
ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

ME "GAMMA KNIFE – X KNIFE" 
 

 

Στ………….. σήμερα την ……του έτους 20…….. μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του 

στ…..…… (οδός…………………) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία 

«………………………………………………………………………………» που στη συνέχεια χάριν 

συντομίας θα ονομάζεται «ΤΑΜΕΙΟ» νομίμως εκπροσωπούμενου από τον  Πρόεδρο του Δ.Σ. 

αυτού κ………………………………… του ……………………….., ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις  

διατάξεις του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ταμείου 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 καταλληλότητας του Υπ. 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν της αριθμ………………… απόφασης του 

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

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" συμφωνήθηκε και συνομολογήθηκε όπως το ανωτέρω 

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" διενεργεί τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική πράξη GAMMA KNIFE & X- 

KNIFE στους δικαιούχους περίθαλψης του ΤΑΜΕΙΟΥ, οι οποίοι για λόγους συντομίας θα 

ονομάζονται "ΑΣΘΕΝΕΙΣ" και το ΤΑΜΕΙΟ καταβάλλει τις σχετικές δαπάνες νοσηλείας στο 

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ", σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους: 

 

ΟΡΟΣ 1 

Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» δηλώνει ρητά ότι έχει σε πλήρη και καλή λειτουργία το Τμήμα 

«GAMMA KNIFE» και ότι του έχει χορηγηθεί άδεια  καταλληλότητας από την ειδική 

επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ. για εγκατεστημένο μηχάνημα «γ-knife και x-knife ». Περαιτέρω 

δηλώνει ότι υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να διενεργεί τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική πράξη με την τεχνική «γ- 

knife και x-knife» στα πλαίσια της χορηγηθείσας υπ.αριθ . ………………  άδειας 

σκοπιμότητας με το αναγκαίο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 

με άριστες γνώσεις και εμπειρία για τη διενέργεια των θεραπευτικών αυτών μεθόδων. 

Στη συνέχεια ο νόμιμος εκπρόσωπος του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» δηλώνει ότι: α) Θα διατηρεί 

σε όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης τις εγκαταστάσεις του 

ανωτέρω Τμήματος σε άριστη και άρτια κατάσταση για αποτελεσματική θεραπεία των 

«ΑΣΘΕΝΩΝ»   και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό , όπως τουλάχιστον έχει σήμερα 
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ως προς την καταλληλότητα και την εξειδίκευση. β) Επιστημονικά υπεύθυνος για την εκτέλεση 

της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας με «γ- knife» θα είναι ο ιατρός κ 

………………………………………….. κάτοικος ……………………………………………… Α.Δ.Τ 

………………………… με άδεια ειδικότητα  Νευροχειρουργικής  και  Ακτινοθεραπευτική 

Ογκολογίας. γ) Επιστημονικά Υπεύθυνος για την  κτέλεση της Στερεοτακτικής 

Ακτινοθεραπείας με «x-knife» θα είναι ο ιατρός κάτοικος επί της οδού  με την αριθ. Α.Δ.Τ. 

……………….. με  ειδικότητα  της  Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. 

δ) Θα γνωστοποιεί αμέσως στο ΤΑΜΕΙΟ κάθε μεταβολή που  επέρχεται στη Νομική 

προσωπικότητα του καθώς και τη σύνθεση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού 

του. 

 

ΟΡΟΣ 2 

1. Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» υποχρεούται βάσει της παρούσας σύμβασης να δέχεται στο 

ειδικό τμήμα αυτού, ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ για τη διενέργεια της Στερεοτακτικής 

Ακτινοθεραπείας γ-knife και x-knife . 

2. Η περίθαλψη των «ΑΣΘΕΝΩΝ» θα παρέχεται στην δικαιούμενη  θέση νοσηλείας του 

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» χωρίς οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο οικονομική επιβάρυνση 

αυτών. 

3. Η εισαγωγή των «ΑΣΘΕΝΩΝ» στο «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» θα γίνεται  με εισιτήριο 

νοσηλείας , το οποίο θα εκδίδεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την είσοδο του 

ασθενή στο Θεραπευτήριο και ύστερα από: α) Αιτιολογημένη Γνωμάτευση 

Νευροχειρούργου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο «ΑΣΘΕΝΗΣ» έχει ανάγκη διενέργειας 

της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής πράξης με την τεχνική «GAMMA KNIFE ή (και) Χ-

KNIFE» και θα καθορίζεται η ημερομηνία πραγματοποίησης της πράξης αυτής και β) 

Απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία θα εγκρίνεται η εκτέλεση της ανωτέρω πράξης, μετά 

από λεπτομερή εξέταση του ενδιαφερομένου ασθενούς.  

