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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Στ……………….. σήμερα την………………………..…………………… οι συμβαλλόμενοι: 

Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «…………….» που χάριν 

συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει …………… με Α.Φ.Μ. ……………………. 

(Δ.Ο.Υ. …………………) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

του,…………………………, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με 

την υπ’ αριθμ. ………..……… απόφαση του Δ.Σ. του ………….. 

ΙΙ. …………………………………………………………………………………., ως νόμιμος 

εκπρόσωπος τ…………………………………………………………..…………………….. που 

εδρεύει στ…….……………………………………..που θα αποκαλείται στο εξής χάριν 

συντομίας «Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ή Ι.Δ.Ε.», συμφωνούν, συναποδέχονται και 

συνομολογούν τ’ ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Το Ταμείο, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού Περίθαλψης αυτού, όπως εκάστοτε ισχύει και οι οποίος επισυνάπτεται στην 

παρούσα και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της  παρούσας  σύμβασης και  υπό  τις 

προϋποθέσεις που αυτός ορίζει, τα αμέσως και  εμμέσως ασφαλισμένα  δικαιούμενα 

πρόσωπα, μεταξύ των άλλων και για εκτέλεση όλων των απαραίτητων παρακλινικών 

εξετάσεων και σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα ή εργαστήρια. 

Το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας ήτοι την υπ’ 

αριθμ…..………………..…… και οφείλει να τη διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

σύμβασης. Επίσης διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και το σύνολο της απαιτούμενης 

υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και 

διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων. 

Ήδη με την παρούσα σύμβαση τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, 

όπως το μεν Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο να παρέχει στους δικαιούχους 

ασφαλισμένους των προαναφερομένων στην παράγραφο 1 της παρούσας του Ταμείου, τις 

απαραίτητες παρακλινικές εξετάσεις, το δε Ταμείο να καταβάλλει τις σχετικές δαπάνες, 

σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους: 

1. Το δεύτερο συμβαλλόμενο αποδέχεται να διεξάγει παρακλινικές εξετάσεις και ιατρικές 

πράξεις με όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά, με την προσήκουσα επιμέλεια και τους 

κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας στους ασφαλισμένους  του Ταμείου  και 
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σύμφωνα με τον Κανονισμό Περίθαλψης και τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες του, καθώς 

επίσης και τις συναφείς διατάξεις  που  ισχύουν κάθε φορά, ήτοι  τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  

84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/ 10-4-2001), τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3627/2007, όπως 

αυτές ισχύουν, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστους όρους της 

παρούσας σύμβασης. 

Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου θα 

παρέχονται στις εγκαταστάσεις της συμβαλλόμενης εταιρείας.  

Για οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ή του τηλεφώνου της, υποχρεούται να 

ειδοποιήσει εγγράφως το Ταμείο. 

2. To συμβαλλόμενο  Ι.Δ.Ε. αποδέχεται να εκτελεί στους ασφαλισμένους του Ταμείου όλες 

τις παρακλινικές εξετάσεις στα τμήματά του, για τα οποία υπάρχει νόμιμη άδεια. 

3. Ως αμοιβή του Ι.Δ.Ε. ορίζεται «κατά πράξη» η από τους ισχύοντες Νόμους, Προεδρικά 

Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις προβλεπόμενη για τους Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων και την καταβολή της αμοιβής 

στο Ι.Δ.Ε. είναι:  

Α) Η υπογραφή των εντολών υγειονομικής περίθαλψης από αρμόδιο ελεγκτή Ιατρό του 

Ταμείου. 

Β) Η υποβολή των εντολών Υγειονομικής περίθαλψης, που θα αποκόπτονται από τα 

ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας των εξεταζομένων και θα αποτελούν τη νόμιμη αιτία 

(εξουσιοδότηση παρά του ασφαλισμένου) για την είσπραξη της αμοιβής του από το Ταμείο. 

