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ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 467/16-5-2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ:
«Συλλογική
υπηρεσιών
μεταξύ
Φυσικοθεραπευτών».

σύμβαση
ΕΟΠΥΥ

παροχής
φυσιοθεραπευτικών
και
Πανελληνίου
Συλλόγου

Απόφαση 616
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη
Α. την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ2A/Φ800/40/30-4-2018 έγγραφη εισήγηση της
Διεύθυνσης Συμβάσεων
B. την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της ανωτέρω Διεύθυνσης
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και τις παρατηρήσεις του
Αντιπροέδρου του Οργανισμού επί του Σχεδίου της Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
- Την έγκριση του συνημμένου σχεδίου συλλογικής σύμβασης παροχής
φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών.
- Την έγκριση της παράλληλης ισχύος του ατομικού σχεδίου σύμβασης που
είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 718 Απόφαση της 298/8-8-2016 συνεδρίασης
του ΔΣ ΕΟΠΥΥ.
- Την έγκριση της έναρξης της διαδικασίας σύναψης συλλογικής σύμβασης
μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και
παράλληλα την αναστολή σύναψης νέων συμβάσεων φυσιοθεραπευτικών
υπηρεσιών με το προγενέστερο σχέδιο σύμβασης.
Ακριβές απόσπασμα
εκ των επισήμων πρακτικών
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ
ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την ………………………………201… οι κάτωθι
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 (Αποστ. Παύλου 12,
Μαρούσι - Τ.Κ. 15123) με Α.Φ.Μ. 997478553 και Δ.Ο.Υ

Αμαρουσίου και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού …………………………,
νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμ.
……………. απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΙΙ. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, που χάριν συντομίας θα αποκαλείται
«ΠΣΦ» και που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34)

και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού Πέτρο Λυμπερίδη,
νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με απόφαση του
ΚΔΣ του ΠΣΦ,
Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν την σύναψη Συλλογικής Σύμβασης για την
παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών με τους παρακάτω όρους :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει καθολικά και πανελλαδικά, συνεδρίες φυσικοθεραπείας
στα άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως
κάθε φορά ισχύει.
Το ΝΠΔΔ, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) συνάπτει
συλλογική

σύμβαση

με

τον

ΕΟΠΥΥ,

για

την

παροχή

συνεδριών

φυσικοθεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.
4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017).
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Από την υπογραφή της σύμβασης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι
προγενέστερες ατομικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και
των φυσικοθεραπευτών, είτε ως φυσικών, είτε ως νομικών προσώπων. Οι
όροι της παρούσας δεσμεύουν όλους τους φυσικοθεραπευτές, που είτε
διατηρούν εργαστήριο φυσικοθεραπείας, είτε ασκούν το επάγγελμα κατ’ οίκον,
κατόπιν της από μέρους τους υποβολής θετικής δήλωσης προσχώρησης στην
παρούσα σύμβαση.
Ο ΠΣΦ αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη της έγκρισης των υποβολών
δηλώσεων θετικής προσχώρησης στην παρούσα σύμβαση καθώς και τον
έλεγχο των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017).
Στην παρούσα σύμβαση προσχωρούν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
Κεφαλαίου Α΄ της σύμβασης, και εφεξής χάριν συντομίας θα αποκαλούνται
«πάροχοι», προς κάλυψη των αναγκών σε Φυσικοθεραπεία των δικαιούχων
του ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση συνεδριών σε Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας ή σε
κατ’ οίκον επισκέψεις και παράλληλα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας
και της ελεύθερης επιλογής των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, μέσω της ανάπτυξης
δικτύου συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η πλήρης πανελλαδική κάλυψη παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας για συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο
πλαίσιο λειτουργίας και επαγγελματικής δραστηριοποίησης των ελευθέρων
επαγγελματιών φυσικοθεραπευτών. Ο ΠΣΦ συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δια
της

