
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ……………………… 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ………………. 
ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
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 …………………………………  

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

ισχύει και αφ’ ετέρου 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'αριθμ 

……………………………………………. ισχύουσας άδειας   της Νομαρχίας  ..............   

η οποία κλινική στην παρούσα σύμβαση    για λόγους συντομίας θα ονομάζεται 

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" συμφωνήθηκε και συνομολογήθηκε όπως το ανωτέρω 

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" θα παρέχει στα νεογνά ασφαλισμένων του Ταμείου τη δέουσα 

νοσηλεία στη Νεογνική Μονάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αριθ. Υ.Ε /οικ. 

131423/20/12/04 Υ.Α και το Ταμείο καταβάλλει τις σχετικές δαπάνες νοσηλείας 

στο Θεραπευτήριο σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικότερους όρους και συμφωνίες: 

 
ΟΡΟΣ 1 
Η νοσηλεία των νεογνών στη Νεογνική Μονάδα γίνεται κατόπιν εισιτηρίου 

εκδιδομένου από την αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου όχι πέραν των πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την είσοδο του νεογνού στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ. Το εισιτήριο 

εκδίδεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης του θεράποντα ιατρού 

του ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ για την εισαγωγή του νεογνού για απλή, ενδιάμεση ή 

εντατική νοσηλεία στην οποία αναφέρεται και ο πιθανός χρόνος παραμονής σε 

αυτή έπειτα από έγκριση του αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου του Ταμείου. 

 
ΟΡΟΣ 2 
Το ημερήσιο νοσήλιο για τη νοσηλεία στη νεογνική μονάδα του 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ καθορίζεται ως εξής : 

α) Για απλή νοσηλεία ή πρωτοβάθμια φροντίδα ( επίπεδο Ι) και ενδιάμεση 

νοσηλεία ή δευτεροβάθμια φροντίδα (επίπεδο Π) σε εκατόν πενήντα (150 Ευρώ), 

β) Για εντατική νοσηλεία ή τριτοβάθμια φροντίδα (επίπεδο ΙΙΙ)σε τριακόσια 

(300Ευρώ). 

Στο νοσήλιο αυτό περιλαμβάνεται οτιδήποτε θεωρείται απαραίτητο για την 



πλήρη νοσηλεία στη μονάδα, δηλαδή διαγνωστικές εξετάσεις εντός και εκτός της 

νεογνικής μονάδας, μικροεπεμβάσεις, επεμβάσεις, υλικά, λοιπές υπηρεσίες από 

ιατρούς μόνιμους ή συνεργάτες, αναλώσιμα υλικά και φάρμακα. 

Δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω νοσήλιο, ο εξωγενώς χορηγούμενος 

επιφανειοδραστικός παράγοντας (κωδ.ΑΤCRΟ7ΑΑ),η αναγκαιότητα του οποίου 

πρέπει να δικαιολογείται πλήρως με σχετική  ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα 

ιατρού και θα καλύπτεται βάσει τιμολογίου του προμηθευτή και σχετική έγκριση 

των αρμόδιων Ελεγκτικών Οργάνων του Ταμείου. 

Το καθοριζόμενο ειδικό τιμολόγιο ημερήσιου νοσηλίου, «για νοσηλεία σε νεογνική 

μονάδα» αποτελεί τιμή πακέτου, που είναι και η μέγιστη τιμή που δικαιολογείται. 

Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για κάθε κατηγορία εξόδων, για να γίνει 

εκκαθάριση των λογαριασμών και απόδοση της σχετικής δαπάνης. 

Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του ημερήσιου 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. 

 

ΟΡΟΣ  3 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση του ειδικού ημερήσιου νοσηλίου στο 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ είναι η προσκόμιση της βεβαίωσης του ΕΚΑΒ για την 

εισαγωγή του νεογνού στη νεογνική μονάδα και για όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή 

είτε αφορά διακίνηση των νεογνών από Κρατικό Νοσοκομείο σε νεογνική 

μονάδα Ιδιωτικής Κλινικής, είτε από νεογνική μονάδα μιας Ιδιωτικής Κλινικής σε 

μονάδα άλλης Κλινικής, είτε από την απλή μονάδα της Ιδιωτικής Κλινικής στη 

νεογνική μονάδα της ίδιας Κλινικής. 

