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Αθήνα, 18.1.2017 

        Αρ. Πρωτ.: 074 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Προκήρυξη διαδικαςίασ επιλογήσ Ιδιωτικϊν Νοςηλευτικϊν Ιδρυμάτων 

για τη δημιουργία δικτφου παροχήσ πρόςθετων υπηρεςιϊν 

υγειονομικήσ περίθαλψησ 

 
Το ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (ΣΕΑ-

ΤΠΟΙΚ), ενόψει τθσ άρςθσ αναςτολισ των παροχϊν του που ιςχφει από 01/01/2012 και 

μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ τροποποίθςθσ του Καταςτατικοφ του (ΦΕΚ 3662 Β’ 11.11.2016) 

που προβλζπει τθ χοριγθςθ πρόςκετθσ, πζραν αυτισ του Κφριου Φορζα Αςφάλιςθσ, 

παροχισ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτα αςφαλιςμζνα μζλθ του: 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 

Τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ γραπτϊν ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν 

επιλογι Ιδιωτικϊν Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων που κα ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο παροχισ 

πρόςκετων υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να κατακζςουν δεςμευτικι τεχνικι και οικονομικι προςφορά 

για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν 

παροφςα προκιρυξθ. 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 31η Ιανουαρίου 2017, θμζρα 

Τρίτθ και ϊρα 12.00 μ.μ. 
 

Σόποσ Τποβολήσ: Ακαδθμίασ76, Ακινα, Τ.Κ. 10678, 6οσ όροφοσ – Γραφεία ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ. 
 

Άνοιγμα Φακζλων Προςφορϊν: Σόλωνοσ 68, Ακινα, Τ.Κ. 10680, Συμβολαιογραφικό 

γραφείο Συμβολαιογράφου Ακθνϊν Μαρίασ Αδάμου του Δθμθτρίου, 31η Ιανουαρίου 2017, 

θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 μ.μ. 
 

Ππωσ και ςτο παρελκόν, πρόκεςθ του Ταμείου είναι να ςυνάψει ςυμβάςεισ με ιδιωτικά 

νοςθλευτικά ιδρφματα, ιδανικά με δικτυακι υποςτιριξθ ςε μεγάλο μζροσ τθσ Ελλθνικισ 

Επικράτειασ, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ προνομιακϊν χρεϊςεων και ςυνκθκϊν νοςθλείασ 

ςε πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια περίκαλψθ. 

 

ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΒΑΕΩΝ: 

Το Ταμείο επιδιϊκει τθ ςφναψθ ςυμβάςεων επί τθ βάςει του εν ιςχφ ςφγχρονου 

πλαιςίου ςυνεργαςίασ κλινικϊν και αςφαλιςτικϊν φορζων – αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, που 

κα εξαςφαλίηει: 

1. Μείωςθ του κόςτουσ ςυνολικισ δαπάνθσ με τθν οποία κα επιβαρφνονται το Ταμείο 

και οι Αςφαλιςμζνοι του. 
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2. Εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ υγειονομικισ περίκαλψθσ για τουσ αςφαλιςμζνουσ 

του. 

3. Επαρκι ζλεγχο τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ νοςθλείασ και προςταςία από μθ 

ςυνδεδεμζνεσ με τθ νοςθλεία χρεϊςεισ ι χρεϊςεισ που κα υπερβαίνουν το 

ςυμφωνθμζνο τιμοκατάλογο.  

4. Διαφάνεια ςτθ μεκοδολογία με τθν οποία κα προκφπτει θ τελικι ςυμμετοχι 

αςφαλιςμζνου και θ απευκείασ επιβάρυνςθ του Ταμείου. 

5. Δυνατότθτα αμοιβαίασ απολογιςτικισ αξιολόγθςθσ του αποτελζςματοσ τθσ 

ςυνεργαςίασ τόςο από πλευράσ Ταμείου όςο και από πλευράσ Ιδιωτικϊν 

Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων με δυνατότθτα επανεξζταςθσ των όρων ςυνεργαςίασ 

μετά το πζρασ τθσ αρχικισ διάρκειασ ςφμβαςθσ.  
 

