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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ 

 Συμβεβλημένα Νοσοκομεία  

1. Ποια είναι τα Συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική Νοσοκομεία; 

 Καταλόγου Συμβεβλημένων Νοσοκομείων για ατομικά συμβόλαια 

 Καταλόγου Συμβεβλημένων Νοσοκομείων για ομαδικά συμβόλαια 
 

Οι ασφαλισμένοι του ομαδικού συμβολαίου 3698/8 JUNGHEINRICH HELLAS ΕΠΕ μπορούν να 

εξυπηρετηθούν για νοσηλείες στα Νοσοκομεία του Ομίλου HELLENIC HEALTHCARE (ΥΓΕΙΑ, 

ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ, ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ και ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ GENERAL) και στα Συμβεβλημένα 

Οφθαλμολογικά Κέντρα (ATHENS EYE HOSPITAL, ATHENS VISION, EYE DAY CLINIC, 

LASERVISION.GR, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΓΕΙΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΣ). 

2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Συμβεβλημένου και μη Συμβεβλημένου Νοσοκομείου; 

Νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο σημαίνει ότι: 

● Η Εθνική Ασφαλιστική καταβάλει απευθείας στο νοσοκομείο τις καλυπτόμενες 

δαπάνες σύμφωνα πάντα με τους όρους του συμβολαίου και εσείς πληρώνετε μόνο 

το ποσοστό συμμετοχής σας. 

● Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωση στέλνονται στην Εθνική 

Ασφαλιστική απευθείας από το νοσοκομείο, χωρίς να μπαίνετε εσείς σε καμία 

διαδικασία. 

● Η συνεργασία με τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία διέπεται από συμβάσεις, οι οποίες 
διατηρούν το κόστος νοσηλείας σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης, οι ιατρικές αμοιβές 
είναι καθορισμένες με αποτέλεσμα να αποφεύγοντα οι υπερχρεώσεις. 

● Σε όλα τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (πλην των οφθαλμολογικών κέντρων) 

υπάρχει συνεργαζόμενο γραφείο ιατρών (σταθερό ή ‘κινητό’ γραφείο) που ελέγχει 

και παρακολουθεί την πορεία της νοσηλείας. Λόγω αυτού του ελέγχου, 

αποφεύγονται οι άσκοπες και υπερβολικές χρεώσεις, οι οποίες θα επιβάρυναν όλα 

τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Έτσι δεν θα αντιμετωπίσετε πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την 

εκτίμηση της αποζημίωσης, όπως άρνηση εξετάσεων, υψηλές αμοιβές κλπ. 
  

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/synergazomena_nosok_atomika03022021.pdf
https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/synergazomena_nosok_omadika03022021.pdf
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 Επείγοντα Περιστατικά  

1. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού; 

Επισκεφθείτε το νοσοκομείο της επιλογής σας. 

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας, το βιβλιάριο υγείας σας (εφόσον υπάρχει), 

τον Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) και τον αριθμό του συμβολαίου 

σας. 

Το νοσοκομείο θα σας ενημερώσει για τις τυχόν παροχές που προσφέρει στους 

ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

2. Το συμβόλαιό μου καλύπτει έξοδα επείγουσας μεταφοράς; 

Όλα τα συμβόλαια κάλυψης Νοσοκομειακής Περίθαλψης της Εθνικής Ασφαλιστικής 

δικαιολογούν έξοδα επείγουσας μεταφοράς ασθενούς (για νοσηλεία) αρκεί στην περιοχή 

που βρίσκεστε να μην μπορεί να αντιμετωπισθεί κατάλληλα το περιστατικό, η μεταφορά να 

πραγματοποιηθεί εντός της χώρας που συνέβη το περιστατικό και μέσα σε 24 ώρες από το 

σημείο συμβάντος, προς το νοσοκομείο. Επίσης θα πρέπει να τεκμηριωθεί το επείγον της 

μεταφοράς με ιατρική γνωμάτευση και να προσκομιστούν οι πρωτότυπες αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών του μεταφορέα 

Σημείωση: Δεν καλύπτονται τα έξοδα για τον συνοδό ιατρό. 

3. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων σε 

περίπτωση επείγοντος περιστατικού; 

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων στην 

περίπτωση επείγοντος περιστατικού με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

● Αν έχετε πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, με ή χωρίς διαγνωστικό 

πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε χρήση των παροχών για επείγοντα περιστατικά 

των συμβεβλημένων νοσοκομείων. (Δείτε τις ερωτήσεις 4 και 5) 

● Αν έχετε εκτός από το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης και ένα από τα 

ατομικά προγράμματα Δ, Πρόληψη (Ν), Προλαμβάνω (Α), FULL Health για 

διαγνωστικές εξωνοσοκομειακές εξετάσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε 

εξωνοσοκομειακές εξετάσεις πέραν των παροχών για επείγοντα περιστατικά στα 

νοσοκομεία που είναι ενταγμένα στο δίκτυο της Αffidea, δηλαδή στα νοσοκομείατων 

Ομίλων Υγεία, Ιατρικού, Metropolitan Hospital και Metropolitan General, εφόσον το 

δηλώσετε κατά την είσοδό σας, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης 

διαγνωστικών εξετάσεων και χρέωσης του ετήσιου ορίου κάλυψης (plafond) του 

προγράμματός σας. 

 

4. Ποιες είναι οι παροχές των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων σε περίπτωση 

έκτακτων/επειγόντων περιστατικών (για τους ΕΝΗΛΙΚΕΣ); 

Για επείγον - έκτακτο περιστατικό, τα περισσότερα συμβεβλημένα με την Εθνική 

Ασφαλιστική νοσοκομεία προσφέρουν στους ασφαλισμένους μας με κάλυψη νοσοκομειακής 

περίθαλψης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους μια σειρά από παροχές είτε δωρεάν, είτε με 

σημαντική έκπτωση και προνομιακές τιμές.  
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Οι παροχές αυτές δεν προβλέπονται από τα συμβόλαια ούτε προσφέρονται από την Εθνική 

Ασφαλιστική, αλλά είναι προσφορά των νοσοκομείων για τους ασφαλισμένους με κάλυψη 

νοσοκομειακής περίθαλψης και συνεπώς για περισσότερες λεπτομέρειες και απορίες, θα 

πρέπει να απευθύνεστε στο εκάστοτε νοσοκομείο.  

 Ατομικά συμβόλαια:  

Πίνακα επιπλέον υπηρεσιών υγείας για ενήλικες με ατομικό συμβόλαιο  

Αν διαθέτετε κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης και διαγνωστικών, θα γίνεται αρχικά 

χρήση των παροχών που προσφέρουν τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία.  

Αν προσέλθετε στα νοσοκομεία των Ομίλων Υγεία και Ιατρικού και στο Metropolitan 

Hospital και Metropolitan General και εξαντληθεί το όριο για διαγνωστικές των παραπάνω 

παροχών, τότε μπορείτε να κάνετε χρήση της κάλυψης των εξωνοσοκομειακών. Εφόσον 

έχετε και διαγνωστικό πρόγραμμα που εξυπηρετείται από το δίκτυο της AFFIDEA καλό θα 

είναι να το δηλώνετε προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία της έγκρισης από το 

νοσοκομείο.  

 Ομαδικά Συμβόλαια:  

Πίνακα επιπλέον υπηρεσιών υγείας για ενήλικες με ομαδικό συμβόλαιο  

Οι παροχές δεν ισχύουν για συμβόλαια BANCASSURANCE και για συμβόλαια προσωπικών 

ατυχημάτων εκτός των συμβολαίων 53045/1, 53469/3, 01 53469/2, 53674/8  

5. Ποιες είναι οι παροχές των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων σε περίπτωση 

επειγόντων/έκτακτων περιστατικών (για τα ΠΑΙΔΙΑ);  

Για επείγον - έκτακτο περιστατικό, τα περισσότερα συμβεβλημένα με την Εθνική 

Ασφαλιστική νοσοκομεία προσφέρουν στους ασφαλισμένους μας με κάλυψη 

νοσοκομειακής περίθαλψης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους μια σειρά από παροχές είτε 

δωρεάν, είτε με σημαντική έκπτωση και προνομιακές τιμές.  

