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Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη µέσω της επίσηµη

(www.thpa.gr), της διαδικτυακής πύλη www

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Εντός Λιµένος, Κτίριο Τεχνικών υπηρεσιών (Πύλη 11

Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, οι παραλήπτες ενηµερώνουν την 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την παραλαβή της µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) στο 2310 526

ταχυδροµείου στο e-mail cathanasiou@thpa

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από 

άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

έγγραφα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   

(Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 

Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
    

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (∆.Η.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ηµεροµηνία Έναρξης 

Υποβολής Προσφορών 

Καταληκτική Ηµεροµηνία

Υποβολής Προσφορών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 
Ηµεροµηνία 16/02/2017 Ηµεροµηνία 13/03/2017

Ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ Ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ

Ώρα 08:30 Ώρα 15:00

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (

Εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€), πλέον Φ.Π.Α.

Τακτικός προϋπολογισµός  σε χρέωση του Κωδικού 62.02.0 6

66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης 

www.promitheus.gov.gr  

∆ιαδικτυακή Πύλη Ε.ΣΗ.∆Η.Σ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.

µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη µέσω της επίσηµης 

www.promitheus.gov.gr ή να παραλάβουν αντίγραφο της από το Τµήµα προµηθειών 

, Εντός Λιµένος, Κτίριο Τεχνικών υπηρεσιών (Πύλη 11, 2ος όροφος).  

Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, οι παραλήπτες ενηµερώνουν την 

για την παραλαβή της µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) στο 2310 526

thpa.gr, αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυµία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).  

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από 

µε τον αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  

.∆. 003/2017) 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Καταληκτική Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών  

Ηµεροµηνία Αποσφράγισης 

προσφορών 

13/03/2017 Ηµεροµηνία 17/03/2017 

∆ΕΥΤΕΡΑ Ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

15:00 Ώρα 10:00 

µόνο βάσει τιµής (Χαµηλότερη Τιµή) 

πλέον Φ.Π.Α. , το έτος. 

2.0 6 Ασφάλιστρα προσωπικού 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

του συστήµατος. 

 ιστοσελίδας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

ή να παραλάβουν αντίγραφο της από το Τµήµα προµηθειών 

Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, οι παραλήπτες ενηµερώνουν την 

για την παραλαβή της µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) στο 2310 526-243 ή µέσω ηλεκτρονικού 

, αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυµία, διεύθυνση, 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από 

µε τον αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
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∆ηµοσιότητα 

- Ηµεροµηνία Ανάρτησης στο http://www.eprocurement.gov.gr/ : 15/02/2017 

- Ηµεροµηνία Ανάρτησης στο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/ : 15/02/2017 

- Ηµεροµηνία Ανάρτησης στον ιστότοπο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (http://www.thpa.gr): 15/02/2017 

- Ηµεροµηνία Αποστολής για δηµοσίευση στον ελληνικό ηµερήσιο τύπο: 15/02/2017 

-    Ηµεροµηνία Αποστολής για δηµοσίευση στο ΦΕΚ ∆∆Σ : 15/02/2017 
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Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

ΑΡΘΡΟ 1 -Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η οµαδική ασφάλιση του υπαλληλικού προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για ένα 

(1) έτος,  µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος ακόµη, καθώς και µε δυνατότητα τροποποίησης του κόστους 

και των όρων ασφάλισης µετά από συµφωνία των δύο  µερών, σύµφωνα µε τους όρους και προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο Μέρος  Β΄ της παρούσας και θα περιλαµβάνει: 

Παροχές Προστασίας : 

- Ασφάλεια ζωής 

- Μόνιµη ολική ανικανότητα από ασθένεια 

- Απώλεια ζωής, µόνιµη ολική ανικανότητα και µόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα 

-   Απώλεια εισοδήµατος λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχηµα ή ασθένεια 

Παροχές Υγείας : 

− Ευρεία υγειονοµική περίθαλψη, εντός-εκτός νοσοκοµείου, από ασθένεια ή ατύχηµα. 

− Ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα 

− Χειρουργικό επίδοµα 

− Παροχές µητρότητας 

 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για µέρος των 

αιτούµενων καλύψεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Νοµικό & Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

α) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

β) Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

γ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις». 

δ) Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

ε) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ζ) Της αριθ. 6961/10.2.2017 Απόφασης ∆.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., µε την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια και οι όροι του 

∆ηµόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 3 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µη εξαρτώµενες από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική 

διαδικασία εγγραφής. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται 

αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν. 4155/2013 και του 

άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστηµα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 -  Παράταση Υποβολής Προσφορών - Ματαίωση διαγωνισµού. 

4.1. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν 

έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη 

σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

γ) όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν ζητηθούν έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν θα δοθεί παράταση των προθεσµιών.  

4.2. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί 

να µαταιώσει το διαγωνισµό, αν συντρέξουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 317 του Ν. 

4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού, µέσω της 

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο 

σύστηµα οικονοµικούς φορείς µέχρι δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
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Οι διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗ∆ΗΣ από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο έξι 

(6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Κατάρτιση – Περιεχόµενο Προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

αποσφράγισης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα θα  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη λήξη της, 

κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη προβλεπόµενη από τη ∆ιακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Η τυχόν παράταση ισχύος της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της διάρκειας της αντίστοιχης 

εγγύησης συµµετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ∆ικαίωµα Συµµετοχής  

8.1 ∆εκτές γίνονται προσφορές υποβαλλόµενες από: 

• Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, µε τη νοµική µορφή που απαιτεί το Π.∆. 400/70, όπως 

ισχύει. 

• Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, του ΕΟΧ (Ενιαίου 

Οικονοµικού Χώρου) ή σε κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/97 ή σε κράτη που 

έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συµφωνίες  µε την Ε.Ε.  µε την νοµική µορφή που απαιτεί το άρθρο  8 της οδηγίας 

73/239/ΕΟΚ  όπως ισχύει, ή µε την νοµική µορφή που απαιτείται κατά περίπτωση  από τις συµφωνίες που έχουν 

υπογραφεί  µε την Ε.Ε. 

• Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα,  Κοινοπραξίες και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Η επιλεγόµενη Κοινοπραξία ή Ένωση Προµηθευτών, είναι δυνατόν να υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριµένη 

νοµική µορφή στο βαθµό που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την προσήκουσα εκτέλεση 

της σύµβασης. 

Αποκλείονται από τον διαγωνισµό πράκτορες, ασφαλειοµεσίτες και µεσάζοντες, εν γένει. 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί εξ αυτού δικαίωµα 

αποζηµίωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 9- Λόγοι Αποκλεισµού 

1. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα από 

τη συµµετοχή, όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή της είναι γνωστό µε άλλο τρόπο 

τα ακόλουθα: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 

25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση 

της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215).   

2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν: 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και  

β) µπορεί η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
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περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους.  

3. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µπορεί να αποκλείει από τη συµµετοχή οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις:  

α) εάν αθέτησε τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,  

γ) εάν σύναψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν µπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά 

την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν 

µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, 

αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

ζ) εάν επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

4) Αποκλείεται από τη συµµετοχή οποιασδήποτε οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του Υπουργική 

Απόφαση αποκλεισµού από τις δηµόσιες συµβάσεις.   

 

Άρθρο - 10 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

10. 1 -  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι Οικονοµικοί Φορείς υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, τα εξής 

δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

• Εγγύηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 11.1 της παρούσας. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε 

γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης ∆ιακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε µία από τις 

καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή 

µπορούν να αποκλειστούν από την ανάληψη δηµόσιας σύµβασης. 

• Αποδεικτικά Έγγραφα Νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νοµικού προσώπου ήτοι: 
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- Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή ανακοίνωση σύστασης στο ΓΕΜΗ. 

- Αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί όλες οι µέχρι σήµερα 

τροποποιήσεις αυτού (ή µε τις ανάλογες ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ). 

- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα µέλη του ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

εταιρίας και έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το ισχύον καταστατικό.   

• Έγγραφο εκπροσώπησης εφ’ όσον ο συµµετέχων συµµετέχει στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό του. 

• Πιστοποιητικό  αρµόδιας   εποπτικής αρχής,   από   το   οποίο  να  προκύπτει   ότι   η  υποψήφια  ασφαλιστική  

επιχείρηση συνεχίζει  να λειτουργεί  νοµίµως  και  για  ποιους συγκεκριµένα κλάδους ασφάλισης. 

• Έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται το µέγεθος του χαρτοφυλακίου Οµαδικών Συµβολαίων µε ασφαλιζόµενους 

άνω των 200 ατόµων, στα οποία να συµπεριλαµβάνονται καλύψεις όµοιες µε το αντικείµενο της παρούσης 

(αριθµός συµβολαίων / Συνολικά ετήσια καθαρά ασφάλιστρα) 

• Λίστα µε τα 10 µεγαλύτερα Οµαδικά Ασφαλιστήρια τα οποία βρίσκονται  σε ισχύ  και που συµπεριλαµβάνουν 

καλύψεις όµοιες µε το αντικείµενο της παρούσης. Στο καθένα θα πρέπει να αναφέρεται: 

� Επωνυµία ασφαλιζόµενης εταιρείας  

� ∆ιάρκεια ισχύος των Ασφαλιστηρίων  

� Πλήθος  ασφαλιζόµενων ατόµων. 

• Λίστα µε Αριθµό Ζηµιών που πληρώθηκαν και συνολικά ποσά αποζηµιώσεων που έχουν καταβληθεί για ζηµίες 

Οµαδικών Ασφαλιστηρίων στα οποία να περιλαµβάνονται καλύψεις όµοιες µε το αντικείµενο του παρόντος 

διαγωνισµού, για κάθε έτος της τελευταίας τριετίας καθώς και ο αντίστοιχος αριθµός των ζηµιών των οποίων η 

καταβολή είναι σε εκκρεµότητα και των αντίστοιχων προβλεφθέντων αποθεµατικών για κάθε έτος της 

τελευταίας τριετίας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2016 

 
Οι ∆ιαγωνιζόµενες συµπράξεις ή κοινοπραξίες υποβάλλουν ξεχωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση για καθένα από τα µέλη 

τους, υπογραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνεπάγεται 

σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου, αλλιώς αποκλείεται. 

Όλες οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένες και θα φέρουν ηµεροµηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

των προσφορών. 

Αποδεχόµενη το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βεβαιώνει ότι δεν θα γνωστοποιήσει τα 

προσκοµισθέντα ανωτέρω στοιχεία σε τρίτους, που δεν εµπλέκονται στον εν λόγω διαγωνισµό. 

 

10. 2 -  Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά των οικονοµικών φορέων περιλαµβάνει υπόδειγµα του λεκτικού του προτεινοµένου από 

αυτούς ασφαλιστηρίου συµβολαίου (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, εξαιρέσεις κάλυψης κλπ), και θα υποβληθεί 

ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», σε µορφή αρχείων .pdf 

ψηφιακά υπογεγραµµένων. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που το περιεχόµενο του λεκτικού του ασφαλιστηρίου συµβολαίου δεν συµφωνεί µε 

την αιτούµενη ασφαλιστική κάλυψη η προσφορά θα απορρίπτεται.  
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10. 3 -  Προσκόµιση Έντυπης Μορφής ∆ικαιολογητικών 

Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο) φακέλου ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά  που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή, εκτός των ΦΕΚ, προσκοµίζονται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 

πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να 

προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προσκοµίζονται από τους συµµετέχοντες, σε 

σφραγισµένο φάκελο µε εξωτερική ένδειξη «Επιµέρους έντυπα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

 

ΑΡΘΡΟ 11- Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: (ί) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 

εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) (µόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

11.1 Εγγύηση Συµµετοχής 

Εγγύηση συµµετοχής ύψους τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) –ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της 

προϋπολογιζόµενης αξίας της σύµβασης, πλέον ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. 

Ο αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη 

λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από τα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τους 

αναθέτοντες φορείς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305 του Ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 

άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ενστάσεως  κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

11.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 

πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων 

της σύµβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

 

Άρθρο 12 - Οικονοµική Προσφορά 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Ειδικότερα, ο προσφέρων στο φάκελο οικονοµική προσφορά επισυνάπτει ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 

οικονοµικής προσφοράς, σε µορφή αρχείου .pdf, το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει:  

α) Να προσδιορίζει την προσφερόµενη τιµή σε Ευρώ, πλέον των νόµιµων φόρων και επιβαρύνσεων, η οποία θα 

αφορά την ανάληψη των ασφαλιστικών καλύψεων για ένα (1) έτος. Σε περίπτωση αλλοδαπού προµηθευτή στην 

τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνονται τα τραπεζικά έξοδα, χαρτόσηµο κ.λπ., η δε πληρωµή του θα γίνει µέσω 

Τραπεζικού Ιδρύµατος. 

β) Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των παροχών, Εναλλακτικές  προσφορές, Αντιπροσφορές ή 

τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δεν 

θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από το ∆.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

του ∆ιαγωνισµού. 

γ) Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης. 

δ) Να υπογράφεται από τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της διαγωνιζόµενης εταιρίας.  
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ΑΡΘΡΟ 13 - Γλώσσα  

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). Τα ενηµερωτικά και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 

µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

Σηµειώνεται ότι επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει µέσω του συστήµατος σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσης. 

• ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ηµεδαπά-Αλλοδαπά): 

-Ηµεδαπά  

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόµενες 

σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης προσκόµισης δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι για το προσφέρον 

νοµικό πρόσωπο δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 

δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις νόµου. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, το προσφέρον νοµικό πρόσωπο είναι ενήµερο ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 
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• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή του σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελµα του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

- Αλλοδαπά  

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 

4412/2016, ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόµενες 

σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος, έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης προσκόµισης δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι για το προσφέρον νοµικό πρόσωπο δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα της παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος νοµικού προσώπου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένο στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένο µέχρι την 

επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 

της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

• Για Ενώσεις Προµηθευτών - Κοινοπραξίες: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση. Η ένωση προµηθευτών 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν 

την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 15 - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών  

15.1  Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το 

σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού 

και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Ε∆∆).  

15.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριµένα την 17/03/2017 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.  

15.3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

15.4. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 - Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών του κατά περίπτωση Αναθέτοντος Φορέα.  

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως :  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τα µέλη της, 

πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 

φακέλων και (υπο) φακέλων των προσφορών.  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και (υπο) φακέλων των προσφορών.  

• Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών  

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.  

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. απευθύνουν αιτήµατα 

στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών 

και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους 

ορίζονται.  
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ΑΡΘΡΟ 17 - ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε 

έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

οργάνων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών.  

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 - Κατακύρωση – Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν την κοινοποίησε σε 

όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος της προθεσµίας άσκησης ενστάσεων,   

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας, όπως προβλέπεται από τα 

άρθρα 304 και 308 του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.   

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.   