Γ) Η έκδοση και υποβολή νόμιμου και εξοφλημένου φορολογικού στοιχείου κατά τον Κ.Β.Σ. 

(δ.α.π.υ.) θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πιστοποιητικού φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτούνται. 

4. Το δεύτερο συμβαλλόμενο υποχρεούται να παρέχει όλες τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας για τις οποίες έχει άδεια, να φροντίζει ώστε οι ιατρικές πράξεις και οι 

παρακλινικές εξετάσεις να είναι καταχωρημένες πλήρως και σωστά σε εντολή, τόσο στο 

στέλεχος όσο και στο απόκομμα του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και εγκεκριμένες 

υποχρεωτικά από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς του Ταμείου. 

5. Το δεύτερο συμβαλλόμενο υποχρεούται κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης να 

υποβάλει στο Ταμείο υπεύθυνη  δήλωσή του στην οποία θα δηλώνει τα τμήματα,  με τις 

αντίστοιχες ιατρικές ειδικότητες, τους επιστημονικούς υπεύθυνους ανά τμήμα, καθώς και 

αναλυτική κατάσταση με το μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει το Ι.Δ.Ε. και τον χρόνο 

απόκτησής του,  καθώς και τις συγκεκριμένες εξετάσεις και θεραπείες που θα 

πραγματοποιεί με κάθε ένα από αυτά. Σε περίπτωση απόκτησης νέων ή εκποίησης των 

αρχικώς δηλωθέντων υποχρεούται να υποβάλει στο Ταμείο συμπληρωματική όμοια 

δήλωση. 

6. Το δεύτερο συμβαλλόμενο ΔΗΛΩΝΕΙ ότι αποδέχεται να αμείβεται με το κάθε φορά 

ισχύον Κρατικό Τιμολόγιο για κάθε ιατρική πράξη και παρακλινική εξέταση, που θα παρέχει 
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κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου. Πέραν 

αυτής, απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον 

ασφαλισμένο, η οποία θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ύψος της αμοιβής που καθορίζεται κάθε 

φορά με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή υπάρχει ανάλογη κοστολόγηση από τα 

αρμόδια όργανα του Ταμείου. 

7. Η είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής από τον ασφαλισμένο ή τους οικείους του για 

συμπλήρωση ή υποκατάσταση του κρατικού τιμολογίου, ρητά απαγορεύεται. Συνέπεια της 

παράβασης αυτής είναι η εκ μέρους του Ταμείου καταγγελία και η διακοπή της σύμβασης με 

το δεύτερο συμβαλλόμενο, το οποίο καμία αξίωση δεν θα έχει κατά του Ταμείου. 

8. Το δεύτερο συμβαλλόμενο κατά την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, υποχρεούται να 

ελέγχει την ισχύ του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου 

ασφάλισης και του εμφανιζόμενου για εξέταση προσώπου. 

9. Το δεύτερο συμβαλλόμενο υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του σε 

ασφαλισμένο του Ταμείου εάν: 

•  Οι εξετάσεις δεν έχουν καταχωρηθεί σε σχετική έντυπη εντολή, τόσο στο στέλεχος, 

όσο και στο απόκομμα του βιβλιαρίου νοσηλείας του ασφαλισμένου. 

•  Δεν έχουν συμπληρωθεί στις αντίστοιχες θέσεις της εντολής τόσο στο στέλεχος, όσο 

και στο απόκομμα, τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου, 

ονοματεπώνυμο) και η νόσος από την οποία πάσχει. 

•  Η εν λόγω εντολή δεν φέρει την ημερομηνία έκδοσης της, την υπογραφή του 

θεράποντα ιατρού, την επαγγελματική του σφραγίδα και το Α.Φ.Μ. του, τόσο στο 

στέλεχος, όσο και στο απόκομμα. 

•  Δεν έχει θεωρηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ταμείου. 

•  Έχουν παρέλθει τριάντα (30) ημέρες από την θεώρηση της από το ελεγκτικό 

όργανο. 

