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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Στην Αθήνα σήμερα την………………………………… οι συμβαλλόμενοι: 

Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 

Απασχολουμένων – Ε.Τ.Α.Α.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και  που  εδρεύει 

στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ.998146384 (Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  

Πρόεδρο  του  Δ.Σ. κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο,  διορισθέντα  ως  Πρόεδρο  του  Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α., νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμ. 134/16-

06-2011, θέμα 28 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ο οποίος ενεργεί σύμφωνα και με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2071/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 

ν. 3918/2011. 

ΙΙ. Το Νοσοκομείο  με την επωνυμία «………………………………………………», που εδρεύει 

στην ………….……………………………, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον 

……………………….. που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» 

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τ’  ακόλουθα: 

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 Τμήμα της παρούσας Σύμβασης και υπό τις 

προϋποθέσεις που αυτός ορίζει, τα αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένα δικαιούμενα 

πρόσωπα, μεταξύ των άλλων και για νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διαθέτει 

νόμιμη άδεια λειτουργίας με αριθμό……………………….., βεβαίωση καλής λειτουργίας υπ’ 

αριθμ. ………………………….. , δυναμικότητας …………. κλινών και διαθέτει το αναγκαίο 

προσωπικό και το σύνολο της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για την 

περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών.  

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

1.  Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να παρέχει τη νοσηλεία με βάση τα συμφωνούμενα στο παρόν. 
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2. Η νοσηλεία θα παρέχεται σε θέσεις και σε δωμάτια που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Κανονισμού Περίθαλψης του Ταμείου. 

3. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της 

οριζόμενης, καταβάλλεται από αυτόν απευθείας στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ η διαφορά της 

ανώτερης θέσης. 

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της οριζόμενης με 

πρωτοβουλία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το ΤΑΜΕΙΟ δεν υποχρεούται στην καταβολή της 

διαφοράς του ποσού. 

4. Το Ταμείο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προκαταβολής πρόσθετων δαπανών για την 

περίπτωση κατά την οποία ο νοσηλευόμενος επιθυμεί να χειρουργηθεί ή εν γένει να 

εξετασθεί από γιατρούς της επιλογής του που δεν ανήκουν στο προσωπικό του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η επιπλέον σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο. 

5.Το ΤΑΜΕΙΟ έχει την υποχρέωση να καταβάλλει νοσήλια και για την ημέρα εισόδου του 

ασθενούς, όχι όμως και για την ημέρα εξόδου του, ανεξάρτητα από την ώρα εξόδου. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

1.  Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει την υποχρέωση να παρέχει στους νοσηλευόμενους την 

ενδεδειγμένη από την ιατρική επιστήμη ιατρική συνδρομή για κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση και, όλες, εν γένει, τις ιατρικές και νοσηλευτικές φροντίδες άσχετο με τη 

βαρύτητα της πάθησης.  

2. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει την υποχρέωση αναντίρρητα να δέχεται και έκτακτα περιστατικά για 

νοσηλεία και τα οποία θα καταλαμβάνονται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης.  

3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αδυνατεί λόγω έλλειψης ειδικότητας ή 

μέσων να βοηθήσει αποτελεσματικά και για συγκεκριμένη συμπτωματολογία ή ασθένεια ή 

στάδιο θεραπείας τον ασθενή, είναι υποχρεωμένη για την άμεση μετακίνηση αυτού αφού 

προηγηθεί υποχρεωτική ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΤΑΜΕΙΟΥ. Το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ φέρει την ευθύνη για κάθε είδους καθυστέρηση.  

4. Σε περίπτωση κλήσεως εξωτερικών γιατρών οποιασδήποτε ειδικότητας για εξέταση του 

ασθενή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, δεν καταβάλλεται αμοιβή από το ΤΑΜΕΙΟ. Αν κληθεί ιδιώτης 

γιατρός μετά από αίτημα του ασθενούς η δαπάνη βαρύνει τον ασθενή. 

5. Οι ασφαλισμένοι που νοσηλεύονται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, κατά την διάρκεια της νοσηλείας 

τους υπόκεινται στις διατάξεις του εσωτερικού του κανονισμού. 