4. Σε περίπτωση  που ο «ΑΣΘΕΝΗΣ» δεν ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται 

παραπάνω, το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» υποχρεούται να παραπέμψει τον «ΑΣΘΕΝΗ» στο 

ΤΑΜΕΙΟ, προκειμένου να εφοδιαστεί με εισιτήριο νοσηλείας. Γίνεται μνεία ότι χωρίς 

εισιτήριο το ΤΑΜΕΙΟ. δεν θα καλύπτει τα έξοδα της νοσηλείας που αντιστοιχούν στην ως 

άνω πράξη. 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιηθεί εισαγωγή, στο «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» 

και ο ΑΣΘΕΝΗΣ ή συγγενής του δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί να νοσηλευθεί ως 

ιδιώτης, τότε το ΤΑΜΕΙΟ. ουδεμία δαπάνη τον βαρύνει για τη νοσηλεία αυτή, ούτε έχει 

το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» δικαίωμα να αξιώσει από το ΤΑΜΕΙΟ την καταβολή της 

δαπάνης. 
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ΟΡΟΣ 3 

1.Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» δηλώνει ρητά ότι το ΤΑΜΕΙΟ έχει υποχρέωση να 

καταβάλλει σ' αυτό για Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία με «γ knife ή x knife που  

διενεργείται σε  «ΑΣΘΕΝΕΙΣ» ασφαλισμένους  του, μέχρι του ποσού  του  νοσηλίου  που 

ορίζεται  από την αριθ.Υ4α/οικ.100760/26/09/2005  Κ.Υ.Α. όπως ισχύει. 

2. Το ως άνω νοσήλιο αφορά νοσηλεία μιας (1) ημέρας και σ' αυτό συμπεριλαμβάνονται 

όλες οι ιατρικές πράξεις (κλινικές και εργαστηριακές) που αφορούν την  πραγματοποίηση 

της θεραπείας και  τη δαπάνη όλων των χρησιμοποιουμένων υλικών για την εκτέλεση της 

θεραπείας . 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες νοσηλείας σε τμήμα ή ΜΕΘ που πιθανόν θα 

απαιτηθούν από τυχόν επιπλοκές οι θεραπείες και τα φάρμακα που η ημερήσια δόση 

ξεπερνά το νοσήλιο της  Γ΄ Θέσης του Δημοσίου. 

Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του νοσηλίου ανάλογα με τον 

αριθμό των ασθενών ασφαλισμένων, που νοσηλεύονται στο Θεραπευτήριο για τη 

διενέργεια της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας γ-knife και x-knife. Το κατόπιν 

διαπραγμάτευσης καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο του ποσού 

που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Σε περίπτωση παράτασης της νοσηλείας λόγω επιπλοκών: α) Αν η νοσηλεία λαμβάνει 

χώρα εκτός ΜΕΘ θα καταβάλλεται το εκάστοτε νοσήλιο της δικαιούμενης θέσης του 

Κρατικού Τιμολογίου των Ιδιωτικών Κλινικών και τα φάρμακα που η ημερήσια δόση τους 

ξεπερνά το νοσήλιο της Γ' θέσης του χειρουργικού τομέα των Κρατικών Νοσοκομείων . 

Επίσης θα καταβάλλεται το 80% του Κρατικού Τιμολογίου των Ιατρικών πράξεων και 

παρακλινικών εξετάσεων . 

β) Αν η νοσηλεία λαμβάνει χώρα στην Μ.Ε.Θ., το ΤΑΜΕΙΟ. θα καταβάλλει το ισχύον 

νοσήλιο της Μ.Ε.Θ και τα φάρμακα που η ημερήσια δόση τους , ξεπερνά το νοσήλιο 

της Γ' θέσης του χειρουργικού τομέα των Κρατικών Νοσοκομείων. Επίσης θα καταβάλλεται 

το 80% του Κρατικού Τιμολογίου των Ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων. 

γ) Για την εκτέλεση των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, καθώς και 

για την προμήθεια των φαρμάκων, πρέπει να υπάρχει έγκριση του ελεγκτή ιατρού του 

ΤΑΜΕΙΟΥ. 

δ) Η περίθαλψη των ασθενών θα παρέχεται στη δικαιούμενη θέση του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ»,  

χωρίς οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο επιβάρυνση αυτών.  

ε) Για την παράταση παραμονής του ασθενούς στο «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» λόγω 

επιπλοκών, απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη ιατρική βεβαίωση και σύμφωνη γνώμη 

του Ελεγκτή γιατρού. 
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ΟΡΟΣ 4 

 Η πληρωμή του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» για την πραγματοποιούμενη Στερεοτακτική  

Ακτινοθεραπεία με την  μέθοδο «GAMMA –KNIFE ή X KNIFE » θα γίνεται: 

