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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 3/2013 

Στην Αθήνα σήμερα, την 02/08/2013 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ: 

1) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων" το οποίο 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών, που  

νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αντώνη Σελλιανάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

(εφεξής καλούμενο "Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Α.Υ." ή  «ΤΑΜΕΙΟ»)  

και 

1) Αφετέρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία EUROBANK ERGASIAS A.E. που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8 Τ.Κ. 105 57, με Α.Φ.Μ. 094014250 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, 

νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κο Κωνσταντίνο Βουσβούνη, Γενικό Διευθυντή Global 

Corporate & Investment Banking και τον κο Ανδρέα Χασάπη, Αναπλ/τή Γενικό Διευθυντή, 

Επικεφαλή Τομέα Corporate Transaction Banking (εφεξής καλούμενη ο «Ανάδοχος»)  

 

Με την υπ’ αριθμ. 240/11-07-2013 και με αριθμό θέματος 5ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ανατέθηκε 

στον Ανάδοχο το Έργο Ταμειακής Διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων 

Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και 

τεχνική άποψη προσφορά, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.  

 Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία 

συνομολογούν τα εξής :   

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την αρ. 216/07-02-2013 θέμα 15ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., που αναφέρεται 

στην έγκριση διενέργειας Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σε 

ανάδοχο της Ταμειακής Διαχείρισης των Τομέων Υγειονομικών και συναφών υπηρεσιών υποστήριξης 

δραστηριοτήτων σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά.  

2) Το με αρ. πρωτ. 189969/02-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, ορισθείσα με την  απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. επί του 49ου θέματος της υπ΄αριθμ. 189/12-07-2012 συνεδρίασης, με το οποίο προτάθηκε ως 

Ανάδοχος του επαναληπτικού διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 03/2013 που διενεργήθηκε στις 

12/04/2013, η ανωτέρω συμβαλλομένη. 

3) Την με αρ. 240/11-07-2013 Θέμα 5
ο

 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την οποία έγινε δεκτό το ως άνω   

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αυτού και 

κατακυρώθηκε στην Τράπεζα η ανάθεση του έργου της Ταμειακής Διαχείρισης και συναφών με αυτήν 

υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την 

ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο. 

4) Την υπ’ αριθμ. Φ.1/5/20622/4228/29-10-2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ευρώ 995.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τα έτη 2013, 2014 και 

2015 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0431 του προϋπολογισμού εξόδων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης 

Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.  για την κάλυψη πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης  που αφορά στην ανάθεση των 

εργασιών της Ταμειακής Διαχείρισης  του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με τη διενέργεια Ανοικτού 

Διεθνούς Διαγωνισμού. 
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5) Την υπ’ αρ. 230 με αρ. πρωτ. 21113/28-02-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΤ9ΟΡΕ1-ΘΕ9) απόφαση έγκρισης δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 300.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας 

Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών, στον ΚΑΕ: 0431 οικ. έτους 2013 για την πληρωμή τραπεζικών 

υπηρεσιών συνολικής δαπάνης μέχρι το ανωτέρω δεσμευόμενο ποσό, για το χρονικό διάστημα από την 

ανάθεση των υπηρεσιών μέχρι την 31/12/2013, με α/α καταχώρησης 345 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας και την υποχρέωση δέσμευσης αντίστοιχων ποσών στους 

προϋπολογισμούς του Τομέα οικ. ετών 2014 και 2015 

 

Αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την Ταμειακή Διαχείριση και συναφείς με αυτήν 

υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την 

ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, με συνολική αμοιβή το ποσό των 

977.640,00 € (εννιακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ).  

 

1. Αντικείμενο Έργου   

Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ταμειακής διαχείρισης και λοιπών συνδεόμενων 

υπηρεσιών για λογαριασμό των Τομέων Υγειονομικών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη 

συνέχεια της παρούσας.  

Ανέλεγκτο δικαίωμα των Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ είναι να περιορίσει το αντικείμενο της 

σύμβασης ή/και μετά την υπογραφή της να αφαιρέσει μονομερώς υπηρεσίες άνευ δικαιώματος του 

αναδόχου προς καταγγελία της σύμβασης ή αποζημίωση, εφόσον συντρέχει λόγος προς τούτο. 

Ο Ανάδοχος, εφόσον κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση τους το επιθυμούν οι Τομείς Υγειονομικών 

του Ε.Τ.Α.Α., υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την υπηρεσία του υπό τους όρους της σύμβασης 

ακόμα και εάν ο Τομέας Υγείας μετατραπεί σε Ν.Π.Ι.Δ. ή ενταχθεί σε άλλο Φ.Κ.Α. ή έστω υπαχθεί μια 

υπηρεσία του αντικειμένου της σύμβασης (π.χ. η πληρωμή των συντάξεων) σε Ενιαία Αρχή. 

 

 2. Διάρκεια της Σύμβασης 

Η έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία κατακύρωσης και για τρία (3) έτη, ήτοι 

από 11-07-2013 έως 10-07-2015. 

 

3. Χρονοδιάγραμμα του Έργου  

Η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής:  

ΦΑΣΗ Α΄: Προσαρμογές συστημάτων αναδόχου στις απαιτήσεις του Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Υγειονομικών, 

εγκατάσταση συστημάτων, διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα του Ταμείου και  πιλοτικές δοκιμές.  

Μέγιστη διάρκεια μέχρι τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης με παραδοτέο το Σχέδιο 

Υλοποίησης του Έργου – Ανάλυση παραμέτρων του  Έργου. 

ΦΑΣΗ Β’: Παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών που θα εξασφαλίσουν την ομαλή ροή εργασιών του Ταμείου και 

παράλληλη Εκπαίδευση Χρηστών στις υπηρεσίες.  
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4. Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου  

Σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, 

το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και το χρόνο 

απασχόλησής τους ανά Φάση του Έργου, όπως αναφέρεται στην προσφορά του Αναδόχου. 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του ΕΤΑΑ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ.  

Οι Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ θα έχουν την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας 

ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο 

Ανάδοχος.  

 

4.1.Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής  

- Υπεύθυνος του Έργου: κος Πεδιωτάκης Νικόλαος, Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Υποστήριξης, Επικεφαλής Συστημάτων Πληρωμών της Διεύθυνσης Συναλλακτικής Τραπεζικής. 

- Αναπληρωτής Υπεύθυνου του  Έργου: κος Μαυράκης Χαρίλαος, Assistant Manager, Υπεύθυνος 

Διασύνδεσης και Διαλειτουργικότητας Συστημάτων, Τομέα Διαχείρισης Εφαρμογών Πληροφορικής 

Η περιγραφή του ποσοστού συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά 

Φάση του Έργου, αναφέρονται στην προσφορά (Ελάχιστα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική 

Προσφορά) του αναδόχου που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με αυτή.  

 

4.2.Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Υποστήριξης χρηστών  

- Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: κα Σολωμού Αλεξάνδρα, Διευθύντρια Υποδιεύθυνσης Λειτουργίας και 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 

- Υπεύθυνος Υποστήριξης χρηστών: κα Σολωμού Αλεξάνδρα, Διευθύντρια Υποδιεύθυνσης Λειτουργίας και 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 

H περιγραφή του ρόλου τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης και του γνωστικού αντικειμένου που θα 

καλύψουν, το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση 

του Έργου, αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου. 

 

4.3  Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου  

Ορισμός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (όπως ορίζεται στην Προσφορά του Αναδόχου) με 

τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους 

υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια 

ορόσημα του Έργου (όπως αναφέρεται στην προσφορά του αναδόχου).  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει δεκαπενθήμερες Αναφορές Προόδου 

(progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται:  

. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου  

. Η ορθή και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου  
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Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την Ε.Π.Π.Ε. για την πρόοδο του Έργου, θα διεξάγονται σε 

δεκαπενθήμερη βάση.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά 

Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου.  

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Π.Ε. μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις 

εάν κριθεί απαραίτητο.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα 

αποστέλλει στους Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ.  

 

4.4. Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου  

Το Έργο θα υλοποιείται και θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Τα Παραδοτέα θα 

παραδοθούν στους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. (όπως ορίζεται στην Προσφορά του Αναδόχου). 

 

5. Διαδικασία παραλαβής Έργου  

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών 

του Δημοσίου από την Ε.Π.Π.Ε.  

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ 

διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας 

παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί 

με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός 5 ημερών από τη 

λήψη των παρατηρήσεων.  

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά συνέπεια 

επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του 

Έργου (βλ. A.7 Χρονοδιάγραμμα του Έργου).  

