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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ……………………………………………. ΜΕ ΤΟ  
ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ   ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 ( ΕΤΑΑ – ΝΠΔΔ ) 
 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  

Στ……………….σήμερα την………………μεταξύ αφενός του Διοικητή του Νοσοκομείου 

…………………………………………….. ., δυνάμει των διατάξεων  της παρ. 5 του άρθρου 

66 του Ν.3984 ΦΕΚ 150/Α/2011 και αφετέρου του  ΕΤΑΑ, το οποίο εκπροσωπείται από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

                                                         ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Με την παρούσα σύμβαση και στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων 

που ανήκουν στο ΕΣΥ και των οποίων καθιερώθηκε πλέον η ολοήμερη λειτουργία με την 

επέκταση των εξωτερικών ιατρείων τους και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και 

επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, σύμφωνα προς τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄, 129/3.8.2010) και της κατ' εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 αυτού, εκδοθείσας υπ’ αρ. Υ4α/147881/25-11-2010 

Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. Β΄, 1851/25.11.2010), παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του 

Ταμείου διενέργειας διαγνωστικών, επεμβατικών και θεραπευτικών πράξεων, 

σύμφωνα με το σχεδιασμό των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών, βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, υπό τους εξής όρους: 

1.  Συμφωνείται ρητά ότι αφενός μεν τα Νοσοκομεία που ανήκουν στο ΕΣΥ και τα οποία 

έχουν ενταχθεί στην ολοήμερη λειτουργία με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη 

διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού 

ωραρίου, τα οποία θ’ αποκαλούνται στο εξής  χάριν συντομίας Νοσοκομεία Ολοήμερης 

Λειτουργίας ή Νοσοκομείο, θα παρέχουν, κατά την ολοήμερη λειτουργία τους πέραν του 

τακτικού ωραρίου, στους δικαιούχους περίθαλψης ασφαλισμένους του Ταμείου τις 

απαραίτητες διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις και αφετέρου δε το 

Ταμείο θα καταβάλλει στα προαναφερθέντα νοσοκομεία τις σχετικές δαπάνες για τις 
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διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις που θα πραγματοποιούνται κατά την 

πέραν του τακτικού ωραρίου ολοήμερη λειτουργία. 

        

2. Τα Νοσοκομεία Ολοήμερης Λειτουργίας αποδέχονται να διεξάγουν διαγνωστικές, 

θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις  με όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά, μέσα και 

εξοπλισμό, με την προσήκουσα επιμέλεια και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και 

δεοντολογίας στους ασφαλισμένους  του Ταμείου  και σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών  

του Κλάδου Ασθένειας αυτού,  τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες του, καθώς επίσης και τις 

συναφείς διατάξεις  που  ισχύουν κάθε φορά,  τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ως 

αναπόσπαστους όρους της παρούσας σύμβασης. Οι υπηρεσίες διαγνωστικών, 

θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων προς τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ θα 

παρέχονται στις εγκαταστάσεις των Νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ  πέραν του 

τακτικού ωραρίου λειτουργίας τους.        

                                        
3. Tα Νοσοκομεία Ολοήμερης Λειτουργίας αποδέχονται να εκτελούν στους ασφαλισμένους 

του ταμείου όλες τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις στους 

καθορισμένους Τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας αυτών, των οποίων η λειτουργία είναι 

δυνατή πέραν του τακτικού ωραρίου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου.  

4. Η αμοιβή για τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που διενεργούνται 

κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, καταβάλλεται από τον 

ασφαλιστικό φορέα στο νοσοκομείο, το οποίο έχει την υποχρέωση είσπραξης, με βάση τα 

προβλεπόμενα κατά πράξη  από τους ισχύοντες Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, 

Υπουργικές αποφάσεις καθώς και από τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου. 

5.  Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων και την καταβολή της 

αμοιβής στο Νοσοκομείο είναι:  

 Α) Η υπογραφή των εντολών υγειονομικής περίθαλψης από αρμόδιο ελεγκτή Ιατρό του 

Ιδρύματος. 

