Υφολική θυρεοειδεκτομή 
Χειρουργική αποκατάσταση τραχειοοισοφαγικού συριγγίου 
Χειρουργική αποκατάσταση φαρυγγοστόματος 
Χειρουργική αποκατάσταση φαρυγγοστόματος με χρήση κρημνού 
Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ 
Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων σφηνοειδούς 
Χειρουργική συγγενών ανωμαλιών ΕΑΠ 
Χειρουργική συγγενών ανωμαλιών πτερυγίου 
Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις 
Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος 
Γναθεκτομή (ολική ή μερική ή κάτω) 
Διαρρινική υποφυσεκτομή 
Διυπερώιος προσπέλαση (ρινοίωμα κλπ.) 
Εκτομή λιθοειδούς σε όγκους ωτός 
Μερική φαρυγγεκτομή 
Νευρεκτομή του αιθουσαίου ν. 
Οισοφαγεκτομή (ολική ή μερική) 
Ολική γναθεκτομή με εξόρυξη του οφθαλμού (Χειρουργική commando) 
Ολική φαρυγγεκτομή (φαρυγγολαρυγγεκτομή ) 
Φαρυγγο – λαρυγγο – οισοφαγεκτομή 
Xειρουργική  της βάσεως του κρανίου π.χ. χημειοδέκτωμα (jugularis) 
Χειρουργική χημειοδεκτώματος (tympianicus) 

 


