
 

ΣΜΖΜΑ Α   
ΟΡΗΜΟΗ  

Οη θαησηέξσ νξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ πξφγξακκα (εθεμήο «ηο Πρόγραμμα») θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

κε ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην ΣΜΗΜΑ Α ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθηφο εάλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα θαζίζηαηαη απνιχησο 
ζαθέο, φηη «ε iMed» επηζπκνχζε θαη’ εμαίξεζε λα απνδψζεη δηαθνξεηηθή έλλνηα ζε θάπνηνλ απφ ηνπο θάησζη νξηζκνχο:    
 
iMed 
Η Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «IMED (ΑΪΜΔΝΣ) SERVICES ΤΝΣΟΝΗΣΔ ΑΦΑΛ. ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΦΑΛ. 
ΤΜΒΟΤΛΟΗ - ΓΗΑΥ. ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΑΔ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «iMed SERVICES», », ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα 

θαη επί ηεο Αδξηαλείνπ  αξ. 37, Αζήλα, κε Α.Φ.Μ. 800665952 ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Αζελψλ, ε νπνία εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο, θ. Μαηζψια Υξήζην.  
Αίηεζε: 
Σν έληππν κε ηίηιν «ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΝΓΡΟΜΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ», ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ πλδξνκεηή, ηνπ Καιππηνκέλνπ  θαη ησλ Πξνζηαηεπκέλσλ Μειψλ, δειαδή ηνπ/ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ, 
εθφζνλ ππάξρνπλ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πκβαιιφκελν πλδξνκεηή θαη κε επηζπλαπηφκελν ην Πξφγξακκα, απνηειεί έλα εληαίν 
θείκελν, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ν   Καιππηφκελνο θαη ηα ηπρφλ Πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 
ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Πξφγξακκα. 
σμβαλλόμενος σνδρομεηής : 
Θεσξείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ζπκβάιιεηαη κε ηελ εηαηξία ψζηε ν/ε Καιππηφκελνο (ε) θαη ην (ηα) 
εμαξηψκελν (α) κέινο (ε) λα δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο . Σα ζηνηρεία 
ηνπ πκβαιιφκελνπ πλδξνκεηή, αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Πξφγξακκα. 
Καλσπηόμενος  σνδρομεηής: 
Θεσξείηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη πκβαιιφκελνο πλδξνκεηήο θαη Καιππηφκελνο πλδξνκεηήο κπνξεί λα ηαπηίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ πκβαιιφκελνο θαη 
Καιππηφκελνο δηαθνξνπνηνχληαη,  νθείινπλ λα ζπλδένληαη κε ζπγγεληθή ζρέζε κέρξη Β΄ βαζκνχ,  είηε κέζσ επαγγεικαηηθήο ή 
άιιεο ζεζκηθήο ζρέζεο (πρ εξγνδφηεο - εξγαδφκελνο θιπ). 
Αηομικό Πρόγραμμα Τγείας : 
Θεσξείηαη ην πξφγξακκα Τγείαο ηεο iMed πνπ θαιχπηεη έλα κφλν κεκνλσκέλν θπζηθφ πξφζσπν, ηνλ Καιππηφκελν. 
Οικογενειακό Πρόγραμμα Τγείας ηες iMed 
Θεσξείηαη ην πξφγξακκα Τγείαο ηεο iMed πνπ θαιχπηεη, πέξαλ ηνπ Καιππηφκελνπ, θαη ηνπιάρηζηνλ έλα επηπιένλ κέινο ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπ, σο Πξνζηαηεπφκελν.    
Γίκησο σνεργαηών Τγείας: 
Θεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ δηθηχσλ ηαηξψλ, νδνληηάηξσλ, θπζηνζεξαπεπηψλ, δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, 
νθζαικηαηξείσλ θαη λνζνθνκείσλ, κε βάζε ηηο παξνρέο ηνπ εθάζηνηε επηκέξνπο πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην 
ζρεηηθφ Παξάξηεκα. 
Κάρηα σνδρομεηή: 
Θεσξείηαη ε εηδηθή θάξηα, κε ηελ νπνία εθνδηάδεη ε iMed ηνλ Καιππηφκελν πλδξνκεηή. Η επίδεημε ηεο Κάξηαο iMed θαη ηεο 
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ Καιππηφκελν πλδξνκεηή θαη ζηα Πξνζηαηεπφκελα Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, 
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξνρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγείαο . 
Κφδικός σνδρομεηή: 
Θεσξείηαη ν κνλαδηθφο θσδηθφο αξηζκφο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Κάξηα πλδξνκεηή.  
Ηαηρική κάλσυε:  
Θεσξείηαη θάζε ππεξεζία πγείαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα ζπκβεβιεκέλα δίθηπα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Τγείαο, δειαδή εληφο ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ην/ηα 
Παξάξηεκα/Παξαξηήκαηα.  
 