 Β) Η υποβολή των εντολών υγειονομικής περίθαλψης, που θα αποκόπτονται από τα 

ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας των εξεταζόμενων και θα αποτελούν τη νόμιμη αιτία 

(εξουσιοδότηση παρά του ασφαλισμένου) για την είσπραξη της αμοιβής από το Ταμείο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ασθενής προσέρχεται ως ιδιώτης, το Ταμείο ουδεμία δαπάνη 

βαρύνεται.                                                

 
 



 3 

6.  Το Νοσοκομείο κατά την παροχή των εν λόγω πράξεων, υποχρεούται να ελέγχει την 

ισχύ του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης 

και του εμφανιζόμενου για την παροχή των πράξεων προσώπου.                                                  

7. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του σε ασφαλισμένο 

του Ταμείου  εάν: 

•  Οι εξετάσεις δεν έχουν καταχωρηθεί σε σχετική έντυπη εντολή, τόσο στο στέλεχος, όσο 

και στο απόκομμα του βιβλιαρίου νοσηλείας του ασφαλισμένου. 

•  Δεν έχουν συμπληρωθεί στις αντίστοιχες θέσεις της εντολής τόσο στο στέλεχος, όσο και 

στο απόκομμα, τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου, 

ονοματεπώνυμο) και η νόσος από την οποία πάσχει. 

•   Η εν λόγω εντολή δεν φέρει την ημερομηνία έκδοσής της, την υπογραφή του 

θεράποντα ιατρού, την επαγγελματική του σφραγίδα, το Α.Φ.Μ. και το ΑΜΚΑ του τόσο 

στο στέλεχος, όσο και στο απόκομμα. 

•  Δεν έχει θεωρηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ιδρύματος. 

• Έχουν παρέλθει τριάντα (30) ημέρες από την θεώρηση της από το ελεγκτικό όργανο. 

 

8.   1.Το  προσωπικό του Νοσοκομείου οφείλει: 

• Να κοστολογήσει επί της εντολής αναλυτικά και στο σύνολο τους τις διαγνωστικές, 

θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις και τις εξετάσεις που εξετέλεσε, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις διατάξεις του όρου 4 της παρούσας σύμβασης. 

•  Να χορηγεί υποχρεωτικά στον ασφαλισμένο λεπτομερή έκθεση των ευρημάτων και 

των αποτελεσμάτων των εν λόγω πράξεων με αναγεγραμμένα επί της εκθέσεως το 

ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και την ημερομηνία εκτέλεσης των πράξεων. 

• Να μεριμνήσει για την συμπλήρωση από τον ασφαλισμένο, στο πίσω μέρος της 

εντολής και στις αντίστοιχες ενδείξεις, των στοιχείων του, βεβαιώνοντας έτσι 

ενυπόγραφα την παροχή των διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών 

πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου. 

 2. Εντολές που δεν φέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θεωρήσεις που δεν είναι 

συμπληρωμένες σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται άκυρες και δεν θεμελιώνουν καμία 

αξίωση σε βάρος του Ταμείου.  Εντολές με διορθώσεις, προσθήκες, ξέσματα ή αλλοιώσεις 

δεν εκτελούνται, ούτε πληρώνονται από το Ίδρυμα εάν δεν φέρουν επ’ αυτών τη σφραγίδα 

και την υπογραφή θεράποντα ιατρού. 
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9. Κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου μπορούν να 

διενεργούνται σε εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του Ταμείου μικρές χειρουργικές 

επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία. 

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη για τον ασφαλιστικό οργανισμό είναι το κλειστό 

ενοποιημένο νοσήλιο της Υ4α/οικ. 1320/1998 κ.υ.α., όπως ισχύει, για τις επεμβάσεις που 

περιλαμβάνονται στην απόφαση  αυτή. Για  τις επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός της 

ημέρας νοσηλεία και δεν περιλαμβάνονται στην κ.υ.α., η δαπάνη για τον ασφαλιστικό φορέα 

είναι το ισχύον ημερήσιο νοσήλιο της δικαιούμενης θέσης πλέον τα υλικά και τα εκτός 

νοσηλίου φάρμακα.  

Η αμοιβή των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων  είναι σύμφωνη 

με τις οριζόμενες διατάξεις των σχετικών Π. Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων, η δε  

ταξινόμηση των επεμβάσεων  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 157/1991 

(Φ.Ε.Κ. Α, 620), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.                                                       

10. Το Νοσοκομείο όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου για παροχή 

εξηγήσεων υποχρεούται μέσα στις τασσόμενες από το Ίδρυμα προθεσμίες για την παροχή 

αυτών. 

