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      ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ,  

ΛΟΓΟΠΑΙΔΙΚΟΥΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ………………………………………………… οι  παρακάτω 

συμβαλλόμενοι:  

Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται 

Ε.Τ.Α.Α. και που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

του, τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της 

παρούσας  με την υπ’ αριθμ. ……………………………………… απόφαση του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α.  

Β. Ο/Η……………………………………………….........................................., που έχει την 

ιδιότητα του………………………………………………………………………, κάτοικος 

……....……….………………………….……(οδός…………………………… αρ. ………., 

Τ.Κ………………), κάτοχος δελτίου ταυτότητος………….……………….., έχων 

Α.Φ.Μ………………… και  Δ.Ο.Υ……………….. που θα αποκαλείται στο εξής χάρη 

συντομίας «θεραπευτής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

1 .

2. Ο συνεργαζόμενος θεραπευτής οφείλει να δηλώσει προς το Ταμείο κατά τον τύπο 

και τις συνέπειες της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/ 86: α) ότι διαθέτει άδεια ασκήσεως 

του επαγγέλματός του και βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού συλλόγου, τα λεπτομερή 

στοιχεία των οποίων γνωστοποιεί συνημμένως προς τη Δήλωσή του στο Ταμείο, β) ότι δεν 

κατέχει άμισθη ή έμμισθη θέση στο Ε.Σ.Υ., γ) ότι διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση σε 

 Η αμοιβή του θεραπευτή είναι αυτή πού καθορίζεται για κάθε πράξη με Προεδρ. 

Δ/γμα ή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Οργανισμών που 

εποπτεύονται από το Δημόσιο. Πέραν της αμοιβής αυτής απαγορεύεται αυστηρά στον 

συνεργαζόμενο επιστήμονα να ζητήσει ή να εισπράξει επιπλέον αμοιβή από τον 

ασφαλισμένο του Ε.Τ.Α.Α.. 
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συγκεκριμένη περιοχή, οδό και αριθμό με αντίστοιχο αρ. τηλεφώνου, δ) ότι υποχρεούται να 

γνωστοποιεί εγγράφως στο Ε.Τ.Α.Α. κάθε τυχόν μεταβολή στα στοιχεία της διεύθυνσής του 

εντός μηνός, το πολύ, από της πραγματοποιήσεως της μεταβολής. 

3. Ο συνεργαζόμενος θεραπευτής έχει υποχρέωση να δέχεται τους ασφαλισμένους 

του Ε.Τ.Α.Α. στην εγκατάστασή του κατά τις ημέρες και ώρες που αυτή λειτουργεί, να 

μεταβαίνει δε σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις στην οικία του ασθενούς, όταν ο 

τελευταίος λόγω νόσου δεν είναι σε θέση να μεταβεί εκείνος προς επίσκεψη του θεραπευτού. 

Όπου προβλέπεται από τους επί μέρους Κανονισμούς Περίθαλψης των Τομέων του 

Ε.Τ.Α.Α. εκδίδεται εκ των προτέρων παραπεμπτικό. 

4. Η αναγραφή στο ισχύον βιβλιάριο του ασθενούς πράξεων κατ' οίκον, προϋποθέτει 

μετάβαση του συνεργαζόμενου θεραπευτού στην οικία του ασθενούς. Σε αντίθετη 

περίπτωση, αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα του θεραπευτού, το οποίο, εκτός των άλλων, 

αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασής του  με το Ταμείο. 

5. Η σύμβαση του Ταμείου με τον θεραπευτή είναι τριετούς διάρκειας, 

από…….……………… έως…………………………. Πρόωρη λύση της σύμβασης 

επέρχεται με καταγγελία που θα πρέπει να γίνεται εγγράφως από ένα τουλάχιστον από τα 

μέρη και να κοινοποιείται στο έτερο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά 

παρέλευση ενός μηνός από την κοινοποίηση.  Όταν αυτή προέρχεται από τον 

συνεργαζόμενο μπορεί να γίνεται με έγγραφο εισαγόμενο στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου του 

Ε.Τ.Α.Α.. Το Ταμείο έχει δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη συνεργασία με όλους τους 

συνεργαζόμενους θεραπευτές συνολικά, με ανακοίνωση στον ημερήσιο Τύπο. Η καταγγελία 

από το Ταμείο της συνεργασίας με συγκεκριμένο θεραπευτή γίνεται με έγγραφο το οποίο θα 

φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί να επιδίδεται και με το Ταχυδρομείο. 

6. Μετά το πέρας των επισκέψεων του ασθενούς, ο συνεργαζόμενος θεραπευτής έχει 

υποχρέωση να αναγράψει στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασθενούς και στις οικείες θέσεις 

τις πράξεις που πραγματοποίησε. 

Σε κάθε εντολή υγειονομικής περίθαλψης που αποκόπτει ο συνεργαζόμενος 

θεραπευτής από το βιβλιάριο του ασφαλισμένου, θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του 

ασφαλισμένου που δέχτηκε τις υπηρεσίες του θεραπευτού. Εάν λείπει οποιοδήποτε από τα 
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ανωτέρω απαραίτητα τυπικά στοιχεία, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Τ.Α.Α. έχουν 

δικαίωμα να μην εγκρίνουν την εντολή ή την επίσκεψη. 