Τα ωσ άνω μποροφν να υλοποιθκοφν με διαφορετικζσ πικανζσ μεκόδουσ ςυνεργαςίασ, 

όπωσ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά): 

- Ρακζτα χρεϊςεων νοςθλείασ με ςυμφωνθμζνο κόςτοσ ανά διάγνωςθ. 

- Στακερό ςυμφωνθμζνο κόςτοσ ανά αςφαλιςμζνο (μζκοδοσ capitation) για 

οριςμζνθ χρονικι περίοδο, με ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 

παροχϊν και καλφψεων. 

- Εκπτϊςεισ επί του τιμοκαταλόγου ιδιωτϊν. 

 

Θα ςυνεκτιμθκοφν ιδιαίτερα πακζτα προςφορϊν και δωρεάν παροχϊν πρωτοβάκμιασ 

υγειονομικισ περίκαλψθσ, τα οποία κα οδθγιςουν ςε ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα που 

κα καλφπτει το ςφνολο των αναγκϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ των αςφαλιςμζνων του 

Ταμείου.  

 

Επιςθμαίνεται ότι κα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του 

προτεινόμενου πλαιςίου ςυνεργαςίασ θ παράκεςθ, εκ μζρουσ των ενδιαφερομζνων, 

αντιπροςωπευτικϊν παραδειγμάτων για τισ εξισ περιπτϊςεισ νοςθλειϊν ςε τρίκλινο 

δωμάτιο: 
 

1. Θυρεοειδεκτομι επί καρκίνου (Εξαιρετικά βαρεία επζμβαςθ για ςοβαρι πάκθςθ) 

2. Χολοκυςτεκτομι (Βαρεία επζμβαςθ για μθ ςοβαρι πάκθςθ) 

3. Βουβωνοκιλθ με πλζγμα (Μεγάλθ επζμβαςθ για μθ ςοβαρι πάκθςθ) 

4. Αγγειοπλαςτικι λόγω ςτεφανιαίασ νόςου (Μεγάλθ επζμβαςθ για ςοβαρι πάκθςθ) 

 
Από τα ωσ άνω παραδείγματα κα πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια το ςυνολικό κόςτοσ 

νοςθλείασ επιμεριςμζνο ςε: 
 

- Συμμετοχι Κφριου Φορζα 

- Συμμετοχι Αςφαλιςμζνου και 

- Συμμετοχι ΤEA-YΡOIK. 
 

Στρατθγικι του Ταμείου είναι θ διαςφάλιςθ μακροχρόνιασ ςυνεργαςίασ με τουσ 

αναδόχουσ. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί μεταξφ του ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚκαι των 

ανάδοχων Ιδιωτικϊν Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων αφορά χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο 

(2) ετϊν.  
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ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ: 

Βάςει του καταςτατικοφ του Ταμείου, που υπάρχει διακζςιμο και ςτθν ιςτοςελίδα 

www.teaypoik.gr, προβλζπεται ποςοςτιαία ςυμμετοχι του Ταμείου (από 50% ζωσ και 

100%) ςτισ δαπάνεσ νοςθλείασ δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ μετά τθν παρακράτθςθ 

εκπιπτόμενου ποςοφ 1.000 € ανά περίπτωςθ (πλθν εξαιρζςεων για ςυγκεκριμζνεσ ςοβαρζσ 

πακιςεισ), αναλόγωσ τθσ κζςθσ νοςθλείασ που κα επιλζξει ο αςφαλιςμζνοσ και αν κα 

νοςθλευτεί ςε ςυμβεβλθμζνθ ι μθ ςυμβεβλθμζνθ κλινικι. Σε καμία όμωσ περίπτωςθ, το 

ποςό ςυμμετοχισ του Ταμείου που κα προκφψει από τουσ ωσ άνω υπολογιςμοφσ, δεν 

μπορεί να ξεπερνάει το 100% τθσ αξίασ του κεςμοκετθμζνου ΚΕΝ (κλειςτοφ ενοποιθμζνου 

νοςθλίου) που κα αναγράφεται ςτο εξιτιριο.   
 