11.  Το Νοσοκομείο υποχρεούται να τηρεί πλήρως τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για 

την 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. 

12.  Τα αρμόδια υγειονομικά και διοικητικά όργανα του Ταμείου έχουν το δικαίωμα να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν τις εργαστηριακές παροχές του Νοσοκομείου στους 

ασφαλισμένους του, όπως και να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τα ιατρικά μηχανήματα ή τις 

συσκευές του  αυτοπρόσωπα. 

13.  Το Νοσοκομείο υπόκειται στον έλεγχο του Ταμείου και των αρμοδίων παρ’ αυτού 

οργάνων, οφείλει δε να δέχεται και να διευκολύνει την επίσκεψη και τον έλεγχο από τα 

ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα όργανα του Ταμείου και τους εκπροσώπους των 

Υγειονομικών του Υπηρεσιών.  

14.  Η σύμβαση αυτή είναι αορίστου χρόνου και τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα της 

οποτεδήποτε έγγραφης καταγγελίας της χωρίς καμία υποχρέωση προς το άλλο μέρος. 

15. Το Νοσοκομείο δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους 

ασφαλισμένους του Ταμείου. 
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16. Συμφωνείται ότι το Νοσοκομείο δεν θα παρέχει τις συμφωνηθείσες πράξεις στους 

ασφαλισμένους του Ταμείου κατά τη διάρκεια της γενικής εφημερίας, λόγω της μεγάλης 

πίεσης από την προσέλευση των εκτάκτων περιστατικών. 

17.  Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο διακοπής της 

σύμβασης η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από το 

Νοσοκομείο, βιβλιαρίων και συνταγολογίων νοσηλείας των ασφαλισμένων του Ταμείου, 

καθώς και η μεσολάβηση του, με οποιανδήποτε τρόπο για θεώρηση εντολών ιατρικών 

πράξεων από τους ελεγκτές ιατρούς του Ταμείου, όπως επίσης η κατευθυνόμενη 

παραπομπή ασφαλισμένων σε συγκεκριμένους ιατρούς ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που το 

βιβλιάριο και το συνταγολόγιο νοσηλείας παραμείνουν για οποιοδήποτε λόγο στο χώρο του 

Νοσοκομείου, οι υπεύθυνοι αυτού οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την αρμόδια υπηρεσία 

του ταμείου και να  το παραδώσουν σε  αυτό εντός δύο (2) ημερών. 

18. Τα βιβλιάρια νοσηλείας και τα συνταγολόγια, είναι προσωπικά και απαγορεύεται η 

χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων προσώπων. 

19. Το Νοσοκομείο θα πρέπει να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των παρεχομένων πράξεων, 

που πραγματοποιεί για τους ασφαλισμένους του Ταμείου. Συμφωνείται ότι κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων του Ν. 3892/2010 το Νοσοκομείο 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. 

20.  Το Νοσοκομείο, για την είσπραξη της αμοιβής του πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια 

υπηρεσία του Ταμείου τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, την παρούσα 

σύμβαση και τις σχετικές εγκυκλίους δικαιολογητικά εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του 

μήνα και συγκεκριμένα: 

•  Τα πρωτότυπα αποκόμματα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης σε όσους 

ασφαλισμένους παρασχέθηκαν υπηρεσίες κατά την συγκεκριμένη περίοδο. 

• Αναλυτική κατάσταση σε τρία (3) όμοια αντίγραφα κατά την σειρά του αύξοντα αριθμού 

μητρώου των ασφαλισμένων και το συνολικό ποσό που προκύπτει από την άθροιση των 

παρασχεσθεισών πράξεων. Τα δύο αντίγραφα υποβάλλονται στο γενικό πρωτόκολλο 

του Ταμείου για έγκριση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Το τρίτο αντίγραφο της 

κατάστασης μετά την θεώρηση του από την υπηρεσία, παραλαμβάνει εκείνος που  θα 

ορισθεί υπεύθυνος από το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Οι καταστάσεις 

αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, αφού ελεγχθούν από τα ελεγκτικά όργανα του 

Ταμείου θα αποτελούν μαζί με τα πρωτότυπα των εντολών, τίτλους για έκδοση 

χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή του Νοσοκομείου. 
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•  Οι κατατιθέμενες καταστάσεις δεν μπορούν να περιέχουν εντολές υγειονομικής         

περίθαλψης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δύο (2) μηνών. 

