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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ 

ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

 

 

Σν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα 

Αζθαιείαο (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.), (έδξα νδφο Βεξαλδέξνπ αξ. 48 , Σ.Κ 104 38 Αζήλα), έρνληαο 

ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3655 / 2008 (Φ.Δ.Κ. 58 / 3-4-2008, η.Α΄) «Γηνηθεηηθή θαη 

νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ινηπέο 

αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο». 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4142/2013 (Φ.Δ.Κ. Α΄83) «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο 

Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.ΓΙ.Π.ΓΔ)».  

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362 / 1995 (Φ.Δ.Κ. 247 / 27-11-1995) «Πεξί Γεκνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286 / 1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118 / 2007 «πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» 

6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3862 / 2010 (Φ.Δ.Κ. Α΄113) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηηο Οδεγίεο 2007/64/ΔΚ, 2007/44/ΔΚ θαη 2010/16/ΔΔ πνπ αθνξνχλ 

ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, πξνιεπηηθή αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ 

απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο ». 

7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863 / 2010 (Φ.Δ.Κ. Α΄115) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 1902 / 1990  (ΦΔΚ 138 Α΄) «Ρχζκηζε 

ζπληαμηνδνηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

9) Σελ ππ’αξηζκ. Φ80000/νηθ. 3185/4559 απφ 12/10/2010 έγγξαθν Τπ. Δξγαζίαο & 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ/ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ/Σκήκα Γ΄.  

10) Σν ππ’ αξηζ. 41/ 5 απφ 3/10/2013 Πξαθηηθφ-Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΑ ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ  

                         Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ  

ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νζη: Βεξαλδέξνπ 48 – Σ.Κ. 104 38 – ΑΘΗΝΑ 

Σηλ: 210-5276771-4,  Fax: 210 -5276779 

Αριθ. Πρωη. : 106312/329 

 

 

         Αζήλα, 2 Γεθεκβξίνπ 2013  
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11) Σν ππ’ αξηζ. 46/ 7 απφ 28/11/2013 Πξαθηηθφ-Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ  

Σξάπεδεο ή Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία Αλνηθηνχ Γηαιφγνπ -Γηαπξαγκάηεπζεο, πνπ πξνεγείηαη ηεο επηινγήο 

αλαδφρνπ ησλ πην θάησ εξγαζηψλ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο: 

• Δίζπξαμε ησλ εζφδσλ θάζε Σνκέα θαη ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α.Α. 

• Πιεξσκή παξνρψλ πξνο δηθαηνχρνπο θαη ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο 

• Παξνρή ζηνηρείσλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ απφ ην Σακείν 

• Απνζηνιή ησλ απαξαίηεησλ extrait ζηε ζπρλφηεηα θαη ζηε κνξθή πνπ επηζπκνχλ 

νη Δληαίεο Τπεξεζίεο ηνπ Σ.Δ.Α.ΠΑ..Α 

• Ηιεθηξνληθή πιαηθφξκα ζπλαιιαγψλ 

• Μεηαθνξά ππνινίπσλ ζην ινγαξηαζκφ δηαζεζίκσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

1. Ανηικείμενο ηοσ Έργοσ  

Η αλάδνρνο δηαρεηξίζηξηα Σξάπεδα θαιείηαη λα πξνζθέξεη ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ππεξεζίεο 

ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ινηπέο ζπλδεφκελεο κε ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ππεξεζίεο, φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

1.1 Τπηρεζίες Σαμειακής Διατείριζης 

Οη απαηηνχκελεο ππεξεζίεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο είλαη νη αθφινπζεο : 

i. Άλνηγκα θαη ηήξεζε ινγαξηαζκψλ δηαρείξηζεο 

ii. Πιεξνθφξεζε θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ 

iii. Δπηηφθην ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο. 

iv. Απφδνζε ηφθσλ 

v. Δηζπξάμεηο 

vi. Πιεξσκή παξνρψλ πξνο δηθαηνχρνπο θαη ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο. 

vii. Παξαγσγή αλαθνξψλ 

viii. Πξφζζεηεο παξνρέο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ 

ix. Ηιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 
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1.2 Πρόζθεηες παροτές - σπηρεζίες 

Σν Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο λα πξνζθέξνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, 

άιιεο πξφζζεηεο παξνρέο ή/θαη ππεξεζίεο, πέξαλ ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ θεθάιαην 

ηεο Πξφζθιεζεο. 

