
                            ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ  ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ 
 
Στ………… σήμερα στις.......................2011 οι συμβαλλόμενοι: 

Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία …………………………… 

που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και  που  εδρεύει στ…………… με 

Α.Φ.Μ. ........... (Δ.Ο.Υ. .........) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  Πρόεδρο  του  

Δ.Σ., νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμ. 

………………………… απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΜΕΙΟΥ. 

 ΙΙ. Η Κλινική,  με την επωνυμία ………………. ,η οποία εδρεύει στην πόλη  

........................,οδό …………,αριθμό………..,Τ.Κ………...και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον……………., και που κατέχει την υπ' αριθμ................. άδεια λειτουργίας της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της Νομαρχίας .............., που    στη   συνέχεια   

χάρη  συντομίας   θα   ονομάζεται ΚΛΙΝΙΚΗ αποφάσισαν  και συνομολόγησαν τα 

ακόλουθα: 

 

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Το Ταμείο, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλίζει, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού  Παροχών  Ασθένειας  αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν, και 

ο οποίος επισυνάπτεται στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της 

παρούσας   Σύμβασης   και   υπό  τις  προϋποθέσεις  που  αυτός  ορίζει,  τα αμέσως  

και εμμέσως ασφαλισμένα δικαιούμενα πρόσωπα. 

 

Όρος 1 
1.Η Κλινική δηλώνει ρητά με το παρόν ότι διαθέτει Ουρολογικό Τμήμα εξοπλισμένο 

με μηχάνημα εξωσωματικής λιθοτριψίας που θεωρείται εξάρτημα του Ουρολογικού 

Τμήματος που ήδη λειτουργεί νομίμως από το έτος …….,σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ………..άδεια Λειτουργίας, λοιπές εγκαταστάσεις και μέσα, σύμφωνα με τους 

όρους της Ιατρικής Επιστήμης και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των 

ιδιωτικών κλινικών. Διαθέτει δε το αναγκαίο, κατάλληλο και εξειδικευμένο ιατρικό, 

νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό για την άρτια λειτουργία της 

Κλινικής, τόσο από ιατρικής όσο και από διοικητικής άποψης, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που ισχύει και τους όρους της Ιατρικής Επιστήμης. 

2.Η Κλινική αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί σε όλη τη χρονική διάρκεια που 

θα ισχύσει η σύμβαση αυτή: 

α) Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εγκαταστάσεις και μέσα σε καλή 

κατάσταση, όπως τουλάχιστον βρίσκονται σήμερα. 
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β) Το προσωπικό όπως τουλάχιστον έχει σήμερα (αριθμός, σύνθεση, 

καταλληλότητα, εξειδίκευση). 

γ) Να προσαρμόζει και να συμπληρώνει τις εγκαταστάσεις, τα μέσα και το 

προσωπικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία που θα ισχύει κάθε φορά και τις σχετικές 

οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. 

δ) Να γνωστοποιεί αμέσως στο Ταμείο κάθε μεταβολή που επέρχεται στη νομική 

προσωπικότητά της και στη σύνθεση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της.  

 

Όρος 2 
Η Κλινική έχουσα  στην κυριότητά της τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό για τη 

θεραπεία   λιθιάσεων νεφρών - ουρητήρων, αναλαμβάνει την αντιμετώπιση των 

λιθιάσεων   ανεξαρτήτως από το μέγεθος, το σχήμα και  τη θέση του λίθου χωρίς 

αναισθησία στα πλαίσια της Ιατρικής επιστήμης. Το σχετικό μηχάνημα τίθεται στη 

διάθεση των ασφαλισμένων του ΤΑΜΕΙΟΥ, ώστε  να  αντιμετωπίζονται  οι  

περιπτώσεις ασθενών ασφαλισμένων  που  πάσχουν  από λιθίαση του 

ουροποιητικού συστήματος. 

 

Όρος 3 
1. Η Κλινική αναλαμβάνει την υποχρέωση εξωσωματικής λιθοτριψίας σε 

ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ, κατόπιν εισιτηρίου εκδιδομένου και νομίμως 

υπογεγραμμένου από την αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου. 

Η βεβαίωση εισαγωγής θα πρέπει να προσκομίζεται στο Ταμείο εντός των 

προθεσμιών που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Παροχών 

Ασθένειας του Ταμείου. 