Ο εσωτερικός κανονισμός του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ υποβάλλεται υποχρεωτικά στο ΤΑΜΕΙΟ 

ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται με 

την έναρξη της ισχύος της σύμβασης να γνωστοποιήσει στο ΤΑΜΕΙΟ τα στοιχεία του 
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υπευθύνου  Διευθυντή ή άλλου υπαλλήλου με τον οποίον οι αρμόδιοι παράγοντες του 

Ταμείου θα συνεργάζονται για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

6. Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης (ΜΕΘ) του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ καταβάλλεται το ημερήσιο νοσήλιο που καθορίζεται για την εντατική 

παρακολούθηση καθώς και οι εξαιρούμενες του κλειστού νοσηλίου ιατρικές πράξεις, 

παρακλινικές εξετάσεις και φάρμακα. 

7. Συμφωνείται ότι το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα παρέχει στους σφαλισμένους του Ταμείου όλες τις 

υπηρεσίες για τις οποίες έχει άδεια λειτουργίας.  Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να 

διαθέτει τις κλίνες της στους ασφαλισμένους του Ταμείου. Σε περίπτωση κατά την οποία 

διαπιστωθεί είτε κατόπιν καταγγελίας ασφαλισμένων είτε κατόπιν ελέγχου των αρμοδίων 

οργάνων του Ταμείου ή άλλων οργάνων ότι το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν έχει ελεύθερες κλίνες 

εξαιτίας δέσμευσης αυτών η παρούσα θα καταγγέλλεται. 

8. Σε περίπτωση μεταφοράς ασφαλισμένου από κάποιο τμήμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σε άλλο 

μετά από διαπιστωμένη ιατρική ανάγκη δεν απαιτείται έκδοση νέου εισιτηρίου. Η μεταφορά 

πραγματοποιείται μέσω διακομιστηρίου, το οποίο γνωστοποιείται στους αρμόδιους φορείς 

του ΤΑΜΕΙΟΥ. Η μεταβολή εντάσσεται στο φύλλο νοσηλείας.      

9. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να παρέχει στους νοσηλευόμενους ασφαλισμένους του 

ΤΑΜΕΙΟΥ την εκ της Ιατρικής Επιστήμης ενδεδειγμένη για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 

ιατρική συνδρομή και νοσηλευτική φροντίδα. Υποχρεούται να παρέχει τροφή ανάλογη προς 

την πάθηση χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφαλισμένου. 

10. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να έχει και να διατηρεί όλες τις εγκαταστάσεις της και να 

προσαρμόζει και συμπληρώνει αυτές σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης, 

την αντίστοιχη νομοθεσία των προδιαγραφών λειτουργίας, που ισχύει κάθε φορά καθώς και 

τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών. 

11. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση 

το ΤΑΜΕΙΟ για κάθε επερχόμενη μεταβολή στην νομική προσωπικότητα, στην κατάσταση 

και στον εξοπλισμό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στον αριθμό των κλινών και στα ονόματα των 

επιστημονικά υπευθύνων αυτής. 

12. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει την υποχρέωση να δέχεται τον έλεγχο των αρμόδιων 

υγειονομικών οργάνων του ΤΑΜΕΙΟΥ και να θέτει υπόψη τους κάθε στοιχείο 

αναφερόμενο στην εν γένει περίθαλψη των νοσηλευόμενων ασφαλισμένων. 

13.  Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Ταμείο αυθημερόν σε κάθε 

περίπτωση πριν την έξοδο του ασφαλισμένου από αυτή και την έκδοση εξιτηρίου σε 

αυτόν. 
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        Δεν επιτρέπεται η απουσία από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στο νοσηλευόμενο ασφαλισμένο 

χωρίς έγγραφο σημείωμα του Ιατρού που τον παρακολουθεί και του ελεγκτού ιατρού του 

ΤΑΜΕΙΟΥ. Αν ασθενής ασφαλισμένος αποχωρήσει αυθαίρετα από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 

αυτή έχει την υποχρέωση να αναγράψει την ημερομηνία και ώρα εξόδου του ασθενούς 

πάνω στο εισιτήριο του και στο φύλλο νοσηλείας του.  

14. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να τηρεί ειδικό φύλλο νοσηλείας του ασφαλισμένου στο 

οποίο θα αναγράφονται οι γενόμενες εργαστηριακές και λοιπές παρακλινικές εξετάσεις και 

θεραπείες, κατά ημέρες αναλυτικώς, καθώς και οι χορηγούμενες ποσότητες φαρμάκων και 

το είδος αυτών. Το ειδικό τούτο φύλλο νοσηλείας τίθεται πάντοτε υπόψη του ελεγκτού 

ιατρού προς έγκριση σε κάθε επίσκεψη αυτού στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

15. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μαζί με την υποβολή των λογαριασμών νοσηλείας των ασφαλισμένων 

έχει την υποχρέωση να συνυποβάλλει και τα ανωτέρω ειδικά φύλλα νοσηλείας και τις 

οικείες ιατρικές γνωματεύσεις.  

16. Οι λογαριασμοί του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με τις οικείες ιατρικές γνωματεύσεις, διαβιβάζονται 

στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου μόλις ολοκληρωθεί η νοσηλεία του ασφαλισμένου και 

σε ηλεκτρονική μορφή, η δε εξόφληση αυτών θα συντελείται εντός τετραμήνου από την 

υποβολή τους.  

       Σε περίπτωση μη αποστολής των ανωτέρω ηλεκτρονικά, το συμβαλλόμενο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα αποζημιώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

       Συμφωνείται ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3892/2010 η εξόφληση των 

λογαριασμών θα συντελείται άμεσα. 

17. Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι συντεταγμένοι αναλυτικά κατά κονδύλιο δαπάνης, για τα 

χορηγηθέντα δε φάρμακα θα επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση. 

18. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ πρέπει να υποβάλλει στο ΤΑΜΕΙΟ με την έναρξη της ισχύος της 

σύμβασης αναλυτική κατάσταση με τα τμήματα και τα εργαστήριά του, στα οποία να 

αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του ανά τμήμα Επιστημονικού Διευθυντή.  

19. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι υποχρεωμένο να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για 

την αποφυγή διασποράς λοιμώξεων, την προστασία από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες, την 

ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και την διατήρηση των μηχανημάτων του και 

των αναλωσίμων στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας. 

20. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να διατηρεί το προσωπικό του όσον αφορά τον αριθμό 

και την σύνθεση του κατάλληλα εκπαιδευμένο και με την κατάλληλη εξειδίκευση. 

21. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Συνταγολογίου και του βιβλιαρίου Ασθένειας του 

ασφαλισμένου για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
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22. Τα βιβλιάρια νοσηλείας και τα συνταγολόγια του νοσηλευόμενου ασφαλισμένου είναι 

αυστηρώς προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τους για λογαριασμό τρίτων 

προσώπων. 

23. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να τηρεί ειδικό μητρώο για τους ασφαλισμένους του 

ΤΑΜΕΙΟΥ, στο οποίο θα καταχωρεί τα ατομικά τους στοιχεία και το είδος των 

παρεχομένων υπηρεσιών και το οποίο θα είναι στην διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών 

του ΤΑΜΕΙΟΥ όποτε ζητηθεί. 

24. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ για την παροχή 

εγγράφως ή προφορικά οποιωνδήποτε στοιχείων ή διευκρινήσεων που έχουν σχέση με 

νοσηλεία ή παρεχόμενες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους, υποχρεούται στην παροχή αυτών 

μέσα στις τασσόμενες από την υπηρεσία προθεσμίες. 

25. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι υποχρεωμένο να δέχεται ανά πάσα ώρα του 24ώρου τα αρμόδια 

Υγειονομικά και Διοικητικά Όργανα  του ΤΑΜΕΙΟΥ προκειμένου να παρακολουθούν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 

26. Επαναλαμβανόμενες παρατάσεις παραμονών ασφαλισμένου για νοσηλεία στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα χορηγούνται υποχρεωτικά μόνο μετά από έγκριση των αρμοδίων 

Υγειονομικών Επιτροπών του ΤΑΜΕΙΟΥ, στις οποίες θα προσκομίζονται αναλυτικές 

γνωματεύσεις ιατρών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ιατρικοί λόγοι 

που επιβάλλουν την παρατεταμένη νοσηλεία. 

Γ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

1.  Η εισαγωγή ασθενούς στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα γίνεται με εισιτήριο που εκδίδεται από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου. Στο εισιτήριο αναγράφεται η θέση στην οποία θα 

παρέχεται η νοσηλεία, η χρονική διάρκειά της και η διάγνωση εισόδου. Εισιτήριο που δεν 

χρησιμοποιήθηκε για οποιαδήποτε λόγο μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την έκδοσή του 

θεωρείται άκυρο. 