10. Το δεύτερο συμβαλλόμενο οφείλει μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου του κάθε 

Τμήματος: 

•  Να κοστολογήσει επί της εντολής αναλυτικά και στο σύνολο τους τις ιατρικές 

πράξεις και τις εξετάσεις που εξετέλεσε. 

•  Να χορηγεί υποχρεωτικά στον ασφαλισμένο λεπτομερή έκθεση των ευρημάτων και 

των αποτελεσμάτων των εξετάσεων με αναγεγραμμένα επί της εκθέσεως το 

ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και την ημερομηνία εξέτασης. 

• Να μεριμνήσει για την συμπλήρωση από τον ασφαλισμένο, στο πίσω μέρος της 

εντολής και στις αντίστοιχες ενδείξεις, των στοιχείων του, βεβαιώνοντας έτσι 

ενυπόγραφα την παροχή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

11. Εντολές που δεν φέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θεωρήσεις και δεν είναι 

συμπληρωμένες σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται άκυρες και δεν θεμελιώνουν καμία 

αξίωση σε βάρος του Ταμείου. Εντολές με διορθώσεις, προσθήκες, ξέσματα ή αλλοιώσεις 
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δεν εκτελούνται, ούτε πληρώνονται από το Ταμείο, εάν δεν φέρουν επ’ αυτών τη σφραγίδα 

και την υπογραφή θεράποντα ιατρού. 

12. Το δεύτερο συμβαλλόμενο όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου για 

παροχή εξηγήσεων υποχρεούται, μέσα στις τασσόμενες από την υπηρεσία προθεσμίες, για 

την παροχή αυτών. 

13. Το δεύτερο συμβαλλόμενο υποχρεούται να τηρεί πλήρως τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας για την διασπορά των λοιμώξεων, την προστασία από επικίνδυνες ακτινοβολίες, 

την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και να διατηρεί τα μηχανήματα και τα 

αναλώσιμα υλικά τους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας. 

14. Το δεύτερο συμβαλλόμενο ΔΗΛΩΝΕΙ ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και το 

επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση όλων των εξετάσεων. 

15. Τα αρμόδια υγειονομικά και διοικητικά όργανα του Ταμείου έχουν το δικαίωμα να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν τις παροχές του εργαστηρίου στους ασφαλισμένους του, 

όπως και να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τα ιατρικά μηχανήματα ή τις συσκευές του 

συμβαλλόμενου αυτοπρόσωπα. 

16. Το Ι.Δ.Ε.  υπόκειται στον έλεγχο του Ταμείου και των αρμοδίων παρ’ αυτού οργάνων, 

οφείλει δε να δέχεται και να διευκολύνει την επίσκεψη και τον έλεγχο από τα ειδικώς προς 

τούτο εξουσιοδοτημένα όργανα του Ταμείου και τους εκπροσώπους των Υγειονομικών του 

Υπηρεσιών. Επίσης το Ι.Δ.Ε., καλούμενο από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ταμείου ή 

των Τομέων, οφείλει να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παροχή των 

ιατρικών του υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Ταμείου σε εύλογο χρονικό διάστημα,  

εκτός των περιπτώσεων του ιατρικού απορρήτου. 

17. Η σύμβαση αυτή είναι τριετούς διάρκειας και τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα της 

οποτεδήποτε έγγραφης καταγγελίας της, χωρίς καμία υποχρέωση προς το άλλο μέρος. 

Στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται στο τέλος του επομένου από την καταγγελία μηνός. 

Η δήλωση – καταγγελία του Ταμείου είναι δυνατό να γίνει ατομικά ή συνολικά και προς τον 

οικείο ιατρικό σύλλογο. 

Επίσης, οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης αζημίως για τον 

καθένα, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες, αφού προηγουμένως 

ενημερώσουν δύο μήνες πριν η μία πλευρά την άλλη. 

