
 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

Αρ. Σύμβασης:  

 

Στο Μαρούσι Αττικής  σήμερα την  Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε μια ημερομηνία.,  οι συμβαλλόμενοι: 

 

Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, 

που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αποστόλου 

Παύλου 12 - Τ.Κ.151 23) με Α.Φ.Μ. 997478553 και Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού Σωτήριου Μπερσίμη, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με 

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

II. Το Φυσικό Πρόσωπο / Νομικό Πρόσωπο, ……………………………………,  και το διακριτικό τίτλο 

……………………, που εδρεύει ………………… (οδός  ……………… αρ. ……., Τ.Κ. ………), με   ΑΦΜ ……………  

ΔΟΥ…………………, με  υπεύθυνο αδειούχο  ………………… (Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο κατά 

περίπτωση), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/τους ………………… - …………………, διαθέτει την υπ’ αριθμ. 

……… Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος και επιπλέον διαθέτει τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης επιχείρησης 

που θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, «Β΄συμβαλλόμενος»,  

 

συμφωνούν συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:  

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής σε δικαιούχους, άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα πρόσωπα 

(Δικαιούχους), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ε.Κ.Π.Υ.) 

όπως ισχύει. 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμβάλλεται με όλους τους Επαγγελματίες, όπως περιγράφονται στη παρούσα και εξειδικεύονται 

στα Παραρτήματα αυτής, που πληρούν τις προϋποθέσεις των όρων της παρούσας σύμβασης, προς κάλυψη 

των αναγκών σε παροχή συνεδριών λογοθεραπείας/εργοθεραπείας/ψυχοθεραπείας των ασφαλισμένων του 

Οργανισμού, αναπτύσσοντας δίκτυο συμβεβλημένων πανελλαδικής εμβέλειας. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παροχή  υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για συνεδρίες Ειδικής Αγωγής σε δικαιούχους του 

Οργανισμού στο πλαίσιο λειτουργίας και επαγγελματικής δραστηριοποίησης των ελευθέρων επαγγελματιών τω 

κατηγοριων που περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Ο β΄ συμβαλλόμενος συμβάλλεται με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δια της παρούσης σύμβασης, αποκλειστικά για τη διενέργεια συνεδριών Ειδικής Αγωγής.  

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Άρθρο 1 - Γενικοί Όροι 

 

1. Ο Β΄συμβαλλόμενος διαθέτει υπεύθυνο αδειούχο Επαγγελματία (λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, 

ψυχοθεραπευτή), με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για τη 

σύναψη της σύμβασης (Αρ. Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ημερομηνία).  

2. Ο Β΄συμβαλλόμενος μπορεί να συνάπτει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για μία (1) επαγγελματική έδρα ανά 

ΑΦΜ. Επιλέγει δε, από τα Παραρτήματα εκείνο για τα οποία θα συμβληθεί με τον Οργανισμό.  

3. Ο Β’ συμβαλλόμενος υποχρεούται να διαθέτει κατά περίπτωση το αναγκαίο προσωπικό και την 

απαιτούμενη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για την εξυπηρέτηση των Δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ. 

4. Κατά την υποβολή αιτήματός του σύναψης σύμβασης, ο Β’ συμβαλλόμενος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή 

του ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, λόγω λύσεως για οποιοδήποτε λόγο. 

5. Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο επιβολής των προβλεπόμενων 

κυρώσεων η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από το β΄ συμβαλλόμενο ατομικών 

βιβλιαρίων των Δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων του ασφαλιστικού δικαιώματος 

του δικαιούχου του ΕΟΠΥΥ.  

6. Οι ιατρικές γνωματεύσεις για Ειδική Αγωγή είναι αυστηρώς προσωπικές και απαγορεύεται η 

χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων προσώπων. 

7. Οποιαδήποτε κατεύθυνση των ασθενών από το Β΄συμβαλλόμενο σε συγκεκριμένους ιατρούς για έκδοση 

ιατρικών γνωματεύσεων Ειδικής Αγωγής απαγορεύεται αυστηρά, αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο 

επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

8. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι βασική προϋπόθεση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

είναι η διασφάλιση ότι ο Β΄συμβαλλόμενος παρέχει στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποιοτικές υπηρεσίες. 
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Άρθρο 2 - Υποχρεώσεις 

 

1. Ο Β’ συμβαλλόμενος υποχρεούται να εκτελεί συνεδρίες Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και τις σχετικές 

εγκυκλίους και οδηγίες του.  

2. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικώς δηλωθέντων στοιχείων του, ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται 

να γνωστοποιήσει εγγράφως εντός μηνός στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε μεταβολή των στοιχείων του. Σε 

περίπτωση επέλευσης ζημίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να επιδιώξει με κάθε μέσο την 

αποκατάσταση αυτής. 

3. Ο Β΄συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και 

ασφάλειας και να διατηρεί τον τεχνολογικό εξοπλισμό του στο καλύτερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας. 

4. Ο Β΄συμβαλλόμενος υποχρεούται, με την έναρξη ισχύος της σύμβασης, να προσαρμόζεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές, προς χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου 

να πληρούνται οι ηλεκτρονικές απαιτήσεις για την ημερήσια εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων, 

την υποβολή δαπανών και κάθε άλλη εφαρμογή για την απλούστευση διαδικασιών. Ο 

Β΄συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των εκτελεσμένων παραπεμπτικών  που 

πραγματοποιεί στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ 

5. Ο Β΄συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να δέχεται τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να θέτει υπόψη τους κάθε στοιχείο αναφερόμενο στις παρεχόμενες υπηρεσίες των 

δικαιούχων. 

6. Εφόσον κληθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Β΄συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγράφως, 

εντός των καθοριζόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προθεσμιών, οποιαδήποτε στοιχεία ή 

διευκρινίσεις έχουν σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δικαιούχων του. 

7. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσει οποιαδήποτε άλλη σχετική 

ελεγκτική διαδικασία για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

8. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα διαθέτει στο β΄ συμβαλλόμενο επιγραφή με το λογότυπο (κατοχυρωμένο και 

πιστοποιημένο σήμα) του Οργανισμού, το οποίο ο β΄ συμβαλλόμενος τοποθετεί στην είσοδο και σε 

εμφανές σημείο. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας ή λήξης της συμβατικής δέσμευσης, ο β΄ 

συμβαλλόμενος υποχρεούται να επιστρέψει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την επιγραφή. 

9. Ο β΄ συμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιθανή σοβαρή αιτία προσωρινής 

διακοπής εκτέλεσης παραπεμπτικών (λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κλπ), σε διαφορετική περίπτωση εάν 

διαπιστωθεί μη κατάθεση δαπάνης επί 3μήνου θα καταγγέλλεται η σύμβαση μετά από έγγραφη 

γνωστοποίηση του β΄ συμβαλλόμενου.  

10. Απαγορεύεται να ζητηθεί ή να εισπραχθεί οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον ασφαλισμένο πλην 

της νόμιμης αμοιβής της συνεδρίας, όπως αυτή είναι κοστολογημένη από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι λόγος επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στον β’  

συμβαλλόμενο. 
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Άρθρο 3 - Παροχή Υπηρεσιών 

 

1. Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την αποζημίωση  του β΄ συμβαλλόμενου είναι: 

1.1 Η παραπομπή του δικαιούχου να έχει γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τα οριζόμενα 

στον Ε.Κ.Π.Υ., τις αποφάσεις του ΔΣ τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Συγκεκριμένα, 

ο θεράπων ιατρός,  εκδίδει ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση – παραπεμπτικό για την παροχή 

υπηρεσιών ειδικής αγωγής. Έκδοση και εκτέλεση νέων παραπεμπτικών στο δικαιούχο 

περίθαλψης, επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της αρχικής 

γνωμάτευσης - παραπεμπτικού. 

1.2 Η ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση πρέπει να φέρει την έγκριση των αρμόδιων ελεγκτικών 

οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκτός και αν ορισθεί διαφορετικά από επίσημα έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

1.3 Η εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων  από το β΄ συμβαλλόμενο,  πραγματοποιείται εντός των 

προθεσμιών που ορίζονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 

σύστημα του ΕΟΠΥΥ. 

1.4 Για την εκτέλεση της ιατρικής γνωμάτευσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που 

προβλέπονται από το πληροφοριακό σύστημα. 