Το ωσ άνω πλάνο παροχϊν επιδζχεται βελτιϊςεων μζςω των προςφορϊν ςυνεργαςίασ 

που κα υποβλθκοφν, με γνϊμονα τθν ευνοϊκότερθ κάλυψθ των αςφαλιςμζνων με μείωςθ 

τθσ δικισ τουσ επιβάρυνςθσ και παράλλθλα τθ ςυγκράτθςθ του κόςτουσ ςυμμετοχισ του 

Ταμείου.    

 

ΑΦΑΛΙΜΕΝΟ ΠΛΗΘΤΜΟ: 

Η διαςπορά του αςφαλιςμζνου πλθκυςμοφ κα είναι ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, με 

ςαφϊσ υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ.   

Το Ταμείο εκτιμάται ότι κα ςυγκεντρϊςει κατά τθν περίοδο εγγραφϊν των μελϊν που 

κα ακολουκιςει κατϋ ελάχιςτον 3.000 κφρια μζλθ1και 4.500 εξαρτϊμενα ςε όλθ τθν 

επικράτεια. Κφρια και εξαρτϊμενα μζλθ δικαιοφνται τισ ίδιεσ παροχζσ βάςει του 

Καταςτατικοφ του ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ.   

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει να κατατεκεί ι να αποςταλεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι 

ι με υπθρεςία courier ςτα γραφεία του ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ που βρίςκονται επί τθσ οδοφ 

Ακαδθμίασ76, Ακινα, 3οσ όροφοσ, Τ.Κ. 10678, να είναι ςφραγιςμζνοσ και να φζρει 

υποχρεωτικά τθν παρακάτω ετικζτα:  
 

ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΗ ΡΟΣΦΟΑ -ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΥΜΑΤΟΣ – «ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΥΜΑΤΩΝΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΑΟΧΗΣ ΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΕΙΘΑΛΨΗΣ» - 

Υπόψθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ. 
 

Η προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν λήγει την 31/01/2017, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 

12:00. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθ λιξθ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ και ϊρασ 

υποβολισ δεν κα αποςφραγίηονται από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κα 

απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ. Οι διαγωνιηόμενοι δεςμεφονται από τθν προςφορά τουσ 

για χρονικό διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακϊν ημερϊν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ αυτισ. Ρροςφορζσ, που αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 

εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Στθν 

περίπτωςθ αποςτολισ τθσ προςφοράσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier, ο αποςτολζασ 

φζρει τθν ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ παραλαβισ τθσ, δεδομζνου ότι πρζπει να ζχει παραδοκεί 

μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα, και όχι απλϊσ να ζχει ταχυδρομθκεί μζχρι τότε. 
 

Ρροκειμζνου για κοινοπραξία/ςφμπραξθ Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων κα αναγράφονται τα 

ςτοιχεία (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο) όλων των εταιρειϊν - μελϊν τθσ 

κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ. Η προςφορά κακϊσ και τα ςχετικά ζγγραφα που κα υποβλθκοφν 

                                                           
1
Αυτόσ είναι ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ βάςει του νζου Καταςτατικοφ αρικμόσ κφριων μελϊν που 
πρζπει να εγγραφοφν ςτο ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ για τθν βιϊςιμθ επαναλειτουργία του Ταμείου. 

http://www.teaypoik.gr/
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κα φζρουν απαραίτθτα θμερομθνία και υπογραφι είτε του νομίμου εκπροςϊπου του 

ςυμμετζχοντα, είτε του ειδικά εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο εκπροςϊπου του 

ςυμμετζχοντα.   
 

Κάκε προςφορά, πρζπει να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από ςχζδιο ςφμβαςθσ 

ςυνεργαςίασ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςε οποιαδιποτε άλλθ 

γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ, ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

 

ANOIΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τισ προςφορζσ που ζχουν παραλθφκεί εμπρόθεςμα από το 

Ταμείο θα ανοιχτοφν ενϊπιον τησ ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν Μαρίασ Αδάμου του 

Δθμθτρίου και ςτο γραφείο τθσ (οδόσ Σόλωνοσ 68, Τ.Κ. 10680 Ακινα) ςτισ 31 Ιανουαρίου 

2017, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00, παρουςία του Ρροζδρου και των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ι εκπροςϊπων αυτοφ κακϊσ και κάκε ενδιαφερόμενου. 