18. Το δεύτερο συμβαλλόμενο δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του 

στους ασφαλισμένους του Ταμείου. 

19. Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο διακοπής της 

σύμβασης η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από το δεύτερο 

συμβαλλόμενο, βιβλιαρίων και συνταγολογίων νοσηλείας των ασφαλισμένων του Ταμείου, 

καθώς και η μεσολάβηση του, με οποιονδήποτε τρόπο για θεώρηση εντολών ιατρικών 

πράξεων από τους ελεγκτές ιατρούς του Ταμείου, όπως επίσης η κατευθυνόμενη 

παραπομπή ασφαλισμένων σε συγκεκριμένους ιατρούς ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που το 

βιβλιάριο και το συνταγολόγιο νοσηλείας παραμείνουν για οποιοδήποτε λόγο στο χώρο του 
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δεύτερου συμβαλλόμενου, οι υπεύθυνοι αυτού οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την 

αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου και να  το παραδώσουν σε  αυτό εντός δύο (2) ημερών. 

20. Τα βιβλιάρια νοσηλείας και τα συνταγολόγια, είναι προσωπικά και απαγορεύεται η 

χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων προσώπων. 

21. Το δεύτερο συμβαλλόμενο θα πρέπει να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των 

παρεχομένων υπηρεσιών, που πραγματοποιεί για τους ασφαλισμένους του Ταμείου. Σε 

αντίθετη περίπτωση δεν θα αποζημιώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.  

Συμφωνείται ότι με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3892/2010 το 

Ι.Δ.Ε.  υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό του συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. ιβ του άρθρου 1 του 

Ν.3892/2010, διότι σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση θα καταγγέλλεται. 

22. Το δεύτερο συμβαλλόμενο, για την είσπραξη της αμοιβής του πρέπει να υποβάλει στην 

αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, την 

παρούσα σύμβαση και τις σχετικές εγκυκλίους δικαιολογητικά εντός του πρώτου 

δεκαπενθημέρου του μήνα και συγκεκριμένα: 

•  Τα πρωτότυπα αποκόμματα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης σε όσους 

ασφαλισμένους παρασχέθηκαν υπηρεσίες κατά την συγκεκριμένη περίοδο. 

•  Αναλυτική κατάσταση σε τρία (3) όμοια αντίγραφα κατά την σειρά του αύξοντα 

αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων και το συνολικό ποσό που προκύπτει από την 

άθροιση των υπηρεσιών. Τα δύο αντίγραφα υποβάλλονται στο γενικό πρωτόκολλο 

του Ταμείου για έγκριση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Το τρίτο αντίγραφο της 

κατάστασης μετά την θεώρηση του από την υπηρεσία, παραλαμβάνει ο 

εκπρόσωπος του Ι.Δ.Ε.. Οι καταστάσεις αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, αφού 

ελεγχθούν από τα ελεγκτικά όργανα του Ταμείου θα αποτελούν μαζί με τα 

πρωτότυπα των εντολών, τίτλους για έκδοση χρηματικού εντάλματος, για την 

πληρωμή του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

•  Οι κατατιθέμενες καταστάσεις δεν μπορούν να περιέχουν εντολές υγειονομικής 

περίθαλψης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δύο (2) μηνών. 

•  Το Ταμείο υποχρεούται, μετά την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου, με τα 

συνημμένα δικαιολογητικά και εφόσον αυτά είναι ακριβή και χωρίς αμφισβητήσεις, 

να προβαίνει στην εξόφληση του σχετικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ.2 του άρθρου 24 του ν.3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.9 του 

νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 

Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.» 

23. Συμφωνείται ότι το Ι.Δ.Ε.  υποχρεούται να εκδίδει τα τιμολόγια των υλικών 

σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές στο παρατηρητήριο τιμών κατά την 

ημερομηνία έκδοσής τους και να επισυνάπτει στα τιμολόγια την αντίστοιχη σελίδα 

από τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών.  
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24. Το δεύτερο συμβαλλόμενο έχει την υποχρέωση να καταχωρεί στην κατάσταση μόνο τα 

αποκόμματα των βιβλιαρίων που έχουν την έγκριση του ελεγκτή ιατρού του Ταμείου. 