Οι παροχές αυτές δεν προβλέπονται από τα συμβόλαια ούτε προσφέρονται από την Εθνική 

Ασφαλιστική, αλλά είναι προσφορά των νοσοκομείων για τους ασφαλισμένους με κάλυψη 

νοσοκομειακής περίθαλψης και συνεπώς για περισσότερες λεπτομέρειες και απορίες, θα 

πρέπει να απευθύνεστε στο εκάστοτε νοσοκομείο. Εφόσον έχετε και διαγνωστικό 

πρόγραμμα που εξυπηρετείται από το δίκτυο της AFFIDEA είναι χρήσιμο να το δηλώνετε 

προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία της έγκρισης από το νοσοκομείο.  

 ● Ατομικά συμβόλαια:  

Πίνακα επιπλέον υπηρεσιών υγείας για παιδιά με ατομικό συμβόλαιο  

Αν διαθέτετε κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης και διαγνωστικών, θα γίνεται αρχικά 

χρήση των παροχών που προσφέρουν τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία.  

Αν προσέλθετε στα παιδιατρικά νοσοκομεία των Ομίλων Υγεία και Ιατρικού και στο 

Μετροπόλιταν Hospital και εξαντληθεί το όριο για διαγνωστικές των παραπάνω παροχών, 

τότε μπορείτε να κάνετε χρήση της κάλυψης των εξωνοσοκομειακών. Εφόσον έχετε και 

διαγνωστικό πρόγραμμα που εξυπηρετείται από το δίκτυο της AFFIDEA είναι χρήσιμο να το 

δηλώνετε προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία της έγκρισης από το νοσοκομείο.  

Διευκρινίζεται ότι το ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ δεν προσφέρει παροχές στα ασφαλισμένα παιδιά με 

το δωρεάν πρόγραμμα ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ (Ε8-ΙΑΣΩ).  

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/Epipleon_yphresies_ygeias_mesw_synergasiwn_enhlikes_22_01_2021.pdf
https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/Epipleon_yphresies_ygeias_mesw_synergasiwn_enhlikes_22_01_2021_omadika.pdf
https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/Epipleon_yphresies_ygeias_mesw_synergasiwn_paidia_3_8_2020.pdf
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● Ομαδικά Συμβόλαια:  

Πίνακα επιπλέον υπηρεσιών υγείας για παιδιά με ομαδικό συμβόλαιο  

Οι παροχές δεν ισχύουν για συμβόλαια BANCASSURANCE και για συμβόλαια προσωπικών 

ατυχημάτων εκτός των συμβολαίων 53045/1, 53469/3, 01 53469/2, 53674/8  

6. Είμαι πρώην ασφαλισμένος της International Life ή του ΑΣΤΕΡΑ μπορώ να κάνω χρήση 

των παροχών για επείγοντα /έκτακτα περιστατικά;  

Εφόσον έχετε στο συμβόλαιό σας νοσοκομειακή κάλυψη και έχετε εξοφλήσει τα 

οφειλόμενα ασφάλιστρα ισχύουν και για εσάς οι παροχές που προσφέρουν τα 

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία για τα επείγοντα περιστατικά στα νοσοκομεία (σύμφωνα με την 

απάντηση της ερώτησης 4).  