Οη πξφζζεηεο απηέο παξνρέο ή/θαη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ρσξίο επηπιένλ 

κόζηος (άμεζο ή έμμεζο) γηα ην Σακείν θαη ην πεξηερφκελν ηνπο πξέπεη λα ζρεηίδεηαη άκεζα 

είηε κε ην Σακείν είηε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ είηε κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ.  

Η πξνζθνξά ησλ πξφζζεησλ παξνρψλ / ππεξεζηψλ απηψλ γίλεηαη θαηά ηε θξίζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ιακβάλεηαη δε ππφςε θαη αμηνινγείηαη κφλν αλ απνδεδεηγκέλα 

δηαθνξνπνηείηαη πξνλνκηαθά ππέξ ησλ απνδεθηψλ ηνπο (ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα πξντφληα / 

ππεξεζίεο ηεο αγνξάο). 

2. Διαδικαζία Διαλόγοσ- Επιλογής 

Η δηαδηθαζία δηαιφγνπ, δηαπξαγκάηεπζεο θαη επηινγήο Αλαδφρνπ είλαη άηππε, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη δελ ππφθεηηαη ζε άιιεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ κε ηελ παξνχζα 

ζε γεληθφ πιαίζην ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ειεχζεξα ηξνπνπνηνχληαη ή εμεηδηθεχνληαη απ’ ην 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., σο Φνξέα Γηνίθεζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο Δπηινγήο. 

Η ζπκκεηνρή ζηε Γηαδηθαζία Γηαιφγνπ- Γηαπξαγκάηεπζεο ππφθεηηαη ζε έγγξαθν ηχπν, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, νη πξνηάζεηο, νη βειηηψζεηο πξνηάζεσλ, νη απφςεηο 

επί δηαθφξσλ δεηεκάησλ θιπ ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ νη Σξάπεδεο ή νη Σξαπεδηθνί Οξγαληζκνί πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Η δηαδηθαζία Γηαιφγνπ – Γηαπξαγκάηεπζεο δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο ηξεηο θάζεηο: Πρόζκληζη 

Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος – Δηλώζεις σμμεηοτής, Διαδικαζία Διαλόγοσ και Επιλογή 

Αναδότοσ.  

2.1 Πρόζκληζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος – Δηλώζεις σμμεηοτής 

Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

εηαηξεηψλ επί παληφο ζέκαηνο απηφκελνπ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ ηνπ Σακείνπ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο εγγξάθσο κε αίηεζε ηνπο ην 

αξγφηεξν κέρξη ηηο 6/12/2013, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14:00 ζηα Γραθεία ηοσ 

Σ.Ε.Α.Π.Α..Α, νδφο Βεξαλδέξνπ αξ. 48 , Σ.Κ 104 38, Αζήλα, ζηνλ 5ν φξνθν. 
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Οη αηηήζεηο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αλνηθηνχ Γηαιφγνπ θαη 

Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α πνπ έρεη νξηζηεί. Καηφπηλ ηεο αηηήζεσο ηνπο, νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη κέρξη ηηο 13/12/2013, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14:00  απφ ηελ 

παξαπάλσ επηηξνπή γηα ηηο εξγαζίεο, ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. Η παξνχζα Πξφζθιεζε Γηαιφγνπ-Γηαπξαγκάηεπζεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ 

ειιεληθφ εκεξήζην ηχπν θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

(www.teapasa.gr). 

2.2 Διαδικαζία Διαλόγοσ  

ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη δηάινγνο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α κε ηηο ελδηαθεξφκελεο 

Σξάπεδεο ή Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηάινγν 

πξνζθνκίδνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο εγγξάθσο θαη ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη πξνζθνξέο αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο 

Γηαπξαγκάηεπζεο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ φξσλ ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο ππνβάιινληαο λέα βειηησκέλε πξνζθνξά κε λέν αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηάινγν έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο λέαο ή βειηησηηθήο 

κέρξη ηηο 27/12/2013, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14:00.  

