
 

          ΠΙΝΑΚΑΣ 
 ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Τ.Α.ΔΙ.Θ & ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ  

 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ» 

                                      

                                                

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Πριν κάνετε χρήση των παραπάνω παροχών θα  απευθύνεστε  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της «Ευρωπαϊκής Πίστης» 

για τη χορήγηση έγκρισης : ΤΗΛ   2310-685695  /  FAX   2310-808099 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑ-

ΤΡΕΙΟ 
   Α- Ελεύθερη Επιλογή ιδιώτη γιατρού 

   Β- Επίσκεψη σε γιατρό του δικτύου της  

        Ασφ. Εταιρίας 

A. Ελεύθερη επιλογή ιδιώτη ιατρού  

-Καταβάλλεται το 70% της δαπάνης μέχρι    40,00€ 

[Πληρώνει ο ασφαλισμένος και εισπράττει εντός 15 ημερών το δικαιούμενο ποσό (μέχρι 

40,00€)]. 

Β. Επίσκεψη σε ιατρό του δικτύου της ασφ. εταιρίας 

-Καταβάλλει ο ασφαλισμένος εξ ιδίων το ποσό των 10€ ανά επίσκεψη απευθείας στον ιατρό.   

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
  - Παθολόγου 
  - Παιδιάτρου 

  - Άλλες ειδικότητες (αν είναι διαθέσιμες) 

-Καταβάλλεται το 70% της δαπάνης μέχρι    50,00€ 

[Πληρώνει ο ασφαλισμένος και εισπράττει εντός 15 ημερών το δικαιούμενο ποσό (μέχρι 

50,00€)]. 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΦΡΟ-

ΝΤΙΔΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Α-

ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
 - Ενδομυϊκές ενέσεις /Περιποίηση    

   κατακλίσεων/Καθετηριασμοί/Υποκλυσμοί κλπ 

 -Καλύπτεται το 85% της δαπάνης 

[Ο ασφαλισμένος καλεί τηλεφωνικά στο σπίτι τον πάροχο που θα του υποδειχθεί από το 

Ταμείο και αφού του προσφερθεί η υπηρεσία, καταβάλλει ο ίδιος το 15% της τιμής που 

συμφωνήθηκε μεταξύ Ταμείου και Ασφαλ. Εταιρίας]  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
  [Με ασθενοφόρο] 

Αναλαμβάνεται η μεταφορά ασθενούς στο πλησιέστερο του τόπου του συμβάντος Νοσοκο-

μείο ή Κλινική στην περίπτωση που το ΕΚΑΒ αποδεδειγμένα αδυνατεί να πραγματοποιήσει 

την μεταφορά. 

-Καλύπτεται το 80% της δαπάνης 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ – ΑΝΑΙ-

ΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 
  [Σε περίπτωση νοσηλείας σε Ιδιωτ. Κλινική] 

Στην περίπτωση νοσηλείας σε Ιδιωτική Κλινική και εφόσον το περιστατικό είναι χειρουρ-

γικό, καταβάλλεται τμήμα της αμοιβής (ποσοστό 60% του Τιμολογίου που συντάσσεται από 

το Τ.Α.ΔΙ.Θ και ΄΄Ε.Π΄΄) για Χειρουργό και Αναισθησιολόγο. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ 

ΙΔΙΩΤ. ΚΛΙΝΙΚΗ 

 

 

 

 

Α-      Στο εσωτερικό 

Εφόσον υπάρξει προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ, καλύπτεται το 75% της συνολικής δαπάνης 

νοσηλείας πέραν του καλυπτόμενου από τον ΕΟΠΥΥ ποσού. 

Νοσηλεία σε θέση δίκλινου δωματίου. 

Β-      Στο εξωτερικό εντός Ε.Ε (Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Εφόσον δοθεί άδεια από ΕΟΠΥΥ, καλύπτονται δαπάνες του συνοδού για διαμονή-διατροφή 

& εισιτήριο: ημερησίως 110€ και εισιτήριο 120€. 

Για νοσηλεία εντός Ε.Ε. οι δαπάνες νοσηλείας κλπ του ασφαλισμένου καλύπτονται από 

τον ΕΟΠΥΥ. 

Γ-      Στο εξωτερικό εκτός Ε.Ε  

Για νοσηλεία εκτός Ε.Ε. κατόπιν άδειας του ΕΟΠΥΥ,  καταβάλλεται το 30% του ποσού 

των δαπανών του ασφαλισμένου που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.   

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

   Α- ΜΗ κοστολογημένες από το Κράτος 

 

   Β- Κοστολογημένες από το Κράτος 

Εκτελούνται σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα. 

Α. ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ:  

(αξονική στεφανογραφία, ψηφιακές απεικονιστικές κλπ). 

-Καταβάλλεται το 60% του τιμολογίου που συμφωνήθηκε μεταξύ Ταμείου και Ασφαλ. Ε-

ταιρίας. 

Β. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ:             
-Όταν εκτελούνται ιδιωτικώς (χωρίς παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ): 

 Καταβάλλεται από την εταιρία το 60% του Κρατικού Τιμολογίου (ασφ/νος 40%). Για όσες 

δεν  περιλαμβάνονται στο Κρατικό Τιμολόγιο καταβάλλεται το 50% της ελεύθερης τιμής. 

-Όταν εκτελούνται με συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ, καταβάλλεται το 100% της δαπάνης 

 (χωρίς καμία συμμετοχή του συν/χου)  


