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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  

 

Στ……………….. σήμερα την ……………………………… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:   

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

……………………………………………………………..  που χάριν συντομίας  θα αποκαλείται 

Ταμείο και που εδρεύει στ……………. (οδός…………) 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 ………............................ 

 

ΙΙ. Το Θεραπευτήριο ή η κλινική που διαθέτει Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την 

επωνυμία …………………………………………και το διακριτικό τίτλο που εδρεύει στο Νομό 

…………………… συνεστήθη με το υπ’ αριθμ. …… καταστατικό ίδρυσης ………….διοικείται 

νόμιμα, κατέχει την υπ’ αριθμ. pρωτ………. έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την υπ’ αριθμ. ……………. βεβαίωση καλής λειτουργίας της Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας, 

εκπροσωπούμενη νομίμως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. …………………..κάτοικο 

………………… με Α.Φ.Μ. ………………….ΔΟΥ…………………….Αθηνών, με Α.Δ.Τ. 

……………..καλούμενη εφεξής «δεύτερος συμβαλλόμενος». 

 

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

Κανονισμού  Περίθαλψης αυτού, όπως  εκάστοτε ισχύει, και ο οποίος επισυνάπτεται στην 

παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης,  και υπό τις προϋποθέσεις που 

ο Κανονισμός αυτός ορίζει, τα αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένα δικαιούμενα πρόσωπα. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται να παρέχει υπηρεσίες υγείας, που συνίστανται 

στην αιμοκάθαρση με όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά, με την προσήκουσα 

επιμέλεια και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας στους ασφαλισμένους 

του ΤΑΜΕΙΟΥ και σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών Ασθένειας αυτού και τις σχετικές 

εγκυκλίους και οδηγίες του ΤΑΜΕΙΟΥ καθώς και τις συναφείς διατάξεις, που ισχύουν κάθε 

φορά και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2071/92 (Α΄, 123), όπως ισχύουν, τις 

οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστους και ουσιώδεις όρους της παρούσας 

σύμβασης. 
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2. Οι υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ θα παρέχονται 

αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις του δεύτερου συμβαλλόμενου φορέα παροχής υγείας που 

βρίσκεται στην οδό …………αριθμό ………..Τ.Κ. ……….Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση του 

β’ συμβαλλόμενου φορέα οφείλει αυτός να τη γνωστοποιεί αμέσως και εγγράφως στην 

αρμόδια Υπηρεσία του ΤΑΜΕΙΟΥ. 

3. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες τεχνητού νεφρού για 

τις οποίες έχει άδεια, να φροντίζει ώστε η ιατρική πράξη της αιμοκάθαρσης να διενεργείται 

μόνο με την προϋπόθεση της ύπαρξης έγκρισης από τα αρμόδια όργανα ή Υγειονομικές 

Επιτροπές του ΤΑΜΕΙΟΥ, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται τόσο ο αριθμός των 

συνεδριών εβδομαδιαίως όσο και το συνολικό χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει η 

σχετική έγκριση. 

4. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 

να υποβάλλει δια του νομίμου εκπροσώπου του στο ΤΑΜΕΙΟ υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86 στην οποία θα δηλώσει τον επιστημονικό υπεύθυνο νεφρολόγο της μονάδας 

τεχνητού νεφρού και τους λοιπούς ιατρούς νεφρολόγους ή μη που απασχολούνται στην 

συγκεκριμένη μονάδα, τον ακριβή αριθμό και το είδος των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που 

διαθέτει καθώς και τις συγκεκριμένες θεραπείες που πραγματοποιεί. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης οποιουδήποτε από τους επιστημονικά υπεύθυνους, ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος υποχρεούται εντός 15 ημερών να το γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΤΑΜΕΙΟΥ, όπως υποχρεούται να γνωστοποιεί και την οποιαδήποτε μεταβολή σε 

προηγούμενα μηχανήματα ή την απόκτηση νέων, πάντα μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 

5. Το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλλει στο δεύτερο συμβαλλόμενο τη νόμιμη αμοιβή, 

όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Κρατικού τιμολογίου.  

6. Η προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης θα γίνεται από τους προμηθευτές που έχουν 

αναδειχθεί από την Επιτροπή Προμηθείας Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ή προμηθευτές  που έχουν εγγράψει τα προϊόντα τους στο εγκεκριμένο 

μητρώο του ΕΚΕΒΥΛ με τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών. 

7. Η προμήθεια των υλικών αιμοκάθαρσης θα γίνεται με τη φροντίδα της Μονάδος Τεχνητού 

Νεφρού του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» και ακολούθως τα τιμολόγια αγοράς των υλικών με τις 

ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν θα υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΤΑΜΕΙΟΥ, μαζί με τη βεβαίωση του υπεύθυνου νεφρολόγου της Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού για το είδος και την ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.  

