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ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες μειωμένης ετήσιας συνδρομής Π.Σ.Φ.» 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, όπως ισχύει από το άρθρο 4 παρ. 2 του 

Νόμου 3599/2007, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.2 άρθρου 23 Ν.4272/2014, ΦΕΚ 

Α 145/11.7.2014. «(…)Η ετήσια εισφορά κάθε φυσικοθεραπευτή στο Σύλλογο 

ορίζεται στα εξήντα ευρώ και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. 

Τα επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς 

και της εγγραφής.»  Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους 

ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ».  

Στην από τις 21-23 Ιουνίου 2019 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 

Αντιπροσώπων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και μετά από 

επικύρωση της απόφασης από στην υπ’ αριθμ. πράξης  10/2020 συνεδρίαση του 

Κ.Δ.Σ., αποφασίστηκε η καθιέρωση μειωμένης ετήσιας εισφοράς υπέρ 

συγκεκριμένων κατηγοριών μελών από το 2021. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι: τρίτεκνοι,  ΑΜΕΑ ή οι φυσικοθεραπευτές που έχουν 

τέκνο ΑΜΕΑ και οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας. 

Άρα, όλες οι κατηγορίες μειωμένης συνδρομής του Π.Σ.Φ. είναι οι κάτωθι: 

Πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών 

Οι δικαιούχοι που δύνανται να υπαχθούν στο ως άνω ευνοϊκό πλαίσιο ως 

πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας είναι οι παρακάτω κατηγορίες: 
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1. Οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον 

τέκνων  

2. Τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας 

τους ή εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εφόσον 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.  

3. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 

τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται 

πολύτεκνος 

4. Ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 

και άνω ισοβίως, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα. 

5. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα ορφανά τέκνα αποτελούν 

ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα 

ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα, τη 

διατηρούν ισοβίως. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας, είναι: 

Α. είτε το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης 

Β. είτε το αντίστοιχο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας 

Πολυτέκνων Ελλάδος θεωρημένο και σε ισχύ. 

 

Άνεργοι 

Αναφορικά με την ιδιότητα του ανέργου, αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικώς από 

σχετικό έγγραφο που εκδίδεται από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ.  

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αιτούντες εγγραφή στον Π.Σ.Φ. για πρώτη φορά, 

οι οποίοι διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας, δεν εγγράφονται με το ευνοϊκό πλαίσιο 

της μειωμένης συνδρομής, αλλά με την ετήσια εισφορά φυσικοθεραπευτή των 60€, 

όπως ορίζεται από το νόμο. Η μειωμένη εισφορά εφαρμόζεται στα μέλη του Π.Σ.Φ. 

που έχουν εκδώσει βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και έχουν ενεργή κάρτα 

ανεργίας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί, ότι για να χαρακτηριστεί ένα μέλος του Π.Σ.Φ. ως 

άνεργος, θα πρέπει να υπάρχει ενεργή κάρτα ανεργίας τουλάχιστον μέχρι και τέλος 

Φεβρουαρίου 2018, που ως προβλέπεται από το νόμο θα πρέπει να έχει εξοφληθεί 

η ετήσια συνδρομή του στο Περιφερειακό Τμήμα που ανήκει.  



Τρίτεκνοι 

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. (21-23 

Ιουνίου 2019) και μετά την επικύρωση της απόφασης από στην υπ’ αριθμ. πράξης  

10/2020 συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ., καθιερώνεται μειωμένη ετήσια εισφορά σε 

ποσοστό 50% υπέρ των μελών του ΠΣΦ που είναι τρίτεκνοι.  

Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι 

εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ 

μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 

(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014, Φ.Ε.Κ. 457/Β΄/2014) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής, σε επικυρωμένη και μεταφρασμένη μορφή.  

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου, 

προκειμένου να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα πρέπει να 

περιλαμβάνει:  

 Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.  

 Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.  

 Τα από το γάμο αυτό τέκνα.  

 Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα 

οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.  

 Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.  

 Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή 

νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. 

 Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 

 

ΑΜΕΑ 

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. (21-23 

Ιουνίου 2019) και μετά την επικύρωση της απόφασης από στην υπ’ αριθμ. πράξης  

10/2020 συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ., καθιερώνεται μειωμένη ετήσια εισφορά σε 

ποσοστό 50% υπέρ των μελών του ΠΣΦ που είναι οι ίδιοι ΑΜΕΑ με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω ή έχουν τέκνο ηλικίας έως 26 ετών που είναι ΑΜΕΑ με 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

Οι ως άνω ιδιότητες αποδεικνύονται με πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα 

Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη 

και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. 

γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:  

 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),  



 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),  

 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),  

 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και  

 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Αυτονόητο παραμένει, ότι προκειμένου περί της απόδειξης της ιδιότητας γονέα με 

τέκνο ΑΜΕΑ απαιτείται και σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπως 

ανωτέρω. 

Μονογονεϊκή οικογένεια 

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. (21-23 

Ιουνίου 2019) και μετά την επικύρωση της απόφασης από στην υπ’ αριθμ. πράξης  

10/2020 συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ., καθιερώνεται μειωμένη ετήσια εισφορά σε 

ποσοστό 50% υπέρ των μελών που είναι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας.  

Η συγκεκριμένη ιδιότητα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης όπως ανωτέρω. 

Σημείωση: Η καθιέρωση των ως άνω μειωμένων ετήσιων εισφορών (πολύτεκνοι 

και άνεργοι) εφαρμόζεται από το έτος 2014.  

Η μειωμένη συνδρομή του Π.Σ.Φ. των τριτέκνων, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκής 

οικογένειας, εφαρμόζεται από το έτος 2021 και εντεύθεν, χωρίς να δημιουργείται 

το δικαίωμα αναζήτησης ήδη καταβληθεισών εισφορών παρελθόντων ετών από 

τυχόν δικαιούχους, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.  

Σας παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα παραπάνω και πράξετε τις απαραίτητες 
ενέργειες. 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ         ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


