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Σέρρες, Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 

Α.Π:  264 

 

 
Προς: Μέλη Ιατρικού Συλλόγου Σερρών  

Θέμα: Καταβολή των εισφορών στο Σύλλογο 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Όπως γνωρίζετε, πλησιάζει πλέον (ελπίζουμε οριστικά…) η λήξη της θητείας του παρόντος 

Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου, έχουν προγραμματισθεί για την Κυριακή 

22 Οκτωβρίου.  

Για να έχει δικαίωμα ψήφου κάποιος συνάδελφος, προφανώς χρειάζεται να είναι  ταμειακά  

τακτοποιημένος. Επίσης οι εκλογικοί κατάλογοι με τους έχοντες το δικαίωμα ψήφου πρέπει να 

αναρτηθούν δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία των εκλογών.   

Καλούμαστε λοιπόν όλα τα μέλη του Συλλόγου να καταβάλλουμε τις εισφορές μας έγκαιρα, 

έχοντας υπ’ όψη τα εξής:  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έχει ελαττώσει την ετήσια συνδρομή από 

90€ σε 70€.  Το ποσό αυτό είναι το χαμηλότερο σε πανελλήνια κλίμακα. 

2. Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω μεταφοράς σε Τραπεζικό Λογαριασμό, αλλά και  με τη 

χρήση μηχανήματος POS.  

3. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διακανονισμού οφειλών παλιότερων ετών, με το ποσό των 35€ 

ανά μήνα. 

4. Οι συνδρομές προς το Σύλλογο είναι επαγγελματικά έξοδα. Επομένως, εκπίπτουν από το 

φορολογητέο εισόδημα και το ποσό του ΕΦΚΑ.  

5. Οι άνεργοι συνάδελφοι και οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία απαλλάσσονται από 

τις εισφορές.  
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6. Τα νεοεγγραφέντα μέλη απαλλάσσονται από την εισφορά για το πρώτο έτος, καταβάλλουν 

όμως δικαίωμα εγγραφής.  

7. Εάν χρειασθεί να διαγραφείτε κάποια στιγμή στο μέλλον από τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών 

(λόγω συνταξιοδότησης ή μεταγραφής σε άλλον Ιατρικό Σύλλογο), θα πρέπει τότε να 

καταβάλλετε όλο το οφειλόμενο ποσό με τις ανάλογες προσαυξήσεις.  

8.  Σύμφωνα με το Νόμο, οι κυρώσεις για όσους δεν καταβάλουν τις συνδρομές είναι σοβαρές: 

Περιλαμβάνουν τη διαγραφή από το Σύλλογο (η οποία ισοδυναμεί με αφαίρεση άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος), άρση άδειας λειτουργίας Ιατρείου και μεταβίβαση των οφειλών 

προς τις Φορολογικές αρχές για αναγκαστική είσπραξη μαζί με τις προσαυξήσεις.  

Συγκεκριμένα, ο νέος Νόμος 4512/2018 στο άρθρο 295 αναφέρει τα εξής:  

 Η μη εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο ή στα ειδικά μητρώα Ιατρικού Συλλόγου ή η παράλειψη 

δήλωσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτική κλινική ή εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (§2). 

 Τα γραφεία προσωπικού … ή οι εργοδότες … υποχρεούνται να ζητούν από τον ιατρό, πριν την 

ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν, βεβαίωση εγγραφής του στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (§2). 

 Για την εγγραφή απαιτείται: … 

η) βιογραφικό συνοδευόμενο από τίτλους ειδίκευσης και εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών σπουδών 

και κάθε άλλης επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό … 

ιβ) παράβολο που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού 

Συλλόγου, στον οποίο ο ιατρός αιτείται την εγγραφή (§4)… 

Στο άρθρο 296:  

 Ο ιατρός, ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου, υποχρεούται κάθε έτος και 

μέχρι τέλους Φεβρουαρίου να υποβάλει στο Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος, δήλωση, η οποία 

περιέχει τα εξής στοιχεία: … 

β) βεβαίωση ότι αυτός ασκεί πράγματι το λειτούργημα του ιατρού, διατηρώντας προσωπικό 

ιατρείο ή από κοινού με άλλον ιατρό, … ή άλλο ιδιωτικό φορέα … και αν παρέχει τις υπηρεσίες του 

σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πάγια αντιμισθία ή κατ’ αποκοπή ή ανά επίσκεψη… 

γ) βεβαίωση σε ποιους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους παρέχει υπηρεσίες (§1)…  

 Η δήλωση δεν γίνεται δεκτή εφόσον δεν συνοδεύεται από … αντίγραφο της απόδειξης περί 

καταβολής της οφειλομένης στον Ιατρικό Σύλλογο ετήσιας εισφοράς (§2). 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο… μπορεί να διαγράφει από το μητρώο του τους ιατρούς, … δεν 

υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 1 και την εισφορά τους. … να προβαίνει σε όλες τις … 

ενέργειες, … προκειμένου να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε … 

προσαυξήσεις. 

 Η ανωτέρω διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο 

είναι εγγεγραμμένος, επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. (§4). 

Στο άρθρο 315: 

 Οι εισφορές … καταβάλλονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Ο ιατρός που δεν 

κατέβαλε εμπρόθεσμα … υποχρεούται σε καταβολή εισφοράς προσαυξημένης νομίμως. Για 
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καθυστέρηση πέραν των έξι (6) μηνών, ο ιατρός παραπέμπεται … στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι του οφειλόμενου ποσού της εισφοράς του. Ιατρός που δεν 

υπέβαλε εισφορά επί τριετία διαγράφεται από τα  μητρώα (§2).…. 

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν βαριές ποινικές ευθύνες αν δεν επιβάλουν τις παραπάνω κυρώσεις. 

Ας φροντίσουμε όλοι να τακτοποιήσουμε τις οικονομικές μας εκκρεμότητες έγκαιρα, ώστε  να 

συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές, δίνοντας κύρος και δύναμη στο Σύλλογό μας και επιτρέποντάς τον 

να λειτουργεί απρόσκοπτα, υπηρετώντας τα μέλη του και την κοινωνία του Νομού Σερρών.  

Το ακριβές ποσό το οποίο οφείλετε, μπορείτε να το πληροφορηθεί ο καθένας από τη Γραμματεία 

(και με e-mail). 

Με θερμούς χαιρετισμούς και ευχές για Καλό Καλοκαίρι,  

 

O Πρόεδρος 

 

 

Δρ Άγγελος Βάκαλος  

Ωτορινολαρυγγολόγος 

O Γεν. Γραμματέας 

 

 

Δρ Νικόλαος Αργυριάδης  

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 