8. Η προμήθεια των υπόλοιπων υλικών θα γίνεται από προμηθευτές που έχουν βεβαίωση 

αποκλειστικότητας εισαγωγής ή διάθεσης αυτών ή βεβαίωση από το ΕΚΕΒΥΛ, εάν 

πρόκειται για κατασκευάστριες εταιρείες. Οι προμηθευτές θα συνυποβάλλουν πιστοποιητικό 

εγγραφής από το Ε.Β.Ε.Α. 
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9. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος κατά την παροχή υπηρεσίας υγείας υποχρεούται να ελέγξει 

την ισχύ του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου 

ασφάλισης  για αιμοκάθαρση. 

10. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του 

σε βάρος του ΤΑΜΕΙΟΥ, εάν δεν προσκομισθεί η απαραίτητη έγκριση- απόφαση των 

οικείων υπηρεσιών ή Υγειονομικών Επιτροπών του ΤΑΜΕΙΟΥ, στην οποία ρητά να 

αναφέρεται, τόσο ο ακριβής αριθμός των συνεδριών όσο και το συνολικό χρονικό διάστημα 

που απαιτείται για αυτές. 

11. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει μέσω του επιστημονικού υπευθύνου, ειδικού 

νεφρολόγου της μονάδας: 

- Να βεβαιώνει την παροχή των αναγραφόμενων συνεδριών, θέτοντας την ημερομηνία 

πραγματοποίησής τους, την υπογραφή του, την επαγγελματική του σφραγίδα και την 

σφραγίδα της μονάδας. 

- Επιπλέον, ο επιστημονικά Υπεύθυνος του δεύτερου συμβαλλόμενου υποχρεούται να 

σφραγίζει και υπογράφει τις συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις που συνοδεύονται από τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά ως προς την ακρίβεια και γνησιότητά τους, οι οποίες 

υποβάλλονται σφραγισμένες και με τη σφραγίδα της εταιρείας. 

- Η μη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται την έλλειψη οποιασδήποτε ευθύνης του 

ΤΑΜΕΙΟΥ για την απόδοση των αντίστοιχων δαπανών. 

12. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ για 

την παροχή εγγράφως ή προφορικώς οποιονδήποτε στοιχείων ή διευκρινήσεων, που έχουν 

σχέση με τις υπηρεσίες του προς τους ασφαλισμένους, υποχρεούται στην παροχή αυτών 

μέσα στις τασσόμενες από τις υπηρεσίες προθεσμίες. 

13. Τα αρμόδια όργανα του ΤΑΜΕΙΟΥ έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν και να 

ελέγχουν την θεραπεία, που παρέχει η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στους ασφαλισμένους 

του καθώς και να επισκέπτονται ανά πασά στιγμή, προς εκτίμηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, τις εγκαταστάσεις της μονάδας. 

14. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί πλήρως τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας για την διασπορά των λοιμώξεων, την προστασία από τις επικίνδυνες 

ακτινοβολίες, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και να διατηρεί τα μηχανήματα 

και τα αναλώσιμα υλικά του στο καλύτερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας. 

15. Δεν επιτρέπεται η αντιδεοντολογική άσκοπη καταχρηστική πραγματοποίηση ιατρικών 

πράξεων. Ομοίως, αποτελεί σοβαρή αντισυμβατική συμπεριφορά η συστηματική 

κατεύθυνση των ασφαλισμένων του ΤΑΜΕΙΟΥ σε συγκεκριμένους ιατρούς άλλων 

ειδικοτήτων και σε συγκεκριμένα εργαστήρια, φαρμακεία ή καταστήματα παροχής ειδών και 

μέσων αποκατάστασης της υγείας τους. 

16. Απαγορεύεται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού να απαιτεί από τον ασφαλισμένο να 

αναλαμβάνει προσωπικά την πληρωμή δαπάνης νοσηλείας ή διαφοράς μεταξύ των 
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νοσηλίων, που καταβάλλονται από το ΤΑΜΕΙΟ και εκείνων που χρεώνονται από την 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η δε τυχόν ανάληψη τέτοιας ευθύνης εκ μέρους του 

ασφαλισμένου είναι παντελώς άκυρη και αποτελεί ουσιώδη λόγο καταγγελίας της 

Σύμβασης.   

17. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί για οποιοδήποτε λόγο την παροχή 

των υπηρεσιών του στους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ. 

18. Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα η κατακράτηση ή αποδοχή 

για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από το δεύτερο συμβαλλόμενο, βιβλιαρίων ασθενείας και 

συνταγολογίων των ασφαλισμένων του ΤΑΜΕΙΟΥ, καθώς και η μεσολάβησή του, με 

οποιονδήποτε τρόπο, για θεώρηση εντολών ιατρικών πράξεων από το ΤΑΜΕΙΟ. Σε 

περίπτωση που το βιβλιάριο ασθενείας ή και το συνταγολόγιο φαρμάκων παραμείνουν για 

οποιοδήποτε λόγο, στο χώρο του δεύτερου συμβαλλόμενου φορέα οφείλει αυτός να το 

παραδώσει άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΑΜΕΙΟΥ και σε διάστημα που δεν θα 

υπερβαίνει τις 24 ώρες. 