παρούσης

σύμβασης,

αποκλειστικά

για

τη

διενέργεια

συνεδριών

φυσικοθεραπείας . Οι πράξεις φυσικοθεραπείας εκτελούνται μόνο από
πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές μέλη του ΠΣΦ σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΥ.
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Α.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το ΝΠΔΔ του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών δεσμεύεται
με την παρούσα σύμβαση για την απρόσκοπτη και πλήρη πανελλαδική
κάλυψη των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών
φυσικοθεραπείας, μέσω των ενεργών μελών του ανά Νομό.
2. Ο ΠΣΦ, λειτουργώντας ως ΝΠΔΔ σωματειακής φύσεως κατά τις
προβλέψεις του Νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ Α΄ 176), έχει υποχρεωτικώς
ως μέλη του όλους όσους ασκούν νομίμως το φυσικοθεραπευτικό
επάγγελμα

στην

Ελλάδα.

Στην

παρούσα

συλλογική

σύμβαση

προσχωρούν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του ΠΣΦ, ως φυσικά ή ως
νομικά πρόσωπα, τα οποία διατηρούν εργαστήριο φυσικοθεραπείας και
έχουν υποβάλλει θετική δήλωση προσχώρησης , η οποία εγκρίνεται από
τον ΠΣΦ και εφόσον διαθέτουν νόμιμη άδεια ή βεβαίωση ίδρυσης και
λειτουργίας, η οποία υποβάλλεται στον ΠΣΦ για την προσχώρηση στη
σύμβαση. Οι ανωτέρω δηλώνουν ότι διαθέτουν κατά περίπτωση το
αναγκαίο προσωπικό και την απαιτούμενη σύγχρονη ιατροτεχνολογική
και υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους
δικαιούχους, τηρουμένων των προδιαγραφών του Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ
Α’ 819/1987) περί «Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας», όπως εκάστοτε
ισχύει.
3. Σε περίπτωση που ο πάροχος - Φυσικό Πρόσωπο δεν διαθέτει
Εργαστήριο, κατατίθεται αντίστοιχα βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για κατ’ οίκον συνεδρίες φυσικοθεραπείας,
καθώς και βεβαίωση του ΠΣΦ, από την οποία προκύπτει ότι το φυσικό
πρόσωπο είναι μέλος του.
4. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικώς δηλωθέντων στοιχείων παρόχου
που έχει προσχωρήσει στη σύμβαση, ο ΠΣΦ υποχρεούται να
γνωστοποιεί εγγράφως εντός μηνός στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε μεταβολή
των στοιχείων του.
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5. Ο Π.Σ.Φ. υποχρεούται να αποστέλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε έτος ή
όποτε ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επικαιροποιημένη κατάσταση των
μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3599/2007.
6. Οι πράξεις αρμοδιότητας Φυσικοθεραπευτή εκτελούνται μόνον από
πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές, σε χώρους όπου από την κείμενη
νομοθεσία προβλέπεται η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, ή
στην οικία του ασφαλισμένου.
7. Ο πάροχος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του στον ΠΣΦ, κατά την
υποβολή της δήλωσης προσχώρησης στην παρούσα σύμβαση ότι:
α) δεν έχει καταγγελθεί η ατομική σύμβασή του από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
αντισυμβατική συμπεριφορά που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
β) το φυσικό πρόσωπο/οι νόμιμοι εκπρόσωποι/οι ασκούντες διοίκηση/οι
επιστημονικοί

υπεύθυνοι

καθώς

και

οι

υπάλληλοι

που

παρέχουν

φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες δεν έχει/έχουν αμετάκλητες καταδικαστικές
αποφάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 153 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α
160/08-08-2014), δεν του/τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή για
οικονομικά εγκλήματα, ή ποινή/διοικητική κύρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
γ) έχει εξοφλήσει τυχόν πρόστιμα τα οποία ενδεχομένως έχουν επιβληθεί για
οποιονδήποτε λόγο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή από τους ενταχθέντες σε αυτόν
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εκτός εάν η εφαρμογή τους έχει ανασταλεί με
δικαστική απόφαση,
δ)

δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση αποκλειστικής απασχόλησης στο Δημόσιο

