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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 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
διατάξεις του Π.Δτος 432/83 (Ν-Δ-Α 16/84)
Η Ιδιωτική Κλινική με την επωνυμία ………………………….που για χάρη
συντομίας
θα
ονομάζεται
«ΚΛΙΝΙΚΗ»
η
οποία
εδρεύει
………………………οδός:………………………με ΑΦΜ:……………………………….
………………Δ.Ο.Υ.:………. , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον/την
……………….του ………………… με. Α.Δ.Τ:…………………………………………...
Συμφωνούν και συναποδέχονται τ’ ακόλουθα:
ΕΡΓΟ
Η «ΚΛΙΝΙΚΗ» αποδέχεται τη Ψυχιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων του
ΥΠΕΘΑ και Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δτος 432/83.
Περί της Υγειονομικής Περιθάλψεως των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων
και «του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους», στην
Περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου
στην οποία εδρεύει η εταιρεία που
εκπροσωπεί.
Το ΥΠΕΘΑ αποζημιώνει δαπάνες για Νοσήλια στην «ΚΛΙΝΙΚΗ» όπως αυτές
καθορίζονται από την ισχύουσα κάθε φορά Νομοθεσία (Κρατική διατίμηση), και
τους όρους της παρούσης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Η νοσηλεία θα παρέχεται σε θέσεις και δωμάτια που
προβλέπονται από τις Διατάξεις του ΠΔ/τος 432/83 (ΦΕΚ 162 Α/83) χωρίς την
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ασφαλισμένου.
2. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε θέση
κατώτερη της δικαιούμενης θα πρέπει να συνυποβάλλεται από τη «ΚΛΙΝΙΚΗ»
κατά την υποβολή της δαπάνης έγγραφη δήλωση αποδοχής από τον ίδιο.
3. Η «ΚΛΙΝΙΚΗ» δηλώνει ότι πληρεί τις προϋπόθεσης που
προβλέπονται .από τις ισχύουσες διατάξεις και διαθέτει σε πλήρη και καλή
λειτουργία εργαστήρια στα οποία μπορούν να πραγματοποιούνται οι εξετάσεις
που προαναφέρθηκαν, επαρκή στελέχωση από ειδικούς με γνώση και εμπειρία
επί του αντικειμένου, σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και ότι διαθέτει το αναγκαίο
κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει
την λειτουργία των εργαστηρίων, τμημάτων νοσηλείας και εξωτερικών ιατρείων
στις ιδιωτικές κλινικές.
4. Η «ΚΛΙΝΙΚΗ» υποχρεούται να τηρεί χειρόγραφα η ηλεκτρονικά
ειδικό φύλλο νοσηλείας του ασφαλισμένου στο οποίο θα αναγράφονται οι
γενόμενες εργαστηριακές και λοιπές παρακλινικές εξετάσεις και θεραπείες, κατά
ημέρες αναλυτικώς. Τα ανωτέρω ειδικά φύλλα και οι αντίστοιχες ιατρικές
γνωματεύσεις συνυποβάλλονται με την υποβολή των λογαριασμών νοσηλείας των
ασφαλισμένων.
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Η «ΚΛΙΝΙΚΗ» έχει την υποχρέωση:
α. Να κοινοποιεί στο ΥΠΕΘΑ κάθε μεταβολή της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας της.
β. Να δέχεται τον έλεγχο των αρμόδιων υγειονομικών οργάνων
του ΥΠΕΘΑ και να θέτει υπόψη τους κάθε στοιχείο αναφερόμενο στην εν γένει
περίθαλψη των νοσηλευόμενων ασφαλισμένων.
γ. Να τηρεί χειρόγραφα η ηλεκτρονικά ειδικό μητρώο για τους
ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ στο οποίο θα καταχωρεί ονοματεπώνυμο, αριθμό
μητρώου βιβλιαρίου και το είδος παρεχομένων υπηρεσιών και το οποίο θα είναι
στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ όποτε ζητηθεί.
6. Τα βιβλιάρια νοσηλείας, του ασφαλισμένου είναι αυστηρώς
προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τους για λογαριασμό τρίτων
προσώπων, για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στην ΚΛΙΝΙΚΗ.
5.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
7.
Η εισαγωγή του ασφαλισμένου στη «ΚΛΙΝΙΚΗ» γίνεται με
γνωμάτευση ειδικού ιατρού του Νοσοκομείου η της Κλινικής στο οποίο θα
νοσηλευθεί, η με γνωμάτευση οποιουδήποτε ιατρού με ειδικότητα αρμόδια για την
πάθηση. Η έγκριση εισαγωγής, ο έλεγχος της νοσηλείας που παρέχεται, καθώς και
ο έλεγχος της περίθαλψης που τέλειωσε, πραγματοποιείται από τον αρμόδιο
Ελεγκτή ιατρό.
8. Σε περίπτωση ανάγκης παρατάσεως της νοσηλείας πρέπει να
υπάρχει έγγραφη γνωμάτευση της «ΚΛΙΝΙΚΗΣ» που να αιτιολογεί αυτήν την
ανάγκη και να προσδιορίζει τον πιθανό χρόνο της παρατάσεως. Η έγκριση της
παράτασης θα γίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό.
9. Σε περίπτωση θανάτου νοσηλευομένου στη «ΚΛΙΝΙΚΗ», πρέπει
αμέσως αυτή να ειδοποιεί τους οικείους του θανόντος δίνοντας συγχρόνως κάθε
βεβαίωση χρήσιμη για την ταφή χωρίς ιδιαίτερη τυχόν επιβάρυνση αυτών η του
ΥΠΕΘΑ για την έκδοσή της, προσκομίζοντας τα οικεία πιστοποιητικά.
10. Οι εντολές ιδίων Στρκών (εξαιρούνται τα στελέχη του Λιμενικού
