
ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ TOY ………… ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ………………………….. 
 

 

Στ…………. σήμερα την…………………….  του έτους………………   
μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην ………………. 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. ……………. ο οποίος 

ενεργεί σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2071/1992 όπως ισχύει 

κάθε φορά και αφετέρου του κ  ……………………………………κατοίκου ...............................  

 .................. επί της οδού   .................................  νομίμου εκπροσώπου της Μ.Τ.Ν της 

Ιδιωτικής Κλινικής  .....................................................................................................  

που βρίσκεται στην πόλη ................................ επί της οδού ...................................................  

και η οποία λειτουργεί δυνάμει της υπ' αριθ .................................. ισχύουσας άδειας 

της Νομαρχίας   .............................................................    η  οποία     κλινική  στην 

παρούσα σύμβαση για λόγους συντομίας θα ονομάζεται "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" 

συμφωνήθηκε και συνομολογήθηκε όπως το ανωτέρω "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" 

εκτελεί αιμοκαθάρσεις σε εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ και 

το ΤΑΜΕΙΟ καταβάλλει τις σχετικές δαπάνες στο Θεραπευτήριο, σύμφωνα με 

τους κάτωθι όρους και συμφωνίες: 

ΟΡΟΣ 1 

1. Το «Θεραπευτήριο» δηλώνει ότι έχει σε πλήρη και καλή λειτουργία Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού, καθώς και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και μέσα, που λειτουργούν σύμφωνα 

με τους όρους της Ιατρικής Επιστήμης και δικαιούται να 

εκτελεί αιμοκαθάρσεις της νομίμως αναγνωρισμένης επαγγελματικής 

ειδικότητας του σε εξωτερικούς ασθενείς -ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ δυνάμει της υπ. 

αριθ……. άδειας λειτουργίας του ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ με το αναγκαίο κατάλληλο και 

εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό . 

2. Το «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» υποχρεούται να προσαρμόζει και να συμπληρώνει τις 

εγκαταστάσεις, τα μέσα και το προσωπικό σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

ισχύει κάθε φορά και τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις  των αρμόδιων Αρχών 

και να γνωστοποιεί αμέσως στο ΤΑΜΕΙΟ κάθε μεταβολή που επέρχεται στη 

νομική προσωπικότητά του και στα πρόσωπα της σύνθεσης του επιστημονικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. 



ΟΡΟΣ 2 
1.Η έναρξη εκτέλεσης αιμοκαθάρσεων των εξωτερικών ασθενών - 

ασφαλισμένων του ΤΑΜΕΙΟΥ γίνεται με την προσκόμιση απ' αυτούς ιατρικής 

βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο χρόνιας 

νεφρικής ανεπάρκειας και είναι απαραίτητο να ενταχθούν σε πρόγραμμα 

αιμοκάθαρσης. 

2.Το τιμολόγιο κάθε συνεδρίας αιμοκάθαρσης με τεχνητό νεφρό είναι το οριζόμενο 

από την Υ4ε/οικ.60730/2007 (ΦΕΚ Β΄ 807) όπως ισχύει κάθε φορά, ως ακολούθως: 

Α) Για την κλασσική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά  κλειστό νοσήλιο 105,00 ΕΥΡΩ 

συν Φίλτρο και βελόνες. 

Β) Για τις παραλλαγές της κλασικής αιμοκάθαρσης, ήτοι: 

-Αιμοδιήθηση (Hemofiltration) 

-Αιμοδιαδιήθηση (Hemodiafiltration) 

-Αιμοδιαδιήθηση (Hemodiafiltration) με on line παραγωγή υγρού υποκατάστασης. 

-Βιοδιήθηση, ελεύθερη οξεϊκών (Acetate free biofiltration). 

που προορίζονται και περιορίζονται κατά μέγιστο στο 40% των ασθενών ή μηνιαίων 

αιμοκαθάρσεων μιας Μονάδας, για το σύνολο των αιμοκαθαιρομένων κλειστό νοσήλιο 

155,00 ΕΥΡΩ συν Φίλτρο και βελόνες. 

Γ) Για τις συνεχείς μεθόδους (CAVH,CWH,CHDF, και λοιπές παραλλαγές). 

Η θεραπεία διαρκεί όλο το 24ωρο και γίνεται σε ΜΕΘ, κατά κύριο λόγο. 

Χρησιμοποιούνται αντιπηκτικά, διαλύματα υποκατάστασης ή/και διαλύματα αντιρροής. 

Κλειστό νοσήλιο 100,00 ΕΥΡΩ συν Φίλτρα. 

Δ) Για την Αιμοπροσρόφηση (Hemoperfusion) που εφαρμόζεται σε δηλητηριάσεις με 

τοξικές ουσίες και φάρμακα, κυρίως σε Νοσοκομεία, κλειστό νοσήλιο 100,00 ΕΥΡΩ 

συν Φίλτρα και Γραμμές. 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά, τα 

φάρμακα που σχετίζονται με την αιμοκάθαρση καθώς και οι εργαστηριακές εξετάσεις. 

