
BONJOUR OPTIMUM – ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ 

ΕΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

Τπάρχει όριο θλικίασ 
αςφάλιςθσ; 

Όχι,  δεν υπάρχει όριο, μποροφν να αςφαλιςτοφν άτομα όλων των θλικιϊν. 

Τπάρχουν αναμονζσ ςτισ 
καλφψεισ του ςυμβολαίου; 

Όχι, θ αςφάλιςθ ενεργοποιείται αμζςωσ μετά τθν εξόφλθςθ των αςφαλίςτρων και τθν 
παραλαβι τθσ προςωπικισ κάρτασ υγείασ και των λοιπϊν ςυνοδευτικϊν αυτισ εγγράφων. 

Τπάρχουν εξαιρζςεισ λόγω 
ιατρικοφ ιςτορικοφ ςτο 
ςυμβόλαιο; 

Όχι,  μποροφν να αςφαλιςτοφν και όςοι ζχουν ιατρικό ιςτορικό. 

Παρζχονται εξετάςεισ 
προλθπτικοφ ελζγχου (check 
up); 

Βεβαίωσ. Κατόπιν επικοινωνίασ με το ςυντονιςτικό κζντρο τθσ CNP ΗΩΘ : 
 
Παρζχεται θ δυνατότθτα διενζργειασ ανά ζτοσ ΔΩΡΕΑΝ: 
- Ενόσ (1) Αιματολογικοφ ελζγχου  
- Ενόσ (1) Οδοντιατρικοφ κακαριςμοφ (ςτα παιδιά παρζχεται επιπλζον και μία φκορίωςθ)  
- Ενόσ (1) Οφκαλμολογικοφ ελζγχου (άνω των 14 ετϊν). 
 
Πρόςκετα παρζχεται θ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ των εξετάςεων προλθπτικοφ ελζγχου, με 
ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου ςτο κόςτοσ με προνομιακι τιμολόγθςθ. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά  με το κόςτοσ και τισ εξετάςεισ που περιζχονται ςτα 
αναβακμιςμζνα πακζτα check up, παρζχονται από το ςυντονιςτικό κζντρο τθσ CNP ΗΩΘ. 



Πωσ λειτουργοφν οι 
απεριόριςτεσ ιατρικζσ 
επιςκζψεισ ςτα εξωτερικά 
ιατρεία των ςυμβεβλθμζνων 
κλινικϊν; 

ε περίπτωςη ζκτακτου περιςτατικοφ υγείασ είτε από ατφχθμα είτε από αςκζνεια, 
μπορείτε να επιςκεφκείτε ςτο δίκτυο των ςυμβεβλθμζνων κλινικϊν 24 ϊρεσ το 24ωρο, τισ 
εφθμερεφουςεσ ειδικότθτεσ (πακολόγοσ-καρδιολόγοσ-ορκοπεδικόσ-χειρουργόσ-παιδίατροσ-
παιδοχειρουργόσ). 
 
Θ επίςκεψθ παρζχεται ΔΩΡΕΑΝ κατόπιν ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ. 
 
ε περίπτωςη μη ζκτακτου περιςτατικοφ υγείασ είτε από ατφχθμα είτε από αςκζνεια, 
μπορείτε με προγραμματιςμζνο ραντεβοφ να επιςκεφκείτε ςε ςυμβεβλθμζνεσ κλινικζσ: 
- ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ ενθλίκων, με ςυμμετοχι 10 ευρϊ και 
- ςυγκεκριμζνεσ παιδιατρικζσ ειδικότθτεσ, με ςυμμετοχι 30 ευρϊ 
 
Ο προγραμματιςμόσ (ραντεβοφ) και ο ςυντονιςμόσ τθσ επίςκεψθσ γίνεται κατόπιν 
επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ. 

Πωσ λειτουργοφν οι 
απεριόριςτεσ ιατρικζσ 
επιςκζψεισ ςτα ιδιωτικά 
ιατρεία; 

Κατόπιν επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ : 
 
Παρζχονται ςε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικϊν ιατρείων, απεριόριςτεσ ιατρικζσ επιςκζψεισ 
με ςυμμετοχι των αςφαλιςμζνων. Σο ποςό ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο φψοσ των δεκαπζντε 
ευρϊ (15€) πανελλαδικά εκτόσ Αττικισ/Θεςςαλονίκθσ και είκοςι ευρϊ (20€) για 
Αττικι/Θεςςαλονίκθ. 
 
