
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. «…………» 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  ……………….οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που για χάρη συντομίας θα ονομάζεται   
ΥΠΕΘΑ δια του εκπροσώπου του, Δντή ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ/: ………………………. που 
ενεργεί με εξουσιοδότηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Π.Δ 432/83 (Ν-Δ-Α 16/84)  

 Η εταιρία με την επωνυμία …………………………………………….που  
εδρεύει στη ……………..οδό:……………….. αριθμ.: ………με ΑΦΜ:……………, 
ΔΟΥ:………………………., που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την 
…………………………………………………….με ΑΔΤ:………………………………, 
και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «……» 
αποφασίσαμε  και  συναποδεχθήκαμε  τα ακόλουθα: 

 
ΕΡΓΟ 

 1. Το «…….» αποδέχεται να εκτελεί παρακλινικές εξετάσεις και/ή θερα-
πείες που προβλέπονται στα τμήματα που λειτουργούν στο «……» βάση της ά-
δειας λειτουργίας του, με όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά για τους ασφαλι-
σμένους του ΥΠΕΘΑ (Στρατός Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό) 
και του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 432/83 «Περί της 
Υγειονομικής Περιθάλψεως των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του 
Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους», στην Περιφέρεια 
των Ιατρικών Συλλόγων ανά την Ελλάδα στην οποία εδρεύει το ΙΔΕ και τα υποκα-
ταστήματα  που εκπροσωπεί. 
 

ΟΡΟΙ 

 2. Οι παρακλινικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις θα εκτελούνται ύστερα 
από έγκριση εντολής περιθάλψεως από το Στρατιωτικό Ελεγκτή Ιατρό της περιο-
χής. 

 3. Οι αμοιβές θα υπολογίζονται βάσει των ποσών που ορίζονται από τα 
εκάστοτε ισχύοντα Π.Δ. «Περί Ιατρικών Αμοιβών», μετά την αφαίρεση του ποσού 
που βαρύνει τον ασφαλισμένο στις περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η υποχρέωση. 

 4. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου όταν υφίσταται (αφορά ειδικότητες 
που εκτελούν πράξεις) θα καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο στο ΙΔΕ. 

 5. Το ΙΔΕ που εκτελεί την εντολή πρέπει να κοστολογεί τις εκτελεσθείσες 
ιατρικές πράξεις και να βεβαιώνει την εκτέλεση τους, υπογράφοντας και θέτοντας 
σφραγίδα στο πίσω μέρος της εντολής. Η υπόψη εντολή θα υπογράφεται και από 
τον ασφαλισμένο. 

 6. Το ΙΔΕ, είναι υποχρεωμένο να χορηγεί στον ασφαλισμένο λεπτομερή 
έκθεση των ευρημάτων και γενικά του αποτελέσματος των εξετάσεων του. 

 7. Καμία δαπάνη δεν αναγνωρίζεται για την παροχή εργαστηριακών εξε-
τάσεων στους ασφαλισμένους γονείς, σύζυγο και τέκνα των επιστημονικών υπευ-
θύνων του ΙΔΕ. 



 8. Το «…….», υποχρεούται για την τήρηση βιβλίου των ασφαλισμένων 
του ΥΠΕΘΑ και Λιμενικού Σώματος, στο οποίο θα καταχωρείται το ονοματεπώνυ-
μο, ο αριθμός βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
για κάθε περίπτωση, λεπτομερώς. 

 9. Το  καλούμενο από την υπηρεσία περιθάλψεως για παροχή οποιον-
δήποτε στοιχείων που έχουν σχέση με την παροχή των ιατρικών αυτού υπηρεσιών 
σε πελάτες του, ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ και Λιμενικού Σώματος, υποχρεούται 
στην παροχή αυτών εντός της τασσόμενης από την υπηρεσία προθεσμίας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 10. Το «……» θα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου, με αίτηση 
και συγκεντρωτική κατάσταση σε τρία (3) αντίτυπα της εκτελεσθείσες εντολές πε-
ρίθαλψης. Οι εντολές ιδίων στρατιωτικών θα υποβάλλονται σε χωριστές δαπάνες 
από τις εντολές μελών οικογενειών (κίτρινου χρώματος). 

 11. Οι εντολές περίθαλψης θα αφορούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα εκτέλεσης (όχι πέραν του τριμήνου) για το οποίο ο ιατρός δε θα επανέρχεται. 
Το εν λόγω διάστημα θα αναγράφεται τόσο επί της αίτησης όσο και επί της τριπλό-
τυπης κατάστασης. 

 12. Οι εντολές θα διαχωρίζονται έτσι ώστε αυτές που αφορούν τον ίδιο 
ασφαλισμένο θα ταξινομούνται μαζί και κατά χρονολογική σειρά. Μετά το διαχωρι-
σμό όλες οι εντολές θα αριθμούνται στο πάνω δεξιά μέρος. Στη συνέχεια και με τη 
σειρά αυτή θα καταχωρούνται σε τριπλότυπες καταστάσεις στις οποίες θα περι-
λαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

  α. Αύξων αριθμός (Η αρίθμηση που δόθηκε). 