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά 

μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.  

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη 

συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στους Τομείς 

Υγειονομικών του  ΕΤΑΑ 5  ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.  

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του 

Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του ΕΤΑΑ τότε η ΕΠΠΕ μπορεί 

να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει αναλυτικά σε ανοικτή συνεδρίαση, τα κρίσιμα παραδοτέα 

καθώς και τα αποτελέσματα κάθε Φάσης του Έργου. Στην αναλυτική παρουσίαση μπορούν συμμετέχουν 

όλες οι δομές του Σχήματος Διοίκησης Έργου καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι που θα ορίζει η Αναθέτουσα 

Αρχή.  
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6. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις  

Η πληρωμή των υπηρεσιών που θα παρέχει ο Ανάδοχος του Έργου, θα γίνεται τμηματικά και 

απολογιστικά και κάθε πληρωμή θα αφορά τις υπηρεσίες που θα έχουν πιστοποιημένα παρασχεθεί από 

την ανάδοχο τράπεζα προς τους Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, τον αμέσως προηγούμενο μήνα, του 

μήνα έκδοσης του τιμολογίου.  

Για τις υπηρεσίες αυτές ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Χρεωστικό Σημείωμα, το 

οποίο θα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία των Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ και το οποίο θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό πίνακα με ακριβή αναφορά στο είδος στο πλήθος των 

υπηρεσιών των οποίων η παροχή πιστοποιήθηκε για τη περίοδο που θα καλύπτει το τιμολόγιο και 

συνολικό ανά είδος κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο παράρτημα Γ’ 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) της παρούσας.  

Οι υπηρεσίες οι οποίες στη στήλη «Μονάδα Χρέωσης» του πίνακα Γ.4.1. της σύμβασης αναφέρουν 

«υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης» (μονάδα 1), τιμολογούνται στο τέλος κάθε συμβατικού 

έτους κατά ποσοστό 33% για το πρώτο συμβατικό έτος, κατά ποσοστό 33% για το δεύτερο συμβατικό έτος 

και  κατά ποσοστό 34% για το τρίτο συμβατικό έτος. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

Η πληρωμή του τιμολογίου θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή και σε άλλες που 

τυχόν θεσμοθετηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης.  

Ο ΦΠΑ του τιμολογίου – όπου προβλέπεται,  θα βαρύνει τους Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ.  

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει 

του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις εάν υπάρχουν, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Σε περίπτωση ένταξης ενός από τους Τομείς σε άλλο Φ.Κ.Α. ή μετατροπής του σε Ν.Π.Ι.Δ. ή υπαγωγής 

μίας υπηρεσίας (π.χ. πληρωμή των συντάξεων) σε Ενιαία Αρχή με διάταξη νόμου, κατά τη διάρκεια της 

Σύμβασης, το κόστος της πληρωμής των υπηρεσιών αυτών, θα αφαιρεθεί από το συνολικό τίμημα προς 

τον Ανάδοχο, από την ημερομηνία ισχύος της σχετικής διάταξης νόμου. Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται 

ότι, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει προς το Ταμείο, διακριτή κοστολόγηση για τις υπηρεσίες έκδοσης των 

συντάξεων, σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμής τους. 

 

7. Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις  

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 

σύμφωνα με τα παρακάτω:  

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για 

κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσό 500 €.  
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2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΕΤΑΑ.  

3. Το ΕΤΑΑ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, 

χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου.  

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης 

τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως 

περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση 

του ΕΤΑΑ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον 

ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 

μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται 

στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 

συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  

8. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν 

να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.  

9. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία 

συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε 

όλα τα μέλη της Ένωσης.  

10. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος 

ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.  

11. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 

Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).  

 

8.  Υποχρεώσεις Αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 

παρούσα.  

 

2. Ορισμός αναλυτικού προγράμματος ενεργειών (Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου – Ανάλυση Παραμέτρων 

του Έργου) [όπως περιγράφεται στην προσφορά του Αναδόχου] στους Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ. Εάν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι 

αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στους Τομείς Υγειονομικών του  ΕΤΑΑ οι οποίοι και θα τις 

εγκρίνουν κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτουν.  

 

3. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους Τομείς 

Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους  

σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  
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4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων.  

 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της.  

 

6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 

Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με 

τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΕΤΑΑ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το ΕΤΑΑ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων.  

 

7. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΕΤΑΑ και μόνο με άλλο πρόσωπο 

αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΕΤΑΑ εγγράφως 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

 

8. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι 

την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 

τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους τουλάχιστον ίδιας εμπειρίας και προσόντων με τους 

αποχωρήσαντες και μετά από έγκριση του ΕΤΑΑ.  

 

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΕΤΑΑ.  

 

10. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 

τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΑΑ, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, 

σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίζει στο ΕΤΑΑ τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτού. Σε καμία δε 

ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το ΕΤΑΑ συνδέεται συμβατικά με 

τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως 

άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά 

αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, 

διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) το ΕΤΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της 

εκδοχέως Τράπεζας.  

 

11. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 

Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το ΕΤΑΑ ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και 



8 

 

αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά 

μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.  

 

12. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΕΤΑΑ τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

 

13. Το  Ε.Τ.Α.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

 

14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΕΤΑΑ για την εκπλήρωση όλων 

των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 

δύνανται να προβληθούν έναντι του Ε.Τ.Α.Α. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και 

τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.  

 

15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

 

16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των μελών 

που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες  από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 

εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Ε.Τ.Α.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, το Ε.Τ.Α.Α.  δύναται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης 

κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του Ε.Τ.Α.Α. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται 

από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ 

του Ε.Τ.Α.Α.  και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.  

 

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου. 

18. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν 

από την παρούσα σύμβαση και το Νόμο και είναι σχετικές με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το 

προσωπικό της, τους υπεργολάβους της και τους συνεργάτες της, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 

οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. 

19. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Α.Υ. 

20. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στις εργασίες, που της 

ανατίθενται από το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλο 

προσωπικό και δύναται να φέρει εις πέρας επιτυχώς σύμφωνα με την σύμβαση τις εν λόγω υπηρεσίες. 
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9. Υποχρεώσεις της Αναδόχου ανά παρεχόμενη υπηρεσία. 

9.1.Υπηρεσίες Ταμειακής Διαχείρισης  

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες ταμειακής διαχείρισης είναι οι ακόλουθες:  

ΠΠίίνναακκααςς  ΓΓ..33..11  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  ΑΑννααδδόόχχοουυ  

ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΤΤααµµεειιαακκήήςς  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. 
Άνοιγµα και Τήρηση Λογαριασµών 

∆ιαχείρισης 
4 ΝΑΙ 

Κεφ. 2.2.1 σελ. 34 

Κεφ. 2.2.2 σελ. 35 

2 Πληροφόρηση Κινήσεων Λογαριασµού    

2.1 

Πληροφόρηση του Λογιστηρίου των Τοµέων 

Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ  µε την  αποστολή 

EXTRAITS σε ηλεκτρονική µορφή (και µε έντυπη 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα ηλεκτρονικά 

µέσα είναι µη διαθέσιµα) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 2.3.1 σελ. 37 

2.2 

Πληροφόρηση του Λογιστηρίου των Τοµέων  του 

ΕΤΑΑ  µέσω Internet Banking µε δηµιουργία 

λογαριασµών για εξουσιοδοτηµένους χρήστες του 

Οργανισµού για πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 2.3.2 σελ. 38 

2.3 Πρόσθετες λειτουργικότητες πληροφόρησης  ΝΑΙ Κεφ. 2.3.3 σελ. 40 

2.4 Αποστολή εντύπου µηνιαίου EXTRAIT ΝΑΙ ΝΑΙ Κεφ. 2.3.4 σελ.42 

3. 

