
ΘΔΜΑ:  Βιβλίο πελαηών θσζιοθεραπεσηή 

 

Άρθρο 10. Πρόζθεηα βιβλία 

79. Βιβλίο πελαηών Φσζιοθεραπεσηή 

α. Με ηη νέα πεπίπηυζη ιδ ηηρ §5 ηος άπθπος 10, πος πποζηέθηκε 

με ηο άπθπο 43 §6 ηος Ν.2214/94 και ιζσύει από 1/1/1995, ο 

θςζιοθεπαπεςηήρ ςποσπεούηαι ζε ηήπηζη βιβλίος πελαηών για ηοςρ 

πελάηερ πος ηον επιζκέπηονηαι ζηην επαγγελμαηική ηος εγκαηάζηαζη. 

Γεν ςπάπσει ςποσπέυζη ηήπηζηρ ηος βιβλίος αςηού  για ηοςρ πελάηερ 

πος επιζκέπηεηαι ζηο ζπίηι ηοςρ ή ζε άλλοςρ σώποςρ (π.σ. αθληηικούρ 

ζςλλόγοςρ). 

β. Τρόπος ηήρηζης. Σηο βιβλίο αςηό καηασυπούνηαι 1) ηο 

ονομαηεπώνςμο και η διεύθςνζη ηος πελάηη, 2) ηο είδορ ηηρ ςπηπεζίαρ 

πος ηος παπέσει, 3) η σπονολογία ηηρ επίζκετηρ και 4) ο απιθμόρ ηηρ 

απόδειξηρ παποσήρ ςπηπεζιών. Όηαν εκδίδεηαι μία απόδειξη για 

πεπιζζόηεπερ από μία επίζκετη ηος ιδίος πελάηη, ο απιθμόρ αςηόρ 

αναγπάθεηαι  ζηιρ επιζκέτειρ πος καλύπηονηαι από αςηέρ. 

γ. Δπί διαρκούς παροτής σπηρεζίας, καηά ηην οποία η αμοιβή 

καηαβάλλεηαι  καηόπιν ζςμθυνίαρ ζηο βιβλίο καηασυπούνηαι: 1) ηο 

ονομαηεπώνςμο ηος πελάηη, 2) η διεύθςνζή ηος, 3) ηο ποζό πος 

ζςμθυνείηαι και 4) η σπονολογία έναπξηρ και διακοπήρ ηηρ παποσήρ 

ςπηπεζίαρ. 

δ. Οι θςζιοθεπαπεςηέρ ςποσπεώνονηαι καη’ απσήν να καηασυπούν 

όλοςρ ηοςρ  πελάηερ πος δέσονηαι με αμοιβή ή συπίρ αμοιβή. 

Διδικά οι θσζιοθεραπεσηές ποσ έτοσν ζσμβληθεί με ηο Γημόζιο 

και με λοιπά αζθαλιζηικά ηαμεία (ΙΚΑ – ΤΔΒΔ κ.λπ.) και έσοςν ηην 

ςποσπέυζη να δέσονηαι ηοςρ αζθαλιζμένοςρ αςηούρ ζηο ιαηπείο ηοςρ, 

συπίρ να λαμβάνοςν ιδιαίηεπη αμοιβή από ηοςρ πελάηερ αςηούρ, δεν 

ςποσπεούνηαι να καηασυπούν ηα ζηοισεία ηοςρ  ζηο ηηπούμενο βιβλίο. Η 



ιδιόηηηα ηυν αζθενών υρ αζθαλιζμένυν ζηο Γημόζιο ή ζε κάποιο 

ηαμείο θα αποδεικνύεηαι από ηο αηομικό βιβλιάπιο ςγείαρ, από ηο οποίο 

θα έσει αποκοπεί η ζσεηική απόδειξη. 

Αςηονόηηο είναι όηι ζηιρ πεπιπηώζειρ πος οι αζθαλιζμένοι 

καηαβάλλοςν επιπλέον αμοιβή ή ποζοζηό ζςμμεηοσήρ ππέπει να 

ενημεπώνεηαι ηο βιβλίο πελαηών (Σσεη. Δγγ. 107/594/409/15-7-1997). 

ε. Δνημεπώνεηαι με ηην έναπξη ηηρ παποσήρ ηυν ςπηπεζιών, 

δηλαδή αθού ο πελάηηρ ειζέλθει ζηο σώπο, όπος πποζθέπονηαι οι 

ςπηπεζίερ και όσι όηαν βπίζκεηαι ζηο σώπο αναμονήρ. 

ζη. Υπόδειγμα βιβλίοσ προκαηαζκεσαζμένων οικιών. Βλέπε 

επόμενερ ζελίδερ (Σσεη. Δπμ.Δγκ. ΚΒΣ Ν.2214/94 – ΠΟΛ 1163/94). 

 

 

Υπόδειγμα βιβλίοσ πελαηών θσζιοθεραπεσηών (ζηο 8. 143) 

(Άρθρο 10 §5 περίπη. ιδ΄) 

α/α Χπονολογία 

επίζκετηρ 

Ονομαηεπώνςμο 

και διεύθςνζη 

ηος πελάηη 

Δίδορ 

παπεσόμενηρ 

ςπηπεζίαρ 

Απιθμόρ  

Α.Π.Υ. 

Σςμπληπώνονηαι επί διαπκούρ παποσήρ ςπηπερ 

Σςμθυνού- 

μενο ποζό. 

Γιάπκεια παποσήρ ςπηπεζίαρ 

Έναπξη Λήξη 

1. 

 

2 

10-1-1998 

 

15-1-1998 

Α. Αναγνώζηος 

Κηθιζίαρ 45 

Β. Βαζιλείος 

Μεζογείυν 150 

Κινηζιοθεπα-

πεία  

10 διαθεπμίερ 
15/10.1.98 40.000 15.1.1998 25.1.1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