2. Ιατρικές Γνωματεύσεις με διορθώσεις, προσθήκες, ξέσματα ή αλλοιώσεις δεν εκτελούνται, ούτε 

αναγνωρίζεται η δαπάνη τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

3. Ο Β’ συμβαλλόμενος οφείλει να ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα (ημερομηνία λήξης ασφαλιστικής 

ικανότητας στην ηλεκτρονική γνωμάτευση) και την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου  και του εμφανιζόμενου 

προσώπου. Ρητά συμφωνείται ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη με τα 

παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ του δικαιούχου, πάθηση, ημερομηνία έκδοσης της 

εντολής, τα στοιχεία του θεράποντα ιατρού και του ελεγκτή ιατρού. 

4. Ο δικαιούχος ή συγγενικό του πρόσωπο υπογράφει στην εκτέλεση της γνωμάτευσης ότι έλαβε τις 

υπηρεσίες από τον αντίστοιχο επαγγελματία και ο β΄συμβαλλόμενος θα υποβάλλει  στο πρώτο εικοσαήμερο 

του επόμενου μήνα τα παραστατικά για τα οποία αιτείται την αποζημίωση.     

 

Άρθρο 4 - Οικονομικοί Όροι  

1. Η εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων - παραπεμπτικών υποβάλλεται ηλεκτρονικά με καταχώρηση 

στην εφαρμογή e-dapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της μηνιαίας δαπάνης του Β΄ συμβαλλόμενου και οι λοιπές διαδικασίες και 

δικαιολογητικά υποβολής καθορίζονται από σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την 20η του επόμενου μήνα, άλλως δεν αναγνωρίζονται και δεν 

αποζημιώνονται οι δαπάνες του μήνα υποβολής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Οι μηνιαίες δαπάνες του β΄ συμβαλλόμενου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται από τις αρμόδιες 

διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.  

4. Για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών του Β΄ συμβαλλόμενου εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
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Ν. 4368/2016 του άρθρου 90 καθώς και η κείμενη νομοθεσία όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

ολοκληρώνει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος την τελική εκκαθάριση και εξόφληση των 

υποβληθεισών δαπανών του Β΄ συμβαλλόμενου. 

5. Ο Β΄συμβαλλόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την εγκριθείσα αποζημίωση από τις αρμόδιες 

διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου και εκκαθάρισης των 

υποβληθεισών δαπανών, καθώς και για τυχόν επιβληθείσες  ποινές. O Β΄συμβαλλόμενος δύναται, σε 

περίπτωση αμφισβήτησης, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία ενημέρωσής του. Η αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, εξετάζεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Ν. 2690/1999 και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και στη συνέχεια διαβιβάζεται αρμοδίως για ενημέρωση 

του β΄ συμβαλλόμενου.  

 

 

Άρθρο 5 - Ισχύς της Σύμβασης   

      

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασής για ένα (1) 

έτος ακόμη, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 

Αρχίζει σήμερα …………………… και λήγει στις  ………………… 

 

 

Άρθρο 6 - Καταγγελία - Ποινικές Ρήτρες   

 

i. Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. 

ii. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται, κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, να επιβάλλει κυρώσεις ακόμη και να 

καταγγείλει αζημίως την παρούσα εφόσον διαπιστώσει παράβαση όρου/ων της σύμβασης και ο 

β΄συμβαλλόμενος ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από 

τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον β΄  συμβαλλόμενο. 

iii. Ο Β΄συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση συνολικά για αποδεδειγμένη 

παράβαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους 

λόγους καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα 

από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από το Β΄ συμβαλλόμενο  προς τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

iv. Η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που επέλθει από το Β΄ συμβαλλόμενο διακοπή της 

επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου ή που υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή το  Νομικό 

Πρόσωπο του Β΄ συμβαλλόμενου κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση σε πτώχευση ή αυτό τεθεί σε καθεστώς 

εκκαθάρισης.  

v. Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν 

προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης ένα (1) μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία που θα επέλθει η ισχύς της 

καταγγελίας. 
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vi. Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Β΄συμβαλλόμενος 

υποχρεούται στην εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων που έχει ήδη δεχτεί, ο δε Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να 

καταβάλει τις ανάλογες δαπάνες. 

vii. Η μονομερής αναστολή εξυπηρέτησης των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από το Β΄ συμβαλλόμενο χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού και χωρίς σπουδαίο λόγο για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες αποτελεί ουσιώδη λόγο άμεσης και αζήμιας για τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελίας της σύμβασης. 