τθν παραπάνω ςυμμετοχι ςυμπεριλαμβάνεται θ τυχόν απαιτοφμενθ ςυνταγογράφθςθ 
Ε.Ο.Π.Τ.Τ. αλλά και θ τυχόν επανεξζταςθ (2θ επίςκεψθ) που απαιτθκεί για αξιολόγθςθ των 
διαγνωςτικϊν εξετάςεων που ςυνταγογραφικθκαν ςτθν 1θ επίςκεψθ. 

τθν επαρχία παρζχονται 
όλεσ οι ειδικότθτεσ ιατρϊν; 

ε όλεσ τισ πρωτεφουςεσ νομϊν παρζχονται τουλάχιςτον οι παρακάτω ιατρικζσ ειδικότθτεσ : 
Παθολόγοσ, Καρδιολόγοσ, Ορθοπεδικόσ, Γυναικολόγοσ, Χειρουργόσ, Παιδίατροσ, 
Ουρολόγοσ, ΩΡΛ, Πνευμονολόγοσ, Ενδοκρινολόγοσ. 

Τπάρχει δυνατότθτα Κατόπιν επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ: 



ςυνταγογράφθςθσ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 
ςτο δίκτυο των 
ςυμβεβλθμζνων κλινικϊν; 

 
Παρζχεται θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. μζςω προγραμματιςμζνων ραντεβοφ, 
ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυμβεβλθμζνεσ κλινικζσ.  
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το δίκτυο των ςυμβεβλθμζνων κλινικϊν 
παρζχονται από το ςυντονιςτικό κζντρο τθσ CNP ΗΩΘ. 

Σι είναι τα Πολχιατρεία; 

Είναι διαγνωςτικά κζντρα τα οποία παρζχουν  επιπλζον τθν δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ 
ιατρικϊν επιςκζψεων ςε ςυγκεκριμζνεσ ιατρικζσ ειδικότθτεσ με ςυμμετοχι των 
αςφαλιςμζνων 10 ευρϊ ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ τυχόν απαιτοφμενθ 
ςυνταγογράφθςθ Ε.Ο.Π.Τ.Τ.. 
 
τα Πολχιατρεία ο αςφαλιςμζνοσ ςτον ίδιο χϊρο και χρόνο πραγματοποιεί ιατρική 
επίςκεψη-ςυνταγογράφηςη-διαγνωςτικζσ εξετάςεισ. 

Πωσ λειτουργοφν οι 
απεριόριςτεσ ιατρικζσ 
πράξεισ ςτα ιδιωτικά ιατρεία 
και Πολχιατρεία; 

Κατόπιν επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ : 
 
Παρζχεται θ δυνατότθτα διενζργειασ ςυγκεκριμζνων ιατρικϊν πράξεων/εξετάςεων, ςε 
ιδιωτικά ιατρεία και Πολχιατρεία με προνομιακι ςυμμετοχι των αςφαλιςμζνων ςτο κόςτοσ 
αυτϊν. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ ιατρικζσ πράξεισ που διενεργοφνται κακϊσ και 
για το κόςτοσ τουσ, παρζχονται από το ςυντονιςτικό κζντρο τθσ CNP ΗΩΘ. 

Πωσ λειτουργεί θ κάλυψθ 
απεριόριςτων διαγνωςτικϊν 
εξετάςεων με χριςθ 
ζγκυρου παραπεμπτικοφ 
Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ι με χριςθ απλοφ 
ιατρικοφ παραπεμπτικοφ; 

Κατόπιν επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ : 
 
1. Παρζχεται θ δυνατότθτα διενζργειασ απεριόριςτων ΔΩΡΕΑΝ διαγνωςτικϊν εξετάςεων με 
χριςθ ζγκυρου παραπεμπτικοφ Ε.Ο.Π.Τ.Τ., εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 
 
(α) διενεργοφνται αποκλειςτικά και μόνο ςτα Νοςθλευτικά Ιδρφματα, Πολχιατρεία και 



Διαγνωςτικά κζντρα, μζλθ του υμβεβλθμζνου Δικτφου, τα οποία διατθροφν ςε ιςχφ, 
ενεργζσ αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. και ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 
προχποκζςεισ που κζτει ο Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ι/και τα μζλθ του υμβεβλθμζνου Δικτφου.   
 
