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ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ TOY …………………………. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ……………………………………………………… 

" ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" 

Στ……………………σήμερα την  ..................  του έτους ………………………… μεταξύ των 

συμβαλλομένων αφ' ενός του στ ………….. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία …………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

που στη συνέχεια χάριν συντομίας θα ονομάζεται  TAMEIO νομίμως εκπροσωπούμενου 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ αυτού κ. ……………, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΤΑΜΕΙΟΥ και αφετέρου του κ ....................  κατοίκου  επί της 

οδού   νομίμου εκπροσώπου της Ιδιωτικής Κλινικής ……………………………………………….  

που βρίσκεται στην πόλη ............................... …………… επί της οδού, ........και η οποία λειτουργεί 

δυνάμει της υπ' αριθ ……………ισχύουσας άδειας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής 

Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Νομαρχία, δυναμικότητας …………. 

Κλινών, η οποία κλινική στην παρούσα σύμβαση για λόγους συντομίας θα ονομάζεται 

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ", συμφωνήθηκε και συνομολογήθηκε όπως το ανωτέρω 

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" διενεργεί αρθροπλαστικές επεμβάσεις (ισχίου - γόνατος) στους δικαιούχους 

περίθαλψης του Ταμείου, οι οποίοι για λόγους συντομίας θα 

ονομάζονται "ΑΣΘΕΝΕΙΣ" και το Ταμείο καταβάλλει τις σχετικές δαπάνες 

νοσηλείας στο "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ", σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους 

όρους: 

ΟΡΟΣ    1 

1. Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» δηλώνει ότι έχει σε πλήρη και καλή λειτουργία μονάδα αποκατάστασης 

ορθοπεδικών επεμβάσεων (αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος), τα τμήματα όπως προβλέπονται από 

την αριθ. 23/91ολομ. /06/02/92 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.), λοιπές 

εγκαταστάσεις και μέσα, σύμφωνα με τους όρους της ιατρικής επιστήμης και τη νομοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία των  ιδιωτικών κλινικών. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υποχρέωση   

του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» να διενεργεί ορθοπεδικές επεμβάσεις στη   Μονάδα και στα Τμήματα 

που αναφέρονται στον παρόντα όρο και δυνάμει της υπ. Αριθ…………………………………………  

Άδειας Λειτουργίας του με το αναγκαίο, κατάλληλο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με 

γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου, καθώς επίσης και με το αναγκαίο κατάλληλο και 

εξειδικευμένο νοσηλευτικό, διοικητικό και γενικά βοηθητικό προσωπικό και σύμφωνα με τους όρους 

της Ιατρικής επιστήμης. 

Το θεραπευτήριο υποχρεούται να διαθέτει τις κλίνες του στους ασφαλισμένους του Ταμείου. Σε 

περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί είτε κατόπιν καταγγελίας ασφαλισμένων είτε κατόπιν 

ελέγχου των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου ή άλλων οργάνων ότι το θεραπευτήριο δεν έχει 



 2 

ελεύθερες κλίνες εξαιτίας δέσμευσης αυτών η παρούσα θα καταγγέλλεται. 

2.  Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» δηλώνει ότι υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη χρονική διάρκεια,  που θα 

ισχύει η σύμβαση αυτή: 

α)   Τα   αναφερόμενα   στην   προηγούμενη   παράγραφο   Μονάδες,   Τμήματα,  Εγκαταστάσεις 

και μέσα σε άριστη κατάσταση για αποτελεσματική αποκατάσταση των «ΑΣΘΕΝΩΝ», το 

νοσηλευτικό προσωπικό όπως τουλάχιστον έχει σήμερα  (αριθμός, σύνθεση, καταλληλότητα, 

εξειδίκευση)  

β) Να προσαρμόζει και να συμπληρώνει τις εγκαταστάσεις (μηχανήματα), τα μέσα, το προσωπικό 

σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά και τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των 

αρμόδιων Αρχών . 

γ) Να γνωστοποιεί αμέσως στο TAMEIO κάθε μεταβολή, που επέρχεται στη νομική προσωπικότητά 

του και στην σύνθεση  προσώπων του επιστημονικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του. 