viii. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον Β΄ συμβαλλόμενο, η οποία έχει 

πιστοποιηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως αυτά προκύπτουν από την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής 

ποινικής ρήτρας στον Β’ συμβαλλόμενο για ποσό ίσο με το 25% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 

δαπάνες οπτικών ειδών του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της 

διαπιστωθείσας παράβασης.  

ix. Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι η επιβολή ποινικής  ρήτρας είναι εύλογη και δίκαιη και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας από το ποσό που οφείλει στον  Β΄ συμβαλλόμενο. 

x. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των συμβατικών όρων, καθώς και τυχόν παραβάσεων κατά τα ανωτέρω της 

παραγράφου 2.8, εκτός των άλλων ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως την παρούσα, 

εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

xi. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν η παρούσα σύμβαση, 

οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές, 

διοικητικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και επιβάλλονται μετά από τις προβλεπόμενες από το Νόμο 

σχετικές διαδικασίες. 

xii. Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα 

Δικαστήρια Αθηνών. 

 

 

Άρθρο 7 - Τροποποιήσεις 

 

i. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη 

συμφωνία. Κάθε τροποποίηση γίνεται με νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων 

αποκλειόμενης κάθε μονομερούς ενέργειας ή απόφασης. 

ii. Αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης της παρούσας σύμβασης, με στόχο την 

κατά το δυνατόν καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..   

 

 

Άρθρο 8 - Τελικοί Όροι 

 

i. Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, προφορικής ή γραπτής.  
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ii. Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζονται η εν γένει νομοθεσία, οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. 

όπως ισχύει κάθε φορά, οι αποφάσεις του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι εγκύκλιοι και οδηγίες του Οργανισμού, οι 

οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την κύρωση των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι 

υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο τα αναφερόμενα 

στην αρχή της παρούσας και πήραν από ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

Για τον β’ συμβαλλόμενο 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

Σωτήριος Μπερσίμης 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση Θεώρησης Γνήσιου Υπογραφής 
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Παράρτημα Ι 
 

Υπηρεσίες Λογοθεραπείας 
 

 
Ο Β συμβαλλόμενος, με την παρούσα, συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας.  
 

Ειδικοί όροι: 

 

i. Η εκτέλεση συνεδριών λογοθεραπείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται από αδειούχους 

Επαγγελματίες λογοθεραπευτές, που κατέχουν Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

ii. Ο Β συμβαλλόμενος διαθέτει την με αρ. ..............................  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, η 

οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη της σύμβασης (Αρ. Πρωτοκόλλου Άδειας 

Άσκησης Επαγγέλματος – Ημερομηνία), όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 49/2016 

iii. Ο Β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να είναι τακτικό μέλος είτε του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών είτε του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών 

Ελλάδος. Έκαστο μέλος του προσωπικού του β΄ συμβαλλόμενου (υπάλληλοι, επιστημονικά 

υπεύθυνοι) που παρέχει λογοθεραπευτικές υπηρεσίες, είναι υποχρεωτικά μέλος των ανωτέρω 

συλλόγων. Ο Β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται προς τούτο, να δηλώσει τους επαγγελματίες 

λογοθεραπευτές που απασχολεί και να καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους 

συλλόγους ότι είναι μέλη του. 

iv. Οι ανωτέρω σύλλογοι υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε έτος ή όποτε ζητηθεί 

από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  επικαιροποιημένη κατάσταση των μελών τους.  

v. Η αποζημίωση της κάθε συνεδρίας λογοθεραπείας ορίζεται στον ΕΚΠΥ, όπως αυτός ισχύει, καθώς 

και στις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού και η διάρκεια της συνεδρίας ορίζεται κατ΄ελάχιστον στα 

30 λεπτά. 
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Παράρτημα ΙΙ 
 

Υπηρεσίες Εργοθεραπείας 
 

 
Ο Β συμβαλλόμενος, με την παρούσα, συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών Εργοθεραπείας.  