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 – Αναπροσαρµογή Τιµών 

Οι προσφερόµενες τιµές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της υπόψη προµήθειας. Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή κάθε 

ενδιαφεροµένου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε, 

υπέρ αυτού, δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική 

διάταξη. 
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ΑΡΘΡΟ 20 - Ενστάσεις 

Oι ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 µέσω του συστήµατος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που 

το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Ειδικότερα: 

• Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η προθεσµία άσκησής της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 

(ΦΕΚ-147A/0.08.2016).  

• Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/0.08.2016). 

• Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

• Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες ενστάσεων: Αρµόδια επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Σε κάθε περίπτωση, ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν 

υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της 

ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία της ένστασης λογίζεται η 

ηµεροµηνία αποστολής της. 

Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο, ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα 

του ταχυδροµείου. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους 

οικονοµικούς φορείς – χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε 

έντυπη µορφή. 

Μετά την υποβολή ενστάσεως η Υπηρεσία προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων 

στο Σύστηµα οργάνων της. 

Η εκδοθείσα απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στον ενιστάµενο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21 - Σύµβαση  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ η 

σύµβαση. Για την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 - Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

µεταξύ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δηµιουργούνται από αυτή, µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του όλου αντικειµένου της Σύµβασης, θα λυθεί 

από τα εδρεύοντα στη Θεσσαλονίκη αρµόδια δικαστήρια. 

Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 23 - Χρηµατοδότηση – Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισµό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Η πληρωµή των ετησίων ασφαλίστρων θα γίνεται σε τέσσερις ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις και εντός µηνός από την 

προσκόµιση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και των σχετικών παραστατικών στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. 

Στην περίπτωση που υπάρξει στο τέλος του ασφαλιστικού έτους επιστροφή Ασφαλίστρων λόγω θετικής εµπειρίας, 

σύµφωνα µε τον τύπο υπολογισµού που αναφέρεται στο κεφάλαιο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η του Β΄ 

Μέρους της παρούσης (Πίνακας – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΑ  ΚΕΡ∆Η), τότε συµφωνείται  ο συµψηφισµός 

της, ανάλογα µε το ποσόν, στις τριµηνιαίες δόσεις από την καταβολή της δεύτερης και εντεύθεν. 

Επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς το ΦΠΑ επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωµή.  

Για το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα από την έκδοση του λογαριασµού πληρωµής του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, µέχρι την 

καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασµού από το ταµείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δικαιούται να 

εγείρει, αξίωση, αποζηµίωσης για  την οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωµής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 - Λοιπές Απαιτήσεις 

Το εκάστοτε  χρηµατικό ποσό καταβολής αποζηµίωσης των ασφαλιζοµένων θα κατατίθεται από τον  Ανάδοχο, στον 

αντίστοιχο προσωπικό λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Η εξοφλητική απόδειξη κάθε απαίτησης των ασφαλιζοµένων, που παρέχεται από τον Ανάδοχο, θα αποτυπώνει µε 

σαφή τρόπο το είδος και το χρόνο παροχής, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα παραστατικά που κατατίθενται. 

Η διαχείριση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων θα γίνεται από ασφαλιστικό σύµβουλο που θα προσδιορίσει η Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. 

Το νέο ασφαλιστήριο αποτελεί συνέχεια του υπάρχοντος οµαδικού Συµβολαίου µε την εταιρία «METLIFE ALICO 

AEAZ» (αριθ. Ασφαλιστηρίου 43320 & Πρόσθετη Πράξη Ανανέωσης Νο2/201--), ως προς τις απαιτήσεις, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν έως την 31.03.2017 και συνεχίζουν την 1.04.2017. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 - Λοιπές Πληροφορίες 

Πληροφορίες για τη δραστηριότητα της  Ο.Λ.Θ. Α.Ε. οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συλλέξουν επίσης από την 

ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.thpa.gr.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 - Σχέδιο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 

 
Στο Μέρος Β – Ειδικοί Όροι της παρούσης υπάρχει το σχέδιο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου που θα υπογραφεί 

από τον ανάδοχο. 

 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ I) 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΝΕΟΥ – ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΠΙΝΑΚΑΣ II) 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η(ΠΙΝΑΚΑΣ III) 
ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ(ΠΙΝΑΚΑΣ IV) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ V) 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ(ΠΙΝΑΚΑΣ VI) 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι ΄  :      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΦΥΛΛΟ – ΗΛΙΚΙΑ – 
ΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ) (ΠΙΝΑΚΑΣ VII)  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ ΄ :   ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  - « ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ »  

(ΠΙΝΑΚΑΣ VIII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ι) 

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν    
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 1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΖΩΗΣ 

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για θάνατο από οποιαδήποτε αιτία 10 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

 
 

 2.  ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για Μόνιµη Ολική Ανικανότητα  από ασθένεια 10 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

  
 

 3.  ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για θάνατο από Ατύχηµα 24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

 Σε συνδυασµό µε την Ασφάλεια Ζωής 34 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από ατύχηµα 24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

 
Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για Μόνιµη Μερική Ανικανότητα  από ατύχηµα % των   

(σύµφωνα µε τον Πίνακα Ποσοστών Ανικανοτήτων) 
24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

  
  

 4.  ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
H' ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 Μηνιαία Παροχή 

80% του Μηνιαίου 
Μισθού σε συνδυασµό µε 
τον Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΙΚΑ) 

 Έναρξη Παροχής 31η ηµέρα 

 ∆ιάρκεια Παροχής 12µήνες 

 
Ανώτατη  Μηνιαία Παροχή 3.500 € 
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5. ΕΥΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ    (Εντός-Εκτός Νοσοκοµείου) 

5α. Ανώτατο ποσό καλύψεως κατά άτοµο για δαπάνες εντός   Νοσοκοµείου ετησίως έως 20.000 € 

(*) Στις περιπτώσεις των 10 σοβαρών ασθενειών το ανώτατο ποσό καλύψεως κατά άτοµο 
για δαπάνες εντός   Νοσοκοµείου ετησίως, αυξάνεται κατά 50% και ανέρχεται στα 30.000 € 

 
∆ωµάτιο και Τροφή ηµερησίως  

 Στην Ελλάδα ΧΡΕΩΣΗ ∆ΙΚΛΙΝΟΥ 

 Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 600 € 

 Στο εξωτερικό 600 € 

 
Συνασφάλιση εντός Νοσοκοµείου 

Ασφαλιστική Εταιρία- Ασφαλισµένος 

80%-20%  Ή 100% ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο 
ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ 

20% 

5β. *Ανώτατο ποσό καλύψεως κατά άτοµο για δαπάνες εκτός Νοσοκοµείου ετησίως έως 3.000 € 

 
Ιατρικές επισκέψεις,   κατά επίσκεψη  έως 60 € 

 
Συνασφάλιση εκτός Νοσοκοµείου   Ασφαλιστική Εταιρία- Ασφαλισµένος 

80%-20%   ή 100%  επί 
του εκκαθαριστικού του 
Ταµείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης, σε περίπτωση 
που ο ΕΟΠΥΥ καλύψει 

το 20% 

 Εκπιπτόµενο ποσό κατά άτοµο κατά ασφαλιστικό έτος 80 € 
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6. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Χωρίς υποβολή 
εξόδων (π.χ. Νοσηλεία 

σε ∆ηµόσιο 
Θεραπευτικό Ίδρυµα) 

 Ποσό ηµερήσιας παροχής 100 € 

 
Εναρξη Παροχής 1η ηµέρα νοσηλείας 

 ∆ιάρκεια Παροχής 90  ηµέρες νοσηλείας 

7. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Χωρίς υποβολή εξόδων 
(π.χ. Νοσηλεία σε 

∆ηµόσιο Θεραπευτικό 
Ίδρυµα) 

 Ποσοστό (%) ανάλογα µε τη σοβαρότητα της εγχείρησης των 3.000 € 

8. ΠΑΡΟΧΕΣ  ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  

 Επίδοµα Φυσιολογικού τοκετού 2.000,00 € 

 Επίδοµα τοκετού µε  Καισαρική τοµή 2.500,00 € 

 Επίδοµα Νόµιµης Άµβλωσης ή αποβολής 500,00 € 

   

 
(*) ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  

 

1)    Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου 

2)    Αορτοστεφανιαία παράκαµψη  (BY PASS) 

3)    Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

4)   Κακόηθες νεόπλασµα (καρκίνος) εκτός από το πρώτο στάδιο της ασθένειας Hodgin, το µη διηθητικό καρκίνωµα 

in situ, κάθε καρκίνο του δέρµατος και τη χρόνια λεµφοκυταρική λευχαιµία 

5)   Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

6)   Τύφλωση 

7)   Μεταµόσχευση οργάνου 

8)   Κίρρωση ήπατος 

9)   Παράλυση 

10)  Νόσος του Parkinson 
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2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΙΙ) 

 
 
 

 

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν   
 
 

    ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

   ΑΠΟ 
01/04/2011-01/04/2017 

ΑΠΟ 01/04/2017  

Π
   
Α

   
Ρ

   
Ο

   
Χ

   
Ε

   
Σ

   
   

   
   Π

   
Ρ

   
Ο

   
Σ

   
Τ

   
Α

   
Σ

   
Ι 

  Α
   
Σ

 

 1.    ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΖΩΗΣ       

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για θάνατο από οποιαδήποτε 
αιτία   

10 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  10 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 
 

 
  

 2.   ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ       

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για Μόνιµη Ολική Ανικανότητα  
από ασθένεια  10 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 10 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

 

 
  

 3.   ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ   

     

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για θάνατο από Ατύχηµα   24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

 Σε συνδυασµό µε την Ασφάλεια Ζωής  34 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 34 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 
από ατύχηµα  24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

 

 Ποσό ασφαλίσεως κατά άτοµο για Μόνιµη Μερική 
Ανικανότητα  από ατύχηµα % των   (σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Ποσοστών Ανικανοτήτων)  
24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 24 ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

 

       
 4.   ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ H' 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

         

 Μηνιαία Παροχή   

80% του Μηνιαίου 
Μισθού σε συνδυασµό µε 
τον Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΙΚΑ) 

80% του Μηνιαίου 
Μισθού σε συνδυασµό µε 
τον Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΙΚΑ) 

 

 Έναρξη Παροχής  31η ηµέρα 31η ηµέρα 
 

 ∆ιάρκεια Παροχής  12µήνες 12µήνες 
 

 Ανώτατη  Μηνιαία Παροχή  3.500 € 3.500 € 
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     ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

   ΑΠΟ 
01/04/2011-01/04/2017 

 
ΑΠΟ 01/04/2017 

Π
   
Α

   
Ρ

   
Ο

   
Χ

   
Ε

   
Σ

   
   

   
   

  Υ
   

 Γ
   
Ε

   
Ι 

  Α
   
Σ

 

 5.  
 ΕΥΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ    
(Εντός-Εκτός Νοσοκοµείου)  

    

 
5α.  

 Ανώτατο ποσό καλύψεως κατά άτοµο για 
δαπάνες εντός   Νοσοκοµείου ετησίως έως  

20.000 € 20.000 € 

 (*)  

 Στις περιπτώσεις των 10 σοβαρών ασθενειών 
το ανώτατο ποσό καλύψεως κατά άτοµο για 
δαπάνες εντός   Νοσοκοµείου ετησίως, 
αυξάνεται κατά 50% και ανέρχεται στα  

 30.000 € 

 
 ∆ωµάτιο και Τροφή ηµερησίως      

 
 Στην Ελλάδα  ΧΡΕΩΣΗ ∆ΙΚΛΙΝΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ∆ΙΚΛΙΝΟΥ 

 
 Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  600 € 600 € 

 
 Στο εξωτερικό  600 € 600 € 

 
 Συνασφάλιση εντός Νοσοκοµείου                                   
Ασφαλιστική Εταιρία- Ασφαλισµένος  

80%-20% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ(**) ΤΩΝ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
Ή 100% ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ Ο ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΥΨΕΙ 

ΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

80%-20%  Ή 100% ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο 
ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ 

20%  

  

(**)  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

 
5β.  

 *Ανώτατο ποσό καλύψεως κατά άτοµο για 
δαπάνες εκτός Νοσοκοµείου ετησίως έως  

3.000 € 3.000 € 

  Ιατρικές επισκέψεις,   κατά επίσκεψη  έως  60 € 60 € 

    
 Συνασφάλιση εκτός Νοσοκοµείου                                          
Ασφαλιστική Εταιρία- Ασφαλισµένος  

80%-20%   ή 100%  επί του 
εκκαθαριστικού του Ταµείου 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σε 
περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ 

καλύψει το 20% 

80%-20%   ή 100%  επί του 
εκκαθαριστικού του Ταµείου 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σε 
περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ 

καλύψει το 20% 

    
 Εκπιπτόµενο ποσό κατά άτοµο κατά 
ασφαλιστικό έτος  

80 € 80 € 

 6.  
 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑ   

Χωρίς υποβολή εξόδων (π.χ. 
Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο 
Θεραπευτικό Ιδρυµα) 

Χωρίς υποβολή εξόδων 
(π.χ. Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο 

Θεραπευτικό Ιδρυµα) 

 
 Ποσό ηµερήσιας παροχής  100 € 100 € 

 
 Εναρξη Παροχής  1η ηµέρα νοσηλείας 1η ηµέρα νοσηλείας 

 
 ∆ιάρκεια Παροχής  90  ηµέρες νοσηλείας 90  ηµέρες νοσηλείας 

 7.   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ   

Χωρίς υποβολή εξόδων 
(π.χ. Νοσηλεία σε 

∆ηµόσιο Θεραπευτικό 
Ιδρυµα) 

Χωρίς υποβολή εξόδων (π.χ. 
Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο 
Θεραπευτικό Ιδρυµα) 

 
 Ποσοστό (%) ανάλογα µε τη σοβαρότητα της 
εγχείρησης των  

3.000 € 3.000 € 

 8.   ΠΑΡΟΧΕΣ  ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ      

 
 Επίδοµα Φυσιολογικού τοκετού  1.000,00 € 2.000,00 € 

 Επίδοµα τοκετού µε  Καισαρική τοµή  2.000,00 € 2.500,00 € 

 
 Επίδοµα Νόµιµης Άµβλωσης ή αποβολής  300,00 € 500,00 € 
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(*) ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  
 

1)    Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου 

2)    Αορτοστεφανιαία παράκαµψη  (BY PASS) 

3)    Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

4)   Κακόηθες νεόπλασµα (καρκίνος) εκτός από το πρώτο στάδιο της ασθένειας Hodgin, το µη διηθητικό καρκίνωµα 

in situ, κάθε καρκίνο του δέρµατος και τη χρόνια λεµφοκυταρική λευχαιµία 

5)   Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

6)   Τύφλωση 

7)   Μεταµόσχευση οργάνου 

8)   Κίρρωση ήπατος 

9)   Παράλυση 

10)  Νόσος του Parkinson 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

A.1 Τα όρια ασφάλισης της Ευρείας Νοσοκοµειακής Περίθαλψης υπολογίζονται πέραν των ποσών που θα 

καταβληθούν από τον κύριο Φορέα Ασφάλισης. 

A.2 Ως Νοσοκοµειακά έξοδα προς αποζηµίωση, θα θεωρείται το σύνολο των  εξόδων που χρεώνει 

το Νοσοκοµείο, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. 