Προζηαηεσόμενο Μέλος: 
Θεσξείηαη ν/ε ζχδπγνο θαη ην ηέθλν ή ηα ηέθλα ηνπ Καιππηφκελνπ πλδξνκεηή εθφζνλ έρνπλ δεισζεί ζηελ Αίηεζε πκκεηνρήο 
θαη θαιχπηνληαη κέζσ ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σα ηέθλα θαιχπηνληαη κέζσ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέρξη ηελ 
ειηθία ησλ 18 εηψλ,  ή κέρξη ησλ 25 εηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ζπνπδάδνπλ, εθφζνλ έρνπλ δεισζεί ζηελ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΤΝΓΡΟΜΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη θαη νη δχν γνλείο 
είλαη πλδξνκεηέο. 
ύδσγος:  
Θεσξείηαη ν/ε ζχδπγνο ηνπ Καιππηφκελνπ πλδξνκεηή πνπ επηζπκεί λα εληαρζεί ζην  Πξφγξακκα Τγείαο, θαηαβάιινληαο 
πλδξνκή ηζφπνζε κε εθείλε ηνπ πλδξνκεηή. 
Ποζοζηό σμμεηοτής: 
Θεσξείηαη ην πνζνζηφ, επί ησλ ηηκψλ ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο, κε ην νπνίν ν Καιππηφκελνο 
πλδξνκεηήο θαη ηα ηπρφλ Πξνζηαηεπφκελα Μέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζπκκεηέρνπλ ζην θφζηνο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο πγείαο, 
(βι. ζρεηηθφ Παξάξηεκα). 
σμμεηοτή: 
Θεσξείηαη ην πνζφ ζε (€), πνπ ζα θαηαβάιιεη ν Καιππηφκελνο πλδξνκεηήο, ή ηα Πξνζηαηεπφκελα Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, 
γηα ηελ εθάζηνηε ππεξεζία πγείαο (βι. ζρεηηθφ Παξάξηεκα). 
σνδρομή: 
Θεσξείηαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ (ζε €), πνπ εηζπξάηηεη ε iMed εθάπαμ εηεζίσο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α., 
πξνθεηκέλνπ ν Καιππηφκελνο πλδξνκεηήο είηε ηα Πξνζηαηεπφκελα Μέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε iMed.  
Call Center: 
Θεσξείηαη ην πληνληζηηθφ Σειεθσληθφ Κέληξν, ν αξηζκφο θιίζεσο ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα, ην νπνίν ζα 
θαιεί ν Καιππηφκελνο πλδξνκεηήο είηε ηα Πξνζηαηεπφκελα Μέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πξηλ απφ θάζε επίζθεςή ηνπο ζηνπο 
θνξείο ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο. 
 

