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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
υνάδελφε,
Η Δ.Ε. του Π.Σ. Αττικισ του Π..Φ. εφχεται καλό και δθμιουργικό το νζο ζτοσ, με προςωπικζσ και
κλαδικζσ επιτυχίεσ.
Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τισ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτο μθτρϊο του Π..Φ και
αποφαςίςτθκαν από το Κ.Δ. του Π..Φ προκειμζνου να περιορίςουν τθν γραφειοκρατία και να
βελτιϊςουν τθν εξυπθρζτθςθ των μελϊν του Π..Φ.
Με τισ αλλαγζσ αυτζσ ζχει το κάκε μζλοσ τθν δυνατότθτα να εκτυπϊνει τθν βεβαίωςθ μζλουσ και
το γραμμάτιο είςπραξθσ.
http://psf.org.gr/  Είςοδοσ μελών, είτε χρηςιμοποιήςτε τη ςελίδα ειςόδου:
http://psf.org.gr/login
ασ ενθμερϊνουμε ότι ςφμφωνα με το Νόμο 3599/2007 (Αρ.2 παρ3), προκειμζνου να εκδοκεί
βεβαίωςθ μζλουσ του τρζχοντοσ ζτουσ , κα πρζπει :
1. να μθν υπάρχουν οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ
2. να αποδεχκείτε και να υποβάλετε τθ υπεφκυνθ διλωςθ ςτον Πανελλινιο φλλογο
Φυςικοκεραπευτϊν με τθν οποία επιβεβαιϊνετε τθν ορκότθτα των ςτοιχείων ςασ και ότι
ουδεμία αλλαγι ζχει περιζλκει όςον αφορά ςτθν άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ
3. να αποδεχκείτε ότι ενθμερωκικατε για τθν ςχετικι νομοκεςία που διζπει το επάγγελμα
του φυςικοκεραπευτι προκειμζνου να γνωρίηετε : τον κϊδικα δεοντολογίασ, τα
προβλεπόμενα του Π.Δ 29/1987 περί ίδρυςθσ και λειτουργίασ εργαςτθρίου
φυςικοκεραπείασ, τα επαγγελματικά ςασ δικαιϊματα κ.λ.π.
Η υποβολι εκπρόκεςμθσ ι ανειλικρινοφσ διλωςθσ αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα (παρ. 3,
άρκρο 4, Ν. 3599/2007).
Εφόςον γίνει θ είςοδοσ ςτο μθτρϊο
http://psf.org.gr/  Είςοδοσ μελών, είτε χρηςιμοποιήςτε τη ςελίδα ειςόδου:
http://psf.org.gr/login
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υπάρχει θ δυνατότθτα αλλαγισ-ενθμζρωςθσ οριςμζνων ςτοιχείων ςτο μθτρϊο, ςυγκεκριμζνα τα
πεδία με κίτρινο φόντο, εκτόσ των περιπτϊςεων όπου ζχει τροποποιθκεί θ κατθγορία τθσ
εργαςίασ ςου π.χ. από ελεφκεροσ επαγγελματίασ ζχεισ προςλθφκεί ςε κάποιο δθμόςιο
νοςθλευτικό ίδρυμα ι από άνεργοσ ζχεισ γίνει ελεφκεροσ επαγγελματίασ. ε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ (αδυναμία ενημζρωςησ ςτοιχείων) κα πρζπει να ειδοποιιςεισ τθν Δ.Ε του
Περιφερειακοφ τμιματοσ για να γίνει θ τροποποίθςθ ςτο μθτρϊο.






Όλα τα μζλθ κα πρζπει να επικαιροποιιςουν το email τουσ ςε περίπτωςθ που ζχει
αλλάξει και να ανεβάςουν ψθφιακι φωτογραφία με τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται
κατά τθν είςοδό ςασ ςτο μθτρϊο.
Οι εργαςτθριοφχοι ςυνάδελφοι πρζπει να ανεβάςουν ςε μορφή PDF αντίγραφο τησ
άδειασ λειτουργίασ του εργαςτηρίου τουσ. [Στη περιοχή μελών  Στο δεξί τμήμα όπου
υπάρχει το menu επιλογών  επιλογή «Αρχεία μζλουσ»]
Επίςθσ οι εργαςτθριοφχοι ςυνάδελφοι που είναι μζλθ ςε οποιαςδιποτε μορφισ, εταιρεία
εργαςτθρίου φυςικοκεραπείασ, μετά από το υπ. Αρικμ. 27 (03/02/14) ζγγραφο του ΚΔ,
πρζπει να ανεβάςουν ςε μορφι PDF πρόςφατο αντίγραφο του καταςτατικοφ τησ
εταιρείασ που είναι ςε ιςχφ. [Στη περιοχή μελών  Στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu
επιλογών  επιλογή «Αρχεία μζλουσ»]