A.3 Ως Νοσοκοµειακά Έξοδα θα θεωρούνται και οι θεραπείες που είναι απαραίτητες κατόπιν νοσηλείας και 

φέρουν τη σύµφωνη γνώµη του θεράποντος Ιατρού. 

A.4 Ως χειρουργικές επεµβάσεις θεωρούνται και οι επεµβάσεις µε laser καθώς επίσης και οι επεµβάσεις οι οποίες 

γίνονται σε εξωτερικά ιατρεία και δεν απαιτούν νοσηλεία. 

A.5 Όριο ηλικίας ασφαλισιµότητας των καλυπτοµένων το 70ο έτος. 

A.6 Οι ασφαλιζόµενοι δεν θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις. 

A.7 ∆εν εξαιρούνται της κάλυψης προϋπάρχουσες καταστάσεις, για όλους τους ασφαλιζόµενους 

που θα ενταχθούν στην ασφάλιση κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και 

επιπλέον θα καλυφθούν καταστάσεις εν εξελίξει, σε περίπτωση που υπάρξει πρόβληµα µε την 

προηγούµενη ασφαλιστική εταιρεία. 

A.8 Η περίοδος καταβολής των αποζηµιώσεων, δε θα είναι µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) 

εργάσιµων ηµερών, αρχής γενοµένης από την ηµέρα της πλήρους υποβολής των 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη σύµβαση. 

A.9 Οι ασφαλιζόµενοι µε µεταγενέστερη ηµεροµηνία ένταξης στο  πρόγραµµα, δεν θα αποζηµιώνονται για 

οποιαδήποτε προϋπάρχουσα κατάσταση ασθένειας που θα εκδηλώνεται µέσα στους πρώτους 3 µήνες από 

την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισής τους. 

A.10 Για τους ασφαλιζόµενους µε µεταγενέστερη ηµεροµηνία ένταξης, οι ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ που 

αναγράφονται στον παραπάνω Πίνακα Παροχών ενεργοποιούνται µε την συµπλήρωση 280 ηµερών στο 

πρόγραµµα. 

A.11 Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, τα έγγραφα ιατρικών εξόδων θα θεωρούνται από Ελληνικό 

Προξενείο µόνο εάν υπάρχει στην ίδια πόλη. Εάν δεν υπάρχει Ελληνικό Προξενείο στην ίδια πόλη, τότε τα 

έγγραφα θα θεωρούνται από το τοπικό αστυνοµικό τµήµα. 
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A.12 Η επιλογή του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος σε περίπτωση νοσηλείας, έγκειται  στην ελεύθερη βούληση του 
ασφαλισµένου. 

A.13 Η παρεχόµενη κάλυψη είναι σε ισχύ παγκόσµια και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.  
A.14 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1648/86 και 2643/98 η ΟΛΘ Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της 

9 άτοµα µε αναπηρία. Τα άτοµα αυτά θα ενταχθούν στην Οµαδική Ασφάλιση αλλά θα 
εξαιρούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γεννετής αναπηρίες ή 
σωµατικές βλάβες καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. 

A.15 Στην ασφάλιση θα ενταχθούν και τα εξαρτώµενα µέλη των κυρίως ασφαλισµένων, µε τις 
παροχές υγείας και τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κυρίως 
ασφαλισµένους. Τη προηγούµενη περίοδο 34 ασφαλισµένοι είχαν ασφαλίσει ένα εξαρτώµενο 
µέλος και 50 είχαν ασφαλίσει δύο ή περισσότερα µέλη. 

 
 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η (ΙΙΙ) 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΑ  ΚΕΡ∆Η 

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΤΙΚΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

TΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Στο τέλος κάθε ασφαλιστικού έτους εξετάζεται και αξιολογείται η σχέση ασφαλίστρων - αποζηµιώσεων 

ανά οµάδα καλύψεων ως ακολούθως: 

Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ  ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (παροχές 1,2,3) 

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  (Ε1) : 

Ε1= κ % Χ ( λ % Χ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ) 

Ε2 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (παροχές 4, 5,6,7,8) 

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  (Ε2) : 

Ε1= µ % Χ ( ν % Χ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΕΜΑ IBNR -ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ) 

Ε ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :  Ε = Ε1 + Ε2 

 
 
4. ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  (ΙV) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

ΕΤH ΙΣΧΥΟΣ 
 ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  

1 0% 0% 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ( C ) 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

2 

                                                                
-        

 C < 80%      
 80%<C< 100%      
 100%<C< 120%      
 120%<C< 140%      
 140%<C< 160%      
 160%<C< 180%    
 180%<C< 200%      

 200%<C      
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5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 
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6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (VI) 

 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
    211 

Άνδρες 168 

Γυναίκες 43 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ     (προσλήψεις 

Ν.1648/86 & 2643/98) 
9 

Άνδρες 5 

Γυναίκες 4 

    
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 
    51 

Άνδρες 51 

Γυναίκες 50 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.512,28 

Άνδρες 1.526,06 

Γυναίκες 1.458,44 

  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 319.091,18 
 

 

 

 

7. ΟΡΟΙ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 
Ι.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

 
'Αρθρο 1. ΖΩΗ 

 
1. Θ ά ν α τ ο ς. Αν ασφαλιζόµενο, µε την παρούσα ασφάλιση, πρόσωπο πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία, η 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καταβάλλει στον ή στους δικαιούχους το ασφαλιζόµενο ποσό ΖΩΗΣ που ίσχυε  για το 

πρόσωπο αυτό τη στιγµή του θανάτου του, όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ. 

2.  Π ρ ο ν ό µ ι ο   µ ε τ α τ ρ ο π ή ς.  Ασφαλιζόµενος του οποίου η παρούσα ασφάλιση Ζωής διακόπτεται 

επειδή έχασε την ιδιότητα του µέλους της οµάδας που δικαιούται ν'ασφαλιστεί, δικαιούται ατοµικού 

ασφαλιστηρίου Ζωής µε ασφαλιζόµενο ποσό που δεν θα ξεπερνά το ασφαλιζόµενο µε το παρόν ασφαλιστήριο 

ποσό Ζωής  την στιγµή της διακοπής. 

Προνόµιο µετατροπής έχουν µόνο τα πρόσωπα τα οποία τη στιγµή της διακοπής της παρούσας ασφάλισης 

Ζωής, δεν έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους και είναι συνέχεια 

ασφαλισµένοι µε την ασφάλιση αυτή για δώδεκα (12) τουλάχιστον µήνες. Πρόσωπο που ασφαλίστηκε µε 
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ατοµικό ασφαλιστήριο Ζωής µε βάση το παρόν προνόµιο µετατροπής, δεν δικαιούται ν' ασφαλιστεί πάλι µε 

την παρούσα ασφάλιση Ζωής, εφόσον παραµένει σε ισχύ το ατοµικό ασφαλιστήριο Ζωής, εκτός εάν η 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µετά από έγγραφη αίτησή του το αποδεχθεί. 

Η έκδοση του ατοµικού ασφαλιστηρίου Ζωής γίνεται σύµφωνα µε τους πιο κάτω όρους : 
 

α. ∆εν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ασφαλισιµότητας του ασφαλιζοµένου. 

β. Ο ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία διακοπής της 

παρούσας ασφάλισης ("περίοδος µετατροπής"), να κάνει αίτηση στην ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για την έκδοση  

ατοµικού ασφαλιστηρίου Ζωής και να πληρώσει την πρώτη δόση του ασφαλίστρου. 

γ. Το ατοµικό ασφαλιστήριο Ζωής, θα ανήκει σ' έναν από τους τύπους ατοµικής ασφάλισης Ζωής της 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ που ισχύουν τη στιγµή της µετατροπής, εκτός εκείνου της «Πρόσκαιρης ασφάλισης 

θανάτου» και δεν θα περιλαµβάνει οποιαδήποτε συµπληρωµατική κάλυψη. 

δ. Το ασφάλιστρο του ατοµικού ασφαλιστηρίου Ζωής, θα καθορίζεται από την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µε βάση τα 

τιµολόγιά της που ισχύουν τη στιγµή της µετατροπής, ανάλογα µε την ηλικία του ασφαλιζοµένου, τον τύπο 

της ασφάλισης, το ασφαλιζόµενο ποσό και τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. 

ε. Αν το ασφαλιζόµενο πρόσωπο τη στιγµή της διακοπής της παρούσας ασφάλισης ήταν «ολικά ανίκανο», 

τότε το ασφαλιζόµενο ποσό του ατοµικού ασφαλιστηρίου Ζωής δεν θα ξεπερνά το ασφαλιζόµενο ποσό της 

παρούσας ασφάλισης Ζωής τη στιγµή της έναρξης της ολικής του ανικανότητας. 

στ. Το ατοµικό ασφαλιστήριο Ζωής, θα αρχίζει να ισχύει µετά την παρέλευση της στην παρ. (β) 

αναφεροµένης προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών. 

ζ. Στιγµή της µετατροπής θεωρείται η στιγµή που αρχίζει να ισχύει το ατοµικό ασφαλιστήριο Ζωής. 

3.  Α σ φ ά λ ι σ η      Θ α ν ά τ ο υ    κ α τ ά   τ  η     δ ι ά ρ κ ε ι α   τ η ς    π ε ρ ι ό δ ο υ    µ ε τ α τ ρ ο π ή ς.  

Αν κάποιο πρόσωπο πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριάντα (30) 

ηµερών, µέσα στην οποία είχε  το δικαίωµα να κάνει αίτηση για την έκδοση ατοµικού ασφαλιστηρίου Ζωής 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο αριθ. 2 µε τίτλο «Προνόµιο µετατροπής», η 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καταβάλλει στον ή στους δικαιούχους το ανώτερο ποσό για το οποίο θα µπορούσε  το 

πρόσωπο αυτό ν' ασφαλιστεί µε ατοµικό ασφαλιστήριο Ζωής, ανεξάρτητα αν είχε κάνει αίτηση ή όχι για την 

έκδοσή του. 

  Αν το πρόσωπο αυτό είχε κάνει αίτηση για την έκδοση ατοµικού ασφαλιστηρίου Ζωής ορίζοντας δικαιούχο 

διαφορετικό οποιουδήποτε προηγουµένου, η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καταβάλλει µε βάση τη νεώτερη δήλωσή 

του. 

 
 
'Αρθρο 2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

 
1. Ε ι δ ι κ ά  µε την παρούσα ασφάλιση, ασφαλίζονται  µ ό ν ο  πρόσωπα που δεν έχουν συµπληρώσει το 

εξηκοστό έβδοµο (67) έτος της ηλικίας τους. Παραµένουν δε ασφαλισµένα µέχρι το τέλος του ασφαλιστικού 

έτους µέσα στο οποίο συµπλήρωσαν το όριο αυτό (65ό έτος). 
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 Αν ασφαλιζόµενο πρόσωπο καταστεί ολικά ανίκανο εξ αιτίας ασθενείας ενώ ήταν συνέχεια ασφαλισµένο µε 

την παρούσα ασφάλιση για δώδεκα (12) τουλάχιστον µήνες και αν µέσα σε δέκα πέντε (15) µήνες από την 

ηµεροµηνία που η ολική ανικανότητά του αποδειχθεί µόνιµη, προσκοµίσει δικαιολογητικά από τα οποία να 

προκύπτει ότι η µόνιµη ανικανότητά του συνεχίζεται για δέκα (10) τουλάχιστον µήνες, Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

θα του καταβάλει το ασφαλιζόµενο ποσό ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ όπως αυτό καθορίζεται 

στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ, σε τρεις (3) ετήσιες ισόποσες δόσεις. 

  Η πρώτη δόση ίση µε  το ένα τρίτο (1/3) του ασφαλιζοµένου ποσού καταβάλλεται αµέσως µόλις αποδειχθεί 

η «Μόνιµη Ολική Ανικανότητα» του ασφαλιζοµένου, αλλά όχι νωρίτερα των δώδεκα (12) µηνών από την 

ηµεροµηνία έναρξης της ανικανότητας αυτής. 

  Η δεύτερη δόση ίση µε το ένα τρίτο (1/3) του ασφαλιζοµένου ποσού καταβάλλεται µετά την συµπλήρωση 

δώδεκα (12) µηνών από την  ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης και εφόσον η Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα συνεχίζεται. Η τρίτη και τελευταία δόση ίση µε το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) του 

ασφαλιζοµένου ποσού, καταβάλλεται µετά την συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την 

ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης και εφόσον η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα συνεχίζεται. 

2.  Ασφαλιζόµενο ποσό  ΜΟΝΙΜΗΣ  ΟΛΙΚΗΣ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, είναι εκείνο που ίσχυε για  το 

ασφαλιζόµενο πρόσωπο τη στιγµή της έναρξης της µόνιµης ολικής ανικανότητάς του. 

3.  ∆εν ισχύει η πιο πάνω αναφερόµενη στην παράγραφο 1 προϋπόθεση της 12µηνης συνεχούς ασφάλισης για 

τα πρόσωπα εκείνα που ασφαλίστηκαν αµέσως ή µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη της παρούσας 

ασφάλισης και εφόσον έχουν συµπληρώσει τη στιγµή που αρχίζει η µόνιµη ολική ανικανότητά τους δέκα 

(10) µήνες σαν µέλη της οµάδας που δικαιούνται ν' ασφαλιστούν. 

4.  Η  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχει το δικαίωµα να ζητά από το πρόσωπο στο οποίο πληρώνει µε βάση την παρούσα 

ασφάλιση δόσεις για την Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του, να προσκοµίζει δικαιολογητικά στοιχεία από τα 

οποία ν' αποδεικνύεται ότι η Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του συνεχίζεται.. Έχει επίσης το δικαίωµα να τον 

εξετάζει µε ιατρό της επιλογής της. 

5.  Αν πρόσωπο, στο οποίο καταβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα ασφάλιση δόσεις για την Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητά του, πεθάνει κατά την διάρκεια της καταβολής αυτής από οποιαδήποτε αιτία, η 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καταβάλλει στον ή στους δικαιούχους ποσό ίσο µε το άθροισµα των υπολοίπων 

(απλήρωτων) δόσεων, εφόσον προσκοµιστούν στα γραφεία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά θανάτου του. 

6.  Αν το πρόσωπο της παραγράφου 1, για το οποίο ισχύουν όλοι οι στην παράγραφο αυτή σε συνδυασµό µε 

την παράγραφο 3 αναφερόµενοι όροι, πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια της ολικής 

ανικανότητάς του πριν αυτή αποδειχθεί µόνιµη ή κατά την διάρκεια των 12 πρώτων  µηνών της µόνιµης 

ολικής ανικανότητάς του, η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα πληρώσει στον ή στους ∆ικαιούχους το ασφαλιζόµενο ποσό 

ΖΩΗΣ που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό τη στιγµή της έναρξης της Ανικανότητάς του, εφόσον µέσα σε 

ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία θανάτου του προσκοµιστούν στα γραφεία της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

δικαιολογητικά, από τα οποία να αποδεικνύεται ο θάνατός του καθώς και ότι η «Ολική Ανικανότητά» του 

είχε αρχίσει κατά την διάρκεια που ίσχυε η παρούσα ασφάλιση για το πρόσωπο αυτό και συνεχιζόταν µέχρι 

την ηµέρα του θανάτου του. Αν όµως µε βάση το «Προνόµιο µετατροπής», έχει εκδοθεί ατοµικό 
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ασφαλιστήριο Ζωής, τότε η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καταβάλλει την διαφορά, αν υπάρχει, από το ασφαλιζόµενο 

ποσό του ατοµικού ασφαλιστηρίου Ζωής. 

