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ΘΕΜΑ:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.
 
Συνάδελφοι,

 Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία και ευτυχία.

 Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους νέους συναδέλφους και να υπενθυμίσουμε στους 
παλαιούς, σχετικά με τις οικονομικές και διοικητικές υποχρεώσεις των μελών 
απέναντι στον Π.Σ.Φ.
 Σύμφωνα με το Νόμο 3599/2007, κάθε μέλος του Συλλόγου πρέπει να εξοφλήσει την
ετήσια συνδρομή του και να υποβάλει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση πραγματικής 
άσκησης επαγγέλματος έως τις 28 Φεβρουαρίου. 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:
 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 υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Α και επικύρωση του Κ.Δ.Σ., 
μειωμένη συνδρομή 30 € πληρώνουν απο το έτος 2021 και μετά και οι τρίτεκνοι, 
ΑΜΕΑ ή οι φυσικοθεραπευτές που έχουν τέκνο ΑΜΕΑ και οι γονείς μονογονεϊκής 
οικογένειας. 
 Η πληρωμή των συνδρομών για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 και 2022, 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. 
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 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, επώνυμο και έτος που 
αφορά την συνδρομή. (Για ασφαλέστερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των 
διαδικασιών, αποστείλετε στο Π.Τ. ένα αντίγραφο της τραπεζικής απόδειξης 
πληρωμής της συνδρομής).

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε μεταφορά στην Εθνική από λογαριασμό άλλης τράπεζας,
διότι εκτός της προμήθειας που σας χρεώνει η τράπεζά σας, η Εθνική κρατάει επί
πλέον  προμήθεια  3  ευρώ,  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι  ολόκληρο  το  ποσόν  της
συνδρομής σας και να μην μπορούμε να εκδώσουμε απόδειξη εξόφλησης.

 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.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Π.Σ.Φ έχει ενταχθεί, στο σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ, 
προκειμένου να γίνεται η πληρωμή της συνδρομής σας με χρήση «κωδικών 
πληρωμής» από οποιαδήποτε τράπεζα (web banking).                                                  
Η ηλεκτρονική ειδοποίηση πληρωμής, με τον κωδικό πληρωμής, έχει αναρτηθεί στην 
καρτέλα του μητρώου σας. (Είσοδος Μελών, στο πεδίο “Συνδρομές-Οφειλές. κωδικοί
πληρωμής, αποδείξεις”).                                                                                             
Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε μέσω του συστήματος του ΔΙΑΣ από 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό πληρωμής, με χρέωση 0,30-0,60 ευρώ.

 Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της εξόφλησης με μετρητά, κατόπιν συνεννοήσεως με
την Δ.Ε. του Π.Τ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:                                                                                              
Η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και 
μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.                                                                                         
Η υποβολή εκπρόθεσμης η ανειλικρινούς δήλωσης, αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα (παρ. 3, άρθρο 4, Ν.3599/2007).

 Εφόσον γίνει η είσοδος στο μητρώο
http://psf.org.gr/ Είσοδος μελών, 
είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login, 
στο πεδίο “Βεβαίωση-Υπεύθυνη δήλωση (Ν.3599/2007)”, ακολουθώντας τα βήματα   
έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε την Υπεύθυνη Δήλωση και στην συνέχεια να 
εκτυπώσετε την Βεβαίωση μέλους που θα δημιουργηθεί αυτόματα (εφόσον έχετε 
εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή) καθώς και το γραμμάτιο είσπραξης της συνδρομής 
σας.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ:
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ή ενημέρωσης ορισμένων στοιχείων στο 
μητρώο σας. 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). (Εάν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές, οι ταυτότητες δεν
μπορούν να εκτυπωθούν) 

 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»] 

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.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

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