 

ΟΡΟΣ  4 
Η απόδοση της δαπάνης νοσηλείας γίνεται με βάση τις υποβαλλόμενες μηνιαίες 

καταστάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από το εισιτήριο νοσηλείας των νεογνών, τη 

βεβαίωση του ΕΚΑΒ, την ιατρική γνωμάτευση και το τιμολόγιο νοσηλείας. 

Το θεραπευτήριο 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 αντίθετη 

περίπτωση δεν θα αποζημιώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.  

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. 

Φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατ’ εφαρμογή της συμβάσεως 



βαρύνουν την ΚΛΙΝΙΚΗ.  

 
ΟΡΟΣ 5 
Το "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" υποχρεούται όπως τηρεί ειδικό βιβλίο νοσηλευομένων 

στη νεογνική μονάδα νεογνών, να επιτρέπει στα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα του 

Ταμείου και να διευκολύνει αυτά να πραγματοποιούν τους σχετικούς ελέγχους. 

 
ΟΡΟΣ 6 
Ρητά συνομολογείται με την παρούσα, ότι απαγορεύεται η καταβολή από τον 

ασφαλισμένο του Ταμείου στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ οιουδήποτε ποσού πέραν των 

στην παρούσα σύμβαση οριζομένων νοσηλίων. Η παράβαση του ως άνω όρου της 

σύμβασης συνεπάγεται την άμεση διακοπή της συνεργασίας και την καταγγελία 

της παρούσας σύμβασης. 

 
ΟΡΟΣ 7 
Όλοι οι όροι συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ουσιώδεις και η 

παράβαση τούτων από το "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" έχει ως συνέπεια την επιβολή των 

κάτωθι κυρώσεων: 

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

από τα πραγματοποιηθέντα νοσήλια της Νεογνικής Μονάδας κατά το μήνα που 

έγινε η παράβαση. 

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

γ)    Οριστική καταγγελία της σύμβασης. 

Όλες οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται από το 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 έξοδο τους η υπό της 

παρούσης σύμβασης προβλεπόμενης δαπάνης νοσηλείας , για δε τους τυχόν 

εισαχθέντες μετά την διακοπή, ουδέν ποσό καταβάλλεται στο 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από το Θεραπευτήριο, ορίζεται 

αυτό  να καταβάλλει στο ΤΑΜΕΙΟ ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 25% του 

δικαιούμενου ποσού από το Ταμείο του προηγούμενου μηνός. Συμφωνείται ρητά ότι 

αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και το ΤΑΜΕΙΟ δικαιούται να 

παρακρατεί το ποσόν που οφείλει στο 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. 

 
ΟΡΟΣ 8 



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

 .................................................................................................................    και λήγει 

την  ……………………… 

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 8 της σύμβασης. 

Η καταγγελία εκ μέρους του «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» θα ισχύει δύο (2) μήνες μετά 

την κοινοποίησή της στο Ταμείο. 

 
ΟΡΟΣ 9 
Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ δηλώνει ρητά ότι δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και 

συμφωνίες της παρούσας σύμβασης και υπόσχεται την πιστή και ακριβή 

τήρηση αυτών. 

Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε η παρούσα σε 

δύο ( 2 ) όμοια αντίτυπα ,έλαβε δε ο κάθε ένας από ένα αντίτυπο, το οποίο αφού 

αναγνώστηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους όπως ακολουθεί. 

To Tαμείο πήρε ένα (1) πρωτότυπο και το Θεραπευτήριο άλλο ένα (1). 

 

 

 

                                                  

                                                 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΥΤΟΥ………………… 

ΓΙΑ TO(N) ……………… 

Ο   ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