Τομέα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπουν οι σχετικές νομοθετικές
διατάξεις,
ε) δεν τελεί υπό πτώχευση, δικαστική συμπαράσταση, εκκαθάριση.
8. Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπόμενων
κυρώσεων η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά,
από τον πάροχο ατομικών βιβλιαρίων των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή άλλων
ηλεκτρονικών στοιχείων του ασφαλιστικού δικαιώματος του δικαιούχου του
ΕΟΠΥΥ.
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9. Τα παραπεμπτικά για τη διενέργεια φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών είναι
αυστηρώς προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό
τρίτων προσώπων και αποτελεί λόγο καταγγελίας της προσχώρησης του
παρόχου στη σύμβαση.
10. Οποιαδήποτε

κατεύθυνση

των

ασθενών

από

τον

πάροχο

σε

συγκεκριμένους ιατρούς για έκδοση παραπεμπτικών φυσικοθεραπευτικών
υπηρεσιών

απαγορεύεται

αυστηρά,

αποτελεί

λόγο

επιβολής

των

προβλεπόμενων κυρώσεων.
11. Κάθε πάροχος δύναται να προσχωρεί στην παρούσα σύμβαση για μία (1)
επαγγελματική έδρα ανά Α.Φ.Μ.
12. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας δύναται να
υποβάλλει στον ΠΣΦ μόνο μια θετική δήλωση προσχώρησης ανά δομή, όταν
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση επιστημονικά υπεύθυνου
φυσικοθεραπευτή νομικού προσώπου, ο ίδιος (επιστημονικός υπεύθυνος) δεν
δύναται να υποβάλλει άλλη θετική δήλωση προσχώρησης στον ΠΣΦ.
13. Ο πάροχος 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
τριμήνου θα καταγγέλλεται η σύμβαση – προσχώρηση μετά από έγγραφη
γνωστοποίηση του παρόχου.
14. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι βασική προϋπόθεση της
καλής εκτέλεσης της σύμβασης είναι η διασφάλιση ότι κάθε πάροχος παρέχει
στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποιοτικές υπηρεσίες.
15. Ο ΠΣΦ αποδέχεται την πλήρη και πανελλαδική κάλυψη των αναγκών σε
φυσιοθεραπευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ. Εφόσον, δεν
προκύπτει η κάλυψη των φυσιοθεραπευτικών αναγκών των δικαιούχων του μέσω του
δικτύου των παρόχων που έχουν προσχωρήσει στην παρούσα σύμβαση, ο ΕΟΠΥΥ
δύναται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες -, προκειμένου να καλύψει
τις ανάγκες του.
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο πάροχος που έχει προσχωρήσει θετικά στην παρούσα σύμβαση,
υποχρεούται να παρέχει φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες στους δικαιούχους
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την προσήκουσα επιμέλεια και τους κανόνες της επιστήμης
και δεοντολογίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Ενιαίο Κανονισμό
Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των σχετικών εγκυκλίων και
οδηγιών του Οργανισμού και τα οποία, δια της δηλώσεως προσχώρησης,
αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστους όρους της παρούσας σύμβασης.
2.

Ο πάροχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον ΠΣΦ άμεσα κάθε

μεταβολή της άδειας ή βεβαίωσης λειτουργίας του, τυχόν δε παράλειψή του
αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ο πάροχος
γνωστοποιεί

στον

ΠΣΦ

άμεσα

οποιαδήποτε

άλλη

τροποποίηση

νομιμοποιητικών εγγράφων του και τις μεταβολές 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, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του
συμψηφισμού με πληρωμή επόμενου μηνός. Ο ΠΣΦ ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ
για τα επικαιροποιημένα στοιχεία και για τις οποιεσδήποτε μεταβολές των
παρόχων που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση.
3. Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί
υγιεινής και ασφάλειας, να διατηρεί τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τα
αναλώσιμα υλικά στο καλύτερο επίπεδο λειτουργίας και ασφαλείας, καθώς
επίσης να συντηρεί τον εξοπλισμό.
4. Η παροχή φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους από τον
πάροχο πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του εργαστηρίου,
τις ώρες και τις ημέρες λειτουργίας.
5. Ο πάροχος παρέχει υπηρεσίες κατ΄οίκον φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς και σύμφωνα με τις
δυνατότητες και τον προγραμματισμό του παρόχου.
6. Ο πάροχος υποχρεούται, με την προσχώρησή του στην σύμβαση, να
προσαρμόζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, προς χρήση των πληροφοριακών
συστημάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να πληρούνται οι ηλεκτρονικές
7
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απαιτήσεις για την ημερήσια εκτέλεση των συνεδριών φυσικοθεραπείας,
υποβολή