Υπεύθυνος σήμερα της χειρουργικής - ορθοπεδικής ομάδας είναι ο κ ............................. .………….….. 

κάτοικος ………………………………………. Α.Δ.Τ ..................................................... κάτοχος της 

αριθμ ………………………………….  Αδείας του Ιατρικού Συλλόγου. 

 

ΟΡΟΣ 2 
 
1. Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» υποχρεούται να δέχεται για ορθοπεδικές αρθροπλαστικές 

επεμβάσεις και παροχή της κατάλληλης και αναγκαίας, σε κάθε περίπτωση 

περίθαλψης, ως εσωτερικούς ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ασφαλισμένους του TAMEIOY, ανεξάρτητα 

από τη βαρύτητα της ασθένειας αυτών στη Μονάδα και τα Τμήματα που 

αναφέρονται στον όρο 1 της παρούσας. 

Η κάθε ορθοπεδική επέμβαση θα γίνεται από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών. 

2. Η περίθαλψη των ΑΣΘΕΝΩΝ θα παρέχεται χωρίς οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο 

επιβάρυνση αυτών. 

3. Η εισαγωγή των ασθενών στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ θα γίνεται με εισιτήριο 

νοσηλείας, το οποίο θα εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του TAMEIOY ύστερα 

από: 

α) Ιατρική γνωμάτευση ορθοπεδικού συμβεβλημένου με το TAMEIO από την 

οποία να προκύπτει ότι ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε ορθοπεδική επέμβαση και 

β) Αιτιολογημένη ιατρική έκθεση του γιατρού, που θα  διενεργήσει την επέμβαση, 

από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία πραγματοποίησης της επέμβασης, αφού 

ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα της πάθησης . 

4. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από 

την πιο πάνω παράγραφο, το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ υποχρεούται να παραπέμψει τον 

ασθενή στο TAMEIO, προκειμένου να εφοδιαστεί με εισιτήριο νοσηλείας (χωρίς εισιτήριο το 

TAMEIO δεν καλύπτει έξοδα ). 

Το εισιτήριο μπορεί να εκδοθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από 
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 την είσοδο στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ . 

5. Σε περίπτωση εισαγωγής κατά την οποία ο ΑΣΘΕΝΗΣ ή συγγενής αυτού, 

δηλώσει εγγράφως προς το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ότι επιθυμεί να νοσηλευθεί ως 

ιδιώτης, το ΤΑΜΕΙΟ σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να καταβάλλει τις δαπάνες 

νοσηλείας του ως άνω ΑΣΘΕΝΗ στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ. 

ΟΡΟΣ 3 

1. Η προπαρασκευή για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης θα γίνεται από το 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ μέσα σε 24 ώρες από την είσοδο του ΑΣΘΕΝΗ, η δε 

Χειρουργική  επέμβαση  θα  διενεργείται αμέσως  μετά  την  προπαρασκευή  της 

2. Σε περίπτωση θανάτου του ΑΣΘΕΝΗ, το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ υποχρεούται να 

ειδοποιήσει αμέσως τους οικείους του θανόντος συγγενείς ή άλλους και να εκδώσει 

και   αποστείλει,   όπου   πρέπει,   τα   αναγκαία   για   τη   διαδικασία   της   ταφής, 

δικαιολογητικά και έγγραφα. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εμφανίζεται οικείος ή άλλο συγγενικό πρόσωπο 

για την επιμέλεια της ταφής και εφόσον βεβαίως επιμεληθεί το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, το ΤΑΜΕΙΟ 

υποχρεούται στην καταβολή της προβλεπόμενης, από τις σχετικές διατάξεις 

του Κανονισμού του, δαπάνης εξόδων κηδείας, στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ. 

4. Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ υποχρεούται να παραδίδει υπογεγραμμένο αντίγραφο του 

εξιτηρίου στον νοσηλευθέντα ασθενή ή στο συνοδό του . 