(β) θ προβλεπόμενθ ςυμμετοχι του Αςφαλιςμζνου ςτο κόςτοσ των διαγνωςτικϊν εξετάςεων 
με βάςθ το παραπεμπτικό θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. είναι ζωσ και 
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%).  
 
2. Παρζχεται θ δυνατότθτα διενζργειασ απεριόριςτων διαγνωςτικϊν εξετάςεων με τθν 
προςκόμιςθ απλοφ ιατρικοφ παραπεμπτικοφ: 
 
(α) το δίκτυο των ςυμβεβλημζνων κλινικϊν με ςυμμετοχι 15% επί του ιδιωτικοφ τουσ 
τιμοκαταλόγου 
 
(β) το Πανελλαδικό δίκτυο των ςυμβεβλημζνων Διαγνωςτικϊν κζντρων/Πολυιατρείων 
με ςυγκεκριμζνθ ςυμμετοχι των αςφαλιςμζνων ανά πραγματοποιοφμενθ εξζταςθ, θ οποία 
τιμολογείται για μεν τισ εξετάςεισ που καλφπτονται από τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. με τθν αντίςτοιχθ 
τιμολόγθςθ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. μειωμζνθ ςε ποςοςτό από 20% ζωσ 60%, ενϊ για τισ εξετάςεισ που 
δεν καλφπτονται από τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. τιμολογείται με τθν αντίςτοιχθ ιδιωτικι τιμολόγθςθ 
κάκε μζλουσ του ςυμβεβλθμζνου δικτφου μειωμζνθ ςε ποςοςτό από 40%-60%. 
Πλθροφόρθςθ για  το φψοσ τθσ ςυμμετοχισ του αςφαλιςμζνου ανά διαγνωςτικι εξζταςθ, 
παρζχεται μζςω του Σθλεφωνικοφ υντονιςτικοφ Κζντρου. 
 
Προςοχή!!!! 
Μαγνθτικι Σομογραφία, επεμβατικζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και διαγνωςτικζσ εξετάςεισ οι 
οποίεσ πραγματοποιοφνται είτε ςε εξειδικευμζνα εργαςτιρια είτε απαιτοφν τθν παρουςία 
ιατροφ και αναιςκθςιολόγου κακϊσ και τθν τυχόν λιψθ βιοψίασ, δφναται να διενεργοφνται 
με ειδικι ςυμμετοχι του Αςφαλιςμζνου ςτο κόςτοσ. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ, δεν εμπίπτουν 
δθλαδι ςε όςα αναφζρονται ανωτζρω, ςτισ παραγράφουσ 1 και 2. 



  
Διευκρινίηεται ότι θ ειδικι ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου ςτισ εξετάςεισ που εμπίπτουν ςε 
αυτι τθν κατθγορία, διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τον τρόπο (θλεκτρονικό παραπεμπτικό 
Ε.Ο.Π.Τ.Τ. / απλό ιατρικό παραπεμπτικό) και το υμβεβλθμζνο μζλοσ του δικτφου που τισ 
πραγματοποιεί (εξειδικευμζνα ιατρεία, Διαγνωςτικά κζντρα, Πολχιατρεία, Νοςθλευτικά 
ιδρφματα/κλινικζσ) και ο αςφαλιςμζνοσ μπορεί ανά περίπτωςθ, να τθν πλθροφορείται μζςω 
του Σθλεφωνικοφ υντονιςτικοφ Κζντρου.      
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ωσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ αναφζρονται οι ακόλουκεσ:  
MRI, Εξετάςεισ Μοριακισ διάγνωςθσ (DNA), Αλλεργικά tests, Ενδοςκοπιςεισ 
(Γαςτροςκόπθςθ, Κολονοςκόπθςθ, Βρογχοςκόπθςθ), Pet-Scan, εξειδικευμζνεσ 
οφκαλμολογικζσ και γυναικολογικζσ εξετάςεισ (OCT, Φλουροαγγειογραφία, υπζρθχοσ 
αυχενικισ διαφάνειασ και Β επιπζδου).    
 