 
Ειδικοί όροι: 

i. Η εκτέλεση συνεδριών εργοθεραπείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται από Επαγγελματίες 

εργοθεραπευτές, που κατέχουν αριθμό βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Β συμβαλλόμενος διαθέτει την με αρ. ..............................  Βεβαίωση 

Άσκησης Επαγγέλματος, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη της σύμβασης 

(Αρ. Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ημερομηνία). 

ii. Ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να είναι τακτικό μέλος είτε του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Εργοθεραπευτών – είτε του Συλλόγου ............... .  Έκαστο μέλος του προσωπικού του β΄ 

συμβαλλόμενου (υπάλληλοι, επιστημονικά υπεύθυνοι) που παρέχει εργοθεραπευτικές υπηρεσίες, 

είναι υποχρεωτικά μέλος των ανωτέρω συλλόγων. Ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται προς τούτο, να 

δηλώσει τους επαγγελματίες εργοθεραπευτές που απασχολεί και να καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους συλλόγους ότι είναι μέλη του. 

iii. Οι ανωτέρω σύλλογοι υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε έτος ή όποτε ζητηθεί από 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επικαιροποιημένη κατάσταση των μελών τους.  

iv. Ο εργοθεραπευτής οφείλει να εκτελεί εργοθεραπευτικές πράξεις στους ασφαλισμένους  του ΕΟΠΥΥ, 

με την προσήκουσα επιμέλεια και τους κανόνες της εργοθεραπευτικής επιστήμης και τον κώδικα 

δεοντολογίας των εργοθεραπευτών και να προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα των οποίων η ζωή έχει 

διαταραχθεί από σωματικό τραυματισμό, προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και 

συναισθηματικά προβλήματα, έχοντας συμμετοχή στην προώθηση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και βοηθώντας στην πρόληψη και την οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης, στην 

προεπαγγελματική εκπαίδευση και στα προστατευόμενα εργαστήρια με τη χρησιμοποίηση της 

καθοδηγούμενης εργασίας και την επινόηση των κατάλληλων προσαρμογών, όπου ο βασικός στόχος 

είναι η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας μέσα στο 

περιβάλλον που ζει και αναπτύσσεται ΠΔ  82  ΦΕΚ  37 τεύχ. α΄ 07/02/1989. 

v. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συμβάλλεται με  εργοθεραπευτές για παροχή υπηρεσιών είτε στην έδρα τους 

είτε  για κατ’ οίκον θεραπείες  στα χωροταξικά όρια της Περιφέρειας  από την οποία έχει εκδοθεί  η 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. 

vi. Η αποζημίωση της κάθε συνεδρίας εργοθεραπείας ορίζεται στον ΕΚΠΥ, όπως αυτός ισχύει, καθώς και στις 

σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού και η διάρκεια της συνεδρίας ορίζεται κατ΄ελάχιστον στα 40 

λεπτά. 
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Παράρτημα ΙΙΙ 
 

Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας 
 

 
Ο Β συμβαλλόμενος, με την παρούσα, συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών Ψυχοθεραπείας.  

 
Ειδικοί όροι: 

i. Η εκτέλεση συνεδριών ψυχοθεραπείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται από Επαγγελματίες 

ψυχοθεραπευτές, που κατέχουν αριθμό βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Β συμβαλλόμενος διαθέτει την με αρ. ..............................  

Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη της 

σύμβασης (Αρ. Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ημερομηνία). 

ii. Ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να είναι τακτικό μέλος είτε του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων – 

είτε του Συλλόγου ............... .  Έκαστο μέλος του προσωπικού του β΄ συμβαλλόμενου (υπάλληλοι, 

επιστημονικά υπεύθυνοι) που παρέχει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες, είναι υποχρεωτικά μέλος των 

ανωτέρω συλλόγων. Ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται προς τούτο, να δηλώσει τους επαγγελματίες 

ψυχοθεραπευτές που απασχολεί και να καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους 

συλλόγους ότι είναι μέλη του. 

iii. Οι ανωτέρω σύλλογοι υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε έτος ή όποτε ζητηθεί από 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επικαιροποιημένη κατάσταση των μελών τους.  

iv. Ο ψυχολόγος οφείλει να εκτελεί ψυχοθεραπευτικές πράξεις στους ασφαλισμένους  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με 

την προσήκουσα επιμέλεια και τους κανόνες της επιστήμης της ψυχολογίας και τον κώδικα 

δεοντολογίας των ψυχολόγων καθώς στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την 

προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και 

μεθόδους της επιστήμης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους (Νόμος 991 ΦΕΚ 278 

τεύχ. α΄ 20/12/1979).  

v. Οι πράξεις αρμοδιότητας ψυχολόγου συνταγογραφούνται από τους θεράποντες ιατρούς τους έχοντες 

ανάλογη ειδικότητα όπως προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ σε ειδικό παραπεμπτικό / γνωμάτευση. 

vi. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συμβάλλεται με  ψυχοθεραπευτές για παροχή υπηρεσιών είτε στην έδρα τους 

είτε  για κατ’ οίκον θεραπείες  στα χωροταξικά όρια της Περιφέρειας από την οποία έχει εκδοθεί  η 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. 

vii. Η αποζημίωση της κάθε συνεδρίας ψυχοθεραπείας ορίζεται στον ΕΚΠΥ, όπως αυτός ισχύει, καθώς και 

στις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού και η διάρκεια της συνεδρίας ορίζεται κατ΄ελάχιστον στα 45 

λεπτά. 
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Παράρτημα ΙV 
 

Κέντρο Eιδικής Αγωγής   

 
 

 
Ο Β συμβαλλόμενος, με την παρούσα, συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπειας, 
Εργοθεραπείας και Ψυχοθεραπείας που προσφέρονται στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής.  

 
Ειδικοί όροι: 

i. Η εκτέλεση συνεδριών ψυχοθεραπείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται από Επαγγελματίες, όπως 

ορίζονται κάθε φορά. Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, οφείλει να δηλώσει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κάθε 

ειδικότητας κάτωθι: 

 

Ειδικότητα Επ. Υπεύθυνος 
Αρ.  Αδειας / Βεβαίωσης Άσκησης 

Επαγγέλματος 

Λογοθεραπεία:    

Εργοθεραπεία:   

Ψυχοθεραπεία:   

 

Οι ανωτέρω Επ. Υπεύθυνοι δεν δύναται να συμβάλλονται με τον Οργανισμό ξεχωριστά για 

οποιαδήποτε ειδικότητα και δεν μπορούν να είναι σε περισσότερα εκ του παρόντος Κέντρου Ειδικής 

Αγωγής Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. 

 

ii. Το Κέντρο ειδικής αγωγής  οφείλει να εκτελεί πράξεις ειδικής αγωγής και συγκεκριμένα α) πράξεις για 

υπηρεσίες λογοθεραπείας β) πράξεις για υπηρεσίες εργοθεραπείας γ) πράξεις για υπηρεσίες 

Ψυχολόγου δ) πράξεις για υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού ε) πράξεις για υπηρεσίες Ψυχιάτρου στους 

Δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, με την προσήκουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τους όρους ίδρυσης και καλής 

λειτουργίας του Κέντρου Ειδικής Αγωγής. 

iii. Η εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων θα γίνεται μετά από γραπτή διάγνωση  ή γνωμάτευση του 

θεράποντος ιατρού, σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του, και βάσει των καταστατικών διατάξεων και 

των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και των συναφών διατάξεων που ισχύουν 

κάθε φορά, και τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστους όρους της παρούσας 

σύμβασης. 

iv. Το Κέντρο ειδικής αγωγής θα πρέπει να έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ήτοι την με υπ’ 

αρ………………………………………  
v. Οι πράξεις αρμοδιότητας του κέντρου ειδικής αγωγής συνταγογραφούνται από τους θεράποντες 

ιατρούς τους έχοντες ανάλογη ειδικότητα όπως προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ σε ειδικό παραπεμπτικό / 

γνωμάτευση. 

vi. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συμβάλλεται με κέντρα ειδικής αγωγής για παροχή υπηρεσιών στην έδρα τους 

στα χωροταξικά όρια της Περιφέρειας  από την οποία έχει εκδοθεί  η σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος. 

vii. Η αποζημίωση της κάθε συνεδρίας ορίζεται στον ΕΚΠΥ, όπως αυτός ισχύει, ή από το ισχύον κρατικό 
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τιμολόγιο καθώς και στις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού καθώς και η διάρκεια τους. 

Απαγορεύεται να ζητηθεί ή να εισπραχθεί οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον ασφαλισμένο πλην 

της νόμιμης αμοιβής για κάθε πράξη όπως αυτή είναι κοστολογημένη από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