δαπανών

και

κάθε

άλλη

εφαρμογή

για

την

απλούστευση

διαδικασιών. Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των
επισκέψεων

και

παρεχόμενων

υπηρεσιών

που

πραγματοποιεί

στους

δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί
προσωπικών δεδομένων.
7. Ο πάροχος απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει, επιπλέον αμοιβή από
το δικαιούχο ή τους οικείους του για τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις που
εκτελεί κατά τη συνεδρία φυσικοθεραπείας όπως ορίζεται στο σχετικό
ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και στις παραγράφους Γ.2. και Γ.3. της παρούσας
σύμβασης. Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι λόγος επιβολής των
προβλεπόμενων κυρώσεων.
8.

Ο πάροχος 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 υγείας των δικαιούχων.
9.

Εφόσον κληθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να

παρέχει εγγράφως, εντός των καθοριζόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες
προθεσμιών, οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινίσεις έχουν σχέση με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των δικαιούχων του.
10. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσει
οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική διαδικασία για τις υπηρεσίες που προβλέπονται
στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα διαθέτει στον πάροχο επιγραφή με το λογότυπο
(κατοχυρωμένο και πιστοποιημένο σήμα) του Οργανισμού, το οποίο ο
πάροχος τοποθετεί στην είσοδο και σε εμφανές σημείο. Σε περίπτωση λύσης
της συνεργασίας ή λήξης της συμβατικής δέσμευσης, ο πάροχος υποχρεούται
να επιστρέψει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την επιγραφή.
12. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα διαθέτει στον πάροχο πληροφοριακό δελτίο, προς
ενημέρωση

του

δικαιούχου

περίθαλψης,

για

τα

δικαιώματα

και

τις

υποχρεώσεις του, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του παρόχου, όπως αυτά απορρέουν από
την κείμενη νομοθεσία, τον Ε.Κ.Π.Υ. και την παρούσα σύμβαση, σχετικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Το πληροφοριακό-ενημερωτικό δελτίο θα
8
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διατίθεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο σε έντυπη μορφή καθώς και
ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης για την προβολή του σε χώρους αναμονής
εντός του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.
Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά από
πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005
και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Απαραίτητες

προϋποθέσεις

για

την

παροχή

φυσικοθεραπευτικών

υπηρεσιών και την καταβολή αποζημίωσης στον πάροχο είναι:
α) Η παραπομπή του δικαιούχου γίνεται 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. Ειδικότερα, ο θεράπων ιατρός εκδίδει παραπεμπτικό
για την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά. Μόνο σε περίπτωση επίσημης ανακοίνωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή
άλλου εξουσιοδοτημένου φορέα, αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής
παραπομπής, δύναται να εκδίδονται χειρόγραφα παραπεμπτικά, με ευθύνη του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
β) Έκδοση και εκτέλεση νέου παραπεμπτικού στο δικαιούχο περίθαλψης για
την ίδια πάθηση, επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας,
σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. .
γ) Η εκτέλεση των παραπεμπτικών από τον πάροχο πραγματοποιείται εντός
των προθεσμιών που ορίζονται από τον Ε.Κ.Π.Υ.
δ) Ο τρόπος και τα όρια έγκρισης των παραπεμπτικών, εφόσον προβλέπονται
από τον Ε.Κ.Π.Υ., καθορίζονται με εγκυκλίους και οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ’
εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ε) Η παραπομπή για συνεδρίες φυσικοθεραπείας πραγματοποιείται από
θεράποντες ιατρούς των ειδικοτήτων που καθορίζονται από την υπ’ αριθμ.
Υ9/οικ.70521/14-8-2014 (ΦΕΚ 2243/τ.Β/18-8-2014), όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά.
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στ) Για την εκτέλεση του παραπεμπτικού θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα
όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το πληροφοριακό σύστημα.
ζ)

Η εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας πραγματοποιείται μόνο από

πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του
Ν. 3329/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Η

φυσικοθεραπεία,

σύμφωνα

με

τον

Ε.Κ.Π.Υ.