7.  Αν µε βάση το «Προνόµιο µετατροπής» εκδόθηκε σε ασφαλιζόµενο πρόσωπο ατοµικό ασφαλιστήριο Ζωής, 

τότε καµιά καταβολή δεν θα γίνει για την Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του προσώπου αυτού, αν δεν 

επιστραφεί το ατοµικό ασφαλιστήριο Ζωής χωρίς να έχει πληρωθεί σε σχέση µ' αυτό οποιοδήποτε ποσό 

εκτός της επιστροφής των ασφαλίστρων που έχουν εισπραχθεί από την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

8.  Αν πρόσωπο που εισπράττει, σύµφωνα µε την παρούσα ασφάλιση, δόσεις για τη Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητά του πάψει να είναι ολικά ανίκανο, ή δεν προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία της συνέχισης της 

ανικανότητάς του, ή αρνηθεί να εξεταστεί από γιατρό που όρισε η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα διακόπτεται αµέσως 

η καταβολή των δόσεων και κάθε υποχρέωση της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σύµφωνα µε την ασφάλιση αυτή θα 

παύει. 

9.  Αν πρόσωπο, που εισέπραξε οποιοδήποτε ποσό για την Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του, επιστρέψει στην 

«ενεργό απασχόληση» και ενταχθεί σε κατηγορία ασφαλιζοµένων που παρέχεται ασφάλιση Ζωής ή Μόνιµης 

Ολικής Ανικανότητας, τότε τα προβλεπόµενα για τους  κινδύνους αυτούς ασφαλιζόµενα ποσά θα µειώνονται 

µε το ποσό που εισέπραξε το πρόσωπο αυτό για τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του, εκτός εάν η 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µετά από έγγραφη αίτησή του αποδεχθεί διαφορετικά. 

 
Άρθρο 3. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι υποχρεωµένη να καταβάλει µόνο το ασφαλιζόµενο ποσό Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας αν  οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι Ζωής ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από Ασθένεια 

συντρέχουν στο ίδιο ασφαλιζόµενο πρόσωπο από την αυτή ή άλλη αιτία.  

 

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  -  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Κανένας. 

 
Άρθρο 5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης : 

-  Ο λ ι κ ή   Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον ασφαλιζόµενο ανίκανο σε ποσοστό 

τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), να εκτελέσει οποιαδήποτε εξαρτηµένη ή όχι επικερδή εργασία ή 

απασχόληση. 

-  Μ ό ν ι µ η   Ο λ ι κ ή   Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται η «Ολική Ανικανότητα»  που διαρκεί  για το  υπόλοιπο 

της ζωής (ισόβια) του ασφαλιζοµένου. 

Πάντως  Μ ό ν ι µ η  Ο λ ι κ ή  Α ν ι κ α ν ό τ η τ α   θεωρείται οπωσδήποτε : 
 
α. Η αθεράπευτη ολική απώλεια της λειτουργίας (χρήσης) των δύο µατιών, των δύο χεριών, των δύο 

ποδιών, του ενός µατιού και του ενός χεριού ή  ποδιού, του ενός χεριού και του ενός ποδιού, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ολικής παράλυσης. 
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β. Η  αθεράπευτη φρενοβλάβεια που καθιστά τον ασφαλιζόµενο ανίκανο για κάθε εργασία ή ενασχόληση.  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1648/86 και 2643/98 η ΟΛΘ  Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της 9 άτοµα µε 

αναπηρία. Τα άτοµα αυτά θα ενταχθούν στην Οµαδική Ασφάλιση αλλά θα εξαιρούνται οποιασδήποτε 

αποζηµίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες καθώς και συγγενείς 

παθήσεις αυτών. 

 
 
 
ΙΙ.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 
 
'Αρθρο 1. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 
Αν καλυπτόµενο µε  την παρούσα ασφάλιση ατύχηµα έχει σαν συνέπεια τον ΘΑΝΑΤΟ ασφαλιζοµένου 

προσώπου, η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καταβάλει στους δικαιούχους το ασφαλιζόµενο ποσό ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ που ίσχυε για  το πρόσωπο αυτό τη στιγµή  του ατυχήµατος  όπως αυτό  καθορίζεται στον  

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ, εφόσον  συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

(α) Το ατύχηµα συνέβη  κατά τον χρόνο που ίσχυε για το   πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση,  

(β) ο θάνατος συνέβη αµέσως ή µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την στιγµή του ατυχήµατος και  

(γ) το ατύχηµα  αποτέλεσε  την  άµεση  και αποκλειστική αιτία του θανάτου του ασφαλιζοµένου.  

 
 
'Αρθρο 2. ΜΟΝΙΜΗ (ΙΣΟΒΙΑ) ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 
1.  Αν καλυπτόµενο  µε την  παρούσα ασφάλιση  ατύχηµα έχει σαν  συνέπεια  την  ΜΟΝΙΜΗ  ΟΛΙΚΗ ή 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ασφαλιζοµένου προσώπου, Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα του καταβάλει  αντίστοιχα  

ολόκληρο ή  ποσοστό του  ασφαλιζόµενου ποσού ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό  την στιγµή του ατυχήµατος,  όπως αυτό καθορίζεται στον  

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :   

(α)  Το ατύχηµα συνέβη κατά το χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση.  

(β)  Η  ΜΟΝΙΜΗ  ΟΛΙΚΗ  ή  ΜΕΡΙΚΗ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  συνέβη αµέσως ή µέσα σε δώδεκα  (12) µήνες 

από τη στιγµή του ατυχήµατος.  

(γ) Το ατύχηµα  αποτέλεσε την άµεση  και αποκλειστική αιτία της ΜΟΝΙΜΗΣ  ΟΛΙΚΗΣ ή ΜΕΡΙΚΗΣ  

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του ασφαλιζοµένου.  

 (δ) Το  ποσοστό  της  ΜΟΝΙΜΗΣ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  κατέστη οριστικό. 

2.  Σε περίπτωση ΜΟΝΙΜΗΣ  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, το ποσοστό του  ασφαλιζοµένου  ποσού  που  

θα καταβάλει η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, είναι ίσο  µε το ποσοστό  ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του 

ασφαλιζοµένου που  καθορίζεται σύµφωνα µε  τον πιο  κάτω  πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 

∆ΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
Πλήρης απώλεια βραχίονα ή χεριού 60% 50% 

Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώµου 25% 20% 

Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα 20% 15% 

Πλήρης απώλεια της κίνησης του καρπού 20% 15% 

Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη  30% 25% 

Πλήρης απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα ή του δείκτη 25% 20% 

Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη 25% 20% 

Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα 20% 15% 

Πλήρης απώλεια του αντίχειρα 20% 15% 

Πλήρης απώλεια του δείκτη 15% 10% 

Πλήρης απώλεια ή του µέσου ή του παράµεσου ή του µικρού δακτύλου 10% 8% 

Πλήρης απώλεια των δύο από τα τελευταία αυτά δάκτυλα  15% 12% 

   

∆ΕΞΙΑ ή 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

δακτύλων 

 

30% 

Πλήρης απώλεια κνήµης ή ποδιού 50% 

Κάταγµα της κνήµης ή του ποδιού που δεν έχει  πωρωθεί  25% 

Κάταγµα της επιγονατίδας που δεν έχει πωρωθεί 20% 

Κάταγµα του ταρσού που δεν έχει πωρωθεί 15% 

Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του  γόνατος   20% 

Πλήρης απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού   5% 

Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού 3% 

Βράχυνση κατά 5 εκ. του µέτρου τουλάχιστον κάτω µέλους του σώµατος 15% 

Πλήρης απώλεια µατιού ή ελάττωση της όρασης και των δύο µατιών κατά 

το µισό 

 

25% 

Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 15% 

Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% 

Κάταγµα του κάτω σαγονιού που δεν έχει πωρωθεί 25% 

Αγκύλωση τµήµατος της σπονδυλικής στήλης µε παραµόρφωση 40% 

Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωµαλίες 20% 
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Για κάθε  περίπτωση ΜΟΝΙΜΗΣ  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  που δεν αναφέρεται ειδικά στον πιο πάνω 

πίνακα, το ποσοστό της  καθορίζεται  σε  σύγκριση  µε τα αναφερόµενα στον πίνακα αυτό  ποσοστά µε  

µέτρο την  ισόβια µείωση  της γενικής  ικανότητάς του  ασφαλιζοµένου για οποιαδήποτε εργασία. 

Αν ο  ασφαλιζόµενος  είναι  αριστερόχειρας,   τα αναφερόµενα στον  πίνακα ποσοστά  που αφορούν  τα 

πάνω άκρα αντιστρέφονται.  

Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής  απώλειας περισσοτέρων  οργάνων  ή  µελών,  το  ποσοστό  

ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, καθορίζεται από το άθροισµα  των ποσοστών  που  

αντιστοιχούν  σε  κάθε  βλάβη,  αλλά το άθροισµά τους αυτό δεν µπορεί να ξεπεράσει συνολικά το 

εβδοµήντα τοις εκατό (70%).  

Κατά τον υπολογισµό του ποσοστού ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, δεν  λαµβάνεται  υπόψη η  απώλεια ή 

βλάβη οργάνου ή µέλους ήδη ελαττωµατικού. Επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη το ότι οι συνέπειες του 

ατυχήµατος γίνονται σοβαρότερες  επειδή  προϋπάρχει  αποκοπή  ή  φυσικό ελάττωµα.  

 
 
'Αρθρο 3. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
‘’ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ’’ είναι υποχρεωµένη να καταβάλει µόνο το ασφαλιζόµενο ποσό ΘΑΝΑΤΟΥ  ΑΠΟ  

ΑΤΥΧΗΜΑ  αν  οι   ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι  ΘΑΝΑΤΟΥ ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ συντρέχουν στον ίδιο ασφαλιζόµενο από την αυτή ή άλλη αιτία. Αν ατύχηµα έχει σαν συνέπεια 

τον ΘΑΝΑΤΟ ασφαλιζοµένου  µε την παρούσα ασφάλιση  προσώπου που έχει  εισπράξει κάποιο ποσό για 

την ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ του, η  Ασφαλιστική θα πληρώσει τη διαφορά µεταξύ του ποσού που 

εισπράχτηκε και του ασφαλιζοµένου  ποσού ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, εφόσον το τελευταίο είναι 

µεγαλύτερο. 

 
'Αρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  -  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
1.  ∆εν καλύπτονται µε  την παρούσα ασφάλιση  τα ατυχήµατα και οι συνέπειές  τους, που οφείλονται ολικά 

ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα :  

(α) Σε προϋπάρχουσα  σωµατική ή πνευµατική αναπηρία.  

(β) Σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε  καλυπτόµενο µε την παρούσα 

ασφάλιση ατύχηµα.  

(γ) Σε  µέθη ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρµάκων χωρίς ιατρική συνταγή. 

(δ) Σε χρησιµοποίηση από  τον ασφαλιζόµενο αεροπλάνων που δεν  ανήκουν σε  αναγνωρισµένες 

εταιρίες  και δεν εκτελούν κανονικά δροµολόγια ή charters, ελικοπτέρων, ανεµοπτέρων, αερόστατων 

ή σε συµµετοχή του ασφαλιζοµένου σε επίσηµους ή όχι αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας µε 

οποιοδήποτε µέσο.  

(ε) Σε αυτοκτονία ή απόπειρα  αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση.  

(στ) Σε πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εµφύλιο, µε οποιαδήποτε όπλα. Σε πολιτικές ή 

στρατιωτικές στάσεις, επαναστάσεις ή λαϊκές ταραχές.  
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(ζ) Σε  εγκαύµατα  ή  αλλοιώσεις  των ιστών οι οποίες οφείλονται σε  ακτίνες "Χ"  ή ραδίου  ή 

παραγώγων του,  εκρήξεις θερµότητας ή ακτινοβολιών που προέρχονται από  µεταστοιχείωση του  

ατοµικού πυρήνα (διάσπαση,  συγχώνευση, τήξη,  ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση  των ατοµικών  

µορίων, αυτόµατη ανάφλεξη ή έκρηξη των ραδιενεργών υλών. 

2.Επίσης δεν καλύπτονται τα ατυχήµατα : 

(α) τα οποία  συµβαίνουν κατά την  διάρκεια διάπραξης από τον ασφαλιζόµενο εγκλήµατος σε βαθµό  

κακουργήµατος,  

(β) που δεν προκάλεσαν ορατούς µώλωπες ή τραύµατα στο εξωτερικό του  σώµατος, εκτός  από την  

περίπτωση του πνιγµού ή  εσωτερικών τραυµάτων που διαπιστώνονται αντικειµενικά. 

 
 
'Άρθρο 5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ   ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης : 
 
- Μ ό ν ι µ η  Ο λ ι κ ή  Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται: 

(α) Η αθεράπευτη ολική απώλεια της λειτουργίας (χρήσης) των δύο µατιών, των δύο χεριών, των δύο 

ποδιών, του ενός µατιού και του ενός χεριού ή  ποδιού, του ενός χεριού και του ενός ποδιού, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ολικής παράλυσης. 

 (β) Η  αθεράπευτη φρενοβλάβεια που καθιστά τον ασφαλιζόµενο ανίκανο για κάθε εργασία ή 

ενασχόληση.  

Οι παραπάνω δύο περιπτώσεις ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, συµφωνούνται περιοριστικά και 

όχι ενδεικτικά. 

- Μ ό ν ι µ η  Μ ε ρ ι κ ή  Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται αυτή κατά  την οποία η ικανότητα  του 

ασφαλιζοµένου για  εργασία, µειώνεται ουσιαστικά  για όλη τη διάρκεια της ζωής του (ισόβια).  Κάθε 

περίπτωση Μόνιµης Ανικανότητας που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις  Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, 

θεωρείται Μόνιµη Μερική Ανικανότητα.  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1648/86 και 2643/98 η ΟΛΘ  Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της 9 

άτοµα µε αναπηρία. Τα άτοµα αυτά θα ενταχθούν στην Οµαδική Ασφάλιση αλλά θα εξαιρούνται 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες 

καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. 
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ΙΙΙ.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ  ΑΤΥΧΗΜΑ Ή 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
 
Άρθρο 1. 
Αν ασφαλιζόµενο µε την παρούσα ασφάλιση  πρόσωπο καταστεί "ολικά  ανίκανο"  εξ  αιτίας  ατυχήµατος  ή  

ασθένειας, η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καταβάλλει για  κάθε καλυπτόµενη µε την  παρούσα ασφάλιση  περίοδο  

ανικανότητας, το ασφαλιζόµενο  ποσό ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ που ίσχυε για το 

πρόσωπο αυτό  την στιγµή  της έναρξης  της ανικανότητάς του, όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ. 