  β. Αριθμός βιβλιαρίου. 

  γ. Αριθμός εντύπου εντολής. 

  δ. Συνολικό ποσό εντολής. 

  ε. Ποσό συμμετοχής (20% για τα μέλη-0% για τα στελέχη) 

  στ. Ποσό που βαρύνει το Δημόσιο. 

 13. Η κατάσταση αυτή, εφόσον ζητηθεί από το ΕΔΥΠ να δύναται να υπο-
βάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel). 

 14. Μαζί με τις δαπάνες που υποβάλλονται πλέον των ανωτέρω θα υπο-
βάλλεται και δελτίο παροχής υπηρεσιών. 

 15. Οι εντολές ιδίων Στρκών (εξαιρούνται τα στελέχη του Λιμενικού Σώ-
ματος) που εκτελούνται σε ιδιώτες ιατρούς βαρύνουν το ΥΠΕΘΑ μόνο εφόσον υ-
πάρχει σχετική παραπομπή του ελεγκτή ιατρού επί της εντολής, ως εξής: «Εγκρί-
νεται η εκτέλεση των αναγραφόμενων ιατρικών πράξεων σε ιδιώτη ιατρό λόγω μη 
δυνατότητας εκτέλεσης στο πλησιέστερο Στρατιωτικό και Κρατικό Νοσοκομείο της 
περιοχής». Τα ανωτέρω βεβαιώνονται από τον Στρκό με την προσκόμιση αντί-
στοιχων βεβαιώσεων από Στρατιωτικό και Κρατικό Νοσοκομείο της περιοχής. 

 16. Μετά τον έλεγχο και την έγκριση, η πληρωμή θα γίνεται από προκα-
θορισμένες Στρατιωτικές Διαχειρίσεις Χρηματικού και αφού το ΙΔΕ προσκομίσει 
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το ποσό που εγκρίθηκε. 

 



ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 17. Ο πρώτος των συμβαλλομένων καταγγέλλει και καταλύει την παρού-
σα σύμβαση με έγγραφη ενημέρωση προς το δεύτερο συμβαλλόμενο 30 ημέρες 
πριν τη διακοπή όταν ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η: 

  α. Κάνει κατάχρηση ιατρικών επισκέψεων, ειδικών θεραπειών, 
παρακλινικών εξετάσεων και φαρμάκων. 

  β. Αποδεδειγμένα συστηματικά παραπέμπει τους ασφαλισμένους 
σε ορισμένα μικροβιολογικά, ακτινολογικά κα εργαστήρια. 

  γ. Για οποιονδήποτε λόγο (χωρίς υποχρέωση να τους αναφέρει 
στο δεύτερο συμβαλλόμενο, αζημίως για το ΥΠ.ΕΘ.Α.). 

 18. Ομοίως, ο δεύτερος συμβαλλόμενος με έγγραφη ενημέρωση 30 ημέ-
ρες προ της διακοπής, δύναται να τερματίσει την παρούσα σύμβαση. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 19. Το «…..» καλούμενο από την αντίστοιχη Ελεγκτική Υπηρεσία για πα-
ροχή οποιονδήποτε στοιχείων που έχουν σχέση με παροχή υπηρεσιών σε ασφα-
λισμένους του ΥΠΕΘΑ υποχρεούνται να τις παράσχει, εντός της προθεσμίας που 
ορίζει η Υπηρεσία. 

 20. Η παρούσα σύμβαση: 

  α. Ισχύει από την υπογραφή και είναι διάρκειας αορίστου χρόνου, 
ενώ παράβαση των όρων της από τον 2ο των συμβαλλομένων παρέχει  το δικαίω-
μα στο ΥΠΕΘΑ να την καταγγείλει και να ζητήσει την επιβολή των προβλεπόμε-
νων  κυρώσεων από τις ισχύουσες διατάξεις. 

  β. Καλύπτει τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ (Στρατό Ξηράς, 
Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό) και του Λιμενικού Σώματος. Οι υποβαλ-
λόμενοι λογαριασμοί θα αποστέλλονται χωριστά στις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε 
Κλάδου και του Λιμενικού Σώματος. 

  γ. Σε περίπτωση επέκτασης- προσθήκης τμημάτων (υπηρεσιών)  
και νέων υποκαταστημάτων του «…...», αυτά θα εντάσσονται  αυτόματα στην ήδη 
υπάρχουσα σύμβαση (με τη προσκόμιση αντίστοιχης  άδειας λειτουργίας ). 

 21. Συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και έλαβε τέσσερα (4) ο πρώτος 
των συμβαλλομένων και ένα (1) ο δεύτερος, 

 

                                        Οι Συμβαλλόμενοι 
 

 
Εκπρόσωπος ΥΠΕΘΑ                    Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  

 

 

 

Τίθεται Σφραγίδα-Υπογραφή  Τίθεται Σφραγίδα-Υπογραφή 