του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποζημιώνεται ανά συνεδρία, εντός της οποίας ο πάροχος αξιολογεί, επιλέγει
και εκτελεί, τις πράξεις αρμοδιότητάς του, όπως αυτές προβλέπονται στο Β.Δ.
411/1972, στο Π.Δ. 29/1987, το Π.Δ. 90/1995, και την Υπ. Απ. 151096-ΦΕΚ
β΄2381/2007, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο Π.Δ.
157/1991, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με γραπτή διάγνωση ή
γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού (Άρθρο 34 Ν. 4316/14) και αφορούν μια
παθολογία, συμπτωματολογία ή συγκεκριμένη ανατομική περιοχή του
σώματος.
Η έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού επέχει θέση γραπτής διάγνωσης ή
γνωμάτευση του θεράποντος και παραπέμποντος ιατρού, καθώς τεκμαίρεται
και πιστοποιείται με την έκδοση του παραπεμπτικού η ιατρική αναγκαιότητα
διενέργειας

συνεδριών

φυσικοθεραπείας.

Ο

χρόνος

της

συνεδρίας

φυσικοθεραπείας ορίζεται σε τριάντα (30) λεπτά από την έναρξη μέχρι τη
λήξη παροχής της φυσικοθεραπείας σε δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Ο

πάροχος

φυσικοθεραπεία,

κατά

την

υποχρεούται

έναρξη
να

παροχής

ελέγχει

την

υπηρεσιών
ασφαλιστική

υγείας

για

ικανότητα

(ημερομηνία λήξης ασφαλιστικής ικανότητας στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό)
και την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης και του εμφανιζόμενου για
φυσικοθεραπεία προσώπου. Σε περίπτωση απώλειας-λήξης της ασφαλιστικής
ικανότητας α) πριν την έναρξη εκτέλεσης των συνεδριών φυσικοθεραπείας, το
παραπεμπτικό καθίσταται άκυρο και δεν εκτελείται από τον πάροχο και β)
κατά

τη

διάρκεια

εκτέλεσης

αριθμού

συνεδριών

φυσικοθεραπείας

ολοκληρώνεται μέχρι την εκτέλεση του συνολικού αριθμού συνεδριών
φυσικοθεραπείας που αναγράφονται στο παραπεμπτικό και αποζημιώνεται.
5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εφαρμόσει στην έδρα κάθε παρόχου σύστημα
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικής παρουσίας λήψης υπηρεσίας υγείας από
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τον δικαιούχο. Κάθε διοικητική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
καθορίζεται με εγκυκλίους και γενικά έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
6. Η χρήση παραπεμπτικού για άτομο που εν γνώσει του παρόχου δεν
αντιστοιχεί στα αναγραφόμενα στοιχεία του δικαιούχου, πλην άλλων
συνεπειών, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της προσχώρησης του
παρόχου στη σύμβαση.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η τιμή αποζημίωσης των συνεδριών φυσικοθεραπείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ..
2. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες αναγγέλλεται
ηλεκτρονικά με καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει τις εκτελεσθείσες συνεδρίες φυσικοθεραπείας
των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών, εφόσον :
1) Ο δικαιούχος έχει ασφαλιστική ικανότητα, σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται ανωτέρω στην παράγραφο Γ.4. της παρούσας
σύμβασης.
2) Το παραπεμπτικό έχει εκδοθεί από τον παραπέμποντα ιατρό
και εκτελεστεί από τον πάροχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Ε.Κ.Π.Υ. και τις σχετικές εγκυκλίους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το
οποίο

