ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου
Ρόδος, 30.12.2019
Αριθμός πρωτ
πρωτοκόλλου:1484/2019
Προς
Ιατρούς Μέλη Τακτικού Μητρώου Ι.Σ.Ρ.
Θέμα: “Ετήσια
Ετήσια Εισφορά και Ετήσια Δήλωση μέλους Ι.Σ.Ρ. έτους 2020
2020”
Αγαπητοί/τες συνάδελφοι
Με την παρούσα επιστολή σας υπενθυμίζουμε συνοπτικά τις βασικές υποχρεώσεις
υποχρεώσεις, που αφορούν
τα μέλη των Ιατρικών Συλλόγων του Τακτικού Μητρώου,
Μητρώου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Ν. 4512/2018
και συγκεκριμένα για την καταβολή της Ετήσιας Εισφοράς και την υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης.
Α) Καταβολή Ετήσιας Εισφοράς Μέλους Ι.Σ.Ρ.
Ι
(άρθρα 296 & 315):
1.

Η εισφορά μέλους του Τακτικού Μητρώου του Ι.Σ.Ρ. για το έτος 2020 παραμένει στ
στο ποσό των 120,00 €
(100,00 € για τον Ι.Σ.Ρ. και 20,00 € για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο) και κκαταβάλλεται εφάπαξ
μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

2.

Τρόποι εξόφλησης:



Τράπεζα Πειραιώς με κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού του Ι.Σ.Ρ.:
IBAN: GR28 0172 7000 0057 0005 6006 028.
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Επισημαίνουμε ότι για κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς (σε ταμείο ή ηλεκτρονικά)
ηλεκτρονικά), απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του ιατρού μέλους (για επιβεβαίωση των
στοιχείων του και την έκδοση της αντίστοιχης εξοφλητικής απόδειξης του Ι.Σ.Ρ).


Γραφείο Ι.Σ.Ρ : Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ: Βάσει του άρθρου 315 από την ετήσια εισφορά προς τον Ι.Σ.Ρ. απαλλάσσονται
απαλλάσσονται:


Οι νεοεγγραφέντες
εοεγγραφέντες για το πρώτο έτος της εγγραφής τους.



Τα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν
τη θητεία τους (προσκομίζοντας
(προσκομίζοντας σχετική Βεβαίωση Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων
Δυνάμεων).



Οι αποδεδειγμένα άνεργοι ιατροί (προσκομίζοντας βεβαίωση εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Δ. ή
φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας
ανεργί ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό της ανεργίας τους
τους).



Ο Ιατρός που δεν καταβάλει εμπρόθεσμα την εισφορά του επιβαρύνεται με τη νόμιμη προσαύξηση
(άρθρο 315 παρ.2).
 Σε καθυστέρηση πέραν των έξι (6) μηνών, ο ιατρός παραπέμπεται με εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Ρ. και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι του οφειλόμενου
ποσού της εισφοράς του.
 Ιατρός που δεν έχει καταβάλει την εισφορά επί τριετία, διαγράφεται από τα μητρώα του Ιατρικού
Συλλόγου με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη ακρόαση του
ιατρού.
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Β) Υποβολή Ετήσιας Δήλωσης (άρθρο 296)


Υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους ιατρούς μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.
Η Ετήσια Δήλωση γίνεται
ίνεται αποδεκτή εφόσον συνοδεύεται από
ό απλό αντίγραφο της απόδειξης
καταβολής της ετήσιας εισφοράς και καταχωρείται στον ατομικό φάκελο μητρώου του ιατρού.



Με την εμπρόθεσμη κατάθεση της Δήλωσης,
Δ
χορηγείται στον ιατρό δελτίο ιατρικής ταυτότητας
(με ετήσια ισχύ).



Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει προς τον Ιατρικό Σύλλογο οποιαδήποτε μεταβολή
των στοιχείων του (π.χ. κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, εργασιακή σχέση κ.α.) εντός (10) ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα της μεταβολής.



Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, η δήλωση που δεν πληροί όλους τους όρους της νομοθεσίας
καθώς επίσης η υποβολή ανειλικρινούς δήλωσης,
δήλωση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα ((άρθρο 319).



Το Δ.Σ. του Ι.Σ. με αιτιολογημένη
ογημένη απόφασή του δύναται να διαγράφει από το μητρ
μητρώο του, τους ιατρούς
οι οποίοι δεν υπέβαλαν την Ετήσια Δήλωση. Η διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του κύριου
Ιατρικού Συλλόγου επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

ΟΔΗΓΙΕΣ σχετικά με τη διαδικασία:
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Καθότι είναι η δεύτερη χρονιά εφαρμογής της υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης, προς διευκόλυνσή σας,
θα σας αποστείλουμε σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο της Ετήσιας Δήλωσης (σε
σε μορφή word), προκειμένου να
το συμπληρώσετε και να το καταθέσετε στο γραφείο του Ι.Σ.Ρ. το συντομότερο δυνατόν
δυνατόν.
Σας διευκρινίζουμε ότι, δεν θα γίνονται αποδεκτές Ετήσιες Δηλώσεις
Δηλώσ οι οποίες θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά,
καθότι η ηλεκτρονική υπογραφή δεν έχει νομική ισχύ.
Τα μέλη του Ι.Σ.Ρ. που κατοικοεδρεύουν εκτός Ρόδου (Σύμη, Τήλο,
λο, Κάσο, Καστελόριζο, Κάρπαθο
Κάρπαθο, Χάλκη),
δύνανται
να αποστείλουν την Ετήσια
α Δήλωση 2020 με ταχυδρομική επιστολή.
Στόχος του Δ.Σ. του Ι.Σ.Ρ. είναι η μελλοντική απλούστευση των σχετικών διαδικασιών,, για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των μελών του.
Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ( τηλέφωνο
έφωνο επισκοινωνίας
επισκοινωνίας: 22410 26422
κ.κ. Νεκταρία Νομικού, Καλλιόπη Θεοδώρου).
Θεοδώρου)

Ο Πρόεδρος

Για το Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ηλίας Ι. Τσέρκης

Μιχαήλ Ν. Βολονάκης

Μάριος Η. Γεωργανάς
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