Σώματος) που εκτελούνται σε ιδιώτες Ιατρούς-Κλινικές- Νοσοκομεία βαρύνουν το
ΥΠΕΘΑ μόνο εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση ως εξής:
α. Όταν πρόκειται για εξωτερικό ασθενή από ελεγκτή ιατρό στην
οποία να αναγράφεται επί της εντολής: «Εγκρίνεται η εκτέλεση των
αναγραφόμενων ιατρικών πράξεων σε ιδιωτική Κλινική λόγω μη δυνατότητας
εκτέλεσης στο πλησιέστερο Στρατιωτικό και Κρατικό Νοσοκομείο της περιοχής».
β. Όταν πρόκειται για εσωτερικό ασθενή
από τον Δντή
αρμόδιας ΔΥΓ/Σχηματισμού.
11. Οι εν λόγω εγκρίσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες
βεβαιώσεις Στρατιωτικού και Κρατικού Νοσοκομείου για την μη δυνατότητα
εκτέλεσης των υπόψη ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12. Η «ΚΛΙΝΙΚΗ» θα υποβάλλει με αίτηση στην αρμόδια Δνση
Υγειονομικού του αντίστοιχου κλάδου μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε
τριμήνου τις εντολές που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα μαζί με
τριπλότυπη κατάσταση, όπου θα αναφέρει αναλυτικά τον αριθμό και την
ημερομηνία των εντολών.
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13. Οι εντολές ιδίων στρατιωτικών θα υποβάλλονται σε χωριστές
δαπάνες από τις εντολές μελών οικογενειών
14. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και
την έκδοση καταλογιστικής διαταγής από την αρμόδια υπηρεσία στις
καθοριζόμενες Στρατιωτικές Διαχειρίσεις Χρηματικού κάθε κλάδου με βάση τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Εντολή εισαγωγής νοσηλείας θεωρημένη από τον ελεγκτή
ιατρό
β. Πλήρες φύλλο νοσηλείας θεωρημένο από τον ελεγκτή ιατρό
γ. Τιμολόγιο και εξοφλητική απόδειξη η Δ.Π.Υ
δ. Εντολή υγειονομικής περίθαλψης από το βιβλιάριο νοσηλείας
του ασθενούς για την λήξη της νοσηλείας, η οποία θα περιλαμβάνει περιληπτικά
τις επιμέρους δαπάνες νοσηλείας (π.χ έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων τιμή
πακέτου, τυχόν παράταση της νοσηλείας κ.τ.λ) υπογεγραμμένη και θεωρημένη
από τον ελεγκτή ιατρό.
ε. Αποδείξεις η τιμολόγια αγοράς με υπεύθυνη δήλωση του
νοσηλευτηρίου, στην οποία να εμφανίζονται τα χρησιμοποιηθέντα υλικά.
15. Η δαπάνη των υλικών που χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές
επεμβάσεις εντάσσονται στο σύνολο των δαπανών νοσηλείας που κατατίθενται
στο ΥΠΕΘΑ. Σε καμία περίπτωση η δαπάνη των υλικών χειρουργείων δεν
αφαιρείται από την δαπάνη της συνολικής νοσηλείας, και δεν απαιτείται ξεχωριστά
από τους ασφαλισμένους.
16. Για τα ειδικά υλικά που τυχόν χρησιμοποιηθούν η «ΚΛΙΝΙΚΗ»
υποχρεούται να εκδίδει τα τιμολόγια αυτών, 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.
17. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ κατά τον έλεγχο των
υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπάνης δύναται να απορρίψουν κάθε
αδικαιολόγητη δαπάνη κατόπιν αιτιολογημένης κρίσης.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17. Παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης από τον 2ο των
συμβαλλομένων παρέχει το δικαίωμα στο ΥΠΕΘΑ να την καταγγείλει αζημίως, και
να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις ισχύουσες διατάξεις με
κοινοποίηση προς το συμβαλλόμενο θεραπευτήριο, σχετικού εγγράφου της
καταγγελίας αυτής. Η λήξη της σύμβασης ισχύει από την τριακοστή εργάσιμη
ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας.
18. Ομοίως, η «ΚΛΙΝΙΚΗ» δύναται να τερματίσει την παρούσα
σύμβαση με έγγραφη ενημέρωση 30 ημέρες προ της διακοπής.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19. Η παρούσα σύμβαση:
α. Ισχύει από την υπογραφή και είναι διάρκειας αορίστου χρόνου.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση αυτή λήξει η
καταγγελθεί σε χρόνο που εξακολουθεί η νοσηλεία «ΑΣΘΕΝΏΝ» στη «ΚΛΙΝΙΚΗ»
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αυτή υποχρεούται να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών της, κατά τα
οριζόμενα στην σύμβαση αυτή μέχρι την πλήρη αποθεραπεία των «ΑΣΘΕΝΩΝ».
γ. Καλύπτει τους ασφαλισμένους του ΥΠ.ΕΘ.Α. (Στρατό
Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό) και του Λιμενικού Σώματος. Οι
υποβαλλόμενοι λογαριασμοί θα αποστέλλονται χωριστά στις αρμόδιες υπηρεσίες
κάθε Κλάδου και Λιμενικού Σώματος.
δ. Συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και έλαβε τέσσερα (4)
ο πρώτος των συμβαλλομένων και ένα (1) ο δεύτερος.

Οι Συμβαλλόμενοι

Εκπρόσωπος ΥΠΕΘΑ

Τίθεται Σφραγίδα-Υπογραφή

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

Τίθεται Σφραγίδα-Υπογραφή