7. Διαθέτω πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης εδώ και λιγότερο από ένα μήνα. Είναι 

δυνατή η χρήση των παροχών για επείγοντα περιστατικά;  

Ναι, εφόσον έχετε συμβόλαιο σε ισχύ και έχετε εξοφλήσει τα οφειλόμενα ασφάλιστρα 

μπορείτε να κάνετε χρήση των παροχών για επείγοντα περιστατικά ανεξαρτήτως 

νοσοκομειακού προγράμματος, χωρίς τη χρονική αναμονή του ενός μηνός που 

αναγράφεται στους όρους του συμβολαίου σας.  

8. Τα προγράμματα Μαιευτηρίων εξυπηρετούνται σε έκτακτα περιστατικά /παροχές από 

όλα τα συμβεβλημένα νοσοκομεία;  

Όλα τα συμβεβλημένα νοσοκομεία που διαθέτουν παιδιατρικές κλινικές εξυπηρετούν όλα 

τα προγράμματα των μαιευτηρίων σε έκτακτα περιστατικά.  

Ωστόσο, για το πρόγραμμα Στοργή για μια Ζωή (Ε8- ΙΑΣΩ) οι παροχές επειγόντων/ έκτακτων 

περιστατικών δεν παρέχονται από το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ.  

9. Τι ισχύει για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών για ασφαλισμένους του 

προγράμματος Full Ασφάλιση Νεογνών ΡΕΑ;  

Για επείγοντα περιστατικά και για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τις δικαιούμενες 

παροχές μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας της Ευρωκλινικής Παίδων 

2106416600. Οι παροχές ενδέχεται να τροποποιούνται.  

10. Τι ισχύει για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών για ασφαλισμένους του 

προγράμματος ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;  

Για επείγοντα περιστατικά ενηλίκων, παιδιών ή νεογνών του ΓΑΙΑ μπορείτε να 

επικοινωνείτε αποκλειστικά με το Συντονιστικό Κέντρο που έχουν θέσει στη διάθεσή σας η 

Εθνική Ασφαλιστική και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στην τηλεφωνική γραμμή : 210 6728887. 

11. Διαθέτω πρόγραμμα Νοσοκομειακής Κάλυψης καθώς και το πρόγραμμα Άμεσης Ιατρικής 

Βοήθειας και λόγω επείγοντος περιστατικού επιθυμώ την μεταφορά μου με ασθενοφόρο 

σε συμβεβλημένο Νοσοκομείο  

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2 επιλογές:  

 Η χρήση ασθενοφόρου από τις παροχές που προσφέρουν τα Συμβεβλημένα 

Νοσοκομεία για επείγοντα περιστατικά, είναι λύση που καλύπτει πρωτογενή 

διακομιδή, δηλαδή από τον χώρο συμβάντος /σπίτι σε νοσοκομείο, εφόσον υπάρξει 

νοσηλεία και αναλόγως της περιοχής. Στην παροχή αυτή, δεν συμπεριλαμβάνεται η 

αμοιβή του συνοδού ιατρού.  

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/Epipleon_yphresies_ygeias_mesw_synergasiwn_paidia_3_8_2020_omadika.pdf
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 Η λύση της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας, προορίζεται για δευτερογενή διακομιδή, 

δηλαδή από κέντρο υγείας, δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο σε άλλο καταλληλότερο 

και όχι από το χώρο συμβάντος. Θα πρέπει να προηγηθεί κλήση στο ΕΚΑΒ και 

ενδεχομένως η μετακίνηση από το εφημερεύον δημόσιο νοσοκομεία, στο 

συμβεβλημένο νοσοκομείο της επιλογής σας. Ωστόσο, μπορείτε να καλέσετε στο 

1100, για περαιτέρω οδηγίες.  

12. Πρόκειται να νοσηλευθώ εκτάκτως ή προγραμματισμένα λόγω κάποιας πάθησης. Θα 

καλυφθεί η νοσηλεία μου;  

Το ενδεχόμενο κάλυψης της επικείμενης νοσηλείας σας θα εξεταστεί από την αρμόδια 

υπηρεσιακή ενότητα, μετά την πραγματοποίηση της εισαγωγής, σύμφωνα με τους όρους 

του συμβολαίου σας και εφόσον έχουμε στην διάθεσή μας το σύνολο των απαραίτητων 

ιατρικών δεδομένων.  