ΣΜΖΜΑ Β 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΣΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ  

ΟΡΟ 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
 



 
H iMed, αλαιακβάλεη έλαληη ηεο πλδξνκήο, λα παξέρεη ζηνλ Καιππηφκελν πλδξνκεηή θαη ζηα ηπρφλ Πξνζηαηεπφκελα Μέιε, 
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα ππεξεζίεο πγείαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη΄ απνθιεηζηηθφηεηα ζην 
Γίθηπν πλεξγαηψλ Τγείαο, δειαδή ζηα ζπκβεβιεκέλα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη λνζνθνκεία φπσο θαη ηδηψηεο ηαηξνχο, 
νδνληηάηξνπο θαη θπζηνζεξαπεπηέο, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έλαληη ηεο σο άλσ νξηδφκελεο 
ζπλδξνκήο. 

ΟΡΟ 2. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΤΝΓΡΟΜΖΣΖ 

2.1.Ο Καιππηφκελνο πλδξνκεηήο,  έρεη δηθαίσκα λα εληάμεη  θαη ηνλ/ηελ  ζχδπγν κε ηζφπνζε εηήζηα ζπλδξνκή, φπσο θαη ηα 
ηέθλα ηνπ, ειηθίαο έσο 18 εηψλ ή αληίζηνηρα ησλ 25 εηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ζπνπδάδνπλ, κε κεησκέλε ζπλδξνκή. ε 
πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, εθφζνλ έλαο πλδξνκεηήο ην δειψζεη εγγξάθσο, έλα ηέθλν ηνπ πλδξνκεηή ζα έρεη 
δηθαίσκα λα εληαρζεί ζην Οηθνγελεηαθφ Πξφγξακκα Τγείαο έλαληη ηζφπνζεο πλδξνκήο κε απηή ηνπ πλδξνκεηή, ελψ θάζε 
επφκελν ηέθλν ηνπ Καιππηφκελνπ πλδξνκεηή, ζα εληάζζεηαη κε κεησκέλε πλδξνκή. 

ΟΡΟ 3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖΣΖ / ΤΕΤΓΟΤ / ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔΛΟΤ 
3.1. Ο πλδξνκεηήο, πνπ επηζπκεί λα εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Τγείαο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνγξάςεη ηελ Αίηεζε, 

δηαθνξεηηθά ε iMed δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ ππαγσγή ηνπ ζην Πξφγξακκα Τγείαο .     
3.2. Πξηλ απφ θάζε επίζθεςή ηνπ ζηνπο θνξείο ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο, ν Καιππηφκελνο πλδξνκεηήο είηε ηα 

Πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ,  πξέπεη ππνρξεσηηθά λα επηθνηλσλνχλ κε ην Call Center, λα δειψλνπλ ηνλ 
Κσδηθφ πλδξνκεηή, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα επηθνηλσλνχλ νη ίδηνη κε ηνπο θνξείο ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο, 
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςήο ηνπο.  

3.3. Καηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο, ν Καιππηφκελνο πλδξνκεηήο, θαη ηα  
Πξνζηαηεπφκελα Μέιε, είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηδεηθλχνπλ  ηελ Κάξηα πλδξνκήο ηεο iMed καδί κε ηελ αζηπλνκηθή ηνπο  
ηαπηφηεηα. Σν Call Center, ή  ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο, έρνπλ δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζε πξφζσπα ηα νπνία δελ απνδεηθλχνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
Καιππηφκελνπ πλδξνκεηή, ή ηνπ Πξνζηαηεπφκελνπ Μέινπο, ψζηε λα ππάξρεη ηαπηνπξνζσπία.    

3.4. Μεηά ηην πραγμαηοποίηζη οποιαζδήποηε Ιαηρικής σπηρεζίας ζηο Δίκησο Σσνεργαηών Υγείας, ο Καλσπηόμενος 
Σσνδρομηηής ή ηα  Προζηαηεσόμενα  Μέλη, θα καηαβάλλοσν ηην προβλεπόμενη ζσμμεηοτή ηοσς για κάθε Ιαηρική 
κάλσυη ζύμθφνα με ηο ζτεηικό Παράρηημα. 
Η πκκεηνρή ηνπ Καιππηφκελνπ πλδξνκεηή είηε ηνπ Πξνζηαηεπκέλνπ Μέινπο, ζα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηα κέιε ηνπ 
Γηθηχνπ πλεξγαηψλ Τγείαο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε Τπεξεζία, θαη ζα εθδίδεηαη αληίζηνηρν λφκηκν παξαζηαηηθφ. 