Επιτόκιο στα εκάστοτε υπόλοιπα 

ταµειακής διαχείρισης στους 

λογαριασµούς όψεως 

   

3.1 

Προσδιορισµός του αριθµού Μονάδων Βάσης [Ν] 

που προστίθενται  στο Επιτόκιο EONIA,  

προκειµένου να προκύψει το προσφερόµενο 

επιτόκιο για τα εκάστοτε υπόλοιπα ταµειακής 

διαχείρισης στους λογαριασµούς όψεως. To [N] 

είναι αριθµός µε 0-2 δεκαδικά ψηφία 

Ν > 0,00 

 

ΝΑΙ 

 

Κεφ. 2.4.1 σελ. 42 

4. Απόδοση Τόκων    

4.1 
Ο εκτοκισµός των λογαριασµών γίνεται ανά [Μ] 

µήνες.Να οριστεί το [Μ] ως ακέραιος αριθµός. 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ανά Μ =  1 µήνας 

 

Κεφ. 2.5.1 σελ. 43 
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

4.2 

Ο υπολογισµός των τόκων πραγµατοποιείται για 

ολόκληρο το ποσό που προσδιορίζεται από τα 

διαθέσιµα σε ηµερήσια βάση υπόλοιπα των 

λογαριασµών των Τοµέων Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

Κεφ. 2.5.2 σελ. 43 

5 Έσοδα    

5.1 

Είσπραξη τρεχουσών εισφορών εργοδοτών 

διατραπεζικά µε τη χρήση του Συστήµατος 

Ελεγχόµενης Είσπραξης που θα προσφέρει ο 

Ανάδοχος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κεφ. 3.1 σελ. 45 

Κεφ. 3.2 σελ. 48 

5.2 

Είσπραξη ληξιπρόθεσµων, βεβαιωµένων οφειλών 

εργοδοτών διατραπεζικά µε τη χρήση του 

Συστήµατος Ελεγχόµενης Είσπραξης που θα 

προσφέρει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κεφ. 3.1 σελ. 45 

Κεφ. 3.3 σελ. 49 

5.3 

Είσπραξη προκαταβολών, δόσεων ρυθµίσεων 

εργοδοτών διατραπεζικά µε τη χρήση του 

Συστήµατος Ελεγχόµενης Είσπραξης που θα 

προσφέρει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κεφ. 3.1 σελ. 45 

Κεφ. 3.4 σελ. 50 

5.4 

Είσπραξη τρεχουσών εισφορών, ληξιπρόθεσµων, 

βεβαιωµένων οφειλών, προκαταβολών, δόσεων 

εργοδοτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε τη 

χρήση κωδικών που θα ορίσει ο Ανάδοχος και 

ειδικού παραστατικού από το Ταµείο 

ΝΑΙ ΝΑΙ Κεφ. 3.5 σελ. 52 

5.5 

Είσπραξη τρεχουσών εισφορών των ελευθέρως 

ασκούντων το επάγγελµα υγειονοµικών 

διατραπεζικά µε τη χρήση του Συστήµατος 

Ελεγχόµενης Είσπραξης που θα προσφέρει ο 

Ανάδοχος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κεφ. 3.1 σελ. 45 

Κεφ. 3.6 σελ. 53 

5.6 

Είσπραξη ληξιπρόθεσµων, βεβαιωµένων οφειλών 

των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελµα 

υγειονοµικών διατραπεζικά µε τη χρήση του 

Συστήµατος Ελεγχόµενης Είσπραξης που θα 

προσφέρει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κεφ. 3.1 σελ. 45 

Κεφ. 3.7 σελ. 54 

5.7 

Είσπραξη προκαταβολών, δόσεων ρυθµίσεων των 

ελευθέρως ασκούντων το επάγγελµα υγειονοµικών  

διατραπεζικά µε τη χρήση του Συστήµατος 

Ελεγχόµενης Είσπραξης που θα προσφέρει ο 

Ανάδοχος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κεφ. 3.1 σελ. 45 

Κεφ. 3.8 σελ. 55 

5.8 

Είσπραξη τρεχουσών εισφορών, ληξιπρόθεσµων, 

βεβαιωµένων οφειλών, προκαταβολών, 

αναγνωρίσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε τη 

χρήση κωδικών που θα ορίσει ο Ανάδοχος και 

ειδικού παραστατικού  από το Ταµείο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 3.9 σελ. 56 
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

5.9 

Εφαρµογή έκδοσης ατοµικού ειδοποιητηρίου 

πληρωµής τρεχουσών εισφορών των ελευθέρως 

ασκούντων το επάγγελµα υγειονοµικών 

(* ΣΗΜΕΙΩΣΗ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 3.10 σελ. 58 

5.10 

∆ιαδικτυακή πρόσβαση εξουσιοδοτηµένων 

χρηστών του Ταµείου στην εφαρµογή έκδοσης 

ατοµικού ειδοποιητηρίου 

(* ΣΗΜΕΙΩΣΗ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 3.11 σελ. 59 

5.11 

∆ιαδικτυακή πρόσβαση ασφαλισµένων στα 

οριστικοποιηµένα ειδοποιητήριά τους 

(* ΣΗΜΕΙΩΣΗ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 3.12 σελ. 60 

5.12 
Σύνδεση οριστικοποιηµένων ειδοποιητηρίων µε 

πληρωµές 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ.3.13 σελ. 63 

5.13 

∆ιασύνδεση εφαρµογής ατοµικών ειδοποιητηρίων 

µε τα υφιστάµενα συστήµατα του Ταµείου 

(* ΣΗΜΕΙΩΣΗ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 3.14 σελ. 64 

5.14 

Είσπραξη δόσεων δανείων, παραβόλων, εισφοράς 

υπέρ Π.Φ.Σ., εισφοράς κλινών, βεβαιωµένων 

οφειλών από ιατρόσηµο, δάνεια, αχρεωστήτως 

καταβληθείσες συντάξεις, αχρεωστήτως 

παρασχεθείσες ιατρικές και φαρµακευτικές 

δαπάνες, κ.α., επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθεισών συντάξεων και επιδοµάτων, 

επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ιατρικών 

και φαρµακευτικών δαπανών, εγγραφών νέων 

ασφαλισµένων, ενοικίων, κοινοχρήστων, τόκων 

κ.α., µε τη χρήση κωδικών που θα συµφωνηθούν 

µεταξύ των Τοµέων Υγειονοµικών και Αναδόχου 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

 

Κεφ. 3.15 σελ. 65 

6 Πληρωµές    

 

6.1 

Έκδοση συντάξεων, δικαιούχων εφάπαξ, εξόδων 

κηδείας και προνοιακών επιδοµάτων όπως 

περιγράφονται στο κεφάλαιο Α.3.3.1 και Α.3.3.2 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.1 σελ. 69 

6.2 

Πληρωµή συντάξεων, δικαιούχων εφάπαξ, εξόδων 

κηδείας και προνοιακών επιδοµάτων όπως 

περιγράφονται στο κεφάλαιο Α.3.3.1 και Α.3.3.2 

 ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.2 σελ. 72 
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.3 

∆ιαχείριση πληρωµών του Τοµέα υγείας (πάροχοι 

υγείας και φαρµάκων, κατασκηνώσεις, δικαιούχοι 

παροχών υγείας και φαρµάκων) (έντυπες 

πληρωµές) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.3 σελ. 74 

6.4 

∆ιαχείριση µη κατηγοριοποιηµένων πληρωµών (πχ 

ενοίκια, κρατήσεις υπέρ τρίτων) (έντυπες 

πληρωµές) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.4 σελ. 75 

6.5 
∆ιαχείριση και πληρωµή εντολών πληρωµής προς 

προµηθευτές του Ταµείου  (έντυπες πληρωµές) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.5 σελ. 76 

6.6 

∆ιαχείριση των πληρωµών διαφόρων παροχών, 

αποζηµιώσεων,κλπ. προς τους ασφαλισµένους του 

Οργανισµού 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.6 σελ. 77 

6.7 

∆ιάθεση προς χρήση συστήµατος διαχείρισης 

ηλεκτρονικών εντολών πληρωµής στο οποίο θα 

έχουν πρόσβαση µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι 

χρήστες του Οργανισµού  σε σχετική εφαρµογή 

που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η υποψήφια 

τράπεζα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.7 σελ. 77 

6.8 

Στην περίπτωση µη εκτέλεσης µιας εντολής τα 

χρήµατα επιστρέφονται εντός  5 εργάσιµων 

ηµερών στο Ταµείο µε πίστωση του κεντρικού 

λογαριασµού 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.8 σελ. 83 

6.9 

Περιγραφή των ροών εργασίας, των κανόνων 

ασφαλείας (κρυπτογράφηση) και της εξασφάλισης 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας (end-to-end 

commitment), για όλες τις περιπτώσεις 

ανταλλαγής αρχείων που αφορούν τη διαχείριση 

εντολών πληρωµής 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.9 σελ. 84 

6.10 

Άλλα τεχνικά-επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία 

µπορούν να προσφέρουν στο Ταµείο δυνατότητες 

ευφυούς διαχείρισης των αποθεµατικών του 

 ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.10 σελ. 91 

6.11 
Λοιπές πρόσθετες λειτουργίες υπηρεσιών 

διαχείρισης πληρωµών 
 ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.11 σελ. 92 