19. Το βιβλιάριο ασθενείας και τα συνοδεύοντα αυτό συνταγολόγια είναι αυστηρώς 

προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων προσώπων. 

Διαπίστωση ανάλογου φαινομένου αποτελεί αιτία άμεσης διακοπής της σύμβασης και 

αναζήτησης ανάλογων ποινικών ευθυνών. 

20. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να τηρεί ειδικό μητρώο για τους ασφαλισμένους του 

ΤΑΜΕΙΟΥ, στο οποίο θα καταχωρεί τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και αριθμό 

μητρώου), τις παρεχόμενες συνεδρίες αιμοκάθαρσης καθώς και την ημερομηνία εκτέλεσής 

τους. Το ως άνω ειδικό μητρώο θα βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του ΤΑΜΕΙΟΥ, όποτε και 

αν ζητηθεί. 

21. 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 διατάξεις της παρ. ιβ του άρθρου 1 του Ν.3892/2010, διότι σε 

αντίθετη περίπτωση η σύμβαση θα καταγγέλλεται.  

22. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος για την είσπραξη της αμοιβής του, πρέπει να υποβάλλει 

στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΑΜΕΙΟΥ τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, στην 

παρούσα σύμβαση και τις σχετικές εγκυκλίους δικαιολογητικά εντός του πρώτου 

δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση των υπηρεσιών και 

ειδικότερα τα οριζόμενα στον όρο 11 της παρούσας σύμβασης. Η υποβολή των 
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δικαιολογητικών  γίνεται και με ηλεκτρονική μορφή, όταν αυτό ζητηθεί από τις υπηρεσίες του 

ΤΑΜΕΙΟΥ. 

23. Συμφωνείται ότι ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να εκδίδει τα τιμολόγια των 

υλικών σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές στο παρατηρητήριο τιμών κατά την 

ημερομηνία έκδοσή τους με σημειωμένο τον αντίστοιχο κωδικό και να επισυνάπτει στα 

τιμολόγια την αντίστοιχη σελίδα από τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών ή την 

κάθε φορά χαμηλότερη τιμή που καθορίζεται από το Σ.Υ.Σ.Π.Υ. ή με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ταμείου .  

Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του νοσηλίου ανάλογα με τον 

αριθμό των ασθενών ασφαλισμένων, που νοσηλεύονται στη Μονάδα. Το κατόπιν 

διαπραγμάτευσης καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο των ποσών 

που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.( Υ3β/Γ.Π./οικ.37564/2007/Β, 423). 

Η πληρωμή της Μ.Χ.Α γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΤΑΜΕΙΟΥ, 

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.» 

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

που τυχόν προκύψουν κατ’ εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν την ΚΛΙΝΙΚΗ. 

24. Παράβαση των όρων της σύμβασης αυτής παρέχει το δικαίωμα στο ΤΑΜΕΙΟ να 

επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 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.). 

25. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για τρία έτη, αρχόμενη από ….. και 

λήγουσα…….., δυνάμενη να ανανεώνεται, κατόπιν αιτήσεως του δεύτερου συμβαλλόμενου, 

για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η νομική του υπόσταση και 

αποδεικνύει ότι η άδεια λειτουργίας του είναι σε ισχύ, όπως και όλες οι προαναφερόμενες 

άδειες άσκησης επαγγέλματος του ιατρικού προσωπικού και οι άδειες λειτουργίας των 

μηχανημάτων.  

26. Με την παρούσα σύμβαση ρητά παρέχεται σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το 

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

πρόθεση τους αυτή οφείλουν να την 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 επόμενη της γνωστοποίησης της στον 

αντισυμβαλλόμενο, αζημίως, για τον καταγγέλλοντα. Σε περίπτωση καταγγελίας της 

σύμβασης οι ασφαλισμένοι που ήδη υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο συγκεκριμένο 
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κέντρο θα συνεχίζουν τις συνεδρίες και στην αποδιδόμενη τιμή του κρατικού τιμολογίου, 

μέχρι τότε που θα βρεθεί νέα μονάδα για τη συνέχιση των θεραπειών.  

Συμφωνείται επίσης ότι, το Ταμείο δύναται να λύσει την παρούσα σύμβαση αζημίως και 

πριν την παρέλευση των δύο ετών στην περίπτωση κατά την οποία η μονάδα τεχνητού 

νεφρού δεν τηρεί τους όρους της παρούσας καθ’ οιονδήποτε τρόπο και παύσει την παροχή 

υπηρεσιών.  

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. 

27. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από την μονάδα τεχνητού νεφρού, 

ορίζεται να καταβάλλεται από τη μονάδα στο ΤΑΜΕΙΟ ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 

25% των οφειλομένων νοσηλίων για τις αιμοκαθάρσεις του προηγούμενου μηνός. 

Συμφωνείται ρητά ότι αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και το ΤΑΜΕΙΟ δικαιούται 

να παρακρατεί το ποσόν που οφείλει η μονάδα. 

28. Η σύμβαση αυτή έχει συνταχθεί σε δύο (2) αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενος 

από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
         

  ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ                            ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