2.3 Επιλογή Αναδότοσ  

 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη επί ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ-πξνζθνξψλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ επί ησλ δηακνξθσκέλσλ απ’ ηνλ δηάινγν πξνζθνξψλ. Η επηινγή ηνπ 

αλαδφρνπ ζα γίλεη θαηά ηελ απφιπηε θαη αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., με 

κριηήριο ηην πλέον ζσμθέροσζα για ηο Σαμείο προζθορά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο 

ζα ιεθζνχλ ππφςε: 

• To πξνζθεξφκελν επηηφθην 

• πκθέξνπζεο ζπλαιιαγέο αλεμαξηήησο πιήζνπο ζπλαιιαγψλ  

 

Δπίζεο, ζα ζπλεθηηκεζνχλ άιιεο παξνρέο ή ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο, ε απνδεδεηγκέλε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αληίζηνηρεο Σξαπεδηθέο εξγαζίεο, ε 

valeur, δειαδή ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ην πξντφλ ησλ θαηαζέζεσλ, είηε πξφθεηηαη γηα 

κεηξεηά είηε γηα επηηαγή θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν 

ππνςήθηνο ζε φιε ηελ Διιάδα (παλειιαδηθή θάιπςε). 
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ε θάζε πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο, πνπ 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαιφγνπ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πην πάλσ αλαθεξφκελνπ ή δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο απηήο, ή είλαη κε δέζκεπζε ζα απνξξίπηεηαη ζαλ 

απαξάδεθηε. 

Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο κφλν 

ηνπ έξγνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζθιεζε. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηνχκελσλ εξγαζηψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ ή πξνζθνξψλ πνπ ζέηνπλ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

 

3. σνοπηική Περιγραθή ηοσ Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

Σν Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ζπζηάζεθε κε ηνλ Νφκν 3655/2008 θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηξεηο (3) 

θιάδνπο: α) θιάδνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, β) θιάδνο πξφλνηαο θαη γ) θιάδνο πγείαο. ε 

θάζε θιάδν ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α εληάζζνληαη, απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, θνξείο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγείαο, σο Σνκείο κε πιήξε ινγηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα έθαζηνο. Δηδηθφηεξα:  

ηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο εληάζζνληαη: α) ην Σακείν Αξσγήο Τπαιιήισλ 

Αζηπλνκίαο Πφιεσλ (Σ.Α.Τ.Α.Π), σο Σνκέαο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ 

Αζηπλνκίαο Πφιεσλ (Σ.Δ.Α.Τ.Α.Π), β) ην Δπηθνπξηθφ Σακείν Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο 

(Δ.Σ.Δ.Υ), σο Σνκέαο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο (Σ.Δ.Α.Δ.Υ) θαη γ) 

ην Σακείν Αξσγήο Τπαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Σ.Α.Τ.Π.), σο Σνκέαο 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Σ.Δ.Α.Τ.Π.).  

ηνλ θιάδν πξφλνηαο εληάζζνληαη: α) ην Σακείν Αξσγήο Αζηπλνκηθψλ (Σ.Α.Α), σο Σνκέαο 

Πξφλνηαο Αζηπλνκηθψλ (Σ.Π.Α), β) ην Δπηθνπξηθφ Σακείν Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο 

Πφιεσλ (Δ.Σ.Τ.Α.Π), σο Σνκέαο Πξφλνηαο Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ (Σ.Π.Τ.Α.Π) 

θαη γ) ην Δπηθνπξηθφ Σακείν Τπαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Δ.Σ.Τ.Π.), σο Σνκέαο 

Πξφλνηαο Τπαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Σ.Π.Τ.Π.).  

ηνλ θιάδν πγείαο εληάζζεηαη ν Κιάδνο Τγείαο Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ 

(Κ.Τ.Τ.Α.Π), σο Κιάδνο Τγείαο Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ (Κ.Τ.Τ.Α.Π).  

θνπφο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α είλαη: α) ε παξνρή κεληαίαο επηθνπξηθήο ζχληαμεο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο Σνκείο ηνπ θιάδνπ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο ή ζηα 

κέιε νηθνγέλεηάο ηνπο,  

β) ε παξνρή εθάπαμ βνεζήκαηνο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Σνκείο ηνπ θιάδνπ πξφλνηαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπο ή ζηα κέιε νηθνγέλεηάο ηνπο , 
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γ) ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ πγείαο απφ ηνλ αληίζηνηρν θιάδν πγείαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαη ζηα κέιε νηθνγέλεηάο ηνπο. 

δ) ε ρνξήγεζε παξνρψλ θαη δαλείσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ Σνκέσλ. 

 

 

 

 Ο ΑΝ/ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΜΠΑΛΗ Νηθφιανο 

Αληηπχξαξρνο 
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