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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό Νο 42/2016 για την ασφάλιση του 

προσωπικού. 

Σχετικά: Το από 17/1/2017 έγγραφο της GENERALI  HELLAS 

                Το από 18/1/2017 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

                Το από 25/1/2017 έγγραφο της METLIFE 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έγγραφα και συνοψίζοντας τα ερωτήματα που έχουν 

τεθεί και από τις τρεις εταιρείες, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Τα τελευταία χρόνια η ΕΥΑΘ ΑΕ εξασφαλίζει πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης για το 

προσωπικό της και έως το 2016  συμμετείχε σε αυτό μέρος των εργαζομένων, σε ένα ενιαίο 

πρόγραμμα, στο οποίο, προαιρετικά και ανάλογα με την επιπλέον επιβάρυνση, μπορούσαν 

να ασφαλίσουν και προστατευόμενα μέλη. Ενδεικτικά, στο τελευταίο συμβόλαιο συμμετείχαν 

137 εργαζόμενοι και 62 προστατευόμενα μέλη. 

Το σύνολο του προσωπικού, όπως αναγράφεται και στην διακήρυξη, είναι 220 άτομα. 

Από αυτά, 149 είναι άνδρες και 71 γυναίκες και ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων, 

είναι τα 50 έτη. 

Ο προϋπολογισμός των 100.000,00 € ετησίως, περιλαμβάνει τόσο το βασικό όσο και 

το προαιρετικό πρόγραμμα. 

Στο προαιρετικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, θα 

συμμετέχουν όσοι από τους 220 υπαλλήλους, το επιλέξουν. 

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης σημαίνει το δικαίωμα της εταιρείας (και όχι την 

υποχρέωση) να παρατείνει το συμβόλαιο για ένα επιπλέον έτος, μετά τη λήξη του. 

Ως απολογιστική πληρωμή, εννοούμε την πληρωμή τιμολογίου για παρασχεθείσες 

υπηρεσίες, η δε καταβολή γίνεται εξ’ ολοκλήρου από την ΕΥΑΘ ΑΕ και η συμμετοχή των 

εργαζομένων στο ασφάλιστρο για το προαιρετικό πρόγραμμα ή για τα πρόσθετα 

ασφαλιζόμενα μέλη δεν επηρεάζει τη σχετική διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου. 

Τέλος, ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία για τις αποζημιώσεις 

που καταβλήθηκαν τα τελευταία έτη από τους προηγούμενους παρόχους.  

 

 
 Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 
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