Με βάση την έκδοση μηνιαίας ειδικής κατάστασης που θα περιλαμβάνει τα 

ονοματεπώνυμα των «ΑΣΘΕΝΩΝ» του ΤΑΜΕΙΟΥ που  υπεβλήθησαν  στην ανωτέρω 

θεραπεία και το συνολικό ποσό που προκύπτει από την άθροιση των δαπανών των 

διενεργουμένων ακτινοθεραπειών, με επισυναπτόμενες τις αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι η ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε στο Κ.Ε.Σ.Υ. 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της άνω αριθ. Υ4α/οικ.100760/2005 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας &Οικονομικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας (ΦΕΚ.1378/05) ενέκρινε μετά από λεπτομερή εξέταση του φακέλου των 

ασφαλισμένων Ασθενών για την εκτέλεση Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας με τις τεχνικές 

γ-knife και x- knife.  Οι φόροι, τα τέλη και άλλες επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν 

από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης βαρύνουν το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ». 

Το θεραπευτήριο υποχρεούται να υποβάλει στο Ταμείο τα ως άνω σχετικά και σε ηλεκτρονική 

μορφή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αποζημιώνεται εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών. 

Συμφωνείται ότι με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3892/2010 το 

θεραπευτήριο υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό του συστήματος 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. ιβ του άρθρου 1 

του Ν.3892/2010, διότι σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση θα καταγγέλλεται. 

ΟΡΟΣ 5 

Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» δηλώνει με την παρούσα ότι τα αρμόδια όργανα του ΤΑΜΕΙΟΥ. 

δικαιούνται να παρακολουθούν την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής και το 

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» υποχρεούται να διαθέτει ανάλογα γραφεία (χώρους) για την 

εξυπηρέτηση του έργου των ανωτέρω προσώπων . 

ΟΡΟΣ 6 

Οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται στο παρόν δηλώνουν ότι το ΤΑΜΕΙΟ, δικαιούται 

να συνομολογεί και άλλη σύμβαση ομοίου ή άλλου περιεχομένου και με άλλο 

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» το οποίο έχει τις από τον νόμο ιδιότητες για την παροχή των εν λόγω 

υπηρεσιών . 

ΟΡΟΣ 7 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης συνομολογούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι 
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είναι ουσιώδεις και η παράβαση ενός εξ αυτών από το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» θα έχει 

ως επακόλουθο την επιβολή; κατ' αυτού των κατωτέρω κυρώσεων: α) Πρόστιμο μέχρι 

2000,00 ευρώ, το οποίο θα παρακρατείται από το λαβείν του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» για τα 

πραγματοποιηθέντα νοσήλια του μήνα που έγινε η παράβαση, β) Διακοπή της 

συνεργασίας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών. γ) Οριστική καταγγελία της 

σύμβασης. Όλα τα ανωτέρω θα 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 έξοδό τους η υπό της παρούσας σύμβασης προβλεπόμενη 

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

καταβάλλεται στο Θεραπευτήριο. 

ΟΡΟΣ 8 
H διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη και ισχύει από 

την…………………………………..  και λήγει την…………………………….. 

1.Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της νομοθεσίας του 

ΤΑΜΕΙΟΥ. που αφορούν τις συμβεβλημένες με αυτόν Ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια.  

2. Το ΤΑΜΕΙΟ δύναται να λύσει αζημίως την παρούσα σύμβαση και πριν από την 

παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οποτεδήποτε στην περίπτωση κατά την οποία το 

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» παύσει να διενεργεί Στερεοτακτικές - Ακτινοθεραπείες στους 

ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ ή λείψουν οι από το νόμο ταχθείσες απαραίτητες 

προϋποθέσεις. 

3. Σε περίπτωση οριστικής ή προσωρινής μεταβολής των απαραίτητων προϋποθέσεων 

π.χ. αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κ.τ.λ. του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» αυτό οφείλει να 

γνωστοποιεί εγγράφως στο ΤΑΜΕΙΟ την γενόμενη μεταβολή εντός τριών ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου, διαφορετικά το Δ.Σ του 

ΤΑΜΕΙΟΥ  έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μονομερή καταγγελία με αποτέλεσμα τη λύση 

της παρούσας σύμβασης. 

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

ορίζεται να καταβάλλει στο ΤΑΜΕΙΟ  ως ποινική ρήτρα, ποσό ίσο με το 25% των οφειλόμενων 

ποσών 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. 

4. Το Ταμείο καθώς και το συμβαλλόμενο 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. 

5. Ρητά συνομολογείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» με το παρόν 

ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης 
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εγγυάται και υπόσχεται την πιστή και ακριβή τήρηση αυτών και προσχωρεί σ' αυτήν. 

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

όμοια αντίτυπα , τα οποία αφού αναγνώσθηκαν υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους 

ως ακολούθως. Το ΤΑΜΕΙΟ πήρε ένα (1) πρωτότυπο και το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» ένα (1) . 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΑΥΤΟΥ 

 

…………………………………………………. 

             ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Δ.Σ ΑΥΤΟΥ 
………………………………………………….. 

 

 