7 Αντιλογισµοί - ακύρωση εντολών πληρωµής    

7.1 

∆ιαχείριση απορρίψεων από µη πραγµατοποίηση 

πίστωσης του λογαριασµού του δικαιούχου 

(εκτίµηση >500 σε ετήσια βάση) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.12 σελ. 93 

7.2 

Αναζήτηση και διαχείριση ανείσπρακτων ποσών 

από τους δικαιούχους (εκτίµηση >300 σε ετήσια 

βάση) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κεφ. 4.12 σελ. 93 
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

8 Παραγωγή Αναφορών    

8.1 

Παραγωγή - αποστολή  αναφορών για όλες τις 

εργασίες που πραγµατοποιούνται από τη 

διαχειρίστρια τράπεζα για λογαριασµό των Τοµέων 

Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ µε βάση τα αναφερόµενα 

στο Κεφάλαιο Α.4 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κεφ. 5 σελ. 95 

Κεφ. 5.1 σελ. 95 

Κεφ. 2.3.1 σελ. 37 

Κεφ. 2.3.4 σελ. 42 

8.2 

Παροχή εργαλείων παραγωγής εξειδικευµένων 

αναφορών από εξουσιοδοτηµένους χρήστες του 

Ταµείου 

 ΝΑΙ Κεφ. 5.2 σελ. 99 

 

 (* ΣΗΜΕΙΩΣΗ) : Η Τράπεζα αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη διασύνδεση των συστημάτων είσπραξης της 

Τράπεζας με το σχετικό μηχανισμό  έκδοσης και εμφάνισης ειδοποιητηρίων που ανέπτυξε το Ταμείο . 

 

9.1.1. Άνοιγμα και τήρηση λογαριασμών διαχείρισης  

Οι Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ θα ανοίξουν στη Διαχειρίστρια Τράπεζα ένα κεντρικό λογαριασμό 

διαχείρισης και τρεις λογαριασμούς διαχείρισης ανά Τομέα (Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), οι οποίοι θα 

παρακολουθούνται από το Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.  

 

9.1.2 Πληροφόρηση κινήσεων λογαριασμών  

Απαιτούμενες εργασίες :  

Α) Πληροφόρηση με αποστολή EXTRAITS 

Με χρήση ηλεκτρονικών μέσων  και με αποστολή έντυπου μηνιαίου extrait. 

Β) Πληροφόρηση μέσω INTERNET BANKING 

Δημιουργία λογαριασμών για εξουσιοδοτημένους χρήστες του Οργανισμού για πρόσβαση στην υπηρεσία  

internet banking. 

 

9.1.3 Επιτόκιο στα εκάστοτε υπόλοιπα ταμειακής διαχείρισης στους λογαριασμούς όψεως.  

Οι Λογαριασμοί Όψεως των Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ που θα τηρούνται στην Τράπεζα θα είναι 

έντοκοι από το άνοιγμά τους.  

Ελάχιστο επιτόκιο θα είναι αυτό που ορίζεται στην Προσφορά του Αναδόχου. 
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� Valeur (αξίες): Για τις καταθέσεις του Ταμείου συμφωνούνται οι παρακάτω αξίες: 

� Για μετρητά και επιταγές της αναδόχου:  Ίδια εργάσιμη ημέρα. 

� Για εμβάσματα ή επιταγές τρίτης Τράπεζας ίδιας ή Άλλης πόλης:                                                             

Επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

9.1.4 Απόδοση τόκων  

Ο εκτοκισμός των λογαριασμών γίνεται ανά [Μ]= 1 Μήνα (όπως ορίζεται στην Προσφορά του Αναδόχου). 

Ο υπολογισμός των τόκων πραγματοποιείται για ολόκληρο το ποσό που προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα 

σε ημερήσια βάση υπόλοιπα των Λογαριασμών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.  

 

9.1.5 Μεταφορά πλεονασμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Τα πλεονάσματα των λογαριασμών διαχείρισης που τηρούνται στην Ανάδοχο Τράπεζα, μεταφέρονται 

υποχρεωτικά ανά 15νθήμερο στους λογαριασμούς Ειδικού Κεφαλαίου του Ταμείου, που τηρούνται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.1611/1950, του Ν. 1902/1990 και της ΠΔΤΕ 

2616/2009, όπως ισχύουν. Βάσει των διατάξεων αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει το ποσό, 

που θα υποδεικνύει το Ταμείο με έγγραφη εντολή του, χωρίς πρόσθετη χρέωση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τα πλεονάσματα των λογαριασμών διαχείρισης 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την κρίση του. 

Μεταφορές των εισπραχθέντων από τον κεντρικό λογαριασμό, που πιστώνονται αρχικά, στους 

λογαριασμούς των άλλων Τομέων Υγειονομικών  (Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας) που τηρούνται στη 

Διαχειρίστρια Τράπεζα, πραγματοποιούνται ανέξοδα και μετά από σχετικές εντολές του Ταμείου. 

 

9.2. Διαχείριση Εσόδων / Εισπράξεων  

Η διαχείριση των Εσόδων /Εισπράξεων (Εισφορών) των Τομέων Υγειονομικών θα διενεργείται με την 

ανάπτυξη Συστημάτων Ελεγχόμενης Είσπραξης (όπως ορίζεται στην Προσφορά του Αναδόχου). 

Τα έσοδα των Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ προέρχονται κυρίως από τις παρακάτω πηγές:  

9.2.1. Εισφορές και συνεισφορές εργοδοτών  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

I. Τρέχουσες εισφορές 

II. Ληξιπρόθεσμες οφειλές 

III. Βεβαιωμένες οφειλές 

Οι καταστάσεις εισφορών και συνεισφορών των εργοδοτών υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του 

Ταμείου. Ο ανάδοχος καλείται να προσφέρει ολοκληρωμένη υπηρεσία η οποία θα παρέχει κατ’ ελάχιστο 

την ακόλουθη λειτουργικότητα: 

1. Θα επιτρέπει στον Εργοδότη να εξοφλεί τις τρέχουσες εισφορές του προς το Ταμείο, με την καταβολή 

του πλήρους ποσού διατραπεζικά με το σύστημα της ελεγχόμενης είσπραξης. 

2. Θα παρέχει τη δυνατότητα της εξόφλησης των εκπρόθεσμων εισφορών ή βεβαιωμένων οφειλών, 

καθώς και των δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, διατραπεζικά και με το σύστημα της ελεγχόμενης 

είσπραξης. 

3. Θα διαχωρίζει το ποσό της καταβολής ανά Τομέα (Σύνταξη, Υγεία και Πρόνοια)  και θα πιστώνει τους 

αντιστοίχως ορισθέντες Λογαριασμούς Διαχείρισης του Ταμείου. 
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4. Θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης της ενημέρωσης για τις οποιεσδήποτε 

κινήσεις στα απαιτούμενα υποσυστήματα του Ταμείου όπου αυτό απαιτείται.  

5. Θα παρέχει διοικητική ενημέρωση με τη μορφή παραμετροποιήσιμων αναφορών για την κατάσταση 

συλλογής των εισφορών /οφειλών. 

6. Θα δίνει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ταμείου να ορίζουν δόσεις σύμφωνα με 

τις διατάξεις των ισχυόντων νόμων ρύθμισης οφειλών. 

7. Όλες οι πληρωμές θα πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμες για την επιτυχή ενημέρωση όλων των 

απαιτούμενων συστημάτων καθώς και τη διοικητική πληροφόρηση του Ταμείου. 

     

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη χρήση ειδικού παραστατικού που θα εκδίδεται από το Ταμείο και τη 

χρήση κωδικών που θα ορίσει η Ανάδοχος Τράπεζα, θα εξοφλούνται εισφορές ειδικών κατηγοριών 

υπόχρεων. 

 

9.2.2. Εισφορές ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει μια υπηρεσία (όπως ορίζεται στην Προσφορά του) που να παρέχει 

την ακόλουθη απαιτούμενη λειτουργικότητα: 

 

1. Παροχή  στοιχείων από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασφαλισμένου που τηρεί το Ταμείο  

2. Υπολογισμός οφειλών του ασφαλισμένου που προέρχονται από τις παρακάτω υποχρεώσεις του 

προς το Ταμείο: 

A. Τρέχουσες Εισφορές  

B. Προκαταβολές, δόσεις ρυθμισμένων χρεών 

C. Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 

D. Βεβαιωμένες Οφειλές 

E. Αναγνωρίσεις 

F. Επιβαρύνσεις κ.λ.π. 

3.  Έκδοση ατομικών ειδοποιητηρίων για τις οφειλές των εν λόγω ασφαλισμένων. 