 
ΟΡΟΣ  4 
1. Το ΤΑΜΕΙΟ για τη διενέργεια αρθροπλαστικών επεμβάσεων ισχύου- γόνατος καταβάλει  στο 

θεραπευτήριο το κρατικό τιμολόγιο όπως κάθε φορά ισχύει και χωρίς να απαιτείται διαδικασία 

τροποποίησης της σύμβασης. Το αποδιδόμενο σήμερα νοσήλιο ανέρχεται στο ποσό των 2054,29 

€ σύμφωνα με την Υ4Α/Φ15 7893/93 ΚΥΑ στο οποίο περιλαμβάνεται:  

- Νοσηλεία έως 14 ημερών ανεξαρτήτως αν αυτή πραγματοποιηθεί σε ΜΕΘ (εφόσον κριθεί 

αναγκαίο) ή εκτός ΜΕΘ. 

- Έξοδα χειρουργείου και νάρκωσης  

- Αμοιβές χειρουργικής- ορθοπεδικής- αναισθησιολογικής ομάδας και λοιπού προσωπικού 

-  Η δαπάνη των ιατρικών πράξεων & παρακλινικών εξετάσεων 

- Η δαπάνη υγειονομικού υλικού και φαρμάκων 

Εξαιρείται του παραπάνω ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου και αποδίδεται επιπλέον μόνο η 

δαπάνη του ειδικού – εμφυτεύσιμου υλικού και σύμφωνα με τις ισχύουσες στο παρατηρητήριο 

τιμές. 

2.Τα υλικά αρθροπλαστικής θα πληρώνονται επιπροσθέτως βάσει τιμολογίου αγοράς. 

3. Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του νοσηλίου ανάλογα με τον αριθμό 
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των ασθενών ασφαλισμένων, που νοσηλεύονται στην κλινική. Το κατόπιν διαπραγμάτευσης 

καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο του ποσού που καθορίζεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

4. Μετά την επέμβαση, πέραν της ιατρικής παρακολούθησης, νοσηλευτικής και φαρμακευτικής 

φροντίδας ο νοσηλευόμενος θα υποβάλλεται μέχρι τη λήξη της 14ης ημέρας της παραμονής του 

στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ και σε φυσικοθεραπείες προς όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική 

αποκατάσταση, χωρίς επιπλέον χρέωση αυτών. 

5. Η ημέρα εισόδου του ΑΣΘΕΝΗ στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  ανεξαρτήτως της ώρας υπολογίζεται ως 

ολόκληρη ημέρα νοσηλείας. 

Δεν  υπολογίζεται όμως, η ημέρα της εξόδου ανεξάρτητα της ώρας εξόδου του ΑΣΘΕΝΗ για 

την υποχρέωση καταβολής από το ΤΑΜΕΙΟ του νοσηλίου στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η είσοδος και η έξοδος του ΑΣΘΕΝΗ από το 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ συμπίπτουν στην ίδια ημέρα για την απόδοση από το ΤΑΜΕΙΟ στο 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ μιας ολόκληρης ημέρας νοσηλείας στο εξιτήριο πρέπει να γράφεται η ένδειξη 

"κατέλαβε κλίνη". 

 
ΟΡΟΣ  5 
 
1. Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευομένου ΑΣΘΕΝΗ κατά τη διάρκεια της κατά τα 

ανωτέρω 14/ημέρου νοσηλείας : 

α) Αν ο θάνατος επέλθει πριν πραγματοποιηθεί η επέμβαση, καταβάλλονται οι 

αμοιβές νοσηλείας σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΤΑΜΕΙΟ νομοθεσία. 

β) Αν ο θάνατος επέλθει μέσα στο χειρουργείο καταβάλλεται το ποσό των (1026,39) 

ευρώ και η δαπάνη των υλικών αρθροπλαστικής, εφόσον αυτά χρησιμοποιήθηκαν.  

γ) Αν ο θάνατος επέλθει μετά την επέμβαση, καταβάλλεται ολόκληρη η τιμή του 

πακέτου (2054,29) ευρώ και η δαπάνη των υλικών αρθροπλαστικής.  

2. Σε περίπτωση παράτασης της νοσηλείας λόγω επιπλοκών : 

α) Αν η νοσηλεία λαμβάνει χώρα εκτός ΜΕΘ, θα καταβάλλεται το νοσήλιο της 

δικαιούμενης θέσης και οι εξαιρούμενες του κλειστού νοσηλίου ιατρικές πράξεις, 

παρακλινικές εξετάσεις και φάρμακα, η δε νοσηλεία θα παρέχεται στους θαλάμους της 

δικαιούμενης  θέσης. 