3.5. Ο Καιππηφκελνο πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη εγγξάθσο ηελ iMed ζε πεξίπησζε θινπήο ή 
απψιεηαο ηεο Κάξηαο πλδξνκεηή, ψζηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία έθδνζεο λέαο Κάξηαο πλδξνκεηή. 

ΟΡΟ 4. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ iMed 
4.1. Η iMed ππνρξενχηαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα παξέρεη ζηνλ πλδξνκεηή ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Όξν 1 

ηνπ Σκήκαηνο Β ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη λα δηαηεξεί ζηε δηάζεζή ηνπ, επαξθέο Γίθηπν πλεξγαηψλ Τγείαο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ Τπεξεζηψλ. 

4.2. H iMed, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Αίηεζεο θαη ηελ εμφθιεζε ηεο πλδξνκήο, ππνρξενχηαη λα 
παξαδψζεη ζηνλ Καιππηφκελν πλδξνκεηή θαη ζηα ηπρφλ Πξνζηαηεπφκελα Μέιε, ηελ “Κάξηα πλδξνκεηή. 

4.3   Η iMed ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 «Πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ» αλαθνξηθά κε    
           ην αξρείν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πλδξνκεηψλ θαη ησλ Πξνζηαηεπκέλσλ Μειψλ ηνπο, ην νπνίν ηεξεί ζηα      
          πιαίζηα άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ πεξηέρεη επαίζζεηα  
          πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη δελ δηαβηβάδεηαη ζε ηξίηα κε ζπλεξγαδφκελα κε ηελ iMed πξφζσπα. 
  
ΟΡΟ 5. ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ  

Η ηζρχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγείαο, αξρίδεη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφδεημεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ απφ ηελ iMed πεξί εμφθιεζεο ηεο πλδξνκήο θαη έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο. 
 

ΟΡΟ 6. ΛΖΞΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ 
6.1. Σν Πξφγξακκα Τγείαο, ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έλαξμή ηνπ. Η παξνχζα ζχκβαζε είλαη εηεζίσο 

αλαλενχκελε. 
6.2. Ο πκβαιιφκελνο πλδξνκεηήο, κπνξεί λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε ην Πξφγξακκα κε πξνεγνχκελε έγγξαθε 

εηδνπνίεζε δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ρσξίο λα δηαηεξεί θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα γηα επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο 
πλδξνκήο, ε νπνία ζα θαηαπίπηεη σο πνηληθή ξήηξα ππέξ ηεο iMed. 

 
ΟΡΟ 7. ΡΖΣΡΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΔΤΘΤΝΖ iMed 
Η iMed είλαη ππεχζπλε έλαληη ηνπ πλδξνκεηή κφλν γηα ηα νξηδφκελα ζηνλ φξν 1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππφ ηνλ ηίηιν 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ θαη δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Γίθηπν πλεξγαηψλ 
Τγείαο. 
 
ΟΡΟ 8. ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ - ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ 
Σν Πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ε επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθχπηεη απφ ηελ εξκελεία ή/θαη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο ζηελ Διιάδα. 
 
ΟΡΟ 9. ΟΤΗΩΓΔΗ ΟΡΟΗ  
Όινη νη φξνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη νπζηψδεηο θαη ε αθπξφηεηα ελφο φξνπ δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. Σν Πξφγξακκα καδί κε ηελ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΝΓΡΟΜΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, απνηεινχλ εληαίν 
θείκελν.  

 
 

Για την iMed Services A.E. 
Γεννάδη Αγγελική 

Αντιπρόεδρος 
 