3. Ο αριθμός   των φίλτρων θα πρέπει να είναι ισάριθμος με τον   αριθμό των 

αιμοκαθάρσεων. 

       

ΟΡΟΣ 3 
1. Η πληρωμή των εκτελουμένων από το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ κατά μήνα 

αιμοκαθάρσεων γίνεται βάσει κατάστασης , η οποία συντάσσεται από τον 

υπεύθυνο του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» σε ειδικό έντυπο του ……. και 

σύμφωνα με τα στοιχεία του εντύπου και υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα 

από την εκτέλεση των αιμοκαθάρσεων . 
2. Στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να προσαρτώνται όλα τα δικαιολογητικά 

πληρωμών, εισιτήριο, τιμολόγια αιμοκαθάρσεων, φίλτρων και βελόνων, υπεύθυνη 

δήλωση του ασθενούς ασφαλισμένου και τα παραπεμπτικά του Ελεγκτή ιατρού του 



Ταμείου με τις ημερομηνίες εκτέλεσης των αιμοκαθάρσεων, που πραγματοποιήθηκαν 

υπογεγραμμένα από το νεφρολόγο γιατρό και τον Ελεγκτή ιατρό του Ταμείου. 

3.Το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλλει απευθείας στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ τις 

δαπάνες των αιμοκαθάρσεων μέχρι  του ποσού του  κρατικού τιμολογίου. 

Το Ταμείο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Θεραπευτήριο τις δαπάνες 

αιμοκαθάρσεων 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 .» 

Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του τιμολογίου κάθε συνεδρίας 

για αιμοκάθαρση για τεχνητό νεφρό ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών ασφαλισμένων 

του Ταμείου. Το κατόπιν διαπραγμάτευσης καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί να 

είναι ανώτερο των ποσών που καθορίζονται από την κάθε φορά ισχύουσα Υ.Α. 

4. Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των εντεταλμένων 

Υγειονομικών ή Διοικητικών οργάνων του Ταμείου κάθε στοιχείο σχετικό με τις 

συνεδρίες αιμοκάθαρσης    που εκτελέστηκαν και να διευκολύνει στον έλεγχο 

αυτά. 

5. Το   ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ   υποχρεούται   να  τηρεί   βιβλίο   αιμοκαθαρομένων 

ασφαλισμένων του ΤΑΜΕΙΟΥ. 

6. Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ θα πρέπει να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των παρεχομένων 

υπηρεσιών, που πραγματοποιεί για τους ασφαλισμένους του Ταμείου. 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   4 
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 τις πραγματοποιηθείσες συνεδρίες αιμοκάθαρσης κατά το μήνα 

που έγινε η παράβαση 

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

γ) Οριστική καταγγελία της σύμβασης . 

Όλες 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 στο Θεραπευτήριο προς νοσηλεία , 

εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την έξοδό τους η υπό της παρούσης σύμβασης    

προβλεπόμενη δαπάνη νοσηλείας, για δε τους τυχόν εισαχθέντες μετά την διακοπή, 

ουδέν ποσό καταβάλλεται στο Θεραπευτήριο. 

 

ΟΡΟΣ 5 

1.Ο  χρόνος  ισχύος   της  σύμβασης   αυτής ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την 

………………………… και λήγει την……………………………. 

2. Η παρούσα σύμβαση λύεται και πριν από τη λήξη της  με καταγγελία από τα 

συμβαλλόμενα   μέρη. Η καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του Ταμείου θα ισχύει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ΄ του όρου 4 της σύμβασης. Η καταγγελία εκ 

μέρους του ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ θα ισχύει δύο (2) μήνες μετά την κοινοποίησή της στο 

Ταμείο. 

Το Ταμείο δικαιούται να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση και πριν από την παρέλευση 

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

θεραπευτήριο  παύσει  να  διενεργεί   με  δαπάνες  του   συνεδρίες αιμοκάθαρσης, 

συνέπεια συγχώνευσης   του με άλλον Οργανισμό ή για λόγους σχετικούς με την άδεια 

αυτού. 

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 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 το θεραπευτήριο. 

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. 

3.Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ δηλώνει ότι προσχωρεί στην παρούσα σύμβαση και δέχεται 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και συμφωνίες αυτής και υποχρεούται στην πιστή και 

ακριβή τήρηση αυτών. 

Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη , συντάχθηκε η παρούσα  σε δύο όμοια 

αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώσθηκαν    υπογράφονται από τους συμβαλλομένους ως 

κατωτέρω. 

Το Ταμείο  πήρε ένα (1) πρωτότυπο και το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ άλλο ένα (1). 

 

 

 

 



 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

ΓΙΑ TO(N) …………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 