β) Αν η νοσηλεία λαμβάνει χώρα στη ΜΕΘ, το ΤΑΜΕΙΟ θα καταβάλλει το νοσήλιο 

της ΜΕΘ και τις ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις και φάρμακα που 

εξαιρούνται από το νοσήλιο της ΜΕΘ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την εκτέλεση των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, που 

εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου θα πρέπει να υπάρχει έγκριση του ελεγκτή 

γιατρού του Ταμείου. 

Αν ο ασθενής επιθυμεί να νοσηλευθεί σε βελτιωμένη θέση πρέπει να καταθέσει σχετική 

δήλωση ο ίδιος ή σε περίπτωση αδυναμίας 
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αυτού συγγενής του, για το λόγο αυτό στο Θερ/τήριο . 

Στην περίπτωση αυτή βαρύνεται ο ασθενής με την διαφορά των δαπανών από τη 

νοσηλεία του σε βελτιωμένη θέση. 

Αν λείπει η ανωτέρω δήλωση, το Θερ/τήριο δεν δικαιούται να εισπράξει και ο 

ασθενής δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό. Η δήλωση πρέπει να 

δίνεται στο Θερ/τήριο πριν αρχίσει η νοσηλεία . 

Η χρέωση των εξαιρουμένων φαρμάκων του νοσηλίου γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και ειδικότερα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3846/2010 (Α΄, 66), την Υ.Α.  

ΔΥΓ3/Γ. Π. 97606/30-7-2010 και τις εγκύκλιες οδηγίες που έχουν εκδοθεί. 

 

ΟΡΟΣ 6 
 

Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ υποχρεούται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να υποβάλλει αναλυτική 

κατάσταση σε έντυπο του ΤΑΜΕΙΟΥ για τους ασφ/νους του και στην οποία θα επισυνάπτονται τα 

παραστατικά νοσηλείας που δικαιολογούν τη νοσηλεία των ασθενών τον προηγούμενο μήνα στο 

θερ/τήριο, καθώς και το δελτίο παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται από τις φορολογικές διατάξεις 

που ισχύουν κάθε φορά. 

Φόροι, (πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον ασφαλιστικό οργανισμό), τέλη και επιβαρύνσεις που 

τυχόν προκύψουν κατ’ εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν την ΚΛΙΝΙΚΗ.  

Η υποβολή των καταστάσεων των ΑΣΘΕΝΩΝ δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες   από    την   

παροχή νοσηλείας  των  ΑΣΘΕΝΩΝ  άλλως εκπίπτει το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ της καταβολής των 

δαπανών, διότι δεν είναι ευχερής ο έλεγχος των δικαιολογητικών εκ μέρους των οργάνων του 

TAMEIOY. 

 
ΟΡΟΣ  7 

 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά με την παρούσα ότι τα αρμόδια όργανα του ΤΑΜΕΙΟΥ 

υποχρεούνται να παρακολουθούν την ιατρική, φαρμακευτική και εν γένει 

περίθαλψη, την πιστή εφαρμογή του διαιτολογίου, την κατάλληλη για κάθε 

ΑΣΘΕΝΗ δίαιτα και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής. 

Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ υποχρεούται να διαθέτει ανάλογα γραφεία για την 

εξυπηρέτηση των ανωτέρω προσώπων . 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που πραγματοποιεί για τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που θα καθορίζονται από τον Οργανισμό. Το ως άνω αρχείο θα βρίσκεται πάντοτε 

στη διάθεση του ΤΑΜΕΙΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αποζημιώνεται εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών. 

Συμφωνείται ότι με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3892/2010, ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, εφαρμογές και 

διαδικασίες, που αφορούν  το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, όπως ορίζεται από τις 
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διατάξεις της παρ. ιβ του άρθρου 1 του Ν.3892/2010, διότι σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση θα 

καταγγέλλεται.  