 Η Κλινική θα προβαίνει στην εξωσωματική λιθοτριψία μόνον εφόσον υπάρχουν οι 

σχετικές εγκρίσεις για τη διενέργεια της λιθοτριψίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ή 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου. Στις Υγειονομικές Επιτροπές  ή στα αρμόδια 

όργανα προς έγκριση της διενέργειας λιθοτριψίας του Ταμείου πρέπει να 

προσκομίζονται για την έγκριση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από  τα  οποία  

θα  προκύπτει  η αναγκαιότητα  αυτής (ιατρικές γνωματεύσεις, ακτινογραφίες, 

υπερηχογραφήματα, πυελογραφίες κ.α). 

2. Κατά τις πράγματι έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις η ΚΛΙΝΙΚΗ έχει την 

υποχρέωση να δέχεται τους ασφαλισμένους και χωρίς εισιτήριο. Στην περίπτωση 

όμως αυτή πρέπει να αναγγείλει στο Ταμείο την έκτακτη εισαγωγή καθώς και την 

περιγραφή του έκτακτου περιστατικού για τη νοσηρή κατάσταση που την επέβαλε 

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την πραγματοποίηση της εισαγωγής για τον 

αναγκαίο ιατρικό έλεγχο και την εκ των υστέρων έκδοση εισιτηρίου εφόσον 
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αναγνωρισθεί η αναγκαιότητα της έκτακτης εισαγωγής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 

αναγγελίας το Ταμείο καταβάλλει νοσήλια από την αναγγελία. 

 

Όρος 4 

Η Κλινική υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών 

Ασθένειας του Ταμείου, όπως αυτός αναφέρεται στο Προοίμιο της παρούσας.  

 

 Όρος 5 
1. Η δαπάνη του Ταμείου, για τη διενέργεια εξωσωματικής λιθοτριψίας καθορίζεται με 

βάση τις διατάξεις του Π.Δ/τος 157 (Α΄, 62), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Η 

λιθοτριψία θα πραγματοποιείται πάντα μετά από έγκριση των Υγειονομικών 

Επιτροπών ή των λοιπών αρμοδίων οργάνων του Ταμείου.  

Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του νοσηλίου ανάλογα με 

τον αριθμό των ασθενών ασφαλισμένων, που νοσηλεύονται στην κλινική. Το κατόπιν 

διαπραγμάτευσης καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο των 

ποσών που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

2. Η Κλινική υποχρεούται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να υποβάλλει με 

έγγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ταμείου για τους ασφαλισμένους αυτού 

κατάσταση στην οποία θα προσαρτώνται όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών, όπως 

εισιτήρια, εντολές παρακλινικών εξετάσεων, Δ.Π.Υ., φορολογική ενημερότητα. Η 

κατάσταση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

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

επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατ’ εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν την 

ΚΛΙΝΙΚΗ.  

3. Το Ταμείο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στη Κλινική τις δαπάνες νοσηλείας 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως 

εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 76 παρ.9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις .»  

 

Όρος 6 
 Η διενέργεια της λιθοτριψίας για τους  ασφαλισμένους του Ταμείου  

παρέχεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της δεύτερης συμβαλλόμενης, φορέα 

παρόχου υγείας. Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση της δεύτερης συμβαλλόμενης οφείλει 

αυτή να τη γνωστοποιεί αμέσως και εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου. 
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Όρος 7 
Η δεύτερη συμβαλλόμενη υποχρεούται κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 

να υποβάλλει δια του νομίμου εκπροσώπου της στο Ταμείο υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώσει τον επιστημονικό υπεύθυνο ουρολόγο της 

μονάδας λιθοτριψίας, καθώς επίσης και το ακριβές  είδος και αριθμό  των 

μηχανημάτων λιθοτριψίας που διαθέτει και τις συγκεκριμένες θεραπείες που θα 

πραγματοποιεί. Σε περίπτωση αντικατάστασης οποιουδήποτε από τους 

επιστημονικά υπευθύνους, η δεύτερη συμβαλλόμενη υποχρεούται εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών να το γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, όπως επίσης 

υποχρεούται να γνωστοποιεί και την οποιαδήποτε μεταβολή σε προηγούμενα  

μηχανήματα ή την απόκτηση νέων, πάντα  μέσω  συμπληρωματικής  δήλωσης.     
                                  
 Όρος 8 
Η δεύτερη συμβαλλόμενη κατά την παροχή υπηρεσίας υγείας 

υποχρεούται να ελέγξει την ισχύ του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και την 

ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης και του εμφανιζόμενου για λιθοτριψία  

προσώπου. 