Συμπλήρωση ή διόρθωση επί των εντολών θα πρέπει να φέρει τις απαραίτητες υπογραφές 

και σφραγίδες του θεράποντος, αλλιώς δεν θα αποδίδεται η δαπάνη. 

25. Για κάθε διαφορά του Ι.Δ.Ε.  με τα ελεγκτικά όργανα του Ταμείου θα επιλαμβάνεται ο 

Διευθυντής Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου για επίλυση και εφ’ όσον αυτή δεν 

επιλύεται θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του Ταμείου.  

26. Το δεύτερο συμβαλλόμενο έχει υποχρέωση να υποβάλλει στο Ταμείο τα απαραίτητα 

έγγραφα για την νομιμοποίησή του, ύστερα από κάθε μεταβολή της εκπροσωπήσεώς του. 

27. Παράβαση των όρων της σύμβασης αυτής παρέχει το δικαίωμα στο Ταμείο: 

•  Να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως για το Ταμείο. 

•  Να αναστείλει οποιαδήποτε μορφής συνεργασία του δεύτερου συμβαλλόμενου με το 

Ταμείο για διάστημα από ………..………..…… έως……….……………… σε 

περίπτωση που διενεργείται έρευνα για τυχόν παραβάσεις της παρούσας και μέχρι 

το τέλος της έρευνας. 

Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν 

οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κανονισμοί για τις παραβάσεις  (αστικές, ποινικές, 

πειθαρχικές κ.λ.π.). 

28. Με την παρούσα σύμβαση ρητά παρέχεται σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το 

δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε αναίτια και αζημίως στην καταγγελία και λύση αυτής. 

Την πρόθεσή τους αυτή οφείλουν να τη γνωστοποιήσουν στον αντισυμβαλλόμενό τους 

εγγράφως. Η λύση της παρούσας σύμβασης κατά το παρόν άρθρο συνεπεία καταγγελίας, 

επέρχεται μετά την πάροδο τριάντα (30)  ημερών από την επόμενη της γνωστοποίησής της 

στον αντισυμβαλλόμενο, αζημίως και αναίτια για τον καταγγέλλοντα. 

29. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα 

αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία. 

30. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από το Ι.Δ.Ε., το Ι.Δ.Ε.  ορίζεται να 

καταβάλλει στο ΤΑΜΕΙΟ ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% 

των οφειλομένων νοσηλίων του προηγουμένου μηνός. 

Συμφωνείται ρητά ότι αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και το Ταμείο δικαιούται 

να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας από το ποσό που οφείλει στο Ι.Δ.Ε.. 
31. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανακύψει, κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή της 

παρούσας συμβάσεως αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

32. Σε περίπτωση μελλοντικής απαγόρευσης παρομοίων συμβάσεων κατά τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις η σύμβαση αυτή θα διακόπτεται. 

33. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Κανονισμού Περίθαλψης του Ταμείου και η εν γένει νομοθεσία που διέπει την περίθαλψη 

των ασφαλισμένων σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνημένων, συντάχθηκε  η  παρούσα σε δύο  (2) όμοια 

πρωτότυπα, αφού δε αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους, κάθε ένας δε από αυτούς έλαβε ένα πρωτότυπο. 

                                               

                                          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                             ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατρός  

Επάγγελμα  

Α.Δ.Τ ή Αριθμ. Διαβατηρίου  

Α.Μ.Κ.Α.  

Διεύθυνση Εργασίας/ Τ.Κ.  

Τηλέφωνο Εργασίας  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό)  

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail address)  

Τράπεζα  

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού  

 

 
      Ελέγχθηκε για την νομιμότητα των όρων 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ  Π.  ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 
 

 

 