Πωσ λειτουργεί θ κάλυψθ ςε 
περίπτωςθ ζκτακτου 
περιςτατικοφ λόγω 
ατυχιματοσ;  
 
 

Κατόπιν επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ : 
 
Παρζχεται θ δυνατότθτα κάλυψθσ των εξόδων για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτου περιςτατικοφ 
υγείασ λόγω ατυχιματοσ, ςτα εξωτερικά ιατρεία των ςυμβεβλημζνων κλινικϊν, με 
ςυμμετοχι των αςφαλιςμζνων 30% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου των κλινικϊν και ζωσ 
του ποςοφ των 200 ευρϊ ανά περίπτωςθ. Πζραν του ποςοφ των 200 ευρϊ παρζχεται 
ζκπτωςθ 30%. 
 
Καλφπτονται όλα τα ζξοδα (κλινικι εξζταςθ-πράξεισ-υλικά) εξαιρουμζνου του κόςτουσ των 
τυχόν φαρμάκων που κα απαιτθκοφν. 

Πωσ μπορϊ να αναβακμίςω 
το παραπεμπτικό του 
Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για αγορά 
γυαλιϊν όραςθσ; 

Κατόπιν επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ : 
 
Παρζχεται θ δυνατότθτα ςε ςυγκεκριμζνθ  Πανελλαδικι αλυςίδα καταςτθμάτων οπτικϊν , 
ΔΩΡΕΑΝ  αγοράσ γυαλιϊν οράςεωσ αξίασ ζωσ 250€, εφόςον γίνει χριςθ ζγκυρου 
παραπεμπτικοφ Ε.Ο.Π.Τ.Τ.. 



 
Εφόςον δεν γίνει χριςθ ζγκυρου παραπεμπτικοφ Ε.Ο.Π.Τ.Τ., για αγορζσ γυαλιϊν οράςεωσ 
άνω των 100 ευρϊ, παρζχεται επιδότθςθ 80 Ευρϊ ι ςυμμετοχι 40%. 

Ζχω υποψία ότι το παιδί μου 
ζχει δυςλεξία ,τι μου 
παρζχει το ςυμβόλαιο μου; 

Κατόπιν επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ : 
 
Παρζχεται ΔΩΡΕΑΝ θ αρχικι επίςκεψθ αξιολόγθςθσ κακϊσ και θ αξιολόγθςθ 
παιδοψυχιατρικϊν διαταραχϊν, ςτα Λογοκεραπευτικά κζντρα μζλθ του υμβεβλθμζνου 
Δικτφου. 

Σι επιπλζον καλφψεισ μου 
παρζχει το ςυμβόλαιο μου; 

Κατόπιν επικοινωνίασ και ζγκριςθσ του ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ CNP ΗΩΘ : 
 
Παρζχεται θ δυνατότθτα: 
- Οδοντιατρικήσ κάλυψησ με ενιαίο εκπτωτικό τιμοκατάλογο ςε όλθ τθν Ελλάδα 
- Οφθαλμολογικήσ κάλυψησ με διενζργεια Οφκαλμολογικϊν επεμβάςεων για τθν 

διόρκωςθ διακλαςτικϊν ανωμαλιϊν με ζκπτωςθ ζωσ 50% επι ςυγκεκριμζνου ενιαίου 
τιμοκαταλόγου 

- Φυςιοθεραπευτικήσ κάλυψησ με κόςτοσ 15€ - 20€  ανά ςυνεδρία 
- Κάλυψη Ψυχολογικήσ υποςτήριξησ με κόςτοσ 25€ ανά επίςκεψθ 
- Διατροφολογικήσ κάλυψησ  με κόςτοσ 20€ ανά επίςκεψθ 
- Ομοιοπαθητικήσ κάλυψησ με κόςτοσ 30€ ανά ςυνεδρία 
- Κάλυψη Βελονιςμοφ με κόςτοσ 25 € ανά ςυνεδρία 
- Λογοθεραπευτικήσ κάλυψησ με κόςτοσ 20 € ανά επίςκεψθ 

 