θα

φέρει

την

υπογραφή

και

σφραγίδα

του

παραπέμποντος ιατρού, του παρόχου, του ελεγκτή ιατρού
(εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς
και την υπογραφή του δικαιούχου.
3) Δεν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης του
παραπεμπτικού από την ημερομηνία έκδοσης του, όπως
αυτός ορίζεται στον Ε.Κ.Π.Υ.
4) Έχει εκδοθεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, και όχι χειρόγραφο,
εκτός των περιπτώσεων που έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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5) Έχει εκδοθεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό από ιατρό με
ειδικότητα που αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία.
6) Το παραπεμπτικό δε φέρει ενδείξεις περί μη αποζημίωσής του
σε ιδιώτη συμβεβλημένο πάροχο και σύμφωνα με τις οδηγίες
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Η ηλεκτρονική υποβολή της μηνιαίας δαπάνης του παρόχου 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.
5. Το σύνολο της υποβληθείσας μηνιαίας δαπάνης στο πληροφοριακό
σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπόκειται σε εκπτώσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Γ3γ/ΓΠ/77011/30—10-2015

(ΦΕΚ

2391/τ.Β΄/06-11-2015)

Υπουργική

Απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Οι μηνιαίες δαπάνες του παρόχου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και
εξοφλούνται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 90
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Για τον έλεγχο και την
εκκαθάριση

των

δαπανών

του

παρόχου

εφαρμόζεται

η

υπ’

αριθ.

Β2β/οικ.38642/30-5-2016 (ΦΕΚ 1536/τ.Β/31-5-2016) και η κείμενη νομοθεσία
όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ολοκληρώνει εντός του ως άνω
χρονικού διαστήματος την τελική εκκαθάριση των υποβληθέντων δαπανών
του παρόχου.
7. Ο πάροχος 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 λοιπές επιβληθείσες

ποινές. O πάροχος 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 η απόφαση επί της αιτήσεως διαβιβάζεται
αρμοδίως για ενημέρωση του παρόχου.
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8. Η

διαδικασία

αναγγελίας

φυσικοθεραπείας

και

υποβολής

δαπανών

συνεδριών

δικαιούχων περίθαλψης δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ)

883/2004 & 987/2009 καθορίζεται με εγκυκλίους και οδηγίες της αρμόδιας
Διεύθυνσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίες δε
βαρύνουν

τον

αντίστοιχο

Κωδικό

Αριθμού

Εξόδων

(ΚΑΕ)