2. Σε περίπτωση ανάγκης παρατάσεως της νοσηλείας πρέπει να υπάρχει έγγραφη 

γνωμάτευση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που να αιτιολογεί αυτή την ανάγκη και να προσδιορίζει 

τον πιθανό χρόνο της παρατάσεως. Η γνωμάτευση πρέπει να υποβάλλεται στις υπηρεσίες 

του ΤΑΜΕΙΟΥ πριν από την έναρξη του χρόνου της παρατάσεως. Σε περίπτωση που αυτή 

θα υποβληθεί μετά την έναρξη του χρόνου παρατάσεως, το ΤΑΜΕΙΟ καταβάλλει νοσήλια 

για χρόνο παρατάσεως που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 

γνωματεύσεως του θεράποντος γιατρού. Η έγκριση της παράτασης νοσηλείας θα 

παρέχεται από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα του ΤΑΜΕΙΟΥ. Μπορούν κατά την κρίση 

τους να απορρίπτουν την ζητούμενη παράταση ή να την περιορίζουν. Σε περιπτώσεις 
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κατά τις οποίες ο ασθενής υπέστη επιπλοκή ή αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του την 

ημέρα λήξεως του αρχικού χρόνου νοσηλείας του η παράταση θα ζητείται χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση. 

3. Κατά τις πράγματι έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 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 αναγνωρισθεί η αναγκαιότητα της 

έκτακτης εισαγωγής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αναγγελίας το ΤΑΜΕΙΟ καταβάλλει 

νοσήλια από την αναγγελία. 

4. Σε περίπτωση θανάτου νοσηλευομένου στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, πρέπει αμέσως αυτή να 

ειδοποιεί τους οικείους του θανόντος δίνοντας συγχρόνως κάθε βεβαίωση χρήσιμη για την 

ταφή χωρίς ιδιαίτερη τυχόν επιβάρυνση αυτών ή του ΤΑΜΕΙΟΥ για την έκδοσή της 

προσκομίζοντας τα οικεία πιστοποιητικά. 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1.  Ως ημερήσιο νοσήλιο συμφωνείται στο ύψος της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό 

Περίθαλψης του Ταμείου θέσης κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις, αποφάσεις των Δ.Σ. αφορώσες την περίθαλψη και νοσηλεία ασφαλισμένων 

των ενταχθέντων πρώην Ταμείων κ.λ.π.). Στην παρούσα φάση ισχύουσα είναι η ΚΥΑ  

Υ4α/οικ. 85649/2011 (ΦΕΚ Β 1702 1.8.2011) «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και 

Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ», όπως έχει συμπληρωθεί με την με την ΥΑ  Υ4α/οικ. 105.604 

(ΦΕΚ Β΄2150/27.09.2011). 

      Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του ημερήσιου νοσηλίου 

ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών ασφαλισμένων, που νοσηλεύονται στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Το κατόπιν διαπραγμάτευσης καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί 

πάντως να είναι ανώτερο των ποσών που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Για μικροβιολογικές, ακτινολογικές και λοιπές παρακλινικές εξετάσεις, συμφωνείται ότι θα 

εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία 

Προεδρικά Διατάγματα και τις Κ. Υ.Α. που εκδίδονται ύστερα από γνωμοδοτήσεις του 

ΚΕΣΥ. 

3. Τα φάρμακα θα πληρώνονται με βάση την κάθε φορά ισχύουσα τιμή και σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
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4. Για τα ειδικά υλικά τα  χρησιμοποιούμενα εφάπαξ σε  χειρουργικές και λοιπές  επεμβάσεις 

οι καταβολές γίνονται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές στο παρατηρητήριο τιμών κατά 

την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου με την οποία έχουν 

ορισθεί ανώτατες καθοριζόμενες δαπάνες για υλικά, οι οποίες είναι κατώτερες των 

αναγραφομένων στο παρατηρητήριο τιμών, καταβλητέες είναι οι δαπάνες που έχουν ορισθεί 

με την απόφαση του Δ.Σ.  

5. Σε εγχειρήσεις εφαρμόζεται το αντίστοιχο της οικείας θέσης και εγχείρισης τιμολόγιο.  

6. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δηλώνει ρητά ότι δεν έχει καμία άλλη αξίωση προς καταβολή νοσηλίων 

ή άλλων δαπανών πέραν των προβλεπομένων στη παρούσα Σύμβαση. 

7. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται όπως υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός δύο (2) μηνών στο 

ΤΑΜΕΙΟ τα αναλυτικά παραστατικά νοσηλείας που δικαιολογούν την νοσηλεία των ασθενών, 

καθώς και τα δελτία παροχής υπηρεσιών και λοιπά εν γένει στοιχεία που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι συντεταγμένοι 

αναλυτικά κατά κονδύλιο δαπάνης, για δε τα χορηγηθέντα φάρμακα θα επισυνάπτεται 

αναλυτική επίσημη κατάσταση φαρμάκων. Το ΤΑΜΕΙΟ δεδομένου ότι υφίσταται προληπτικό 

έλεγχο των δαπανών του από Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποχρεούται όπως εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος, από την υποβολή των ως άνω παραστατικών και 

λογαριασμών, αφού ελέγξει τη βασιμότητα και τη νομιμότητα των λογαριασμών, να εκδώσει το 

σχετικό ένταλμα πληρωμής για το σύνολο των εγκεκριμένων νοσηλίων και δαπανών των 

ασθενών και να το υποβάλλει στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς θεώρηση του 

εντάλματος και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να καταβάλει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το 

εκκαθαρισθέν και τελικώς εγκριθέν ποσό. Φόροι τέλη και επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν 

κατ’ εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

Το ΤΑΜΕΙΟ έχει την υποχρέωση να καταβάλλει μόνον στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τα σχετικά 

νοσήλια, και δαπάνες κάθε ασθενούς του. Σε καμία περίπτωση το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή οι 

ανήκοντες σε αυτό ιατροί και νοσηλευτές δεν δικαιούνται να αξιώσουν από νοσηλευόμενο την 

καταβολή αμοιβής για ιατρικές υπηρεσίες (χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις κ.λ.π.) που 

παρασχέθηκαν σε αυτόν πλην της προβλεπομένης ανωτέρω διαφοράς σε περίπτωση 

αλλαγής θέσης. 

Επίσης το ΤΑΜΕΙΟ δεν καταβάλλει αμοιβές για ειδικούς γιατρούς (εκτός ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), 

όταν παρίσταται ανάγκη να εξετάσουν νοσηλευόμενους ασφαλισμένους στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 

εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρξει έγκριση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΤΑΜΕΙΟΥ. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις εξέτασης των νοσηλευόμενων από γιατρούς ειδικότητας που δεν 

διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, το ΤΑΜΕΙΟ θα καταβάλλει ως αμοιβή την προβλεπόμενη για 



 8 

επίσκεψη ιατρού με βάση τα ισχύοντα στον Κανονισμό Περίθαλψης του Ταμείου ή στο σχετικό 

Π.Δ. (127/2005), όπως ισχύει. 

8. Απαγορεύεται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ να απαιτεί από τον ασφαλισμένο να αναλαμβάνει 

προσωπικά την πληρωμή δαπάνης νοσηλείας και φαρμάκων ή διαφοράς μεταξύ των 

νοσηλίων που καταβάλλονται από το ΤΑΜΕΙΟ και εκείνων που χρεώνονται από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η δε τυχόν ανάληψη τέτοιας ευθύνης εκ μέρους του ασφαλισμένου είναι 

παντελώς άκυρη και αποτελεί ουσιώδη λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

9. Σε καμία περίπτωση το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή οι ανήκοντες σε αυτή γιατροί δεν δικαιούνται να 

αξιώσουν από νοσηλευόμενο ασφαλισμένο του ΤΑΜΕΙΟΥ, την καταβολή αμοιβής για ιατρικές 

υπηρεσίες (χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, διαγνωστικές μεθόδους κ.λ.π.) 

παρασχεθείσες εντός του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

10. Σε περίπτωση είσπραξης από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή από ιατρό αυτού 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 του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ πέραν των άλλων μέτρων που δύναται να επιβάλλει. 

11. Για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις καταβάλλονται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τα ποσά 

που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Κρατικό Τιμολόγιο. 

12. Τα ποσά για έξοδα και αμοιβής ναρκώσεως καθώς και η αμοιβή χειρουργού και 

χειρουργικής επέμβασης που καταβάλλονται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι αυτά που ορίζονται στο 

εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο ανά είδος επέμβαση και βαρύτητας αυτής. 