- Το πιο  πάνω ποσό καταβάλλεται από  την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µετά από επιλογή του δικαιούχου, είτε 

συνολικά στη λήξη της ανικανότητας του ασφαλιζοµένου προσώπου, είτε τµηµατικά σε περιοδικά  

χρονικά διαστήµατα  που δεν  µπορεί να είναι µικρότερα του µήνα.  

- Τόσο η  έναρξη όσο και η διάρκεια καταβολής του ασφαλιζοµένου ποσού για  κάθε "συνεχή περίοδο  

ανικανότητας", καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ.  

- Το ασφαλιζόµενο ποσό ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, πληρώνεται  µια φορά, ανεξάρτητα αν η 

ανικανότητα οφείλεται σε µια ή περισσότερες αιτίες.  

- Το ασφαλιζόµενο ποσό ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,  παύει  να  

καταβάλλεται  αµέσως µόλις η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αποδεχθεί  ότι  η  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  του 

ασφαλιζοµένου είναι ΜΟΝΙΜΗ  και  καταβάλλει  για  τον λόγο αυτό οποιοδήποτε ποσό. 

 
Άρθρο 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  -  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

∆εν καλύπτονται µε την παρούσα ασφάλιση :  

(α) Η ανικανότητα κατά τη διάρκεια της οποίας το ασφαλιζόµενο πρόσωπο δεν ευρίσκετο  υπό ιατρική 

παρακολούθηση.  

β) Η ανικανότητα που οφείλεται ή είναι αποτέλεσµα εγκυµοσύνης συµπεριλαµβανοµένων  στον όρο  αυτό 

και  της αποβολής ή τοκετού.  

(γ) Η ανικανότητα που οφείλεται σε µέθη, ή αλκοολισµό ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, 

φαρµάκων  χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και σε ατυχήµατα που οφείλονται σ' αυτά, επίσης σε ψυχικές 

παθήσεις συµπεριλαµβανοµένων των νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας και  των 

διανοητικών καθυστερήσεων (εξαιρουµένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων).  

 
Άρθρο 3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης :  
 

-     Ο λ ι κ ή   Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται η ανικανότητα  που καθιστά τον ασφαλιζόµενο ανίκανο, να 

εκτελέσει τα συνήθη και τακτικά καθήκοντα της απασχόλησής του.  

-      Σ υ ν ε χ ή ς  π ε ρ ί ο δ ο ς  α ν ι κ α ν ό τ η τ α ς. ∆ιαδοχικές  περίοδοι  ανικανότητας  που απέχουν 

µεταξύ τους λιγότερο από δεκαπέντε (15) ηµέρες, θα θεωρούνται σαν  µια  συνεχής  περίοδος  

ανικανότητας,   εκτός  αν αποδειχθεί ότι  η µεταγενέστερη  περίοδος ανικανότητας οφείλετο   σε   
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αίτια   διάφορα   προς  τα  αίτια  της προηγούµενης (ανικανότητας)  και άρχισε µετά  την επάνοδο  του  

ασφαλιζοµένου  στα  συνήθη  και  τακτικά καθήκοντά του για µια τουλάχιστον ηµέρα.  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1648/86 και 2643/98 η Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της 9 

άτοµα µε αναπηρία. Τα άτοµα αυτά θα ενταχθούν στην Οµαδική Ασφάλιση αλλά θα εξαιρούνται 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες 

καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. 

 
 

 

IV.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

'Αρθρο 1. 

Αν ασφαλιζόµενο µε την παρούσα ασφάλιση πρόσωπο υποβληθεί σε  δαπάνες που  οφείλονται σε  

Νοσοκοµειακή ή Εξωνοσοκοµειακή  "νοσηλεία"  εξ  αιτίας  ατυχήµατος ή ασθενείας, η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  θα  

του καταβάλει  µετά  την αφαίρεση του "ποσού απαλλαγής" και  κατά το ποσοστό συµµετοχής της, τις 

καλυπτόµενες µε την παρούσα ασφάλιση πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και µέχρι των ανωτάτων ορίων 

ασφαλιζοµένων ποσών, που ίσχυαν για το πρόσωπο αυτό κατά την διάρκεια του "ασφαλιστικού έτους" µέσα 

στο οποίο  πραγµατοποιήθηκαν οι δαπάνες, όπως αυτά καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ. Οι 

πραγµατοποιηθείσες δαπάνες αποδεικνύονται µε  πρωτότυπες αποδείξεις ή τιµολόγια  εκτός εάν έχουν 

υποβληθεί  σε άλλο  ασφαλιστικό  οργανισµό   οπότε  αποδεικνύονται  µε βεβαίωση του οργανισµού αυτού.  

Στην περίπτωση αυτή πραγµατοποιηθείσες δαπάνες θεωρούνται αυτές που προκύπτουν αν από  τις  

υποβληθείσες  αφαιρεθούν  εκείνες που ήδη έχουν καταβληθεί.  

 
 
'Αρθρο 2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

α. ∆απάνες  για  χρήση  δωµατίου  και  τροφή. Αφορούν τα έξοδα που χρεώνει το Νοσοκοµείο σαν 

ηµερήσια νοσήλια για χρήση δωµατίου και τροφή.  

β. ∆απάνες για ειδικές Νοσοκοµειακές υπηρεσίες. Περιλαµβάνονται  δαπάνες για εργαστηριακές και 

ακτινολογικές εξετάσεις, φάρµακα, καρδιογραφήµατα, αµοιβή  αναισθησιολόγου, χρήση 

χειρουργείου, χρήση ασθενοφόρου νάρκωση καθώς και για αποκλειστική Νοσοκόµα, εφόσον κριθεί 

από το Νοσοκοµείο αναγκαία.  

γ. ∆απάνες  για  χειρουργικές  επεµβάσεις.  Αφορούν  την αµοιβή χειρούργου  ιατρού για  την 

εκτέλεση,  εντός ή εκτός  του Νοσοκοµείου,  χειρουργικής επέµβασης καθώς και της 

προεγχειρητικής και µετεγχειρητικής θεραπείας. 
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Β. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

δ ∆απάνες  εκτός  Νοσοκοµείου  για ιατρικές επισκέψεις, αγορά  φαρµάκων ή οξυγόνου σύµφωνα µε 

συνταγή ιατρού, καθώς και  για εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις, σύµφωνα µε 

"παραπεµπτικό" ιατρού.  

ε. ∆απάνες  για φυσικοθεραπεία  σύµφωνα µε  παραπεµπτικό ιατρού.  

στ. ∆απάνες  για  αγορά  τεχνητών   µελών  ή  ορθοπεδικών συσκευών,  οι  οποίες  θεωρούνται  

σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση αναγκαίες για το  ασφαλιζόµενο πρόσωπο και εφόσον  είναι 

αποτέλεσµα  ατυχήµατος ή  ασθένειας που συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η 

παρούσα ασφάλιση.  

 
'Αρθρο 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Αν ασφαλιζόµενο  πρόσωπο είναι "ολικά  ανίκανο" εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας, όταν διακοπεί για το 

πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση και αν συνεχιζόµενης της  ανικανότητάς του υποβληθεί από την ίδια 

αιτία σε δαπάνες νοσοκοµειακής ή  εξωνοσοκοµειακής νοσηλείας µέσα σε τρεις (3) µήνες από την στιγµή  

της διακοπής,  η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα του  καταβάλλει τα προβλεπόµενα  µε την  παρούσα ασφάλιση  ποσά 

σαν να είχαν πραγµατοποιηθεί οι δαπάνες  πριν διακοπεί για  το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση.  

 
'Αρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  -  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
∆εν καλύπτονται   µε την παρούσα ασφάλιση  οι δαπάνες Νοσοκοµειακής  ή Εξωνοσοκοµειακής  Νοσηλείας 
που οφείλονται σε : 

 
α. Προληπτικές γενικές εξετάσεις (check up), χειρουργικές επεµβάσεις ή θεραπεία για καλλωπιστικούς 

σκοπούς, ή  

β. εγκυµοσύνη,  συµπεριλαµβανοµένων στον όρο αυτό του τοκετού και της αποβολής, ή  

γ. εξωσωµατική γονιµοποίηση ή θεραπεία στειρότητας ή  

δ. οδοντιατρική  θεραπεία  ασφαλιζοµένου  προσώπου, εκτός εάν οφείλεται σε ατύχηµα που συνέβη 

κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση, εξαιρουµένης και στην 

περίπτωση αυτή της Προσθετικής Οδοντιατρικής, ή  

ε. µέθη,  αλκοολισµό ή χρήση  ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρµάκων χωρίς ιατρική συνταγή, 

καθώς και σε ατυχήµατα που  οφείλονται σ' αυτά, επίσης σε ψυχικές παθήσεις 

συµπεριλαµβανοµένων των νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας και των διανοητικών  

καθυστερήσεων, εξαιρουµένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων.  

Επίσης  δεν καλύπτονται  οι δαπάνες  νοσηλείας που έγιναν χωρίς την σύσταση αρµόδιου ιατρού.  
 
 
'Αρθρο 5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης : 
 
-Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή   ε π έ µ β α σ η θεωρείται αποκλειστικά και  µόνο η  εγχείρηση, η  ραφή τραύµατος, η 

θεραπεία κατάγµατος, η ανάταξη εξαρθρήµατος, η ακτινοβολία  laser  ή άλλη  ακτινοβολία όταν 
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χρησιµοποιείται αντί  εγχείρησης,  η  ραδιοθεραπεία (εξαιρουµένης ρητά της θεραπείας µε  ραδιενεργά 

ισότοπα) εφόσον  χρησιµοποιείται αντί εγχειρητικής αφαίρεσης όγκου, η ηλεκτροκαυτηρίαση,  οι 

διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπικές εξετάσεις ή  επεµβάσεις, η θεραπεία  αιµορροΐδων και κιρσών 

µε ενέσεις και η λιθοτριψία µε υπερήχους. 

 
-  Π ο σ ό   α π α λ λ α γ ή ς  είναι το ποσό των δαπανών που βαρύνει  εξολοκλήρου το  ασφαλιζόµενο 

πρόσωπο  και αφαιρείται από τις πρώτες καλυπτόµενες  µε την παρούσα ασφάλιση δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται σε κάθε ασφαλιστικό έτος.   

 
-  Σ ο β α ρ έ  ς    α σ θ έ ν ε ι ε ς   θεωρούνται περιοριστικά και µόνο οι ακόλουθες: 

1) Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου 

2) Αορτοστεφανιαία παράκαµψη  (BY PASS) 

3) Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

4) Κακόηθες νεόπλασµα (καρκίνος) εκτός από το πρώτο στάδιο της ασθένειας Hodgin, το µη 

διηθητικό καρκίνωµα in situ, κάθε καρκίνο του δέρµατος και τη χρόνια λεµφοκυταρική λευχαιµία 

5) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

6) Τύφλωση  

7) Μεταµόσχευση οργάνου 

8) Κίρρωση ήπατος 

9) Παράλυση 

10) Νόσος του Parkinson 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1648/86 και 2643/98η ΟΛΘ  Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της 9 άτοµα 

µε αναπηρία. Τα άτοµα αυτά θα ενταχθούν στην Οµαδική Ασφάλιση αλλά θα εξαιρούνται 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες 

καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. 

 
V.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

 
'Αρθρο 1.  

 
Αν ασφαλιζόµενη µε την παρούσα  ασφάλιση γυναίκα γεννήσει φυσιολογικά ή µε καισαρική τοµή ή  

αποβάλλει, η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα της  καταβάλει  το  ασφαλιζόµενο  ποσό  που ίσχυε για την ασφαλιζόµενη 

αυτή,  την στιγµή  της γέννησης  ή αποβολής, όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ.  

 
 
'Αρθρο 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  -  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
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∆εν καλύπτονται  µε την  παρούσα ασφάλιση  οι περιπτώσεις αποβολής που συµβαίνουν στους τρείς (3) 

πρώτους µήνες της κύησης.  

Επίσης αν  το ασφαλιστήριο  αυτό προβλέπει  την συµµετοχή των  ασφαλιζοµένων στο ασφάλιστρο  και εάν 

η ασφαλιζόµενη µε  την  παρούσα  ασφάλιση  γυναίκα έχει υποβάλλει αίτηση ασφάλισης µετά την 

παρέλευση τριάντα  (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που απόκτησε το δικαίωµα ασφάλισης, τότε η παροχή  

καταβάλλεται µόνον εφόσον η ασφαλιζόµενη γυναίκα έχει συµπληρώσει την στιγµή της γέννησης ή 

αποβολής δέκα (10) µήνες συνεχούς ασφάλισης.  

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1648/86 και 2643/98 η ΟΛΘ  Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της 12 

άτοµα µε αναπηρία. Τα άτοµα αυτά θα ενταχθούν στην Οµαδική Ασφάλιση αλλά θα εξαιρούνται 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες 

καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. 

 
 
I.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
 
'Αρθρο 1. 
Αν ασφαλιζόµενο µε την παρούσα  ασφάλιση πρόσωπο νοσηλευτεί σε  Νοσοκοµείο εξ  αιτίας ατυχήµατος  ή 

ασθένειας,  η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα του  καταβάλει για κάθε καλυπτόµενη  µε την παρούσα  ασφάλιση 

περίοδο νοσηλείας στο Νοσοκοµείο το ασφαλιζόµενο ποσό ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ  ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ που 

ίσχυε  για το πρόσωπο αυτό  τη στιγµή  της έναρξης  νοσηλείας όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ.  Στον ίδιο πίνακα καθορίζεται η έναρξη  καθώς και η  διάρκεια της νοσηλείας  σε 

Νοσοκοµείο που καλύπτεται µε την παρούσα ασφάλιση.  

 

'Αρθρο 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Αν  ασφαλιζόµενο  πρόσωπο  είναι  ολικά ανίκανο εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας, όταν διακοπεί για το 

πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση και αν συνεχιζόµενης  της ανικανότητάς του  εισαχθεί για  νοσηλεία 

στο  Νοσοκοµείο από  την ίδια αιτία µέσα σε τρείς (3) µήνες από την στιγµή της διακοπής αυτής, η 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα του  καταβάλει τα προβλεπόµενα από την παρούσα ασφάλιση ποσά σαν να άρχιζε  η 

Νοσηλεία πριν διακοπεί για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση.  

