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ΤΜΒΑΗ ΕΝΣΑΞΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19 
 

 

το Ηράκλειο Κρήτησ την ………………….……………. τα ςυμβαλλόμενα μζρη :  

Α) Σο ιδιωτικό πολυϊατρείο/ ιδιωτικό διαγνωςτικό εργαςτήριο ή ιδιωτική κλινική 

που εδρεφει ……………………………... και εκπροςωπείται νόμιμα………..………………, ςτο 

οποίο ζχει χορηγηθεί η υπ’ αρ. νόμιμη βεβαίωςη λειτουργίασ/ υπ’ αρ. άδεια 

ίδρυςησ και λειτουργίασ και η υπ’ αρ. βεβαίωςη καλήσ λειτουργίασ 

Β) Σο Τπουργείο Τγείασ εδρεφον ςτην Αθήνα και επί τησ οδοφ Αριςτοτζλουσ αρ. 

17, ωσ νομίμωσ εκπροςωπείται για την υπογραφή του παρόντοσ από την 7η 

Τγειονομική Περιφζρεια, η οποία εδρεφει ςτο Ηράκλειο Κρήτησ, 3οχλμ Ε.Ο. 

Ηρακλείου – Μοιρών, Εςταυρωμζνο και εκπροςωπείται νομίμωσ από την 

Διοικήτρια τησ, κα. Ελζνη Μπορμπουδάκη του Γεωργίου 

 

 

Προοίμιο 

το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Εκνικοφ Προγράμματοσ Εμβολιαςμϊν κατά του 

κορωνοϊοφCOVID-19 προβλζπεται θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εμβολιαςμϊν 

ςτθν αδειοδοτθμζνθ νόμιμθ εγκατάςταςι τουσ ι κατ’ οίκον ςε όςουσ αδυνατοφν 

λόγω κινθτικισ αδυναμίασ να μεταβοφν ςε εμβολιαςτικό κζντρο και από ιδιωτικά 

πολυϊατρεία του ΠΔ 84/2001 (Α 70), ιδιωτικά διαγνωςτικά εργαςτιρια και οι 

ιδιωτικζσ κλινικζσ, μζςω του ιατρονοςθλευτικοφ τουσ προςωπικοφ. Σα ιδιωτικά 

πολυϊατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωςτικά εργαςτιρια και οι ιδιωτικζσ κλινικζσ που 

ςυμφωνοφν να ενταχκοφν ςτο δίκτυο του εκνικοφ προγράμματοσ πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ νόμιμθσ λειτουργίασ που κατά περίπτωςθ προβλζπονται τόςο κατά 

τθ ςφναψθ όςο και κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Επίςθσ, 

διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό και το ςφνολο τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ που 

απαιτείται για τθν ζνταξι τουσ ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμοφ κατά του 

κορωνοϊοφ COVID-19. 

Ήδθ με τθν παροφςα ςφμβαςθ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ιτοι ο ιδιωτικόσ φορζασ 

κατά τα ανωτζρω (εφεξισ ςυμβαλλόμενοσ Α) και το Τπουργείο Τγείασ (εφεξισ 

ςυμβαλλόμενοσ Β) ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν, όπωσ ο μεν ςυμβαλλόμενοσ 

Α ενταχκεί ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν κατά του κορωνοϊου COVID-19, για 

όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προσ τον ςκοπό τθσ 
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διενζργειασ εμβολιαςμϊν ςτθν αδειοδοτθμζνθ νόμιμθ εγκατάςταςι τουσ ι κατ’ 

οίκον ςτουσ πολίτεσ μζςω του ιατρονοςθλευτικοφ του προςωπικοφ.  