 

Όρος 9 
Η δεύτερη συμβαλλόμενη, όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Ταμείου για την παροχή εγγράφως ή προφορικώς οποιωνδήποτε στοιχείων ή 

διευκρινίσεων, που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες της προς τους ασφαλισμένους, 

υποχρεούται στην παροχή αυτών, μέσα στις τασσόμενες σ’ αυτήν από τις  υπηρεσίες  

προθεσμίες. 

 

  Όρος 10 
Τα αρμόδια όργανα του Ταμείου έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν και να 

ελέγχουν τη θεραπεία λιθοτριψίας που παρέχει η δεύτερη συμβαλλόμενη  στους 

ασφαλισμένους του καθώς επίσης και να ελέγχουν ανά πάσα  στιγμή  τους  χώρους  

και  τα  μηχανήματα  της  μονάδας. 

 

 Όρος 11 

 Η δεύτερη συμβαλλόμενη υποχρεούται να τηρεί πλήρως τους κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας για τη διασπορά των λοιμώξεων, την προστασία από 

επικίνδυνες ακτινοβολίες, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και να 

διατηρεί τα μηχανήματα και τα αναλώσιμα υλικά του στο καλύτερο δυνατό 

επίπεδο  λειτουργίας  και  ασφάλειας.     
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Όρος12  

Δεν επιτρέπεται η αντιδεοντολογική άσκοπη καταχρηστική πραγματοποίηση ιατρικών 

πράξεων. Ομοίως αποτελεί σοβαρή  αντισυμβατική συμπεριφορά η συστηματική 

κατεύθυνση των ασφαλισμένων του Ταμείου σε συγκεκριμένους ιατρούς άλλων 

ειδικοτήτων και σε συγκεκριμένα εργαστήρια, φαρμακεία ή καταστήματα παροχής 

ειδών και μέσων αποκατάστασης  της  υγείας  τους. 

 

Όρος 13 
 Η δεύτερη συμβαλλόμενη δεν μπορεί να αρνηθεί για οποιοδήποτε λόγο την παροχή 

των υπηρεσιών του στους ασφαλισμένους του Ταμείου.  

 

  Όρος 14 
1. Απαγορεύεται στην Κλινική για την λιθοτριψία να απαιτεί από τον ασφαλισμένο να 

αναλαμβάνει προσωπικά την πληρωμή δαπάνης νοσηλείας ή την καταβολή 

διαφοράς μεταξύ των νοσηλίων που καταβάλλονται από το ΤΑΜΕΙΟ και εκείνων που 

χρεώνονται από την Κλινική για τη λιθοτριψία, η δε τυχόν ανάληψη τέτοιας ευθύνης 

εκ μέρους του ασφαλισμένου είναι παντελώς άκυρη και αποτελεί ουσιώδη λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης.   

2. Σε περίπτωση είσπραξης από την ΚΛΙΝΙΚΗ ή από ιατρό αυτής από νοσηλευόμενο 

ασφαλισμένο του ΤΑΜΕΙΟΥ, κάποιας πρόσθετης αμοιβής ή σε περίπτωση 

είσπραξης δαπάνης που περικόπηκε ή δεν εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υγειονομικές 

Υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ, το ΤΑΜΕΙΟ δικαιούται να παρακρατήσει το ποσό από το 

λογαριασμό της κλινικής πέραν των άλλων μέτρων που δύναται να επιβάλλει.      
                                       
 Όρος 15 
Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί  βαρύτατο παράπτωμα η κατακράτηση ή 

αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από τη δεύτερη συμβαλλόμενη, 

βιβλιαρίων ασθενείας και  συνταγολογίων των ασφαλισμένων του Ταμείου, καθώς και 

η μεσολάβησή της, με οποιονδήποτε τρόπο, για θεώρηση εντολών ιατρικών 

πράξεων από το Ταμείο. Σε περίπτωση που το βιβλιάριο ασθενείας ή και το 

συνταγολόγιο φαρμάκων παραμείνουν για οποιοδήποτε λόγο, στο χώρο της 

δεύτερης συμβαλλόμενης οφείλει αυτή να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία 

του Ταμείου  και να τα παραδώσει σ' αυτήν εντός δύο (2) ημερών.  
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 Όρος 16 
Το βιβλιάριο ασθενείας και τα συνοδεύοντα αυτό συνταγολόγια είναι 

αυστηρώς προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό 

τρίτων προσώπων. 