A. Τα ειδοποιητήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης του 

ασφαλισμένου, χρονικό διάστημα οφειλής, καθώς και πλήρη ανάλυση των εισφορών και τυχόν 

επιβαρύνσεων ανά Τομέα. 

B. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ορίζεται η ημερομηνία λήξης της πληρωμής, πέρα από την οποία θα 

πρέπει να χρεώνονται (αυτόματα από το σύστημα του αναδόχου)  τα καθορισμένα από το νόμο 

πρόσθετα τέλη.  

C. Θα εμφανίζουν πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες όπως τις τράπεζες που δέχονται πληρωμές 

οφειλών και τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής οφειλών ανά Τράπεζα καθώς και ενημερωτικό 

κείμενο  προς τους υπόχρεους εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Ταμείο. 

4. Εκτύπωση και αποστολή των ειδοποιητηρίων. 

Η Τράπεζα αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη διασύνδεση των συστημάτων είσπραξης της Τράπεζας με 

το σχετικό μηχανισμό έκδοσης και εμφάνισης ειδοποιητηρίων που ανέπτυξε το Ταμείο (παρ. 1, 2 ,3  & 4). 

5. Είσπραξη του συνολικού ποσού εισφορών και των όποιων επιβαρύνσεων έχουν προκύψει, 

διατραπεζικά και μέσω του συστήματος ελεγχόμενης είσπραξης. Ο ασφαλισμένος δεν θα έχει 

δυνατότητα μερικής εξόφλησης της οφειλής του. Σε τυχόν περιπτώσεις καταβολής μέρους οφειλής 

η ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει το μηχανισμό αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων. 

6. Ανάλυση του ποσού καταβολής ανά Τομέα (Σύνταξη, Υγεία, Πρόνοια και ΟΑΕΔ)  και πίστωση των 

αντιστοίχως ορισθέντων Λογαριασμών Διαχείρισης του Ταμείου. 

7. Δυνατότητα ορισμού οφειλής είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ταμείου. 

8. Ηλεκτρονική πρόσβαση των ασφαλισμένων στα ειδοποιητήρια που τους αφορούν. 



16 

 

9. Δυνατότητα αμφίπλευρης ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ασφαλισμένων με εξουσιοδοτημένους 

χρήστες του Ταμείου (δομημένης σε πρότυπη μορφή), για την επίλυση προβλημάτων ή ενστάσεων 

σχετικά με τα ειδοποιητήρια τους. 

10. Ενημέρωση των ασφαλισμένων και ηλεκτρονικά για την ύπαρξη νέου ειδοποιητηρίου. 

11. Διοικητική ενημέρωση με τη μορφή παραμετροποιήσιμων  αναφορών για την κατάσταση συλλογής 

των εισφορών /οφειλών. 

Η Τράπεζα αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη διασύνδεση των συστημάτων είσπραξης της Τράπεζας με 

το σχετικό μηχανισμό έκδοσης και εμφάνισης ειδοποιητηρίων που ανέπτυξε το Ταμείο (παρ. 8, 9, 10  & 

11) . 

12. Ενημέρωση των απαιτούμενων συστημάτων του Ταμείου για τις ημερήσιες καταβολές (με ημερήσια 

ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων με τη μορφή που ήδη παρέχονται στο Ταμείο).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει σύστημα διασύνδεσης της εφαρμογής ελεγχόμενης είσπραξης με 

τα υφιστάμενα μηχανογραφικά συστήματα του Ταμείου. 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για την ενσωμάτωση νέων εισφορών που θα νομοθετηθούν κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης (παροχή σε χρήμα, εισφορά για τη βοήθεια στο σπίτι), για τις οποίες αναμένει το 

Ταμείο τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις ή εισφορών που ενδεχομένως να νομοθετηθούν στο χρονικό 

διάστημα της σύμβασης. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη χρήση ειδικού παραστατικού που θα εκδίδεται από το Ταμείο και τη 

χρήση κωδικών που θα ορίσει η ανάδοχος θα εξοφλούνται εισφορές ειδικών κατηγοριών υπόχρεων. 

 

9.2.2.3  Παροχή στοιχείων για την έκδοση Βεβαίωσης καταβολής  εισφορών των ελευθέρως ασκούντων 

το επάγγελμα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται (όπως ορίζεται στην Προσφορά του) εφόσον του ζητηθεί να παρέχει στοιχεία 

για την έκδοση των βεβαιώσεων των καταβληθέντων εισφορών από τους ελεύθερους επαγγελματίες ανά 

έτος –για φορολογική χρήση. 

9.2.3. Λοιπές εισπράξεις  

A. Δόσεις δανείων. 

B. Παράβολο. 

C. Εισφορά υπέρ Π.Φ.Σ. 

D. Εισφορά κλινών. 

E. Βεβαιωμένες οφειλές από ιατρόσημο, δάνεια, αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, αχρεωστήτως 

παρασχεθείσες ιατρικές δαπάνες, κ.α. 

F. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων, επιδομάτων, παροχών συνταξιούχων κ.λ.π. 

G. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών υγείας. 

H. Εγγραφές νέων ασφαλισμένων. 

I. Ενοίκια. 

J. Κοινόχρηστα. 

K. Τόκοι. 

L. Άλλες εισπράξεις 

καθώς και κάθε άλλη συναλλαγή που πραγματοποιείται από τρίτους (μη υπαλλήλους του Ταμείου) και 

καταλήγει σε πίστωση οποιουδήποτε λογαριασμού των Τομέων  Υγειονομικών.  
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Όλες αυτές οι εισπράξεις θα διενεργούνται, με τη χρήση  κωδικών που θα συμφωνηθούν μεταξύ των 

Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ και Αναδόχου και θα συνοδεύονται από επιπρόσθετες πληροφορίες που 

θα συμφωνηθούν από το Ταμείο και τον ανάδοχο (π.χ. Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ πληρωτή).  

Σε κάθε περίπτωση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να  πραγματοποιούνται πιστώσεις απευθείας στους λογαριασμούς των 

Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. Όλες οι πιστώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση των 

διαδικασιών που θα προτείνει ο Ανάδοχος στην προσφορά του, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

 

9.3. Διαχείριση Παροχών/Πληρωμών  

9.3.1.  Έκδοση και πληρωμή συντάξεων και δικαιούχων εφάπαξ, εξόδων κηδείας και προνοιακών 

επιδομάτων. 

Ο Υπολογισμός των συντάξεων θα γίνεται από τον Ανάδοχο με την χρήση ειδικής εφαρμογής για τον 

σκοπό αυτό (όπως ορίζεται στην Προσφορά του). Η εφαρμογή υπολογισμών θα λειτουργεί στις 

εγκαταστάσεις του Ταμείου ή του Αναδόχου. 

Οι κανόνες υπολογισμού των συντάξεων θα δίδονται από το Ταμείο στον Ανάδοχο για ενημέρωση της 

εφαρμογής του. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών (αναλυτικά στοιχεία πληρωμών) αποτελούν 

πληροφορία που ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο Ταμείο σε μορφή που να επιτρέπει τη διεξαγωγή 

ελέγχου και την παραγωγή αναφορών. 

Τα πρωτογενή δεδομένα για τους υπολογισμούς (Μητρώο Συνταξιούχων, παροχές και κρατήσεις εκάστοτε 

συνταξιούχου) αποτελούν ευθύνη αλλά και ιδιοκτησία του Ταμείου. Τα στοιχεία αυτά θα δίδονται από το 

Ταμείο στον Ανάδοχο είτε ηλεκτρονικά, είτε εγγράφως (με τη μορφή Δελτίων Αναγγελιών Μεταβολών ή 

ατομικών καρτελών), είτε με  απευθείας καταχώρηση στην εφαρμογή (σε περίπτωση on-line πρόσβασης 

στην εφαρμογή του Αναδόχου.) Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα στο Ταμείο μέσω της εφαρμογής, 

για έλεγχο και παραγωγή αναφορών.  

Τόσο τα πρωτογενή στοιχεία, όσο και τα αποτελέσματα των υπολογισμών, αποτελούν ιδιοκτησία του 

Ταμείου και ο Ανάδοχος οφείλει να του τα παρέχει τακτικά ή και όποτε του ζητηθεί με τη μορφή 

ηλεκτρονικών αρχείων που να επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία τους από το Ταμείο. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει και να επικαιροποιεί το αρχείο των 

συνταξιούχων, που θα του χορηγηθεί από το Ε.Τ.Α.Α/ Τ.Σ.Α.Υ., με τις νέες μεταβολές, ενάρξεις, διακοπές 

και να παράσχει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου την απαραίτητη υποδομή και  τεχνογνωσία. 

