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ΚΟΙΝ: 
 

  

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Σ.Φ. - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ & 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. 
 

 Συνάδελφοι, 

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού αρχείου του Π.Σ.Φ, το οποίο είναι 

ανοικτό προς τα μέλη του, ώστε να μπορούν να ενημερώσουν τις πληροφορίες που 

τους αφορούν. Το μόνο που απαιτείται να γνωρίζουμε είναι, ο αριθμός μητρώου μας 

στον ΠΣΦ.  

Ενημερώνοντας τις πληροφορίες που μας αφορούν, δίνουμε την δυνατότητα στη 

γραμματεία να μας αποστέλλει σωστά τις ειδοποιήσεις που μας αφορούν (email, 

sms), φαινόμαστε με σωστά στοιχεία στο ανοικτό ευρετήριο προς το κοινό, και 

μπορούμε να δούμε τις οφειλές των συνδρομών μας. 

Η είσοδος των μελών γίνεται στο αντίστοιχο πεδίο της αρχικής σελίδας του Π.Σ.Φ., η 

ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://www.psf.org.gr/login.php 

 Πλέον η Υπεύθυνη Δήλωση Πραγματικής Άσκησης Επαγγέλματος θα μπορεί να 

γίνεται ηλεκτρονικά. Επίσης θα μπορούμε να εκτυπώνουμε τη Βεβαίωση Μέλους και 

το Γραμμάτιο Είσπραξης των συνδρομών. 

Στο Menu Επιλογών, συμπληρώνουμε ή διορθώνουμε τυχόν λάθη, στα Βασικά 

Στοιχεία Μέλους ή στα Στοιχεία Εργασίας Μέλους. 

Στην συνέχεια, στην Προβολή Ιστορικού Συνδρομών, μπορούμε να κατεβάσουμε 

την απόδειξη εξόφλησης της συνδρομής σε αρχείο PDF. 

Στο πεδίο Βεβαίωση, δημιουργούμε και υποβάλουμε ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη 

Δήλωση και στην περίπτωση που είμαστε οικονομικά τακτοποιημένοι, το σύστημα 

δημιουργεί αυτόματα την Βεβαίωση Μέλους, την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε 

σε αρχείο PDF. 
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Στις περιπτώσεις που το σύστημα δεν μπορεί να επαληθεύσει εάν το μέλος είναι 

οικονομικά τακτοποιημένο (π.χ. οφειλές ή άλλες ειδικές περιπτώσεις), το μέλος θα 

υποβάλλει μεν την Δήλωση, αλλά στην συνέχεια θα ειδοποιήσει τον Γραμματέα του 

Τμήματος, ο οποίος θα ελέγχει εάν το μέλος δικαιούται Βεβαίωση, την οποία και θα 

δημιουργεί. 

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου. 
 Για κάθε έγγραφο (βεβαίωση & απόδειξη), που εκδίδεται με τα ως άνω 

χαρακτηριστικά, ο σύλλογος διατηρεί αντίγραφο σε βάση δεδομένων. 
Επίσης, στη βάση καταχωρείται ο χρήστης (του μητρώου), ο οποίος εξέδωσε 

το έγγραφο.  

Οποιοσδήποτε λήπτης , εγγράφου που έχει δημιουργηθεί με τον ως άνω τρόπο από τον 

ΠΣΦ, έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει σε πραγματικό χρόνο την εγκυρότητα του. 

Στην ιστοσελίδα του συλλόγου και συγκεκριμένα στο URL : 

http://psf.org.gr/validation.php , εισάγοντας τον κωδικό του εγγράφου και την 

ημερομηνία δημιουργίας του, το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την εγκυρότητα (ή 
μη) του εγγράφου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το έγγραφο είναι έγκυρο, το σύστημα «επιστρέφει» προς 
επαλήθευση την ακριβή ώρα έκδοσης του εγγράφου. 

Οι ως άνω αλλαγές, εφαρμόζονται ήδη από την Τρίτη (18/04/2017). 

Τέλος επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης έχει λάβει την 

έγκριση της αρμόδιας διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μετά από γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου 

του Π.Σ.Φ 

Υποστηρίξτε την προσπάθεια του ΠΣΦ να οργανώσει τις υπηρεσίες του. 
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