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Συνάδελφοι, 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών του συλλόγου προς τα μέλη 

του, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν στην 

εφαρμογή μητρώου και αφορούν : 

1. Στην έκδοση βεβαίωσης μέλους 

2. Στην έκδοση απόδειξης (γραμμάτιο είσπραξης) καταβολής συνδρομής 

Με αυτές τις αλλαγές , τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά 

τη βεβαίωση τους, όπως επίσης και τις αποδείξεις πληρωμής, μέσα από το Website 

του συλλόγου στη περιοχή μελών. 

Διαδικασία δημιουργίας βεβαίωσης 

1. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση  για να δημιουργηθεί η 

βεβαίωση, είναι, το μέλος να είναι οικονομικά τακτοποιημένο. 

2. Το μέλος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση (η 

επιλογή αυτή θα ενεργοποιηθεί - εμφανιστεί στη σελίδα περιοχής μελών και στο 

μητρώο, την Τρίτη 13/4/2017 ), σύμφωνα με το Νόμο 3599/2007 (Αρ.2 

παρ3), και να δηλώνει ότι: 

a. Τα στοιχεία του (τα οποία εμφανίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση) είναι 

αληθή 

b. Ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει όσον αφορά την άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματός του 

c. Ασκεί το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή. 

3. Σε περίπτωση που ισχύουν τα 1&2,  δημιουργείται αυτόματα η ηλεκτρονική 

βεβαίωση. 

4. Το μέλος, έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει τη βεβαίωση, χρησιμοποιώντας τη 

σελίδα μελών και τα προσωπικά του στοιχεία εισόδου (Login : 

http://psf.org.gr/login.php) 

5. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα δεν μπορεί να επαληθεύσει εάν το 

μέλος είναι οικονομικά τακτοποιημένο (π.χ. οφειλές είτε άλλες ειδικές 

περιπτώσεις), το μέλος θα υποβάλλει μεν την δήλωση της παρ.1, αλλά εν 

http://psf.org.gr/login.php
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συνεχεία ο γραμματέας του τμήματος θα ελέγχει εάν το μέλος δικαιούται 

βεβαίωση την οποία τέλος θα δημιουργεί. 

 

Σχηματικά , η διαδικασία δημιουργίας βεβαίωσης, έχει ως εξής :  

 

 

 

 

 

Διαδικασία δημιουργίας απόδειξης (γραμματίου είσπραξης συνδρομής - 

εγγραφής) 

Η διαδικασία δημιουργίας απόδειξης δεν παρουσιάζει κάποια ουσιώδη αλλαγή σε 

σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Λόγω του ότι το μέλους θα έχει πλέον δυνατότητα να 

εκτυπώνει την απόδειξή του, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τρόπο που 

καταχωρούνται οι συνδρομές και δημιουργείται η απόδειξη. 

Έτσι, θα πρέπει υποχρεωτικά πλέον κατά την δημιουργία συνδρομής μέλους 

(μέσα από την εφαρμογή μητρώου), κάθε καταχώρηση συνδρομής να συνοδεύεται 

με το αντίστοιχο παραστατικό – απόδειξη. Συνδρομές οι οποίες δεν προκύπτει το 

αντίστοιχο παραστατικό, δεν θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα.  

Στις αποδείξεις και λόγω του ότι δεν απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του μέλους (π.χ. 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) ενεργοποιήθηκε ήδη (από 13/04/2017) το σύστημα 
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και πλέον (για να δούμε εάν θα προκύψουν προβλήματα) οι αποδείξεις συνδρομών  

θα φέρουν στο κάτω μέρος υπογραφή ταμία (σοναρισμένη), QR code, κωδικό 

επαλήθευσης και σφραγίδα ΠΤ. ΠΡΟΣΟΧΗ, μόνο σε όσα ΠΤ έχουν στείλει τα 

σχετικά αρχεία. 

Οι βεβαιώσεις και οι αποδείξεις , θα φέρουν τα εξής νέα χαρακτηριστικά: 

1. Υπογραφές Προέδρου ΠΤ - Γεν. Γραμματέα ΠΤ, σφραγίδα ΠΤ σε ψηφιακή 

μορφή 

o Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τον όρο «ψηφιακές υπογραφές», αλλά 

στη περίπτωσή μας πρόκειται για απλά υπογραφές (σκαναρισμένες) σε 

ψηφιακή μορφή 

2. Μοναδικό κωδικό επαλήθευσης 

3. Ημερομηνία / ώρα έκδοσης 

4. QR code  

o Ο κώδικας QR είναι ένας γραμμωτός κώδικας (barcode) 

δύο διαστάσεων και έχει ως κύριο σκοπό τα δεδομένα, 

που περιέχονται στον κώδικα, να αποκωδικοποιούνται με μεγάλη 

ταχύτητα.  

o Η σάρωση ενός κώδικα QR, γίνεται με την βοήθεια ενός έξυπνου 

κινητού. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης χρειάζεται μία εφαρμογή η οποία 

μετατρέπει την κάμερα του κινητού σε σαρωτή κώδικα QR (π.χ,. QR 

code reader για Android).  

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 

http://psf.org.gr/validation.php
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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. Εάν ο χρήστης επιθυμεί , 

μπορεί «σκανάροντας» το QR code του εγγράφου, να μεταφερθεί απευθείας στη 

σελίδα επαλήθευσης και να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

Έναρξη εφαρμογής αλλαγών 

Οι ως άνω αλλαγές, θα εφαρμοστούν από την προσεχή  Τρίτη (18/04/2017) 

Οι αλλαγές που αφορούν στις αποδείξεις, ενεργοποιήθηκαν ήδη (από 13/04/2017) 

για περιπτώσεις συνδρομών που θα αποδοθούν μετά από αυτή την ημερομηνία και 

όχι παλαιότερες. 

Τα μέλη των ΠΤ τα οποία ΔΕΝ έχουν αποστείλει στη γραμματεία του ΠΣΦ 

υπογραφές σε ηλεκτρονική μορφή (Προέδρου, Γ. Γραμματέα, Ταμία και σφραγίδας 

ΠΤ), ΔΕΝ θα έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης βεβαίωσης και απόδειξης 

είσπραξης. 

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 