Οι επιμζρουσ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των ςυμβαλλόμενων μερϊν για τθ 

διενζργεια εμβολιαςμϊν κατ’ οίκον κατά του COVID-19 ζναντι τθσ προβλεπόμενθσ 

νόμιμθσ αποηθμίωςθσ, ςυνομολογοφνται ωσ ακολοφκωσ:   

 

 

Άρθρο 1.Γενικοί όροι ζνταξησ ιδιωτικών φορζων ςτο δίκτυο διενζργειασ 

Εμβολιαςμών του Εθνικοφ Προγράμματοσ Εμβολιαςμοφ κατά του 

κορωνοϊοφCOVID-19 

1. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α αποδζχεται να ενταχκεί ωσ φορζασ υλοποίθςθσ του 

Εκνικοφ Προγράμματοσ Εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 και να 

διενεργεί εμβολιαςμοφσ ςτθν αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςι του ςε φυςικά 

πρόςωπα ι και ςε κατ’ οίκον ςτουσ δικαιοφχουσ, όπωσ ζχουν κακοριςκεί, με 

εμβόλια που ζχουν ενταχκεί ςε αυτό, κάνοντασ χριςθ όλων των 

απαραίτθτων κατά περίπτωςθ υλικϊν και τθρουμζνων των κανόνων υγιεινισ 

και αςφάλειασ, των κανόνων τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ και δεοντολογίασ, των 

ςχετικϊν εγκυκλίων και οδθγιϊν, και των ςχετικϊν κείμενων διατάξεων.  

2.  Ο ςυμβαλλόμενοσ Α υποχρεοφται να μεριμνά ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ 

διενζργεια των εμβολιαςμϊν που αναλαμβάνει κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ λειτουργία του εμβολιαςτικοφ 

προγράμματοσ κατά του κορωνοϊοφ COVID-19. Να διακζτει τθν αναγκαία 

υλικοτεχνικι υποδομι και επαρκζσ ιατρονοςθλευτικό προςωπικό. Προσ 

τοφτο ςυντάςςει και υποβάλλει ςτον ςυμβαλλόμενο Β υπεφκυνθ διλωςθ με 

το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του που διακζτει βεβαίωςθ άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ ςε ιςχφ(ι/και αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν μζχρι τθν ζκδοςθ 

τθσ άδειασ), το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να ζχει πλιρωσ εμβολιαςτεί κατά 

του κορωνοϊοφ COVID-19 και δθλϊνει διακεςιμότθτα να αναλάβει τθ 

διενζργεια των εμβολιαςμϊν ςτθν αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςι του ι και 

κατ’ οίκον κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο πλαίςιο και ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ. H εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ αποτελεί αναπόςπαςτο 

ςτοιχείο τθσ παροφςασ. ε περίπτωςθ μεταβολισ του προςωπικοφ που 

δθλϊνει διακεςιμότθτα ι αναςτολισ ι ανάκλθςθσ τθσ βεβαίωςθσ άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ αυτοφ, ο ςυμβαλλόμενοσ Α υποχρεοφται να υποβάλει 

ςυμπλθρωματικι όμοια υπεφκυνθ διλωςθ. ε περίπτωςθ που από τον 

ςυμβαλλόμενο Α προςλαμβάνεται ιατρονοςθλευτικό προςωπικό για τθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, λαμβάνεται μζριμνα για τον κατά προτεραιότθτα 

εμβολιαςμό του. 
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3. Ιδίωσ, ο ςυμβαλλόμενοσ Α προμθκεφεται εγκαίρωσ με μζριμνα του 

ελλθνικοφ δθμοςίου και παραλαμβάνει από τισ δομζσ κρατικισ διάκεςθσ 

αυτϊν επαρκι ποςότθτα ενταγμζνων ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμοφ 

κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 εμβολίων για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ 

και μεριμνά για τθ αςφαλι φφλαξι τουσ, τθρϊντασ τθ διαδικαςία που 

εκάςτοτε προβλζπεται.  

4. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α και κάκε προςωπικό που απαςχολεί τθρεί πλιρωσ τθν 

υποχρζωςθ εχεμφκειασ, όπωσ αυτι απορρζει από τον Κϊδικα Ιατρικισ 

Δεοντολογίασ, κακϊσ και κάκε υποχρζωςθ απορρζουςα από τθν κείμενθ 

νομοκεςία για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων.  

5. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α ςυμμορφϊνεται με τα εκάςτοτε προβλεπόμενα ςχετικά 

με τον προγραμματιςμό και τθ διενζργεια του εμβολιαςμοφ ςτθν 

αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςι του ι και κατ’ οίκον φυςικϊν προςϊπων από 

τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ που εντάςςονται ςτο Εκνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν εγγραφι του ςτο Εκνικό 

Μθτρϊο Εμβολιαςμϊν κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν ςχετικι 

πιςτοποίθςι του ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα και τθν εγγραφι του ςτο Εκνικό 

Μθτρϊο Εμβολιαςμϊν κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθ ςυμμετοχι του 

ςτο πρόγραμμα υλοποίθςθσ εμβολιαςμϊν μζςω του θλεκτρονικοφ 

ςυςτιματοσ. 

6. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α μεριμνά για τθν υλικοτεχνικι και γραμματειακι 

υποςτιριξθ του ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ του που δθλϊνει 

διακεςιμότθτα να διενεργιςει εμβολιαςμοφσ ςτθν αδειοδοτθμζνθ 

εγκατάςταςι του ι και κατ’ οίκον φυςικϊν προςϊπων κατά του κορωνοϊοφ 

COVID-19, προκειμζνου να ανταποκρικεί ιδίωσ ςτισ διαδικαςτικισ φφςεωσ 

υποχρεϊςεισ του, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ.   

7. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α υποχρεοφται, όπωσ υπόκειται ςε ελζγχουσ από τουσ 

αρμόδιουσ προσ τοφτο φορείσ, ιδίωσ από τθν Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ ςε 

ςχζςθ με τθν τιρθςθ του νόμου και των ενδεδειγμζνων διαδικαςιϊν για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ, κακϊσ και των κανόνων ορκισ διενζργειασ των 

εμβολιαςμϊν κατά του COVID-19.  

 

Άρθρο 2 Οικονομικοί όροι ζνταξησ ιδιωτικών φορζων ςτο δίκτυο διενζργειασ 

Εμβολιαςμών του Εθνικοφ Προγράμματοσ Εμβολιαςμοφ κατά του 

κορωνοϊοφCOVID-19  

1. Ωσ αποηθμίωςθ του ςυμβαλλόμενου Α καταβάλλεται για κάκε 

διενεργοφμενο ςτθν αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςι του ςτο πλαίςιο τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ το οριηόμενο ςφμφωνα με τον νόμο ποςό των 

είκοςι (20) ΕΤΡΩ, ενϊ για κάκε διενεργοφμενο κατ’ οίκον εμβολιαςμό ςτο 
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πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ το οριηόμενο ςφμφωνα με τον νόμο 

ποςό των πενιντα (50) ΕΤΡΩ. τα ποςά αυτά ςυμπεριλαμβάνεται και θ 

δαπάνθ αναλωςίμων. Η αποηθμίωςθ κα καταβάλλεται από τον ΕΟΠΤΤ μετά 

από ζκτακτθ οικονομικι επιχοριγθςθ από τον προχπολογιςμό του Β 

ςυμβαλλομζνου. 

2. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α δθλϊνει ότι αποδζχεται τθν αποηθμίωςι του με το 

ανωτζρω ποςό και για τθν είςπραξι του ακολουκεί τθ διαδικαςία και 

υποβάλλει τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. 

3. O ςυμβαλλόμενοσ Β αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει τθν 

προβλεπόμενθ αποηθμίωςθ εντόσ διμινου από τθν υποβολι των 

προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν.  

