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Συνάδελφοι, 
 Η Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας - Λακωνίας του Π.Σ.Φ., σας εύχεται καλό και 

δημιουργικό το Νέο Έτος, με προσωπικές και κλαδικές επιτυχίες. 

 
 Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μητρώο 
του Π.Σ.Φ και αποφασίστηκαν από το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ προκειμένου να περιορίσουν 
την γραφειοκρατία και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των μελών του Π.Σ.Φ.  
Με τις αλλαγές αυτές έχει το κάθε μέλος την δυνατότητα να εκτυπώνει την Βεβαίωση 

μέλους και το γραμμάτιο είσπραξης της συνδρομής του. 

 
 http://psf.org.gr/ 

Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login 

 
 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 3599/2007 (Αρ.2 παρ3), προκειμένου 

να εκδοθεί βεβαίωση μέλους του τρέχοντος έτους, κα πρέπει : 

1. Να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. 

2. Να αποδεχθείτε και να υποβάλετε την υπεύθυνη Δήλωση στον Π.Σ.Φ., με την 

οποία επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων σας και ότι ουδεμία αλλαγή 

έχει επέλθει όσον αφορά στην Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. 

3. Να αποδεχθείτε ότι ενημερωθήκατε για την σχετική νομοθεσία που διέπει το 

επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή προκειμένου να γνωρίζετε, τον Κώδικα 

Δεοντολογίας, τα προβλεπόμενα του Π.Δ. 29/1987 περί ίδρυσης και 

λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, τα επαγγελματικά σας δικαιώματα 

κλπ. 

 

Η υποβολή εκπρόθεσμης η ανειλικρινούς δήλωσης, αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα (παρ. 3, άρθρο 4, Ν.3599/2007) 
 

 

mailto:ptmessinias@psf.org.gr
http://psf.org.gr/pt-messinias
http://psf.org.gr/
http://psf.org.gr/login


 Εφόσον γίνει η είσοδος στο μητρώο 

http://psf.org.gr/ 

 Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login 

υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ή ενημέρωσης ορισμένων στοιχείων στο μητρώο, 

συγκεκριμένα τα πεδία με κίτρινο φόντο, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει 

τροποποιηθεί η κατηγορία της εργασίας σου π.χ. από ελεύθερος επαγγελματίας έχεις 

προσληφθεί σε κάποιο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από άνεργος έχεις γίνει 

ελεύθερος επαγγελματίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις (αδυναμία ενημέρωσης στοιχείων) 

θα πρέπει να ειδοποιήσεις την Δ.Ε του Π.Τ. για να γίνει η τροποποίηση στο μητρώο. 

 Όλα τα μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το email τους σε περίπτωση που 

έχει αλλάξει και να ενημερώσουν τον Γεν. Γραμματέα για την αλλαγή. 

 Επίσης θα πρέπει να ‘’ανεβάσουν’’ ψηφιακή φωτογραφία με τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται κατά την είσοδό σας στο μητρώο (Όσοι δεν το έχουν κάνει 

ήδη). 

 Οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι, θα πρέπει να ‘’ανεβάσουν’’ σε μορφή PDF, 
αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του εργαστηρίου τους. (Όσοι δεν το 
έχουν κάνει ήδη). 

[Στη περιοχή μελών Στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών 
επιλογή «Αρχεία μέλους»]  

 Επίσης οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι που είναι μέλη σε οποιαδήποτε 
μορφής εταιρεία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, μετά από το υπ. Αριθμ. 27 
(03/02/14) έγγραφο του ΚΔΣ, πρέπει να ΄΄ανεβάσουν΄΄ σε μορφή PDF 
πρόσφατο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που είναι σε ισχύ. 
[Στη περιοχή μελών Στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών 
επιλογή «Αρχεία μέλους»]  

 
Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του 
Ν.3599/2007, πρέπει να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου κι ανέρχεται στο ποσόν των 
60 ευρώ ανά έτος. 
 
 Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 23, του Ν. 4272/2014, όσοι έχουν ενεργή 
κάρτα ανεργίας, και οι πολύτεκνοι, πληρώνουν συνδρομή 30 €, και τα αντίστοιχα 
αντίγραφα των βεβαιώσεων αυτών πρέπει να αποσταλούν στο Π.Τ. με email 
προκειμένου να ελεγχθούν από τον Γραμματέα και την Ταμία. 
 Να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Κ.Δ.Σ. (αρ. πρωτ. 55/2018-
05/02/2018), ότι στις ειδικές κατηγορίες μειωμένης συνδρομής και σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
τρίτεκνοι ή τα μέλη τρίτεκνης οικογένειας. 
 
 Η πληρωμή των συνδρομών για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
και 2019, γίνεται στο λογαριασμό του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας.  

Αριθμός λογαριασμού: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 220/480328-03. Κατά την κατάθεση 
πρέπει να δηλώνετε ως αιτιολογία, όνομα και επώνυμο.  

Οι συνδρομές που εκκρεμούν από τα έτη 2008-2009-2010-2011, θα πληρωθούν στον 
λογαριασμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
118/480051-68. Κατά την κατάθεση πρέπει να δηλώνετε ως αιτιολογία, όνομα και 
επώνυμο. 

http://psf.org.gr/
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Για ασφαλέστερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών, αποστείλετε στο Π.Τ. 
ένα αντίγραφο της τραπεζικής απόδειξης πληρωμής της συνδρομής.  

Όσοι χρωστούν παλαιότερες συνδρομές και αδυνατούν να τις πληρώσουν εφάπαξ, 
μπορούν να κάνουν αίτηση ρύθμισης συνδρομών και να πληρώνουν κάθε χρονιά τις 
συνδρομές δυο ετών, του τρέχοντος και ενός παλαιότερου, μέχρι να εξοφλήσουν τις 
οικονομικές υποχρεώσεις τους (σχετική Αίτηση είναι αναρτημένη στο site του 
Π.Σ.Φ.). 

Η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται μετά από κατάθεση της Αίτησης στον Γραμματέα 
του Π.Τ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν περιπτώσεις μελών τα οποία ενώ έχουν κατά το παρελθόν 
κάνει Αίτηση Ρύθμισης των οφειλών, δεν έχουν τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις 
τους. Αυτοί θα πρέπει άμεσα να εξοφλήσουν όλες τις καθυστερούμενες οφειλές τους. 

Για την έκδοση βεβαίωσης μέλους από το Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, θα πρέπει να 
έχει εξοφληθεί η συνδρομή του τρέχοντος έτους και να μην υπάρχει καμία 
εκκρεμότητα, εκτός και αν έχει γίνει ρύθμιση συνδρομών.  

 Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις εκκρεμότητες τους, ώστε 
να λάβουν έγκαιρα τις βεβαιώσεις και τις αποδείξεις τους. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Π.Σ.Φ έχει ολοκληρώσει την ένταξη του, στο σύστημα 
πληρωμών της ΔΙΑΣ, προκειμένου να γίνεται η πληρωμή της συνδρομής σας με 
χρήση «κωδικών πληρωμής» από οποιαδήποτε τράπεζα (web banking).  

1. Η ηλεκτρονική ειδοποίηση πληρωμής, με τον κωδικό πληρωμής, έχει αναρτηθεί 
στην καρτέλα του μητρώου σας και θα σας αποσταλεί και με email  

2. Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε μέσω του συστήματος του ΔΙΑΣ από 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 
πληρωμής, με χρέωση 0,30 ευρώ. 
 
Με τη νέα αυτή υπηρεσία, επιταχύνονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης των 
πληρωμών των μελών, ελαχιστοποιούνται τα έξοδα μεταφοράς κεφαλαίου μεταξύ 
διαφορετικών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών), ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα 
στην διαδικασία πληρωμών, αποσυμφορούνται οι γραμματείες των Π.Τ. και της 
κεντρικής διοίκησης από ένα μεγάλο διοικητικό φόρτο εργασίας. 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

                        ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΤΟΥ Π.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

                 ΒΑΚΚΑ ΚΕΛΛΥ                                  ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