 

'Αρθρο 3. ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ 
∆ιαδοχικές νοσηλείες σε  Νοσοκοµείο θα θεωρούνται σαν µία εκτός αν αποδειχθεί ότι η µεταγενέστερη 

νοσηλεία :  

α. Οφείλεται σε αίτια  άσχετα προς την  προηγούµενη νοσηλεία, ή  

β. άρχισε µετά  την πλήρη  αποθεραπεία του  ασφαλιζοµένου και επιστροφής του στην ενεργό 

απασχόληση για µία τουλάχιστον ηµέρα.  
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'Αρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  -  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
∆εν καλύπτονται µε την  παρούσα ασφάλιση οι Νοσηλείες  σε Νοσοκοµείο που οφείλονται σε :  

α. Προληπτικές γενικές εξετάσεις (check up), χειρουργικές επεµβάσεις ή θεραπεία για καλλωπιστικούς 

σκοπούς, ή  

β. εγκυµοσύνη, συµπεριλαµβανοµένων  στον όρο αυτό του τοκετού και της αποβολής, ή 

γ. εξωσωµατική γονιµοποίηση ή θεραπεία στειρότητας ή  

δ. οδοντιατρική  θεραπεία  ασφαλιζοµένου  προσώπου, εκτός εάν οφείλεται σε ατύχηµα που συνέβη 

κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση, εξαιρουµένης και στην 

περίπτωση αυτή της Προσθετικής Οδοντιατρικής, ή  

ε. µέθη  ή αλκοολισµό ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρµάκων χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς 

και σε ατυχήµατα που οφείλονται σ'αυτά, επίσης σε ψυχικές παθήσεις συµπεριλαµβανοµένων  των  

νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας  και  των  διανοητικών καθυστερήσεων, 

εξαιρουµένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων.   

Επίσης  δεν  καλύπτονται  οι  Νοσηλείες σε Νοσοκοµείο που έγιναν χωρίς την σύσταση αρµόδιου ιατρού.  

 
 

'Αρθρο 5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης :  

-  Ν ο σ η λ ε ί α  σ ε  Ν ο σ ο κ ο µ ε ί ο. Ασφαλιζόµενο πρόσωπο θεωρείται ότι νοσηλεύεται σε 

νοσοκοµείο  µόνον εφόσον  καταβάλλονται δαπάνες  για χρήση  δωµατίου και τροφής εκτός  εάν η  

νοσηλεία του  στο Νοσοκοµείο είναι αναγκαία για λόγους χειρουργικής θεραπείας.   

-  Ο λ ι κ ή   α ν ι κ α ν ό τ η τ α   θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά  τον ασφαλιζόµενο ανίκανο, να 

εκτελέσει τα συνήθη και  τακτικά καθήκοντα της απασχόλησής του.  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1648/86 και 2643/98η ΟΛΘ  Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της 12  

άτοµα µε αναπηρία. Τα άτοµα αυτά θα ενταχθούν στην Οµαδική Ασφάλιση αλλά θα εξαιρούνται 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες 

καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. 

 

VII.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´H ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
 
'Αρθρο 1.  

 
Αν ασφαλιζόµενο µε την παρούσα ασφάλιση πρόσωπο υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση εξ αιτίας 

ατυχήµατος ή ασθένειας η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα του καταβάλλει για κάθε καλυπτόµενη µε την παρούσα 

ασφάλιση χειρουργική επέµβαση ποσό ίσο µε ποσοστό επί τοις εκατό (%) του ασφαλιζοµένου ποσού που 

ίσχυε για το πρόσωπο αυτό τη στιγµή της χειρουργικής επέµβασης όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ, σύµφωνα µε τον Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων και Παροχών  (Άρθρο 6). 
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Σε περίπτωση µιας ή περισσοτέρων Χειρουργικών επεµβάσεων κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου 

Νοσηλείας η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καταβάλλει µόνο το ποσό για εκείνη την  επέµβαση στην οποία 

αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό  επί τοις εκατό (%)  του ασφαλιζοµένου ποσού που αναγράφεται στον 

Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων και Παροχών. 

 
 
'Αρθρο 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Αν  ασφαλιζόµενο πρόσωπο είναι ολικά ανίκανο εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας, όταν διακοπεί για το 

πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση και αν συνεχιζόµενης της ανικανότητάς του υποβληθεί σε χειρουργική 

επέµβαση από την ίδια αιτία µέσα σε  τρεις (3) µήνες από την στιγµή της διακοπής αυτής, η 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα του καταβάλλει τα προβλεπόµενα από την παρούσα ασφάλιση ποσά σαν να 

πραγµατοποιήθηκε η χειρουργική επέµβαση πριν διακοπεί για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση. 

 
'Αρθρο 3. ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Η ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ 

 
∆ιαδοχικές Χειρουργικές επεµβάσεις ή Νοσηλείες θα θεωρούνται σαν µία εκτός αν αποδειχθεί ότι η 

µεταγενέστερη :  

α. Οφείλεται σε αίτια άσχετα προς  την  προηγούµενη, ή 

β.  πραγµατοποιήθηκε µετά την πλήρη αποθεραπεία του ασφαλιζοµένου και επιστροφής του 

στην ενεργό απασχόληση για µία τουλάχιστον ηµέρα. 

 
 
'Αρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  -  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
∆εν καλύπτονται µε την παρούσα ασφάλιση οι Xειρουργικές Επεµβάσεις που  οφείλονται  σε : 

α.  εγκυµοσύνη, συµπεριλαµβανοµένων  στον  όρο  αυτό  του τοκετού και της αποβολής , ή 

β. εξωσωµατική γονιµοποίηση ή θεραπεία στειρότητας, ή 

γ.  οδοντιατρική θεραπεία ασφαλιζοµένου προσώπου, εκτός εάν οφείλεται σε ατύχηµα που 

συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση, 

εξαιρουµένης και στην περίπτωση αυτή της Προσθετικής Οδοντιατρικής, ή 

δ.  µέθη ή αλκοολισµό ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρµάκων χωρίς ιατρική 

συνταγή, καθώς και σε ατυχήµατα που οφείλονται σ' αυτά, επίσης σε ψυχικές παθήσεις 

συµπεριλαµβανοµένων των νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας και των 

διανοητικών καθυστερήσεων, εξαιρουµένων όλων των οργανικών νευρολογικών 

παθήσεων. 

Επίσης δεν καλύπτονται οι Χειρουργικές Επεµβάσεις που έγιναν χωρίς τη σύσταση αρµόδιου ιατρού , ή για 

καλλωπιστικούς σκοπούς. 

 
 
'Αρθρο 5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης : 
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-     Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι  κ ή   Ε π έ µ β α σ η  θεωρείται αποκλειστικά και µόνο η εγχείρηση, η ραφή τραύµατος, 

η θεραπεία κατάγµατος, η ανάταξη εξαρθρήµατος, η ακτινοβολία laser ή άλλη ακτινοβολία όταν 

χρησιµοποιείται αντί εγχείρησης, η ραδιοθεραπεία (εξαιρουµένης ρητά της θεραπείας µε ραδιενεργά 

ισότοπα) εφόσον χρησιµοποιείται αντί εγχειρητικής αφαίρεσης όγκου, η ηλεκτροκαυτηρίαση, οι 

διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπικές εξετάσεις ή επεµβάσεις, η θεραπεία αιµορροΐδων και 

κιρσών µε ενέσεις και η λιθοτριψία µε υπερήχους.  

-     O λ ι κ ή   α ν ι κ α ν ό τ η τ α   θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον ασφαλιζόµενο ανίκανο, να 

εκτελέσει τα συνήθη και τακτικά  καθήκοντα της απασχόλησής του. 

 
 
'Αρθρο 6.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 
Α. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ                
• Καθαρισµός πολύ µικρού τραύµατος 

δακτύλου 
• Χειρουργικός καθαρισµός τραύµατος 
 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ                   
• Απολίνωση κιρσού - φλεβός 
• Ακρωτηριασµός δακτύλου (χεριού, ποδιού) 

 
ΜΕΣΑΙΕΣ                    
• Ακρωτηριασµός άκρου (ποδός, κνήµης, µηρού, χεριού, πήχεος, βραχίονος) 
• Συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύµατος 
 
ΜΕΓΑΛΕΣ                 
• Αρτηριακή εµβολεκτοµή - θροµβεκτοµή 
• Αφαίρεση αυχενικής πλευράς 
• ∆ιατοµή ή εκτοµή προσθίου σκαληνού µυός 
• Οσφυϊκή συµπαθεκτοµή 
• Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους ή δύο σκελών 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ                  
• Αορτο - λαγόνιος ή µηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 
• Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή 
• Υποκλείδιο - υποκλείδιο φλεβική - αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση 
• Φλεβική θροµβεκτοµή (µάσχαλο - υποκλειδίου, λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας) 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ               
• Αορτο - αµφω - µηριαία - ιγνυακή   
     παράκαµψη 
• Αορτο - νεφρική - αρτηριακή παράκαµψη  
• Αορτο - σπλαχνική αρτηριακή παράκαµψη 
• Αορτο - καρωτιδική ή αορτο - υποκλείδιο 
     Παράκαµψη  
• Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας 
• Εγχείρηση κοιλιακής αορτής 
• Εγχείρηση καρδιάς µε εξωσωµατική ή µη 
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Β.  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
• ∆ιάνοιξη αποστήµατος 
• Βιοψία δερµατικής βλάβης 
• Βιοψία ορθού 
• ∆ιαδερµική παρακέντηση κύστης µαστού 
• Παροχέτευση επιφανειακού αποστήµατος (µαστού κ.ά.) 
• Συρραφή µικρού θλαστικού τραύµατος δέρµατος υποδορίου  
 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
• Αφαίρεση αθηρωµατώδους κύστης, µικρού λιπώµατος, ινώµατος, θηλώµατος, σπίλου κλπ. 
• ∆ιατοµή βραχέος χαλινού 
 
ΜΕΣΑΙΕΣ    
• Εκτεταµένα θλαστικά τραύµατα  

αντιµετωπισθέντα µε γενική νάρκωση 
• Πλαστική κήλης (βουβωνοκήλη, µηροκήλη,  

οµφαλοκήλη, µετεγχειρητική κήλη, κλπ.) 
• Σκωληκοειδεκτοµή 
• Παροχέτευση περιγεγραµµένου  

ενδοκοιλιακού αποστήµατος 
• Χολοκυστοστοµία 
• Εκτοµή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος 
• Αιµορροϊδεκτοµή  
• Εκτοµή κύστης κόκκυγος 
• Εκτοµή κονδυλωµάτων, θηλωµάτων, πολυπόδων 
• Συστροφή όρχεως - ορχεοπηξία 
• Επιδιδυµιδεκτοµή 
• Υδροκήλη 
• Κιρσοκήλη 
• Εκτοµή συγγενών κύστεων - συριγγίων τραχήλου 
• Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος 
• Τεταρτεκτοµή µαστού 
 
ΜΕΓΑΛΕΣ                 
• Ερευνητική λαπαροτοµία 
• Κολοστοµία - νηστιδοστοµία - ειλεοστοµία  
• Βαγοτοµή + αναστόµωση ή πυλωροπλαστική 
• Εντεροεντεροαναστόµωση 
• Μαστεκτοµή απλή  
• Παρωτιδεκτοµή 
• Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός - τραχήλου - βουβώνων 
• Θυρεοειδεκτοµή υφολική   
 
ΒΑΡΕΙΕΣ     
• Κολεκτοµή 
• Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης / παγκρέατος 
• Σπληνεκτοµή       
• Γαστρεκτοµή µερική 
• Μαστεκτοµή ριζική 
• Θυρεοειδεκτοµή  ολική 
• Χολοκυστεκτοµή 



42 
 

• Εκτοµή λεπτού εντέρου 
• Πλαστική διαφραγµατοκήλης 
• Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστης ήπατος ή κοιλίας 
• ∆ιακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού 
• Νεφρεκτοµή  
• Απεµπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση 
• Ριζική εκτοµή ουροδόχου κύστης 
• Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου 
• Χολοκυστεκτοµή &  χοληδοχοτοµή 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ               
• Οισοφαγεκτοµή (µερική ή ολική) 
• Ολική γαστρεκτοµή 
• Παγκρεατεκτοµή (ολική-µερική) 
• Τυπική λοβεκτοµή ήπατος 
• Ολική κολεκτοµή 
• Κοιλιοπερινεϊκή εκτοµή ορθού 
• Χολοκυστεκτοµή & σφιγκτηροπλαστική ή  

χολοπεπτική αναστόµωση 
• Επινεφριδεκτοµή 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ               
• Wipple (παγκρατοδωδεκαλεκτοµή µεταθ.  

χοληδόχου πόρου) 
 

Γ.   ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
• Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου  
• Κρυοπηξία και εξάχνωση τραχήλου-µαρσιποποίηση  Βαρθολινείου Αδένος 
• ∆ιαγνωστική απόξεση 
 
ΜΕΣΑΙΕΣ   
• Κωνοειδής εκτοµή τραχήλου 
• Εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος 
• ∆ιακοπή κυήσεως επιβεβληµένη 
• Πρόσθια, οπίσθια κολπορραφή 
• ∆ιαγνωστική λαπαροσκόπηση - επεµβατική/ ∆ιαγνωστική υστεροσκόπηση - επεµβατική 
• Τραχηλεκτοµή 
• Αφαίρεση κύστης ωοθήκης  
• Απολίνωση σαλπίγγων  
 
ΜΕΓΑΛΕΣ    
• Ωοθηκεκτοµή 
• Εκτοµή σαλπίγγων 
• Πλαστική σαλπίγγων (υδροσάλπιγγες) 
• Εκτοµή αιδοίου (laser) 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ     
• Εκπυρήνηση ινοµυώµατος µήτρας 
• Ολική υστερεκτοµή µε ή χωρίς τα εξαρτήµατα 
• Ολική κολπική υστερεκτοµή 
• Ευρεία ολική υστερεκτοµή 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ               
• Ριζική εκτοµή αιδοίου µε βουβωνικό  

λεµφαδενικό καθαρισµό άµφω 
• Ριζική υστερεκτοµή µε λεµφαδενικό καθαρισµό 
 
Δ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ   
• Ενδαγγεική τοποθέτηση καθετήρος 
 
ΜΕΓΑΛΕΣ                           
• Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση  

(αρτηρίας - φλέβας) 
• ∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω  

κοίλης φλέβας 
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική λαγονίου 
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική µηριαίας 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ         
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική υποκλειδίου 
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ανωνύµου 
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική νεφρικής 
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ιγνυακής 
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων 
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική κοιλιακής αορτής 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ  
• Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής - ενδαγγειακής χειρουργικής 
• Ανεύρυσµα λαγονίου αρτηρίας - ενδαγγειακής χειρουργικής 
• Ανεύρυσµα µηριαίας αρτηρίας - ενδαγγειακής χειρουργικής 
• Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική καρωτίδας 
• Ανεύρυσµα περιφερικών αγγείων - ενδαγγειακής χειρουργικής  
 
Ε. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
ΜΕΣΑΙΕΣ         
• Κρηµνοί δέρµατος (για έλλειµµα άνω 

των 5 cm) 
• Τοποθέτηση διατατών  
• Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση 

 έως 2ώρες 
• Αφαίρεση όγκου εδάφους στόµατος 
• Αφαίρεση όγκου µαστού 
• Οστικό µόσχευµα ρινός απλό 
 