Ομοίως ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την καταβολή των συντάξεων και των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών 

παροχών στους δικαιούχους του κυρίου του έργου ως εξής: 

Η πληρωμή των συντάξεων και εν γένει συνταξιοδοτικών παροχών πραγματοποιείται κατά τις εξής 

ημερομηνίες (με δυνατότητα αλλαγής τους εφόσον υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση): 

- Μηνιαίων Συντάξεων - ΕΚΑΣ  κλπ. την  προτελευταία εργάσιμη εκάστου μηνός,  

- Οιασδήποτε άλλης συνταξιοδοτικής παροχής σε ημερομηνίες, που θα υποδειχθούν από το 

Ταμείο. 

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, η πληρωμή της αντίστοιχης παροχής 

πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πληρωμή των συντάξεων, ΕΚΑΣ και λοιπών παροχών στους συνταξιούχους  

του Ταμείου με πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων που τηρούνται στην ανάδοχο ή τρίτη Τράπεζα με 

χρήση διατραπεζικών συστημάτων. 
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Εφόσον τα υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασμών που τηρούνται στην Διαχειρίστρια Τράπεζα δεν 

επαρκούν  για την πληρωμή των συντάξεων, το Ταμείο θα μεριμνήσει για την κάλυψη του υπολειπόμενου 

ποσού, ώστε να είναι διαθέσιμο στις προθεσμίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 

3862/2011. Η χρέωση του λογαριασμού του Ταμείου πραγματοποιείται την ημερομηνία που δίδεται η 

εντολή για πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου συνταξιούχου, που τηρείται στην Ανάδοχο ή τρίτη 

Τράπεζα.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει σε όλους τους δικαιούχους  συνταξιοδοτικών παροχών μηνιαία 

ενημερωτικά σημειώματα με το ύψος των αποδοχών, ενημερωτικά σημειώματα με την έναρξη της 

συνταξιοδότησης, να ενημερώνει το Ταμείο για τις απορρίψεις και να πιστώνει το λογαριασμό 

διαχείρισης με τα ποσά που δεν πιστώθηκαν οι δικαιούχοι  και να στέλνει τις αντίστοιχες αναφορές. 

Ο τρόπος επαναχορήγησης των συντάξεων που απορρίφθηκαν θα συμφωνηθεί με το Ταμείο. 

Όλα τα αρχεία, που θα διατεθούν από το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στον Ανάδοχο, σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή και 

ηλεκτρονική), αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου. Ο Ανάδοχος οφείλει να είναι σε θέση να τα 

παραδώσει ανά πάσα στιγμή στο Ταμείο. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για την εξάλειψη του φαινομένου είσπραξης συνταξιοδοτικών 

παροχών από μη δικαιούχους και θα συναποφασίσουν τις ενέργειές τους προς το σκοπό αυτό, με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου. 

Επίσης στις υποχρεώσεις της αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

�  Έκδοση, εκτύπωση, εμφακέλωση, ταχυδρομική αποστολή των μηνιαίων εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων των  συνταξιούχων 

�  Έκδοση, εκτύπωση, εμφακέλωση, ταχυδρομική αποστολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για 

την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων, με παραμέτρους που θα 

συμφωνηθούν. 

�  Έκδοση, εκτύπωση, εμφακέλωση, ταχυδρομική αποστολή των εντύπων αιτήσεων και οδηγιών για 

την χορήγηση του ΕΚΑΣ 

�  Μηχανισμός ανάκλησης των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και διοικητική ενημέρωση 

του Ταμείου. 

� Πληρωμή των εξόδων κηδείας στους δικαιούχους. 

� Πληρωμή των δεδουλευμένων συντάξεων στους κληρονόμους των αποβιωσάντων συνταξιούχων 

� Χορήγηση πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ταμείου σε όλα τα στοιχεία μητρώου 

και πληρωμών των συνταξιούχων, ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή  των στατιστικών στοιχείων, με 

την παραμετροποίηση που ζητείται κατά περίπτωση από τις εποπτεύουσες Αρχές (Υπουργείο 

Εργασίας, ΕΛ.ΣΤΑΤ. κλπ). 

� Μηχανογραφική υποστήριξη στη διαδικασία ετήσιας απογραφής των δικαιούχων συνταξιοδοτικών 

παροχών μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., (όπως ορίζεται στην Προσφορά του αναδόχου). 

� Αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων στους δικαιούχους συνταξιοδοτικών παροχών, όταν το 

Ταμείο κρίνει απαραίτητο. (το μέγιστο δύο φορές το έτος). 

� Παροχή στοιχείων για την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων φόρου (Φ.Μ.Υ.) και την καταβολή 

παρακρατηθεισών υπέρ τρίτων εισφορών, και για την υποβολή και συμφωνία της οριστικής δήλωσης 

Φ.Μ.Υ. 

9.3.2. Τεχνικά θέματα έκδοσης συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών παροχών. 

Ο Υπολογισμός των συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών παροχών,  θα γίνεται από τον Ανάδοχο με την 

χρήση ειδικής εφαρμογής για τον σκοπό αυτό. Η εφαρμογή υπολογισμών θα λειτουργεί στις 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου (όπως ορίζεται στην Προσφορά του). 
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Τα πρωτογενή δεδομένα για τους υπολογισμούς (Μητρώο Συνταξιούχων, παροχές και κρατήσεις εκάστοτε 

συνταξιούχου) αποτελούν ευθύνη αλλά και ιδιοκτησία του Ταμείου. Τα στοιχεία αυτά θα δίδονται από το 

Ταμείο στον Ανάδοχο είτε ηλεκτρονικά, είτε εγγράφως (με τη μορφή Δελτίων Αναγγελιών Μεταβολών ή 

ατομικών καρτελών), είτε με  απευθείας καταχώρηση στην εφαρμογή (σε περίπτωση on-line πρόσβασης 

στην εφαρμογή της Αναδόχου.) Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα στο Ταμείο μέσω της εφαρμογής, για 

έλεγχο και παραγωγή αναφορών.  

Οι κανόνες υπολογισμού των συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών παροχών θα δίδονται από το Ταμείο 

στην Ανάδοχο για ενημέρωση της εφαρμογής της. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών (αναλυτικά 

στοιχεία πληρωμών) αποτελούν πληροφορία που ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο Ταμείο σε μορφή 

που να επιτρέπει τη διεξαγωγή ελέγχου και την παραγωγή αναφορών. 

Τόσο τα πρωτογενή στοιχεία, όσο και τα αποτελέσματα των υπολογισμών, αποτελούν ιδιοκτησία του 

Ταμείου και ο Ανάδοχος οφείλει να του τα παρέχει τακτικά ή και όποτε του ζητηθεί με τη μορφή 

ηλεκτρονικών αρχείων που να επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία τους από το Ταμείο. 

 

9.3.2.1. Πρόσβαση στα στοιχεία των συνταξιούχων/Παραγωγή εκτυπώσεων και αναφορών 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στο Ταμείο on-line πρόσβαση στην εφαρμογή συνταξιούχων (όπως 

ορίζεται στην Προσφορά), όπου υπάλληλοι του Ταμείου θα μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν 

αναλυτικά τα στοιχεία των συνταξιούχων, τις συντάξεις που έχουν καταβληθεί, βεβαιώσεις 

παρακρατηθέντος φόρου καθώς και τις διάφορες συγκεντρωτικές καταστάσεις. Εφόσον το Ταμείο το 

επιθυμεί, θα μπορεί να γίνεται και απευθείας καταχώρηση των πρωτογενών στοιχείων στην εφαρμογή. 

Από την πλευρά του Ταμείου  τα μόνα που διατίθενται είναι σταθμοί εργασίας με λειτουργικό σύστημα 

Windows XP και με πρόσβαση στο Internet με γραμμή ικανού εύρους (bandwidth) για την απαιτούμενη 

λειτουργικότητα. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας κατ’ ελάχιστο για 

τις ώρες λειτουργίας του Ταμείου. 

 

9.3.2.2. Παράδοση δεδομένων στο Ταμείο 

Το σύνολο της πληροφορίας που το Ταμείο παραδίδει στον Ανάδοχο για να προβεί σε υπολογισμό 

συντάξεων, το μητρώο συνταξιούχων,  καθώς και τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών (αναλυτικά 

στοιχεία πληρωμών, ανεκτέλεστες πληρωμές) θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Ταμείο με τη μορφή 

ηλεκτρονικών αρχείων σε μορφή που θα συμφωνηθεί από κοινού ώστε το Ταμείο να αξιοποιήσει την 

πληροφορία με όποιο τρόπο εκείνο κρίνει. 