των

φυσικοθεραπευτών.
9. Στον ΚΑΕ για Φυσικοθεραπεία περιλαμβάνονται αποκλειστικά δαπάνες για
συνεδρίες Φυσικοθεραπείας των κατηγοριών ιδιωτών παρόχων υγείας που
προβλέπονται στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
10. Η κατάθεση και εξόφληση των λογαριασμών πραγματοποιείται μέσω του
ΠΣΦ, ο οποίος αναλαμβάνει το έργο της συγκέντρωσης των παραστατικών και
λοιπών δικαιολογητικών όλων των μελών του. Εντός των πρώτων είκοσι (20)
ημερών κάθε μήνα ο ΠΣΦ υποβάλλει συγκεντρωτικά τα παραπάνω
δικαιολογητικά των μελών του στον ΕΟΠΥΥ, μέσα σε κλειστό φάκελο, όπου
εμπεριέχεται σχετική αίτηση του παρόχου προς τον ΕΟΠΥΥ, διαβιβαστικό
έγγραφο του ΠΣΦ, συγκεντρωτικές καταστάσεις και βεβαιώσεις ασφαλιστικής
και φορολογικής ενημερότητας. Τα παραπάνω δύνανται να υποβάλλονται και
ηλεκτρονικά. Η εξόφληση των λογαριασμών των παρόχων δύναται να
ενεργείται με κατάθεση σε ειδικό προς τούτο διανεμητικό λογαριασμό του
ΠΣΦ και εν συνεχεία επιμερισμό και διανομή των αναλογούντων ποσών στα
μέλη, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύουν τα μέλη. Για
την ρύθμιση των ζητημάτων της παρούσας παραγράφου 10 υπογράφεται
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετική σύμβαση, με την οποία
προσδιορίζονται οι τεχνικής φύσεως λεπτομέρειες.
Ε. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ, κατόπιν της υποβολής από τον ΠΣΦ, του
εγκεκριμένου καταλόγου ανά νομό, όσων παρόχων έχουν υποβάλλει θετική
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δήλωση προσχώρησης και που θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των
δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ.
Η διαδικασία υποβολής του καταλόγου θετικής προσχώρησης φυσικοθεραπευτών ανά
νομό από τον ΠΣΦ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δίμηνο από την υπογραφή της
παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου, κατά τις προβλέψεις
του άρθρου 108 παρ. 3β του Νόμου 4461/2017.
2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
2.1 Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ως ουσιώδεις.
2.2 Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται, κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, να
επιβάλλει κυρώσεις ακόμη και να καταγγείλει αζημίως την προσχώρηση
παρόχου στην συλλογική σύμβαση εφόσον διαπιστώσει παράβαση όρου/ων
της σύμβασης και ο πάροχος 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 πάροχο. Ο ΕΟΠΥΥ διαβιβάζει την καταγγελία στο ΠΣΦ για
ενέργειες της αρμοδιότητάς του.
2.3 Ο ΠΣΦ 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 δύο μήνες μετά από την
ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον ΠΣΦ προς
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2.4 Η προσχώρηση παρόχου στην παρούσα συλλογική σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής του δραστηριότητας
ή σε περίπτωση υποβολής αίτησης πτώχευσης ή κήρυξης με τελεσίδικη
απόφαση του παρόχου – νομικού προσώπου σε πτώχευση ή θέση σε
καθεστώς εκκαθάρισης.
2.5 Αμφότερα τα μέρη δύνανται να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε,
για σπουδαίο λόγο, αναγόμενο σε απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών ή σε
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αντισυμβατική συμπεριφορά του αντισυμβαλλόμενου. Προ της καταγγελίας
επιχειρείται η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και αν αυτή αποτύχει, το
ενδιαφερόμενο

μέρος

κοινοποιεί

στον

αντισυμβαλλόμενο

δήλωση

καταγγελίας, η οποία ισχύει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την
κοινοποίησή της.
2.6 Σε

περίπτωση

οποιονδήποτε

λόγο,

κατά
κάθε

την

οποία

πάροχος

η

παρούσα

υποχρεούται

σύμβαση
στην

λυθεί

εκτέλεση

για
των

φυσικοθεραπευτικών συνεδριών για τις οποίες έχει ήδη δεχτεί παραπεμπτικά,
και έχει ξεκινήσει τη διενέργεια τους μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων
ελεγκτικών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο δε Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να
καταβάλει τις ανάλογες δαπάνες.
2.7 Η μονομερής αναστολή φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών από τον πάροχο
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 προσχώρησής του στη σύμβαση.
2.8 Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον
πάροχο, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως αυτά προσδιορίζονται 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 πάροχο για ποσό ίσο με το 15% των
οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών
του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της
διαπιστωθείσας παράβασης.
2.9 Αμφότερα τα μέρη 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 πάροχο.
2.10 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.
2.11 Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που
προβλέπουν η παρούσα σύμβαση, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο
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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.
2.12 Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα
σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών.
3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

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.
2.

Αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης της

παρούσας σύμβασης, με στόχο την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών
υγείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συμπεριλαμβανομένης και της
τροποποίησης του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των
συμβαλλομένων, προφορικής ή γραπτής.
2. Οι όροι της παρούσας σύμβασης έχουν την από κοινού συναίνεση του
ΕΟΠΥΥ και του ΠΣΦ. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων θα γίνεται με τη
σύμφωνη γνώμη του ΠΣΦ, συμμετέχοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
3. 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.
4. Ο ΠΣΦ έχει την υποχρέωση να στείλει στα μέλη του εντός ενός (1) μηνός
από την υπογραφή της παρούσας, ενημερωτική εγκύκλιο για τους όρους της,
με κοινοποίηση στον ΕΟΠΥΥ. Την αυτή υποχρέωση έχει και σε τυχόν
τροποποιήσεις.
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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.Π.Υ.

ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Σ.Φ.
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