 ΜΕΓΑΛΕΣ       
• Μαστεκτοµή και τοποθέτηση διατατών  
• Πλαστική πτερυγίου ωτός 
• Μυοδερµατικοί κρηµνοί 
• Κρηµνοί δέρµατος άνω των 3ωρών 
• Οστικό µόσχευµα εδάφους κόγχου 
• Οστεοτοµία άνω ή κάτω γνάθου για αποκατάσταση συνεπεία τραυµατισµού 
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• Υποδόρειος µαστεκτοµή και αντικατάσταση αυτού σ΄ένα χρόνο (1 πλευρά) 
•  Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αντικατάσταση άνω των 2ωρών 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ       
• Ολική ανακατασκευή πτερυγίου ωτός 
      µε πλευρικό χόνδρο 
• Οστικό µόσχευµα άνω γνάθου-διόρθωση 
     χείλους και διαφράγµατος 
• Υποδόρειος µαστεκτοµή και αντικατάσταση 
      αυτών σ΄ένα χρόνο (2 πλευρές) 
 

ΣΤ. ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ                            
• ∆ιασωλήνωση θώρακος 
• Παροχέτευση  
 
ΜΕΣΑΙΕΣ                             
•  Μεσοθωρακοσκόπηση µε ή χωρίς βιοψία 
 
ΜΕΓΑΛΕΣ                     
• Σφηνεκτοµή πνεύµονος 
• Πνευµοθώρακας µε θωρακοτοµή 
• Ερευνητική θώρακος 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ                      
• Ανοικτή εκτοµή βλάβης οισοφάγου 
• Οισοφαγοκαρδιοτοµή (εγχείρηση Heller) 
• Θυµεκτοµή  
• ∆ιερεύνηση µεσοθωρακίου 
• Ενδοσκοπική εκτοµή βλάβης µεσοθωρακίου 
• Ανοικτή εκτοµή βλάβης πνεύµονος 
• Υπεζωκοτεκτοµή για πνευµοθώρακα 
• Σταθεροποίηση πολλαπλών καταγµάτων 
 πλευρών 
• ∆ιακοιλιακή αποκατάσταση διαφραγµατοκήλης 
• Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγµατοκήλης 
• Σφηνοειδής εκτοµή πνεύµονος µε θωρακοτοµή ή θωρακοσκόπηση 
• Τµηµατεκτοµή πνεύµονος 
• Θεραπεία πνευµοθώρακος µε θωρακοτοµή ή θωρακοσκόπηση 
• Σύνδροµο εξόδου θώρακος 
• Τοποθέτηση stent τραχείας βρόγχου 
• Laser τραχείας βρόγχου 
• Ερευνητική θωρακοτοµή 
• Ερευνητική µέση στερνοτοµή 
• Εκτοµή πλευράς και ανοικτή παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας  

(θεραπεία εµπυήµατος ) 
• Αναδίπλωση διαφράγµατος 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ  
• Λοβεκτοµή 
• Ολική πνευµονεκτοµή 
• Αφαίρεση όγκων µεσοθωρακείου µε στερνοτοµή 
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Ζ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
ΜΕΣΑΙΕΣ                         
• Κρανιοανάτρηση 
• Υποσκληρίδιο αιµάτωµα 
  
ΜΕΓΑΛΕΣ                   
• Οσφυϊκή δισκεκτοµή, πεταλεκτοµή 
• Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ                    
• Αυχενική - θωρακική δισκεκτοµή 
• Κρανιοπλαστική / µηνιγγοπλαστική 
• Σπονδυλοδεσία 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ               
• ∆ιασφηνοειδής υποφυσεκτοµή / αδενωµεκτοµή 
• Όγκοι νωτιαίου µυελού 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ               
• Ανευρύσµατα εγκεφάλου 
•  Ενδοµυελικοί όγκοι νωτιαίου µυελού 
•  Αγγειακή δυσπλασία  εγκεφάλου 
•  Αφαίρεση µηνιγγιώµατος 
•  Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων  
• Όγκοι κρανίου 
 
Η. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
• Συρραφή τραύµατος 
• Αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
• Βιοψία δερµατικής βλάβης 
• ∆ιάνοιξη-παροχέτευση αιµατώµατος-αποστήµατος 
• Ενδαρθρική-περιαρθρική φαρµακευτική έγχυση 
• Τοποθέτηση σκελετικής έλξης 
• Παροχέτευση αίµαρθρου-ύγραθρου από άρθρωση    
 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ      
• Αφαίρεση γαγγλίου, επιπολής ευρισκοµένων όγκων και ξένων σωµάτων 
• ∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνος 
• ∆ιάνοιξη ελύτρου τένοντος  

(π.χ. εκτεινασσόµενος δάκτυλος, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain) 
• Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία 
• Συρραφή µεµονωµένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων 
 
ΜΕΣΑΙΕΣ                     
• Τοποθέτηση κρανιακής έλξης Hallo µε ή χωρίς κηδεµόνα Minerva 
• ∆ιαδερµική τοποθέτηση βελόνων Kirschner 
• ∆ιαγνωστική αρθροσκόπηση 
• Οστεοσύνθεση καταγµάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου 
• ∆ιορθωτικές επεµβάσεις επί µεµονωµένου βλαισού µεγάλου δακτύλου ή µεµονωµένων παραµορφώσεων δακτύλων 
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ή πτώσεων µεταταρσίων 
• Συρραφή ρήξης µεµονωµένων συνδέσµων πλην χιαστών 
• Συρραφή διατοµής καµπτήρων τενόντων ή νεύρων µεµονωµένα   
• Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων 
• Ακρωτηριασµοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός 
• Αφαίρεση υλικών πλην βελόνης Kirschner ή µεµονωµένου κοχλίου 
 
ΜΕΓΑΛΕΣ     
• Επανασυγκόληση δακτύλων 
• Αφαίρεση παλαµιαίας απονεύρωσης επί νόσου Dupuytren 
• Λήψη µοσχευµάτων 
• Χειρουργική αρθροσκοπική επέµβαση γόνατος ή ώµου 
• Πλαστική χιαστών συνδέσµων γόνατος 
• Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων κνηµιαίων ή µηριαίων κονδύλων ή άλλων ενδοαρθρικών καταγµάτων - 

αγκώνος - τροχιλίας 
• Πολλαπλές τενοντοσυρραφές, πολλαπλές συρραφές νεύρων 
• Αντιµετώπιση καταγµάτων βραχιονίου, µηρού, λεκάνης δια εξωτερικής οστεοσυνθέσεως 
• Αρθροδεσία µεσαίου µεγέθους αρθρώσεων  

π.χ. ποδοκνηµικής - υπαστραγαλικών 
• Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ακρωµιοκλειδικής, στερνοκλειδικής 
• Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων 
• Οστεοσύνθεση καταγµάτων βραχιονίου κνήµης, µηρού λεκάνης, κατάγµατα PILON 
• Χειρουργική αντιµετώπιση καθ’ έξιν εξαρθρήµατος του ώµου και της επιγονατίδος 
• Αρθροδεσία καρπού – ταρσού 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ                            
• Αντιµετώπιση κατάγµατος - εξαρθρήµατος ισχίου 
• Χειρουργική αντιµετώπιση ψευδαρθρώσεως µεγάλων αυλοειδών οστών (µηριαίου, κνήµης, βραχιονίου) 
• ∆ισκεκτοµή (µε πεταλεκτοµή) 
• Χειρουργική αφαίρεση µεγάλων όγκων µαλακών µορίων 
• Μεταφορά αγγειουµένων µοσχευµάτων και εκτενών µισχών ή ελευθέρων µυϊκών κρηµνών 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ               
• Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων πυέλου, κοτύλης 
• Ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος 
• Επανασυγκόλληση άκρων (πάνω από το επίπεδο των δακτύλων) 
• Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες 
• Συρραφή βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια µικρο-χειρουργικής και οστεοσύνθεση-επανασυγκόλληση µελών  
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ   
• Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών µεγάλων 
• αρθρώσεων (revision) 
• Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων µακρών οστών και λεκάνης 
• Εκτεταµένες επεµβάσεις σπονδυλικής στήλης µε διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια)  
• Απεξάρθρωση ισχίου ή ώµου βασικών ιστών, αγγείων νεύρων δια µικροχειρουργικής. 
 

Θ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ                  
• Κυστεοσκόπηση µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστης 
• Βιοψία προστάτη 
• Απολίνωση και εκτοµή σπερµατικού πόρου 
• Βιοψία όρχεως 
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ΜΕΣΑΙΕΣ                     
• Πλαστική στοµίου ουρήθρας 
• Περιτοµή 
• Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα 
• Ενδοσκοπική ουρηθροτοµία 
• Ενδοσκοπική µηχανική ή δι’υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστης 
• Ενδοσκοπική αφαίρεση µικρού όγκου κύστης 
• ∆ιαδερµική νεφροστοµία 
• Λιθοτριψία νεφρού ή ουρητήρων 
 
ΜΕΓΑΛΕΣ                       
• Ενδοσκοπική αφαίρεση µεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων 
• Πλαστική συριγγίου και στενώµατος ουρήθρας 
• Ριζική ορχεκτοµή 
• Τραύµα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ                            
• Πυελική λεµφαδενεκτοµή 
• Προστατεκτοµή 
• Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες 
• Νεφρεκτοµή 
• Πυελοπλαστική 
• Μερική κυστεκτοµή 
• Αφαίρεση εκκολπώµατος ουροδόχου κύστης 
• Μετατραυµατική ρήξη κύστης 
• Υπερηβική κυστεοτοµία   
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ                 
• Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή 
• Ριζική προστατεκτοµή επί καρκίνου  

προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή 
• Ριζική κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστης µε πυελική λεµφαδενεκτοµή 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
• Αµφοτερόπλευρος νεφρεκτοµή 
• Ριζική οπισθοπεριτοναική και πυελική λεµφαδενεκτοµή  αφµοτερόπλευρα 
• Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία   νεοκύστης 
 

Ι.   ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
• Συρραφή κερατοειδούς 
• Αφαίρεση χαλαζίου 
• Αφαίρεση πτερυγίου 
• Τραύµα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος 
 
ΜΕΣΑΙΕΣ   
• Παροχέτευση κόγχου 
• Χήλωση κερατοειδούς 
• Αφαίρεση βλάβης επιπεφυκότα 
• Βλεννογονικό µόσχευµα επιπεφυκότα 
• Έγχυση στον πρόσθιο θάλαµο 
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• Πλύση προσθίου θαλάµου 
• Αφαίρεση βλάβης οφρύος 
• Αφαίρεση δακρυικού σάκου 
• Βιοψία δακρυικού σάκου 
• Επιδιόρθωση δακρυικού σωληναρίου 
• Παροχέτευση βλάβης βλεφάρου 
• Αφαίρεση βλάβης σκληρού 
• Αφαίρεση βλάβης κανθού 
• ∆ιόρθωση επίκανθου 
• Αφαίρεση - Κρυοπηξία βλάβης βλεφάρου 
• ∆ιόρθωση εκτροπίου 
• ∆ιόρθωση εντροπίου 
• Χειρουργική ιριδεκτοµή 
• Ιριδοτοµία µε laser 
• Κυκλοκρυοπηξία 
• Παρακέντηση προσθίου θαλάµου 
• Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον πρόσθιο θάλαµο 
• Τενοντοµή µυός (1 ή 2 µάτια) 
• ∆ιόρθωση στραβισµού µε αλλαντική τοξίνη 
 
 
ΜΕΓΑΛΕΣ      
• Αποκόλληση αµφιβληστροειδούς 
• Εντρόπιο - εκτρόπιο 
• Καταρράκτης 
• Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού 
• Γλαύκωµα 
• Βλεφαροπλαστική - πτώση βλεφάρου 
• Αφαίρεση ή αντικατάσταση ενδοφακού 
• Τραύµα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους 
• Εξόρυξη & πρόθεση 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ                       
• Μεταµόσχευση κερατοειδούς 
 
 
Κ. ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ                            
• Αφαίρεση αιµορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγµατος 
• Καυτηριασµός ρινικών κογχών 
• Παρακέντηση και πλύση ιγµορείου άντρου - µετωπιαίου κόλπου 
• Λύση συµφύσεων ρινικής κοιλότητας 
• Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών 
• Παρακέντηση τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισµού 
• Αφαίρεση πολύποδος ωτός 
• ∆ιάνοιξη περιαµυγδαλικού αποστήµατος 
• Αδενοειδεκτοµή 
• ∆ιατοµή χαλινού γλώσσας  
• Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας 
 
ΜΕΣΑΙΕΣ                   
• Κογχοτοµή 
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• Πλαστική ρινικού διαφράγµατος (χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης ριν. διαφράγµατος) 
• Ανάταξη επιπλεγµένου κατάγµατος ρινός 
• Αφαίρεση εξοστόσεως ή οστεώµατος από τον έξω ακουστικό πόρο 
• Αµυγδαλεκτοµή 
• Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος 
• Αφαίρεση πολύποδα ή κοµβίου φωνητικών 

χορδών 
• Τραχειοστοµία 
• Αποκατάσταση µετά τραχειοτοµία 
 
ΜΕΓΑΛΕΣ                     
• Ανάτρηση ιγµορείου και άλλων παραρινίων   κόλπων 
• Ενδορινική ηθµοειδεκτοµή, απλή 
• Απολίνωση έξω καρωτίδος 
 
ΒΑΡΕΙΕΣ        
• Τυµπανοπλαστικές 
• Απλή - ριζική µαστοειδεκτοµή 
• Γλωσσεκτοµή 
• Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή 
• Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώµατος 
• Λαρυγγεκτοµή 
• Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός τραχήλου 
• Λαρυγγοπλαστική 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ                       
• Γναθεκτοµή 
• Ολική γναθεκτοµή µε εξόρυξη του οφθαλµού (χειρουργική commando) 
• Αφαίρεση ακουστικού νευρινώµατος 
• Εκτοµή λιθοειδούς σε όγκους ωτός 
• Φαρυγγεκτοµή 
• Φαρυγγολαρυγγεκτοµή 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
100 % 

ΒΑΡΕΙΕΣ 60 % 
ΜΕΓΑΛΕΣ 45 % 
ΜΕΣΑΙΕΣ 30 % 
ΜΙΚΡΕΣ 15 % 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 10 % 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

 
Για οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση που δεν συµπεριλαµβάνεται στον ανωτέρω Πίνακα, η 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα καθορίζει ποσοστό πάνω στην ανώτατη παροχή, ανάλογο σε ποσοστό επέµβασης 

παρόµοιας βαρύτητας που συµπεριλαµβάνεται στον Πίνακα, εκτός εάν η καταβολή παροχής για την 

επέµβαση αυτή εξαιρείται από τον Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων και Παροχών ή από άλλη τυχόν 
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διάταξη ή προϋπόθεση της παρούσας ασφάλισης. Το ποσοστό όµως αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

προβλεπόµενο από τον παρόντα Πίνακα µέγιστο ποσοστό. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1648/86 και 2643/98 η ΟΛΘ  Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της 9 

άτοµα µε αναπηρία. Τα άτοµα αυτά θα ενταχθούν στην Οµαδική Ασφάλιση αλλά θα εξαιρούνται 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες 

καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

 

 

 

              ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
  
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  
Προµηθειών της ∆/νσης  
Οικονοµικού της ΟΛΘ ΑΕ 
 
Χρυσάνθη Αθανασίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (VII) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΦΥΛΟ – ΗΛΙΚΙΑ – ΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ )   