Τα αρχεία αυτά θα παραδίδονται τακτικά ή και όποτε τα ζητήσει το Ταμείο, θα περιέχουν δε όλο το 

ιστορικό των μεταβολών των στοιχείων. 

 

9.3.3.  Πληρωμές σε παρόχους υγείας και άλλες πληρωμές 

1. Πληρωμές σε υγειονομικούς. 

2. Πληρωμές σε κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία. 

3. Πληρωμές σε φαρμακευτικούς συλλόγους και μεμονωμένα φαρμακεία. 

4. Πληρωμές σε ασφαλισμένους -δικαιούχους παροχών υγείας. 

5. Πληρωμές σε κατασκηνώσεις. 
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6. Πληρωμές λειτουργικών εξόδων, προμηθευτών, Ν.Π.Δ.Δ., Ελληνικό Δημόσιο κ.α. 

7. Πληρωμές αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

8. Λοιπές πληρωμές (αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων Π.Φ.Σ., ΟΑΕΔ, ΑΚΑΓΕ κ.λ.π.)  

Αφορά τη διαχείριση κάθε εντολής πληρωμής (προς δικαιούχους, Ν.Π.Δ.Δ. προμηθευτές, κ.λπ.) όλων των 

αρμοδίων Δ/νσεων των Τομέων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ. 

Απαιτούνται :  

(1) Η δυνατότητα διαχείρισης έντυπων εντολών πληρωμής. 

Με έγγραφες εντολές για πληρωμή μέσω της αναδόχου - Μόνο στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας του 

συστήματος:  

Διαβιβάζεται κατάσταση ή εντάλματα - εντολές με τα ονόματα των δικαιούχων προς πληρωμή και με τους 

αριθμούς λογαριασμών  τους, που τηρούνται στην ανάδοχο.  

Με έγγραφη εντολή για πίστωση λογαριασμών που τηρούν οι δικαιούχοι σε τρίτες Τράπεζες μέσω 

διατραπεζικού συστήματος:  

Διαβιβάζεται επίσης κατάσταση ή εντάλματα - εντολές προς πληρωμή με τους δικαιούχους και τους 

αντίστοιχους λογαριασμούς  που τηρούνται σε τρίτη τράπεζα επιλογής των δικαιούχων. 

Η πληρωμή υποχρεώσεων σε δικαιούχους για τις ανωτέρω αιτίες, μπορεί να γίνει επίσης και με επιταγή 

εκδόσεως του Ταμείου, που θα συνοδεύει την κατάσταση, θα έχει ημερομηνία εκδόσεως την ημερομηνία 

της κατάστασης και το ποσό θα είναι ίσο με το προς πληρωμή συγκεντρωτικό ποσό. 

(2) Η δυνατότητα διάθεσης προς χρήση συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής στο 

οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Οργανισμού σε σχετική εφαρμογή που 

θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η υποψήφια τράπεζα. Η μετάβαση στην εφαρμογή αυτή θα γίνει σταδιακά 

και μετά από ειδική εκπαίδευση των εξουσιοδοτημένων χρηστών του Ταμείου. 

Για την πιστοποίηση εκτέλεσης των εντολών απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από τον 

ανάδοχο με δυνατότητα εκτύπωσής της. 

(3) Η διαχείριση των πληρωμών διαφόρων παροχών, αποζημιώσεων, κλπ. προς τους ασφαλισμένους 

του Οργανισμού με έντυπες ή ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής ανάλογα με την επιλογή του Ταμείου. 

Στην Προσφορά του Αναδόχου περιγράφονται: 

- Οι διαδικασίες, καθώς και τα της valeur χρέωσης του λογαριασμού διαχείρισης και πίστωσης των 

λογαριασμών των δικαιούχων. 

-  Οι ροές εργασίας, οι κανόνες ασφαλείας (κρυπτογράφηση) και η εξασφάλιση ολοκλήρωσης  της 

διαδικασίας (end-to-end commitment), για όλες τις περιπτώσεις ανταλλαγής αρχείων που αφορούν τη 

διαχείριση εντολών πληρωμής.  

 

9.3.3.1. Αντιλογισμοί – Ακύρωση εντολών πληρωμής 

Σε περίπτωση που από παραδρομή της Τράπεζας πιστώνεται λογαριασμός τρίτου και όχι ο λογαριασμός 

του Ταμείου, παρά το  παραστατικό κατάθεσης, η Τράπεζα οφείλει να προχωρήσει στη διόρθωση της 

εγγραφής με valeur  της αρχικής συναλλαγής (όπως ορίζεται στην Προσφορά της).  
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• Ομοίως,  εάν  ο λογαριασμός του Ταμείου με ευθύνη του υπόχρεου πιστωθεί με ποσά, για τα 

οποία δεν είναι δικαιούχος το Ταμείο, τότε εφόσον η λανθασμένη πίστωση διαπιστωθεί την ίδια 

ημέρα η Τράπεζα θα προβεί στην άμεση τακτοποίηση της εγγραφής με αντίστοιχη χρέωση του 

λογαριασμού του Ταμείου, ενημερώνοντας σχετικά το Ταμείο, αν όμως η λανθασμένη πίστωση 

διαπιστωθεί μετά την ημέρα πραγματοποίησης της πίστωσης η τακτοποίηση θα διενεργείται μετά 

από σχετική έγκριση του Ταμείου.  

• Ακύρωση  εντολών: Αιτήματα του Ταμείου για ακύρωση εντολών, πραγματοποιούνται από την 

ανάδοχο εφόσον το Ταμείο ζητήσει την ακύρωση τους την προηγούμενη της εκτέλεσής τους 

εργάσιμη ημέρα. 

• Για αιτήματα ακύρωσης εντολών που έχουν ήδη εκτελεσθεί, η Τράπεζα θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την ικανοποίησή τους. 

 

10. Παραγωγή αναφορών  

Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει σε εξουσιοδοτημένους  υπαλλήλους του Ταμείου  τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

πρόσβασης (με χρήση κωδικών) σε συστήματα έκδοσης αναφορών (όπως ορίζεται στην Προσφορά του).   

Επιθυμητή είναι η παροχή εργαλείων παραγωγής εξειδικευμένων αναφορών από εξουσιοδοτημένους 

χρήστες του Ταμείου.  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

Ημερήσιες  Ηλεκτρονικά  Κατά περίπτωση σύμφωνα 

με τις ανάγκες του ΕΤΑΑ.  

 

  

Μηνιαίες  Ηλεκτρονικά 

Οποτεδήποτε με αίτημα 

εξουσιοδοτημένου χρήστη του 

Ταμείου 

 

 

Στο Ταμείο θα διαβιβάζεται επίσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή η μηνιαία κίνηση των λογαριασμών 

του σε κωδικοποιημένη μορφή, που θα συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσα στις 10 πρώτες 

εργάσιμες ημέρες του επομένου μηνός. 

 

11. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης - Υποστήριξης  

Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης στους χρήστες του Ταμείου (όπως ορίζεται 

στην Προσφορά του)  που θα επιφορτιστούν με τη χρήση ή διαχείριση των υπηρεσιών που πρόκειται να 

παράσχει στο Ταμείο.  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω:  

α) Υπηρεσίες ή διαδικασίες ή παροχές ή προϊόντα που θα προσφέρει ο ανάδοχος, για τα οποία θα πρέπει 

να είναι ενήμεροι αρμόδιοι χρήστες του Ταμείου, όσον αφορά το πλαίσιο διαδικασίας που ορίζουν και το 

μοντέλο οργάνωσης που υιοθετείται.  
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β) Υπηρεσίες που απαιτούν διαχείριση από χρήστες του Ταμείου (π.χ. διαχείριση ηλεκτρονικών εντολών 

πληρωμής, κλπ.).  

γ) Υπηρεσίες ή διαδικασίες που απαιτούν διαχείριση από εξειδικευμένους χρήστες του Ταμείου (π.χ. 

διαχειριστές συστημάτων), εφόσον αυτό απαιτείται.  

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει ώρες εκπαίδευσης, ανάλογα και με τις υπηρεσίες ή διαδικασίες ή προϊόντα 

που προσφέρει, για εκείνους τους χρήστες του Ταμείου που εμπλέκονται στη χρήση και διαχείριση των εν 

λόγω υπηρεσιών ή διαδικασιών ή προϊόντων.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, προτείνοντας κατάλληλες 

ομάδες εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα του περιεχομένου εκπαίδευσης (π.χ. 