• Το Ταμείο υποχρεούται, εντός τριμήνου από την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου, με 

τα συνημμένα δικαιολογητικά και εφ’ όσον αυτά είναι ακριβή και χωρίς αμφισβητήσεις, να 

προβαίνει στην εξόφληση του σχετικού λογαριασμού. Η υποβολή των δικαιολογητικών 

γίνεται μόνο με ηλεκτρονική μορφή.  Η αμοιβή του Νοσοκομείου υπόκειται κατά την 

πληρωμή της στις νόμιμες κρατήσεις. 

21.  Συμφωνείται ότι το Νοσοκομείο 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, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου έχει 

λάβει διαφορετική απόφαση, την οποία  είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει στο 

Νοσοκομείο προκειμένου να τη λάβει υπόψη κατά τη χρέωση των υλικών.  

22. Το Νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να καταχωρεί στην κατάσταση μόνο τα 

αποκόμματα των βιβλιαρίων που έχουν την έγκριση του ελεγκτή ιατρού του  Ταμείου 

Συμπλήρωση ή διόρθωση επί των εντολών θα πρέπει να φέρει τις απαραίτητες υπογραφές 

και σφραγίδες του θεράποντος, διαφορετικά δεν θα αποδίδεται η δαπάνη. 

23.  Για κάθε διαφορά του Νοσοκομείου με τα ελεγκτικά όργανα του Ταμείου θα 

επιλαμβάνεται ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μαζί με τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. του Ταμείου για επίλυση και εφ’ όσον αυτή δεν επιλύεται θα επιλαμβάνεται ο 

Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.   

24.  Παράβαση των όρων της σύμβασης αυτής παρέχει το δικαίωμα στο Ταμείο: 

•  Να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως για το Ταμείο. 

• Να αναστείλει οποιαδήποτε μορφής συνεργασία του Νοσοκομείου με το Ταμείο για 

διάστημα από ………..………..…… έως……….……………… σε περίπτωση που 

διενεργείται έρευνα για τυχόν παραβάσεις της παρούσας και μέχρι το τέλος της 

έρευνας. 

Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν 

οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κανονισμοί για τις παραβάσεις  (αστικές, ποινικές, 

πειθαρχικές κ.λ.π.). 

25.  Με την παρούσα σύμβαση ρητά παρέχεται στα μέρη το δικαίωμα να προβούν 

οποτεδήποτε αναίτια και αζημίως στην καταγγελία και λύση αυτής υπό την απαραίτητη 

προϋπόθεση να εγκρίνει τη λύση ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Την 
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πρόθεσή τους αυτή οφείλουν να τη γνωστοποιήσουν στο άλλο  μέρος εγγράφως. Η λύση 

της παρούσας σύμβασης κατά το παρόν άρθρο συνεπεία καταγγελίας, επέρχεται μετά την 

πάροδο τριάντα (30)  ημερών από την επόμενη της γνωστοποίησης της έγκρισης της λύσης 

της σύμβασης του Υφυπουργού. 

26. Για την εφαρμογή των όρων της παρούσας εφαρμόζονται τα άρθρα 288 και 388 του 

Α.Κ. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα 

αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία. 

27. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις του  

Κανονισμού Περίθαλψης του Ταμείου και η εν γένει νομοθεσία που διέπει την περίθαλψη 

των ασφαλισμένων σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

28.  Σε περίπτωση μελλοντικής απαγόρευσης παρομοίων συμβάσεων κατά τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις η σύμβαση αυτή θα διακόπτεται. 

29.  Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ρητά με την παρούσα σύμβαση ισχύουν τα 

οριζόμενα στις περί συμβάσεων διατάξεις του Α.Κ., εφόσον αυτές δεν αντίκειται σε κανόνα 

δημοσίου δικαίου.  

Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανακύψει, κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας 

συμβάσεως αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια. 

 

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΕΤΑΑ  

 

 

 

      
 
 

Ελέγχθηκε για την νομιμότητα των όρων 
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ  Π.  ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 