 

Άρθρο 3Τποχρεώςεισ ιατρονοςηλευτικοφ προςωπικοφ λόγω ζνταξησ ιδιωτικοφ 

φορζα ςτο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμοφ κατά του COVID-19 

1. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α ωσ νομικό πρόςωπο και υπό τθν ιδιότθτά του ωσ 

προςτιςασ του ιατρονοςθλευτικοφ του προςωπικοφ δθλϊνει τθν πρόκεςι 

του για τθν ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα υλοποίθςθσ εμβολιαςμϊν κατά 

του κορωνοϊοφ COVID-19 μζςω θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ, αποδζχεται τθν 

αναφερόμενθ διαδικαςία και οφείλει να ςυμμορφωκεί με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ. Επίςθσ, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να λάβει αναλυτικι 

ενθμζρωςθ και να ςυμμετζχει ςε ταχφρρυκμθ εκπαίδευςθ αναφορικά με 

τουσ αςφαλείσ τρόπουσ φφλαξθσ, διάκεςθσ εμβολίων, τθ διενζργεια του 

εμβολιαςμοφ και κάκε άλλο ςχετικό ηιτθμα τθρϊντασ τθν ιατρικι 

δεοντολογία και τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ του. 

2. Κατά τθ διενζργεια των εμβολιαςμϊν κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτθν 

εγκατάςταςι του ι κατ’ οίκον το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του άρκρου 

1 παρ. 2 τθσ παροφςασ επιβεβαιϊνει τθν ταυτότθτα του φυςικοφ προςϊπου 

και τισ προχποκζςεισ που ζχουν τεκεί είτε για τθν διαδικαςία προκράτθςθσ 

ραντεβοφ, είτε αυτζσ που το κακιςτοφν δικαιοφμενο κατ’ οίκον 

εμβολιαςμοφ. Ο ιατρόσ ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία για τθ 

λιψθ του ιατρικοφ ιςτορικοφ, τθν βεβαίωςθ τθσ πλθρϊςεωσ των 

προχποκζςεων του δικαιουμζνου πολίτθ για τον εμβολιαςμό ςτθν 

εγκατάςταςθ ι κατ’ οίκον εμβολιαςμό, τθν καταχϊρθςθ των αναγκαίων 

ςτοιχείων των εμβολιαςκζντων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα και τθν 

ενθμζρωςθ του Εκνικοφ Μθτρϊου Εμβολιαςμϊν κατά του κορωνοϊοφ 

COVID-19.  

3. Σο ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του άρκρου 1 παρ. 2 τθσ παροφςασ 

υποχρεοφται να διενεργεί τουσ εμβολιαςμοφσ ςτθν αδειοδοτθμζνθ 

εγκατάςταςι του κατά του κορωνοϊοφ COVID-19, ακολουκϊντασ το 
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πρόγραμμα των δθλωμζνων ραντεβοφ προσ εμβολιαςμό και ςε χϊρο που 

ζχει οριςτεί και διαμορφωκεί προσ τοφτο εντόσ τθσ κτιριακισ υποδομισ του 

ςυμβαλλόμενου Α.    

4. Σο ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του 1 παρ. 2 τθσ παροφςασ υποχρεοφται 

κατά τθ διενζργεια των εμβολιαςμϊν κατά του κορωνοϊου COVID-19 να 

ακολουκεί τθν ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ που ζλαβε, επιδεικνφει τθν 

προςικουςα επιμζλεια και τθρεί τουσ ενδεδειγμζνουσ ιατρικοφσ κανόνεσ 

αςφαλοφσ φφλαξθσ και διενζργειασ του εμβολίου, όπωσ αυτοί αναλυτικά και 

περιοριςτικά περιγράφονται ςτο αναλυτικό εγχειρίδιο Εμβολιαςμοφ κατά 

του κορωνοϊοφ COVID-19 τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν.  

5. Σο ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του άρκρου 1 παρ. 2 τθσ παροφςασ 

υποχρεοφται να απζχει από τθ διενζργεια εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ 

COVID-19 ςε φυςικά πρόςωπα που δεν περιλαμβάνονται ςτο ςφςτθμα 

προκράτθςθσ, όταν πρόκειται για διενζργεια εμβολιαςμοφ ςτθν 

εγκατάςταςι του, είτε δεν πλθροφν τα χαρακτθριςτικά που τίκενται για τουσ 

δικαιοφμενουσ πολίτεσ για κατ’ οίκον εμβολιαςμό, δεν υπογράφουν το 

ζντυπο τθσ ιατρικισ εντολισ ι δεν δίδουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

ιατρικό ιςτορικό τουσ ι ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ κεωρθκεί ιατρικϊσ 

ενδεδειγμζνο. 