διαδικασίες, χρήση συστημάτων, κλπ.) καθώς και τα διαφορετικά επίπεδα  εμπλοκής των χρηστών 

(χρήστες υπηρεσιών).  

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος καλείται να προμηθεύσει όλους τους χρήστες της 

εκπαίδευσης, με κατάλληλο βοηθητικό υλικό τεκμηρίωσης, σχετικό με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, 

ανά περίπτωση.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σημεία που θα υποδείξουν οι Τομείς Υγειονομικών του 

ΕΤΑΑ (εντός Αθηνών) σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Ταμείου και σε ώρες που θα 

συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ υπευθύνων του Ταμείου και του Αναδόχου και θα πρέπει να 

πραγματοποιείται εντός του εργάσιμου ωραρίου των υπαλλήλων του Ταμείου.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών που θα έχουν 

εκπαιδευτεί ώστε να απαντώνται θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 

12. Πρόσθετες Παροχές - Υπηρεσίες  

Περιγραφή των πρόσθετων παροχών /ή και υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην προσφορά του 

Αναδόχου.  

Οι πρόσθετες αυτές παροχές ή/και υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται χωρίς επιπλέον κόστος (άμεσο 

ή έμμεσο) για το Ταμείο και το περιεχόμενο τους πρέπει να σχετίζεται άμεσα είτε με το Ταμείο είτε με 

τους προμηθευτές του είτε με τους ασφαλισμένους του και όχι με το προσωπικό του.  

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΤΑΑ, ΓΕΝΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ή ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ 

ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

13. Υποχρεώσεις των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. 

 Οι Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. αναλαμβάνουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις: 

- Να αποστέλλουν στον Ανάδοχο τα Δελτία Αναγγελίας Μεταβολών σύμφωνα με το κατ’ έτος 

προσυμφωνημένο πλάνο ημερομηνιών και τις εκάστοτε προθεσμίες που θέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Ο Ανάδοχος 

έχει την ευθύνη της ενημέρωσής του ηλεκτρονικού αρχείου με τις μεταβολές. 

- Να ενημερώνουν εμπρόθεσμα την Τράπεζα και τουλάχιστον 20 εργάσιμες πριν την καταβολή για τις 

πιθανές μεταβολές, που θα γίνουν στα ποσοστά των κρατήσεων υπέρ τρίτων (φόρος κλπ.). 

- Εφόσον τα υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασμών που τηρούνται στη διαχειρίστρια Τράπεζα δεν 

επαρκούν  για την πληρωμή των συντάξεων, το Ταμείο θα μεριμνήσει για την κάλυψη του υπολειπόμενου 
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ποσού, ώστε να είναι διαθέσιμο στις προθεσμίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 

3862/2011. Η χρέωση του λογαριασμού του Ταμείου πραγματοποιείται την ημερομηνία που δίδεται η 

εντολή για πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου συνταξιούχου, που τηρείται στην Ανάδοχο ή τρίτη 

Τράπεζα και είναι έντοκο μέχρι την ημερομηνία διάθεσής του στους δικαιούχους, όπως αναφέρεται στις 

υποχρεώσεις της Αναδόχου. 

- Να παρέχουν στον Ανάδοχο όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους που προβλέπονται με την παρούσα. 

- Να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου στις 

εγκαταστάσεις του Ταμείου, όπου αυτό απαιτείται για τις ανάγκες του Έργου και να παρέχει στις Ομάδες 

Έργου του Αναδόχου τον κατάλληλο χώρο για να εργάζονται εντός αυτών, για τις εργασίες που είναι 

απαραίτητο να εκτελεσθούν εντός των εγκαταστάσεων του Ταμείου. 

- Να συμβάλλουν κατά το δυνατόν στην επίτευξη της συνεργασίας των Τρίτων Εμπλεκομένων Φορέων με 

τον Ανάδοχο, όπου αυτό είναι απαραίτητο και στην επίλυση διοικητικών ζητημάτων, τα οποία εμποδίζουν 

την ομαλή εξέλιξη του Έργου. 

 

14. Εμπιστευτικότητα  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΑΑ.  

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον, ώστε ουδείς τρίτος 

προς τον Κύριο του Έργου / Φορέα Λειτουργίας – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει 

πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί από τον Κύριο του Έργου / Φορέα Λειτουργίας ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει 

να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις 

δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα  

συμφέροντα του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα 

στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας, να τηρεί μια 

πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση 

του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία 

αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 

δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του 

Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στον Κύριο του Έργου / Φορέα Λειτουργίας και 

στα άτομα που ορίζονται από αυτόν να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 
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τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου 

με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.  

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη 

τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στο ΕΤΑΑ ποινική ρήτρα ίση 

με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση.  

6. Επίσης, το ΕΤΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

περαιτέρω ζημίας.  

7. Το ΕΤΑΑ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη  μετά τη λήξη της σύμβασης και των τυχόν 

παρατάσεών της τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά 

στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν 

την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το ΕΤΑΑ προς 

τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

8. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 

απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 

καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.  

 

15. Πνευματικά δικαιώματα  

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και 

όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα  που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του 

Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν 

να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 

πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου / 

Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του 

Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά την καθ’ οποιονδήποτε 

τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση 

/ διαχείρισή τους.  

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον 

Ανάδοχο αυτοδίκαια στον Κύριο του Έργου / Φορέα Λειτουργίας ο οποίος θα είναι πλέον ο αποκλειστικός 

δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με 

κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 

μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε 

κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά 

μόνο τα συστήματα εκείνα που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο ΕΤΑΑ στο πλαίσιο του έργου και όχι 

αυτά που θα διατεθούν προς χρήση από τον Ανάδοχο προς το Ταμείο για τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Οποιαδήποτε συστήματα, εφαρμογές, μεθοδολογίες, κλπ. αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στη διάρκεια 

του ΕΡΓΟΥ ή είναι ήδη στη κατοχή του Αναδόχου, και τα οποία συστήματα, εφαρμογές, μεθοδολογίες, 

κλπ. διατεθούν στο Κύριο του Έργου ΜΟΝΟ προς χρήση (όπως για παράδειγμα τα συστήματα 

ελεγχόμενης είσπραξης), ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ στην αποκλειστική ιδιοκτησία του Αναδόχου και ουδέν 
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πνευματικό ή άλλο δικαίωμα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα συστήματα, κλπ. αυτά, μεταβιβάζεται 

από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου είτε κατά τη διάρκεια του Έργου ή μετά την ολοκλήρωση του. 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν μόνο στα Παραδοτέα προς χρήση δυνάμει της παρούσας και δεν 

καταλαμβάνουν τα λοιπά παραδοτέα όπως το Μητρώο Συνταξιούχων  που θα παραδοθεί στους Τομείς 

Υγειονομικών μετά το πέρας της σύμβασης. 

 

16. Ευθύνη 

Οι Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. δύνανται να κηρύξουν τον Ανάδοχο έκπτωτο από την παρούσα   

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον αυτή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο 

της παρούσας. 

Σε περίπτωση κήρυξης εκπτώτου του Αναδόχου για υπαιτιότητα του, αυτός υποχρεούται να αποζημιώσει 

τους  Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, πλέον των προβλεπόμενων 

στη παρούσα ποινικών ρητρών.  

Οι Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα 

κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν 

άρθρο.  

Η καταγγελία της σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν της 

καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την καταγγελία.  

 

 17. Κοινοποιήσεις - Επικοινωνία 

Η επικοινωνία μεταξύ των μερών θα γίνεται εγγράφως και θα κοινοποιείται ως εξής: 

(α) Για μεν τους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 

επιστολής, η οποία θα απευθύνεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου.  

(β) Για δε τον Ανάδοχο, με την προσκόμιση των εγγράφων στην Eurobank Ergasias S.A., Corporate 

Transaction Banking, Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, ΤΚ 11528 Αθήνα. 

 

18.  Παραρτήματα  

Παράρτημα Α΄ Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

Παράρτημα Β’ Τεχνική Προσφορά  

Παράρτημα Γ΄ Οικονομική Προσφορά 

 

19. Τροποποίηση όρων της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Για τους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. απαιτείται απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου (Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.). 
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20. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

Ο Ανάδοχος και το  ΕΤΑΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει 

στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Αθηνών, εφαρμοστέο είναι δε πάντοτε το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο.  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα 

πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 

συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται όπως ακολουθεί, σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα εκ των οποίων τα τρία (3) έλαβε το E.T.A.A. 

και  ένα (1) ο Ανάδοχος. 

 

                      ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

             ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 