 

 Όρος 17 
 Η δεύτερη συμβαλλόμενη οφείλει να τηρεί ειδικό μητρώο για τους 

ασφαλισμένους του Ταμείου, στο οποίο θα καταχωρεί τα ατομικά τους στοιχεία 

(ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου), τις παρεχόμενες συνεδρίες λιθοτριψίας  

καθώς και την ημερομηνία εκτέλεσής τους. Το ως άνω ειδικό μητρώο θα βρίσκεται 

πάντοτε στη διάθεση του Ταμείου, όποτε και αν ζητηθεί. 

 

Όρος 18 
Η δεύτερη συμβαλλόμενη πρέπει να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που πραγματοποιεί για τους ασφαλισμένους του Ταμείου. Το ως άνω 

αρχείο θα βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των οργάνων του Ταμείου. Σε περίπτωση 

μη ύπαρξης τέτοιου αρχείου θα πρέπει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να 

γίνουν από τη Κλινική οι απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία του.  

Συμφωνείται ότι με την έναρξη της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3892/2010 η 

ΚΛΙΝΙΚΗ υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, εφαρμογές 

και διαδικασίες, που αφορούν  το Σύστημα 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.  

 

Όρος 19 
 Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από τη Κλινική που διενεργεί 

την λιθοτριψία, ορίζεται αυτή  να καταβάλλει στο ΤΑΜΕΙΟ ως ποινική ρήτρα από την 

Κλινική 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 ποσόν που οφείλει στη Κλινική. 

 

 Όρος 20 

Όλες οι διατάξεις των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονισμών και Κανονιστικών 

Αποφάσεων που αναφέρονται στη νοσοκομειακή περίθαλψη των ασφαλισμένων του 

Ταμείου, στη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών και στις εν γένει υποχρεώσεις τους, 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης 

αυτής και ισχύουν όπως οι διατάξεις αυτής.  
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Σε περίπτωση κατά την οποία η Κλινική εξ υπαιτιότητάς της παραβιάσει την 

ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της καλής λειτουργίας, ως επίσης και τους όρους 

της παρούσας σύμβασης, η σύμβαση θα καταγγέλλεται από το Ταμείο. 

 

Όρος 21 

Παράβαση των όρων της σύμβασης αυτής παρέχει το δικαίωμα στο Ταμείο να 

επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τον 

Κανονισμό Παροχών Υγείας αυτού. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από 

τις τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 

κανονισμοί για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές κ.λ.π.)  

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. 

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

διακοπή της συνεργασίας, για μεν τους ήδη εισαχθέντες στη Κλινική εξακολουθεί να 

καταβάλλεται μέχρι της έξοδό τους η υπό της παρούσας σύμβασης προβλεπόμενη 

δαπάνη νοσηλείας, για δε τους τυχόν εισαχθέντες μετά τη διακοπή ουδέν ποσόν 

καταβάλλεται στη Κλινική. 

Επίσης, οι συμβαλλόμενοι 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. 

 

 Όρος 22 

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια και αρχίζει την …… 

και λήγει την ……….  

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση αυτή λήξει ή καταγγελθεί σε χρόνο 

που εξακολουθεί η νοσηλεία ασθενών στη Κλινική, αυτή υποχρεούται να συνεχίσει 

την παροχή των υπηρεσιών της, κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση αυτή μέχρι την 

πλήρη αποθεραπεία των ασθενών. 

3. Η Κλινική δηλώνει ότι προσχωρεί ανεπιφύλακτα σε όλους τους όρους της 

σύμβασης αυτής και υποχρεούται στην πιστή και ακριβή τήρηση αυτών . 

 

 Όρος 23 
Με την παρούσα σύμβαση ρητά παρέχεται σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το 

δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε, αζημίως, στην καταγγελία και λύση αυτής. Την 

πρόθεσή τους αυτή οφείλουν να τη γνωστοποιήσουν στον αντισυμβαλλόμενό τους. Η 

λύση της παρούσας σύμβασης με την κατά το παρόν άρθρο καταγγελία, επέρχεται 

μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της στον 

αντισυμβαλλόμενο, αζημίως για τον καταγγέλλοντα. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνημένων, συντάχθηκε  η  παρούσα σε δύο  (2) 

όμοια πρωτότυπα, αφού δε αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους, κάθε ένας δε από αυτούς έλαβε ένα πρωτότυπο. 

                                                  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ                                                 ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
 
 ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ 