13. Τι σημαίνει αναγκαία νοσηλεία;  

Αναγκαία νοσηλεία ορίζεται η εισαγωγή σε νοσοκομείο τουλάχιστον για 24ωρο, όχι για 

εργαστηριακή διερεύνηση υποκειμένου νοσήματος, αλλά για θεραπευτική αντιμετώπιση, η 

οποία μόνο ενδονοσοκομειακά θα μπορούσε να διενεργηθεί. Επιπλέον ως αναγκαία 

νοσηλεία ορίζεται η εισαγωγή για διενέργεια χειρουργικής επέμβασης στα πλαίσια 

ολιγόωρης παραμονής.  
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Νοσηλεία   

14. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ανάγκης για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο;  

1. Επισκεφθείτε το νοσοκομείο της επιλογής σας  

2. Απευθυνθείτε στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου της επιλογής σας για τη 

διαδικασία εισαγωγής και στη συνέχεια στο ιατρείο της Εθνικής Ασφαλιστικής που 

τυχόν λειτουργεί μέσα στο Νοσοκομείο. Στο ιατρείο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες. 

3.  Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:  

● Την ταυτότητά σας και τον αριθμό του συμβολαίου σας  

● Την ιατρική γνωμάτευση που θα περιγράφει την πάθηση και τον λόγο 

εισαγωγής σας  

● Αντίγραφα εξετάσεων σχετικών με την πάθηση, που πραγματοποιήσατε πριν 

την εισαγωγή σας  

● Βιβλιάριο υγείας του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα (εφόσον υπάρχει) 

και Α.Μ.Κ.Α. ώστε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας 

σας ή σχετική δήλωσή σας εάν αυτός δεν υπάρχει  

4. Σε κάθε Συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο νοσοκομείο, η πληρωμή των εξόδων για τη 

νοσηλεία σας γίνεται απευθείας από την Εθνική Ασφαλιστική, σύμφωνα με τους όρους 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Έχοντας προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας του 

κοινωνικού Ασφαλιστικού σας φορέα (εφόσον υπάρχει) και τον Α.Μ.Κ.Α., το ποσό της 

συμμετοχής σας που τυχόν χρειαστεί να πληρώσετε κατά την έξοδό σας μπορεί να 

μειωθεί ή να μηδενιστεί.  

Αναλυτικότερα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:  

Διαδικασία νοσηλείας σε Συμβεβλημένο ή Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο  

Διαδικασία νοσηλείας για τους κατόχους του προγράμματος "Προνομιακή Προστασία" 

Διαδικασία νοσηλείας σε μη Συμβεβλημένο ή μη Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο  

Διαδικασία νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο (για κατόχους ομαδικών 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων)  

 

Κορωνοϊός SARS-CoV-2 – COVID-19   

Για πληροφορίες, ερωτήσεις ή οδηγίες σχετικά με τον νέο κωρονοϊό SARS-CoV-2 και την 

ασθένεια COVID-19 που προκαλεί, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσια Υγείας (ΕΟΔΥ) https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ ή καλέστε στον 

τηλεφωνικό αριθμό 2105212054.  

Σε κάθε περίπτωση, αν υποψιάζεστε ότι έχετε COVID-19 επικοινωνήστε άμεσα με τον ΕΟΔΥ 

στο τηλέφωνο 2105212054 και μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παροχής 

υπηρεσιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔY. 

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/DiadikasiaNoshleiasSYMBEBLHMENA_3_2014.pdf
https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/DiadikasiaNoshleias_PronomiakiProstasia_1.2.2021.pdf
https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/DiadikasiaNoshleias_MH_SYMBEBLHMENA_4_2018.pdf
https://www.ethniki-asfalistiki.gr/files/Documents/Diadikasies/DiadikasiaNoshleias_omadika12_12_2012.pdf
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