 

Άρθρο 4 Απαγορεφςεισ και ευθφνη ιδιωτικοφ φορζα και ιατρονοςηλευτικοφ 

προςωπικοφ  

1. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α και το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του άρκρου 1 παρ. 

2 τθσ παροφςασ δεν ηθτοφν ι ειςπράττουν ι αποδζχονται οποιοδιποτε 

επιπλζον τθσ προκακοριςμζνθσ αποηθμίωςθσ ποςό ι οποιαδιποτε αμοιβι ι 

αντάλλαγμα ι αντιπαροχι παντόσ είδουσ από τα εμβολιαηόμενα φυςικά 

πρόςωπα ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. Η ίδια υποχρζωςθ ιςχφει 

και για το ςφνολο του διοικθτικοφ προςωπικοφ που  ςυμμετζχει ςτθν 

διαδικαςία του εμβολιαςμοφ που διενεργείται από φορείσ υπό Α κατά τθν 

υλοποίθςθ τθσ παροφςασ.  

2. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α και το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του άρκρου 1 παρ. 

2 τθσ παροφςασ δεν διακζτουν για άλλουσ ςκοποφσ εμβόλια κατά του 

κορωνοϊοφ COVID-19 που ζχουν παραλθφκεί για τθν εκπλιρωςθ των όρων 

τθσ παροφςασ, δεν κάνουν χριςθ άλλου εμβολίου κατά του κορωνοϊοφ 

COVID-19, πζραν αυτϊν που κα του παραδοκοφν για τθ εκπλιρωςθ τθσ 

παροφςασ, οφτε εμβολίων που δεν ζχουν ενταχκεί ςτο Εκνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ COVID-19, δεν απομακρφνουν ποςότθτεσ 

εμβολίων που προορίηονται για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ και δεν 

διενεργοφν εμβολιαςμοφσ εκτόσ των εγκαταςτάςεων του ςυμβαλλόμενου Α 

ι κατά παρζκκλιςθ των προγραμματιςμζνων ραντεβοφ ι ςε φυςικά 
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πρόςωπα που δεν δφνανται να χαρακτθριςκοφν ωσ δικαιοφχοι κατ’ οίκον 

εμβολιαςμοφ ι για ςκοποφσ άλλουσ από τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 

τθσ παροφςθσ. 

3. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α και το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του άρκρου 1 παρ. 

2 τθσ παροφςασ ευκφνονται ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ για τθν 

τιρθςθ των κανόνων ορκισ παραλαβισ, διάκεςθσ και φφλαξθσ των 

εμβολίων κατά του κορωνοϊοφ COVID-19, κακϊσ και διενζργειασ των 

εμβολιαςμϊν, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ επιμζλειασ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ 

και το διατικζμενο αναλυτικό εγχειρίδιο εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ 

COVID-19 τθσ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν.  

4. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α και το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του άρκρου 1 παρ. 

2 τθσ παροφςασ δεν φζρoυν ευκφνθ για  τθν πρόκλθςθ τυχόν γνωςτϊν ι 

άγνωςτων παρενεργειϊν από τθ διενζργεια του εμβολίου κορωνοϊοφ COVID-

19 ςτα φυςικά πρόςωπα που εμβολιάηουν ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ 

παροφςασ, τθροφν δε απαρζγκλιτα τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 

υφιςτάμενθ νομοκεςία περί φαρμακοεπαγρφπνθςθσ.  

5. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α και το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του άρκρου 1 παρ. 

