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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Δήλωση παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του άρθρου 17 του Ε.Κ.Π.Υ που εκδίδουν Α.Π.Υ (μη
συμβεβλημένοι).

Onoma (Test) Epitheto (Demo)

Στην συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ στις 14 Ιουλίου 2018 αποφασίστηκε η κατάθεση
αίτησης ακύρωσης της Υπ. Απόφασης για την εφαρμογή του voucher στην ειδική αγωγή.
Προκειμένου ο Π.Σ.Φ να προχωρήσει στην διαδικασία αυτή,θα πρέπει να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των μελών
του που προσφέρουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 17 του ισχύοντος ΕΚΠΥ (ειδική αγωγή), οι οποίοι δεν
είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά εκδίδουν Α.Π.Υ, για την αποζημίωση του ασφαλισμένου από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Παρεχόμενη υπηρεσία

 Εργαστήριο φυσικοθεραπείας 

 Ελάχιστη μονάδα αποκατάστασης 

 Κατ' οίκον υπηρεσίες 

 Άλλο (περιγράψτε)

2. Ατομικά στοιχεία

Όνομα Επίθετο Τηλέφωνο επικοινωνίας

Onoma (Test) Epitheto (Demo) 444333

Νομός email

Νομός Αττικής demomail@testemail.gr

Πολή περιοχή  

Αθήνα (κέντρο)  

4. Επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές (μέλη ΠΣΦ) που απασχολούνται στο εργαστήριο

Επίθετο 'Ονομα Αρ. μητρώου ΠΣΦ  

+  -

Η παρούσα αίτηση ,  ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία
που αναγράφονται σε αυτή είναι ακριβή.
Τα ως άνω "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" , συλλέγονται με σκοπό τη θεμελίωση έννομου συμφέροντος από
τον Π.Σ.Φ και εν συνεχεία να συμπεριληφθούν"στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης της Υπ. Απόφασης για την

https://www.psf.org.gr/psf-news-5435.htm


εφαρμογή του voucher στην ειδική αγωγή". Ο ΠΣΦ λαμβάνει συνεχώς μέτρα προστασίας και διασφάλισης της
ακεραιότητας των δεδομένων των μελών του, τα ως άνω δεδομένα δεν δημοσιεύονται και ούτε παραχωρούνται
σε τρίτους, πρόσβαση δε σε αυτά, έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα του ΠΣΦ,.
Εάν διαφωνείτε, παρακαλούμε πολύ να μην υποβάλλετε την παρούσα αίτηση
Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με τον ΠΣΦ είτε ενημερωθείτε μέσω σχετικής ανάρτησης του ΠΣΦ με
θέμα "Ενημέρωση για τα ζητήματα της ειδικής αγωγής που εξετάστηκαν στην συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ το Σάββατο
14 Ιουλίου. - Π.Σ.Φ."
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