7. Ο συνεργαζόμενος θεραπευτής έχει υποχρέωση να υποβάλλει χωριστά σε κάθε 

Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. μέσα σε απολύτως εύλογη προθεσμία από της παροχής των υπηρεσιών 

του, αίτηση πληρωμής των αμοιβών του, στην οποία να αναγράφεται ότι επισυνάπτονται: α) 

Τα πρωτότυπα των εντολών κάθε Τομέα υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων 

στους οποίους παρασχέθηκε η φροντίδα του και τα θεωρημένα από τον αρμόδιο ελεγκτή 

ιατρό β) Αναλυτική κατάσταση σε τρία όμοια αντίγραφα, από τα οποία θα πρέπει να φέρουν 

την υπογραφή και σφραγίδα του και θα περιέχουν κατά μήνα και ημερομηνία: τον αρ. 

μητρώου των ασθενών, το ονοματεπώνυμό τους και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί το έντυπο 

της κατάστασης πού χορηγεί το Ε.Τ.Α.Α. γ) Απαραίτητη η προσκόμιση από τον 

συνεργαζόμενη θεραπευτή δελτίου παροχής υπηρεσιών Οι καταστάσεις αυτές, αφού 

ελεγχθούν από τα ελεγκτικά όργανα του Ε.Τ.Α.Α., θα αποτελούν μαζί με τα πρωτότυπα των 

ως άνω εντολών, τίτλους για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του δικαιούχου. Η 

πληρωμή αυτού θα γίνεται μέσω Τραπέζης ή από τα καταστήματα των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 

εντός ευλόγου χρόνου. 

8. Τον συνεργαζόμενο βαρύνουν οι υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις και τέλη. 

Επίσης, όπου απαιτείται, υποχρεούται να προσκομίζει φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα. 

9. Για τον αριθμό των πραγματοποιούμενων κατά μήνα επισκέψεων και τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται, ισχύουν οι Κανονισμοί Περίθαλψης 

των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. και η γενικότερα ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι θεραπείες εκτελούνται μετά από πλήρη αιτιολόγηση από θεράποντες ιατρούς 

σχετικής ειδικότητας και έγκριση από ιατρό ελεγκτή. 

10. Συνεργαζόμενος θεραπευτής ο οποίος κάνει αντιδεοντολογική, άσκοπη ή 

αδικαιολόγητη χρήση (κατάχρηση) εξετάσεων ή συνεδριών ή άλλων εργασιών, θα 

τιμωρείται, εκτός των άλλων συνεπειών, και με οριστική και αζήμια για το Ε.Τ.Α.Α. 

καταγγελία της συνεργασίας του (συμβάσεως προσχώρησης) με το Ταμείο. Επίσης, 

συνεργαζόμενος ο οποίος αποδεδειγμένα και συστηματικά κατευθύνει τους ασφαλισμένους 

του Ε.Τ.Α.Α. σε ορισμένους αποκλειστικά ιατρούς ειδικοτήτων, εργαστήρια, φαρμακεία ή 
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άλλα καταστήματα πώλησης υγειονομικών ειδών, θα τιμωρείται με καταγγελία της 

σύμβασής του, επιφυλασσομένου του Ε.Τ.Α.Α. να αξιώσει κάθε ζημία του. 

11. Ο συνεργαζόμενος θεραπευτής, όταν κληθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Ε.Τ.Α.Α. σε προφορική ή έγγραφη παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων ή διευκρινίσεων που 

έχουν σχέση με την παροχή των υπηρεσιών του προς ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α., 

υποχρεούται εντός των τασσομένων προθεσμιών να συμμορφωθεί, αλλιώς τούτο αποτελεί 

σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασής του με το Ταμείο. 

12. Απαγορεύεται αυστηρότατα η κατακράτηση από τον συνεργαζόμενο 

οποιουδήποτε ασφαλιστικού βιβλιαρίου ασφαλισμένου. Η παράβαση του όρου τούτου 

αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 

13. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας συμβάσεως θα γίνεται και θα 

αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, 

ακόμη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την ερμηνεία ή 

εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

14. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα, από τα 

οποία, αφού υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, έλαβαν από ένα ο καθένας τους. 

                 

 

                   ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                            Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.          

 

 

    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατρός  

Επάγγελμα  

Α.Δ.Τ ή Αριθμ. Διαβατηρίου  

Α.Μ.Κ.Α.  

Διεύθυνση Εργασίας/ Τ.Κ.  

Τηλέφωνο Εργασίας  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό)  

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail 

address) 
 

Τράπεζα  

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού  

 

Ελέγχθηκε για την νομιμότητα των όρων 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  Π.  ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 


	ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΜΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ,
	ΛΟΓΟΠΑΙΔΙΚΟΥΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