13. Δεν καταβάλλεται ουδεμία δαπάνη στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ούτε από το ΤΑΜΕΙΟ, ούτε από 

τους ασφαλισμένους για τα αναγκαία νοσηλευτικά είδη, ή για κάθε μορφή υγειονομικού υλικού 

που χρησιμοποιείται κατά την νοσηλεία του ασφαλισμένου (σύριγγες, επιδεσμικό υλικό, 

φλεβοκαθετήρες κ.α.). 

14. Η δαπάνη των υλικών που χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές επεμβάσεις εντάσσονται στο 

σύνολο των δαπανών νοσηλείας που κατατίθενται στο ΤΑΜΕΙΟ. Σε καμία περίπτωση η 

δαπάνη των υλικών χειρουργείων δεν αφαιρείται από την δαπάνη της συνολικής νοσηλείας 

που κατατίθεται στο Ταμείο και δεν απαιτείται ξεχωριστά από τους νοσηλευόμενους 

ασφαλισμένους.  

 15. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα πρέπει να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των παρεχομένων 

υπηρεσιών, που πραγματοποιεί για τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ. 

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό του συστήματος 
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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.  

16. Σε περίπτωση νοσηλείας πέραν της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας (ΜΔΝ) του κάθε ΚΕΝ, 

συμφωνείται ότι το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να εκδίδει τα τιμολόγια των υλικών, σύμφωνα 

με τις αναγραφόμενες τιμές στο παρατηρητήριο τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσής τους 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 ΣΥ.Σ.Π.Υ. ή 

με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.  

17. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ (υγειονομικές, διοικητικές και οικονομικές)  κατά τον 

έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπάνης δύναται να απορρίψουν κάθε 

αδικαιολόγητη δαπάνη κατόπιν αιτιολογημένης κρίσης. 

Επίσης ειδικές θεραπείες ή υλικά  χειρουργείου ή  ειδική εξέταση δύνανται να κριθούν μέσω 

των αρμόδιων Υγειονομικών Οργάνων του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Περίθαλψης αυτού ή τις σχετικές εγκυκλίους ή οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

18. 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 πλευ0ρά την άλλη. 

 

Ε. ΙΣΧΥΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι τριετής, αρχίζει από …………………….. και λήγει την 

………………………. 

Το ΤΑΜΕΙΟ δικαιούται για παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης να την καταγγείλει 

αζημίως και πριν τη λήξη της ισχύος της με κοινοποίηση προς το συμβαλλόμενο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικού εγγράφου της καταγγελίας αυτής. Η λήξη της σύμβασης ισχύει από 

τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της 

καταγγελίας. 

Επίσης το ΤΑΜΕΙΟ δύναται να αναστείλει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από ……………………. έως ………………… σε περίπτωση που διενεργείται 

έρευνα για τυχόν παραβάσεις της παρούσας και μέχρι το τέλος της έρευνας. Το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μόνο για παράβαση 

των όρων αυτής και μετά από αιτιολογημένες εξηγήσεις για τους λόγους καταγγελίας προς το 

ΤΑΜΕΙΟ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση αυτή λήξει λόγω παρόδου της ισχύος της ή λυθεί 

αυτή δια καταγγελίας από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
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υποχρεούται σε νοσηλεία των περιστατικών εκείνων για τα οποία έχει ήδη εκδώσει εισιτήρια ή 

εγγυητική επιστολή μέχρι το πέρας της ενδεδειγμένης θεραπείας μετά τη σύμφωνη γνώμη των 

αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων του Ταμείου, το δε ΤΑΜΕΙΟ υποχρεούται να καταβάλλει τις 

ανάλογες δαπάνες, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δηλώνει ρητά ότι δεν έχει καμία άλλη αξίωση προς καταβολή νοσηλειών ή 

άλλων δαπανών πέραν των υπό της συμβάσεως προβλεπομένων. 

Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικών με την παρούσα σύμβαση αρμόδια 

ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται 

με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη δε και του 

όρκου. 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 

Περίθαλψης του ΤΑΜΕΙΟΥ και η εν γένει Νομοθεσία που διέπει την περίθαλψη των 

ασφαλισμένων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Για την κύρωση των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε δύο 

(2) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και 

πήραν από ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ         ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

 
Ελέγχθηκε για την νομιμότητα των όρων 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ  Π.  ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 
 

                                                         


