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Συνάδελφοι,

 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 (50%) ετήσιας συνδρομής 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. 

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. 
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 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 
Μέλη 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 
Η συγκεκριμένη ιδιότητα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης όπως ανωτέρω. 

Σημείωση: 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. 

 Προκειμένου να είναι εφικτή η επιλογή των νέων κατηγοριών πληρωμών 
(τρίτεκνοι, μονογονεϊκή οικογ., ΑΜΕΑ), η έκδοση γραμματίου είσπραξης (απόδειξη 
συνδρομών) και η αλλαγή κωδικού πληρωμής σε νέα κατηγορία, τo ενδιαφερόμενo 
μέλος, θα πρέπει:
Να υποβάλλει το αίτημά του προς το Π.Τ. και να καταθέσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, τα οποία εν συνεχεία πρέπει να αναρτηθούν στην προσωπική 
καρτέλα μητρώου του αιτούντα. 

 Για τις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί ήδη εντός του 2021 ολόκληρη συνδρομή 
από μέλη του Π.Σ.Φ. που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και επιθυμούν 
αλλαγή κατηγορίας συνδρομής (π.χ. από 60 -> σε 30 €), σας ενημερώνουμε ότι δεν 
γίνονται επιστροφές χρημάτων, λόγω πληθώρας προβλημάτων που προκύπτουν.



 Όμως, το μέλος υποβάλει το αίτημά του προς το Π.Τ. μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κι αφού αυτά ελεγθούν,  καταχωρείται μία μηδενική συνδρομή για 
το  έτος 2022.

Σημείωση: Η καθιέρωση των μειωμένων ετήσιων εισφορών (πολύτεκνοι και 
άνεργοι) εφαρμόζεται ήδη από το έτος 2014. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

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