Α/Α ΑΜ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ Φύλο ΑΜΕΑ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

1 10016 18/12/1952 64 Άνδρας   2.754,22  

2 10030 11/4/1957 60 Άνδρας   1.840,89  

3 10033 20/5/1959 58 Άνδρας   1.744,94  

4 10034 13/7/1957 60 Άνδρας   1.936,52  

5 10036 17/8/1951 65 Άνδρας   2.018,44  

6 10038 13/1/1954 63 Άνδρας   2.010,91  

7 10051 17/1/1953 64 Άνδρας   1.734,64  

8 10053 22/8/1956 60 Άνδρας   1.362,75  

9 10120 13/9/1961 55 Άνδρας   1.623,53  

10 10123 15/6/1958 59 Άνδρας   1.779,33  

11 10129 19/1/1957 60 Άνδρας   1.760,66  

12 10130 29/11/1966 50 Γυναίκα   1.556,61  

13 10132 2/6/1958 59 Άνδρας   1.703,72  

14 10142 19/5/1961 56 Γυναίκα   1.647,98  

15 10267 1/9/1955 61 Άνδρας   1.740,48  

16 10269 10/5/1962 55 Άνδρας   1.688,56  

17 10270 17/1/1958 59 Άνδρας   1.719,18  

18 10272 30/1/1963 54 Άνδρας   1.623,77  

19 10276 31/1/1959 58 Άνδρας   1.775,26  

20 10277 5/10/1957 59 Άνδρας   1.804,52  

21 10278 7/12/1960 56 Άνδρας   1.809,98  

22 10284 22/6/1961 56 Άνδρας   1.748,79  

23 10285 29/2/1960 57 Άνδρας   1.826,94  

24 10305 27/10/1959 57 Άνδρας   1.783,94  

25 10310 7/4/1956 61 Άνδρας   1.739,02  

26 10313 15/6/1964 53 Γυναίκα ΝΑΙ 1.423,33  

27 10314 19/7/1964 52 Άνδρας   1.457,79  

28 10319 5/9/1958 58 Άνδρας   1.631,65  

29 10323 14/6/1957 60 Άνδρας   1.075,09  

30 10328 15/4/1961 56 Άνδρας   1.664,96  

31 10330 10/2/1961 56 Άνδρας   1.720,64  

32 10331 10/6/1960 57 Άνδρας   1.673,67  

33 10332 11/4/1962 55 Άνδρας   1.717,89  

34 10334 23/8/1954 62 Άνδρας   1.730,81  

35 10337 28/6/1958 59 Άνδρας   1.666,97  

36 10371 21/3/1959 58 Άνδρας   1.805,00  

37 10383 23/6/1960 57 Άνδρας   1.692,86  

38 10394 20/8/1957 59 Άνδρας   1.737,86  

39 10396 26/8/1958 58 Άνδρας   1.594,50  

40 10398 13/11/1959 57 Άνδρας   1.593,33  
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Α/Α ΑΜ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ Φύλο ΑΜΕΑ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

41 10405 18/4/1958 59 Άνδρας   1.465,86  

42 10417 28/7/1961 55 Άνδρας   1.498,89  

43 10455 23/3/1951 66 Άνδρας   1.896,58  

44 10460 18/5/1956 61 Άνδρας   1.774,50  

45 10461 7/2/1960 57 Άνδρας   1.691,88  

46 10463 4/7/1966 51 Άνδρας   1.588,22  

47 10464 18/8/1962 54 Άνδρας   1.651,57  

48 10465 19/6/1965 52 Άνδρας   1.638,72  

49 10467 15/9/1966 50 Άνδρας   1.493,11  

50 10469 21/4/1965 52 Άνδρας   1.636,10  

51 10470 17/3/1963 54 Άνδρας   1.519,88  

52 10471 6/3/1965 52 Άνδρας   1.560,84  

53 10473 30/9/1967 49 Άνδρας   1.696,12  

54 10474 2/12/1964 52 Άνδρας   1.671,40  

55 10475 1/3/1965 52 Άνδρας   1.492,58  

56 10476 31/8/1965 51 Άνδρας   1.264,46  

57 10478 18/7/1958 58 Άνδρας   1.684,19  

58 10479 18/1/1971 46 Άνδρας   1.577,05  

59 10480 11/11/1961 55 Άνδρας   1.726,14  

60 10486 28/3/1952 65 Άνδρας   1.808,13  

61 10487 16/5/1955 62 Άνδρας   2.051,25  

62 10491 20/4/1958 59 Άνδρας   1.651,15  

63 10499 2/10/1960 56 Άνδρας   1.708,23  

64 10501 31/12/1958 58 Άνδρας   1.373,01  

65 10503 6/7/1962 55 Άνδρας   1.496,64  

66 10512 19/3/1962 55 Άνδρας   1.683,50  

67 10513 9/11/1960 56 Άνδρας   1.775,68  

68 10515 7/7/1956 61 Άνδρας   1.489,36  

69 10517 1/8/1961 55 Άνδρας ΝΑΙ 929,33  

70 10521 10/2/1965 52 Άνδρας   1.285,40  

71 10523 2/1/1967 50 Άνδρας   1.556,61  

72 10524 20/3/1960 57 Άνδρας   1.475,93  

73 10525 6/8/1960 56 Γυναίκα   1.539,72  

74 10526 3/3/1960 57 Γυναίκα   1.320,80  

75 10527 14/1/1967 50 Άνδρας   1.550,03  

76 10529 22/10/1960 56 Άνδρας   1.591,90  

77 10531 16/4/1966 51 Γυναίκα   1.439,18  

78 10534 3/6/1967 50 Γυναίκα   1.964,89  

79 10535 16/12/1967 49 Άνδρας   1.698,44  

80 10536 6/4/1972 45 Γυναίκα   1.543,90  

81 10537 7/3/1970 47 Γυναίκα   1.779,32  

82 10538 4/11/1966 50 Γυναίκα   1.084,88  

83 10539 16/4/1967 50 Γυναίκα   1.702,95  

84 10540 9/5/1971 46 Γυναίκα   1.626,85  
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Α/Α ΑΜ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ Φύλο ΑΜΕΑ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

85 10542 19/8/1963 53 Γυναίκα   1.315,16  

86 10545 18/2/1963 54 Γυναίκα   1.748,31  

87 10546 4/4/1965 52 Γυναίκα   1.587,19  

88 10548 8/8/1969 47 Γυναίκα   1.672,61  

89 10549 22/12/1963 53 Γυναίκα   1.344,72  

90 10551 27/6/1960 57 Γυναίκα   1.828,89  

91 10552 5/6/1974 43 Άνδρας   1.319,51  

92 10553 10/1/1972 45 Άνδρας   911,75  

93 10554 1/10/1966 50 Άνδρας   1.659,25  

94 10555 3/11/1961 55 Άνδρας   1.429,85  

95 10557 17/2/1967 50 Άνδρας   1.676,05  

96 10559 11/8/1969 47 Άνδρας   1.527,57  

97 10560 15/2/1973 44 Άνδρας   1.502,81  

98 10561 3/4/1975 42 Άνδρας   1.364,85  

99 10562 5/1/1964 53 Άνδρας   1.655,92  

100 19004 23/9/1966 50 Γυναίκα   2.081,40  

101 20001 8/7/1968 49 Άνδρας   1.467,95  

102 20002 17/6/1968 49 Άνδρας   1.490,00  

103 20003 25/2/1968 49 Άνδρας   1.522,07  

104 20005 17/11/1973 43 Άνδρας   1.280,22  

105 20006 18/5/1970 47 Άνδρας   1.445,62  

106 20007 30/8/1965 51 Άνδρας   1.468,11  

107 20008 20/1/1971 46 Άνδρας ΝΑΙ 1.398,79  

108 20009 31/10/1975 41 Άνδρας   1.382,30  

109 20010 9/7/1964 53 Άνδρας   1.434,15  

110 20011 17/12/1971 45 Άνδρας   1.485,66  

111 20012 23/8/1969 47 Άνδρας   1.475,80  

112 20014 4/1/1965 52 Άνδρας   1.376,85  

113 20015 13/1/1960 57 Άνδρας   1.612,20  

114 20016 5/7/1975 42 Γυναίκα   1.247,03  

115 20017 30/6/1974 43 Γυναίκα ΝΑΙ 1.548,50  

116 20018 7/3/1961 56 Γυναίκα   1.644,89  

117 20019 1/3/1955 62 Γυναίκα NAI 1.108,97  

118 20020 11/12/1969 47 Γυναίκα   1.374,81  

119 20021 31/1/1969 48 Γυναίκα   1.505,09  

120 20022 28/12/1957 59 Γυναίκα   1.365,87  

121 20023 19/4/1969 48 Γυναίκα ΝΑΙ 1.283,88  

122 20024 11/10/1963 53 Γυναίκα   1.394,93  

123 20025 15/6/1958 59 Γυναίκα   1.372,06  

124 20027 1/4/1956 61 Άνδρας ΝΑΙ 1.578,18  

125 20028 23/9/1957 59 Γυναίκα   986,85  

126 20031 8/1/1973 44 Γυναίκα   1.328,43  

127 20033 18/4/1968 49 Γυναίκα   1.436,82  

128 20034 14/7/1963 54 Γυναίκα   1.239,18  
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Α/Α ΑΜ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ Φύλο ΑΜΕΑ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

129 20036 23/12/1961 55 Άνδρας   1.384,58  

130 20037 12/4/1965 52 Άνδρας   1.404,26  

131 20038 25/1/1972 45 Άνδρας   936,91  

132 20039 2/1/1974 43 Άνδρας ΝΑΙ 986,28  

133 20042 2/7/1971 46 Γυναίκα   1.618,79  

134 20043 26/12/1967 49 Άνδρας   1.712,05  

135 20044 13/2/1971 46 Άνδρας   1.745,31  

136 20045 14/9/1976 40 Γυναίκα   1.349,15  

137 20046 2/6/1969 48 Άνδρας   1.323,98  

138 20047 30/10/1974 42 Άνδρας   1.443,92  

139 20048 28/6/1971 46 Άνδρας   1.331,79  

140 20049 24/12/1971 45 Άνδρας   1.468,40  

141 20050 3/12/1972 44 Άνδρας   1.508,91  

142 20051 20/7/1973 43 Άνδρας   1.433,98  

143 20052 12/11/1976 40 Άνδρας   1.259,71  

144 20053 25/11/1975 41 Άνδρας   1.495,65  

145 20054 19/6/1969 48 Άνδρας   1.424,35  

146 20056 9/2/1974 43 Άνδρας   1.336,59  

147 20057 3/9/1966 50 Άνδρας   1.399,37  

148 20058 7/4/1972 45 Άνδρας   1.485,66  

149 20061 21/1/1980 37 Άνδρας   1.235,50  

150 20062 6/1/1969 48 Άνδρας   1.323,21  

151 20063 6/8/1968 48 Άνδρας   1.163,98  

152 20067 23/10/1970 46 Άνδρας   1.570,51  

153 20069 28/4/1970 47 Άνδρας   1.444,43  

154 20071 9/5/1952 65 Άνδρας ΝΑΙ 1.887,49  

155 20072 24/3/1973 44 Άνδρας   1.312,52  

156 20073 23/5/1974 43 Άνδρας   1.377,43  

157 20074 18/10/1977 39 Άνδρας   1.361,29  

158 20075 25/8/1974 42 Γυναίκα   1.559,42  

159 21001 20/5/1976 41 Άνδρας   1.402,90  

160 21003 8/2/1967 50 Γυναίκα   1.383,36  

161 21005 2/11/1975 41 Άνδρας   1.648,69  

162 21006 7/6/1978 39 Άνδρας   1.592,97  

163 21007 16/6/1968 49 Άνδρας   1.559,15  

164 21008 16/1/1971 46 Άνδρας   1.348,51  

165 21009 7/3/1966 51 Άνδρας   1.326,91  

166 21010 15/7/1971 45 Άνδρας   1.294,10  

167 21011 12/7/1966 51 Άνδρας   1.331,79  

168 21012 6/10/1968 48 Άνδρας   1.331,79  

169 21013 12/9/1974 42 Άνδρας   1.316,77  

170 21014 24/1/1981 36 Άνδρας   1.259,71  

171 21015 26/6/1969 48 Άνδρας   1.402,55  

172 21016 1/10/1972 44 Άνδρας   1.309,12  
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Α/Α ΑΜ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ Φύλο ΑΜΕΑ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

173 21017 2/2/1975 42 Άνδρας   1.356,76  

174 21018 15/11/1973 43 Άνδρας   1.376,21  

175 21019 26/4/1970 47 Άνδρας   1.369,73  

176 21020 9/4/1976 41 Άνδρας   1.231,11  

177 21021 9/4/1979 38 Άνδρας   1.168,70  

178 21022 29/7/1969 47 Άνδρας   1.323,98  

179 21023 27/6/1973 44 Άνδρας   1.286,92  

180 21024 18/9/1980 36 Άνδρας   1.277,39  

181 21026 8/8/1967 49 Άνδρας   1.368,55  

182 21027 18/1/1969 48 Άνδρας   1.344,05  

183 21028 25/1/1979 38 Γυναίκα   1.305,88  

184 21029 25/11/1977 39 Άνδρας   1.226,52  

185 21030 1/4/1967 50 Άνδρας   1.278,93  

186 21031 5/9/1978 38 Άνδρας   1.284,41  

187 21032 15/9/1968 48 Άνδρας   1.279,52  

188 21034 9/4/1972 45 Άνδρας   1.274,02  

189 21035 1/11/1966 50 Άνδρας   1.241,88  

190 21036 24/5/1976 41 Άνδρας   1.291,83  

191 21037 21/7/1960 56 Άνδρας   1.339,67  

192 21038 20/10/1975 41 Άνδρας   1.279,52  

193 21039 13/1/1972 45 Άνδρας   1.503,01  

194 21040 6/2/1965 52 Γυναίκα   1.226,30  

195 21041 6/11/1986 30 Γυναίκα   1.167,86  

196 22000 25/5/1973 44 Άνδρας   1.345,34  

197 22001 14/3/1967 50 Άνδρας   1.241,24  

198 22002 27/12/1979 37 Άνδρας   1.288,39  

199 22003 29/1/1969 48 Άνδρας   1.226,40  

200 22004 15/10/1962 54 Άνδρας   1.314,03  

201 22005 17/9/1965 51 Άνδρας   1.357,98  

202 22006 14/5/1975 42 Άνδρας   1.259,58  

203 22007 24/7/1973 43 Άνδρας   1.306,49  

204 22008 24/10/1977 39 Άνδρας   1.185,07  

205 30050 27/8/1963 53 Άνδρας   1.506,03  

206 40001 23/3/1961 56 Άνδρας   1.889,95  

207 40002 11/6/1957 60 Άνδρας   2.988,91  

208 40004 8/7/1969 48 Γυναίκα   1.745,73  

209 80009 20/2/1980 37 Γυναίκα   1.497,59  

210 990001 1/11/1958 58 Άνδρας   3.070,98  

211 160000 27/8/1967 49 Γυναίκα   812,83  

319.091,18 
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