2 τθσ παροφςασ ενεργοφν ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων που 

αναλαμβάνουν για τθν υλοποίθςθ του εκνικοφ προγράμματοσ εμβολιαςμοφ 

κατά του κορωνοϊου COVID-19 ωσ όργανα του Δθμοςίου, το οποίο είναι 

υπεφκυνο για τυχόν αςτικζσ αξιϊςεισ από τθν εμφάνιςθ παρενεργειϊν ςε 

εμβολιαςκζντεσ ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία και ιδίωσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 2 και 4 

του . Σο ελλθνικό Δθμόςιο ευκφνεται και κατά το ςυνδυαςμό των 

διατάξεων 105, 106ΕιςνΑΚ και 914 και 932 ΑΚ για κάκε πλθμμζλεια κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων των ιδιωτικϊν  φορζων υπό Α κατά τθ διενζργεια 

των εμβολιαςμϊν κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ.  

Άρθρο 5. Καταγγελία τησ φμβαςησ και προμήνυςη λφςησ τησ ςφμβαςησ   

1. Παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παρζχει το δικαίωμα ςτον 

ςυμβαλλόμενο Β να διακόψει ι να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

2. Ο ςυμβαλλόμενοσ Α δφναται να απενταχκεί από το ςφςτθμα διενζργειασ 

εμβολιαςμϊν κατά του COVID-19, είτε ςε περίπτωςθ καταγγελίασ περί 

μθ τιρθςθσ των κανόνων του εμβολιαςμοφ και τθσ μθ τιρθςθσ των όρων 

τθσ παροφςασ, είτε μετά από προμινυςθ καταγγελίασ του με ιςχφ 

απζνταξισ του 30 θμζρεσ μετά, υπό τον όρο τθσ διενζργειασ όλων των 

εμβολιαςμϊν που ζχουν ιδθ προγραμματιςτεί. 
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‘Άρθρο 6  Ιςχφσ φμβαςησ 

1. Η παροφςα ςφμβαςθ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και 

λιγει 30.09.2021.  

2. Η παροφςα ςφμβαςθ δφναται να παρατακεί με τουσ ίδιουσ όρουσ από τθ 

λιξθ τθσ, για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφει ι παρατακεί θ δυνατότθτα 

ζνταξθσ ιδιωτικϊν φορζων ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμοφ κατά 

του κορωνοϊοφ COVID-19, μετά από ςχετικι διλωςθ του ςυμβαλλόμενου 

Α ςτον ςυμβαλλόμενο Β. 

3. Οποιαδιποτε μεταβολι των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται και 

αποδεικνφεται με ζγγραφθ ςυμφωνία. 

4. Για κάκε διαφορά που τυχόν ανακφψει κατά τθν ερμθνεία ι εφαρμογι 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια.  

ε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυμφωνθμζνων, ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο/τρία 

όμοια πρωτότυπα, υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ και προςυπογράφεται 

από το προςωπικό του άρκρου 1 παρ. 2, κάκε ζνασ δε από τουσ ςυμβαλλόμενουσ 

ζλαβε ζνα πρωτότυπο.  

Σα ςυμβαλλόμενα μζρη 

 

 

Η Διοικήτρια       Ο Ιδιώτησ Ιατρόσ 
7ησ Τγειονομικήσ Περιφζρειασ Κρήτησ                            
…….…………………….      ………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ιδιωτικϊν φορζων υπό Α ςτο Δίκτυο Εκνικοφ 

Προγράμματοσ  Εμβολιαςμϊν  κατά του κορωνοϊοφ COVID-19.  

1. Για ιδιωτικά διαγνωςτικά εργαςτιρια και ιδιωτικά πολυϊατρεία: βεβαίωςθ 

λειτουργίασ από τον κατά τόπον αρμόδιο Ι κατά το ΠΔ 84/2001 (Αϋ 70) και 

τθν υπό ςτοιχεία ΓΠ/οικ.72218/2014 (Βϋ2302)  

2. Για ιδιωτικζσ κλινικζσ: άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ, βεβαίωςθ καλισ 

λειτουργίασ από τθν κατά τόπον αρμόδια Περιφζρεια 

3. Για το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό: άδεια/ βεβαίωςθ άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ από τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο φορζα (ι/και αντίγραφο 

τίτλου ςπουδϊν μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ). 

 

 

 

 

 

 

 