       Θα ςυνταχκεί ςχετικι ζκκεςθ οποία κα αναφζρει ςυνοπτικά τισ κατατεκείςεσ 

προςφορζσ, απλά αντίγραφα των οποίων κα προςαρτϊνται ςε αυτι και κα υπογράφεται 

από τουσ παριςτάμενουσ εκπροςϊπουσ του ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ και τθ ςυμβολαιογράφο. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα μελετιςει τισ προςφορζσ και κα κρίνει ποιεσ από αυτζσ 

διαςφαλίηουν το υψθλότερο επίπεδο παροχϊν με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ δαπάνθσ 

για τον αςφαλιςμζνο αλλά και τθ ςυμμετοχι του Ταμείου. Κριτιριο επιλογισ κα 

αποτελζςουν οι προτάςεισ από τισ οποίεσ κα προκφπτει χαμθλότερο ςυνολικό κόςτοσ 

νοςθλείασ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των αμοιβϊν Ιατρϊν) και υψθλό ποςοςτό ζκπτωςθσ 

επί του τιμοκαταλόγου ιδιωτϊν.  
 

Σε περίπτωςθ προςφοράσ με ςτακερό ςυμφωνθμζνο κόςτοσ ανά αςφαλιςμζνο 

(μζκοδοσ capitation), κριτιρια επιλογισ κα είναι:  

- Το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ που κα επιβαρυνκεί το Ταμείο, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ 

του. 

- Η χρονικι περίοδοσ ιςχφοσ τθσ προτεινόμενθσ ςφμβαςθσ. 

- Το πλάνο παροχϊν και καλφψεων κακϊσ και οι περιοριςτικοί όροι. 

- Η διαςφάλιςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ ςε όλθ τθν επικράτεια 

κα αποτελζςει ςθμαντικό κριτιριο επιλογισ. 

Στθ ςυνζχεια κα κλθκοφν τα επιλεγμζνα Ιδιωτικά Νοςθλευτικά Ιδρφματα για τθν 

υπογραφι Σφμβαςθσ Συνεργαςίασ. Μετά τθν υπογραφι των Συμβάςεων το Ταμείο κα 

αναμορφϊςει τον Οδθγό Αςφαλιςμζνου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβάςεων 

Συνεργαςίασ με τα Ιδιωτικά Νοςθλευτικά Ιδρφματα που κα επιλεγοφν και κα ξεκινιςει τθ 

διαδικαςία ενθμζρωςθσ και εγγραφισ μελϊν που κα διαρκζςει δφο μινεσ κατϋανϊτατο, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο καταςτατικό του. 

Εφόςον ςυγκεντρωκεί ο αρικμόσ των 3.000 αιτιςεων εγγραφισ των κυρίωσ 

αςφαλιςμζνων, το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα εκτιμιςει τθν κατάςταςθ εγγραφϊν μαηί με 

όλα τα ποιοτικά και λοιπά χαρακτθριςτικά αυτϊν προκειμζνου να προβεί ςτθν λιψθ τθσ 

απόφαςθσ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Ταμείου και με τθν ταυτόχρονθ άρςθ τθσ εν ιςχφ 

από 1/1/2012 αναςτολισ των παροχϊν.  
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Για τυχόν διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν 

μζςω e-mail (teaypoik@gmail.com) και τθλεφϊνου (210-6400013/6979913735),κατά τισ 

ϊρεσ 09:00 – 14:00, ςτισ υπθρεςίεσ του Ταμείου οι οποίεσ και κα ανταποκρικοφν άμεςα 

ςτθν εξυπθρζτθςι τουσ. 

       

  

Για το Διοικητικό υμβοφλιο 

          O Πρόεδροσ Δ..  

                                                                                                                 
       Δρ. Νοφνησ Χρήςτοσ 