 

ΟΡΟΣ   8 
 

Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ 

που  αφορούν  τις  συμβεβλημένες  με  αυτό  Ιδιωτικές  κλινικές  και Θεραπευτήρια. 

Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν αυτές κατά την διάρκεια ισχύος της 

παρούσας σύμβασης το  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  δικαιούται  να  καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, αν 

νομίζει ότι οι νέες διατάξεις του  ΤΑΜΕΙΟΥ είναι ασύμφορες γι' αυτό. 

Η καταγγελία αυτή γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που θα ισχύουν οι ανωτέρω 

αναφερόμενες τροποποιήσεις. 

Το ΤΑΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα σύναψης συμβάσεων ομοίου ή άλλου περιεχομένου και με 

άλλα θεραπευτήρια, χωρίς καμία δέσμευση προς τούτο. 

Επίσης, το Ταμείο και το Θεραπευτήριο διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης 

αζημίως για τον καθένα, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες, αφού προηγουμένως 

ενημερώσουν δύο μήνες πριν η μία πλευρά την άλλη. 

 
ΟΡΟΣ 9 
 
1.Η παράβαση εκ μέρους του ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ των υποχρεώσεων που 

επιβάλλονται με την παρούσα σύμβαση, αποτελεί λόγο επιβολής κατ' αυτού των πιο κάτω 

κυρώσεων : 

α) Πρόστιμο μέχρι  2000,00 ευρώ, το οποίο παρακρατείται από το λαβείν του 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ από τα πραγματοποιηθέντα νοσήλια αρθροπλαστικών 

επεμβάσεων (ισχίου-γόνατος) κατά το μήνα που έγινε η παράβαση 

β) Διακοπή της συνεργασίας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες 

γ) Οριστική καταγγελία της σύμβασης . 

΄Ολες οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ του ΤΑΜΕΙΟΥ. 

Από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ από την οποία αρχίζει η διακοπή 

της συνεργασίας, για μεν τους ήδη εισαχθέντες στο Θεραπευτήριο προς νοσηλεία, εξακολουθεί 

να καταβάλλεται μέχρι την έξοδο τους η υπό της παρούσης σύμβασης προβλεπόμενη δαπάνη 

νοσηλείας, για δε τους τυχόν εισαχθέντες μετά την διακοπή, ουδέν ποσό καταβάλλεται στο 

Θεραπευτήριο. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από το θεραπευτήριο,  ορίζεται να καταβάλλει 

στο ΤΑΜΕΙΟ ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 25% των οφειλομένων νοσηλίων του 

προηγούμενου μηνός. Συμφωνείται ρητά ότι αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και το 

ΤΑΜΕΙΟ δικαιούται να παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από το ποσό το οποίο οφείλει στο 

θεραπευτήριο  
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ΟΡΟΣ 10   

1. Η ισχύς της σύμβασης αυτής ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από ……………………..   και 

λήγει την ………………  

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση αυτή λήξει λόγω παρόδου της ισχύος αυτής ή 

καταγγελθεί σε χρόνο που εξακολουθεί η νοσηλεία των ΑΣΘΕΝΩΝ στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, αυτό 

υποχρεούται να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών του, κατά  τα  οριζόμενα  στη   σύμβαση   

αυτή   μέχρι  την  πλήρη   αποθεραπεία  των ΑΣΘΕΝΩΝ. 

Ρητά συνομολογείται με την παρούσα από τους συμβαλλόμενους ότι όλοι οι όροι αυτής   

λογίζονται   ουσιώδεις . Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ δηλώνει ρητά ότι δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της σύμβασης αυτής και υπόσχεται την πιστή και ακριβή τήρηση αυτών . 

Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σε (2) όμοια  

αντίτυπα,  τα  οποία   αφού   αναγνώσθηκαν   υπογράφονται   από   τους συμβαλλόμενους ως 

κατωτέρω. 

Το ΤΑΜΕΙΟ πήρε ένα (1) πρωτότυπο και το θεραπευτήριο άλλο ένα (1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΥΤΟΥ 
…………………………

ΓΙΑ TO ΤΑΜΕΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ/Σ ΑΥΤΟΥ 
…………………………………….
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