Η πλθρωμι ςφμφωνα με τθν παρ. 2, του άρκρου 4 του Ν. 3599/2007 πρζπει να γίνει μζχρι το
τζλοσ Φεβρουαρίου 2018 και ανζρχεται ςτο ποςό των 60 € ανά ζτοσ.
φμφωνα με τθν παρ 2, του άρκρου 23, του Ν. 4272/2014, όςοι ζχουν ενεργι κάρτα ανεργίασ, οι
τρίτεκνοι και πολφτεκνοι, πλθρϊνουν ςυνδρομι 30 €, και τα αντίςτοιχα αντίγραφα των
βεβαιϊςεων αυτϊν πρζπει να αποςταλοφν ςτο αρμόδιο Π.Σ με email προκειμζνου να ελεγχκοφν
από τον Γραμματζα και τον Σαμία..
Ο λογαριαςμόσ του Π.Σ. Αττικισ είναι:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ, 118/480102-42, ενϊ το IBAN είναι: GR6601101180000011848010242
ΠΡΟΟΧΗ: Κατά τθν τραπεηικι κατάκεςθ ωσ αιτιολογία πρζπει να δθλϊνονται όνομα και
επώνυμο.
ασ ενθμερϊνουμε ότι αυτι τθν ςτιγμι ο Π..Φ ολοκλθρϊνει τθν ζνταξι του, ςτο ςφςτθμα
πλθρωμϊν τθσ ΔΙΑ, προκειμζνου να γίνεται θ πλθρωμι τθσ ςυνδρομισ ςασ με χριςθ «κωδικών
πληρωμήσ» από οποιαδιποτε τράπεηα (web banking).
Πιςτεφουμε ότι ςτισ αρχζσ του νζου ζτουσ κα είναι ζτοιμο το ςφςτθμα και:
1. Η θλεκτρονικι ειδοποίθςθ πλθρωμισ, με τον κωδικό πλθρωμισ, κα αναρτάται ςτθν
καρτζλα του μθτρϊου ςασ και κα ςασ αποςτζλλεται και με email
2. Θα ζχετε τθν δυνατότθτα να πλθρϊνετε μζςω του ςυςτιματοσ του ΔΙΑ από
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΣΡΑΠΕΖΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό πλθρωμισ,
με χρζωςθ 0,30 ευρϊ ςτον ςυναλλαςςόμενο .
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Με τθ νζα αυτι υπθρεςία, επιταχφνονται θ διαδικαςίεσ ταυτοποίθςθσ των πλθρωμϊν των μελϊν,
ελαχιςτοποιοφνται τα ζξοδα μεταφοράσ κεφαλαίου μεταξφ διαφορετικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων
(τραπεηϊν), ελαχιςτοποιοφνται τα ςφάλματα ςτθν διαδικαςία πλθρωμϊν, αποςυμφοροφνται οι
γραμματείεσ των Π.Σ και τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ από ζνα μεγάλο διοικθτικό φόρτο εργαςίασ.
Όςοι οφείλουν παλαιότερεσ ςυνδρομζσ και αδυνατοφν να τισ πλθρϊςουν εφάπαξ, μποροφν να
κάνουν αίτθςθ ρφκμιςθσ ςυνδρομϊν και να πλθρϊνουν κάκε ζτοσ τισ ςυνδρομζσ δφο ετϊν, του
τρζχοντοσ και ενόσ παλαιότερου, μζχρι να εξοφλιςουν τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τουσ
(ςχετικι αίτθςθ είναι αναρτθμζνθ ςτο site του Π..Φ.). Η παραπάνω διαδικαςία κα γίνεται μετά
από κατάκεςθ ςχετικισ αίτθςθσ ςτθ Γραμματεία του Π..Φ.
Για τθν ζκδοςθ βεβαίωςησ μζλουσ από το ΠΣ Αττικισ, κα πρζπει να ζχει εξοφληθεί η ςυνδρομή
του τρζχοντοσ ζτουσ και να μην υπάρχει καμιά εκκρεμότητα, εκτόσ αν ζχει γίνει ρφθμιςη
ςυνδρομών. Παρακαλοφνται τα μζλθ να τακτοποιιςουν εμπρόκεςμα τισ εκκρεμότθτζσ τουσ,
ϊςτε να λάβουν ζγκαιρα τισ βεβαιϊςεισ και τισ αποδείξεισ.
Σηλζφωνα επικοινωνίασ Γραμματείασ Π.Σ. Αττικήσ: 2108213905 – 2108213334 (ώρεσ 10.0015.00).

ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε. ΣΟΤ Π.Σ. ΑΣΣΙΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΜΠΟΤΡΝΟΤΟΤΖΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ

ΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ
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