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Αξιότιμοι συνάδελφοι,  
δια του παρόντος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το νέο νομικό πλαίσιο που 

διέπει τις ετήσιες δηλώσεις  - συνδρομές σας προς τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.  
Σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018/ΦΕΚ Α 5/17.1.2018 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις), στο Αρ. 296 με τίτλο Ετήσια Συνδρομή, ορίζονται τα ακόλουθα:  
 
Άρθρο 296 

 

 Ετήσια Δήλωση 
 

 1. 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: 
 

 α) όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση 
κατοικίας και του ιατρείου και την ιατρική ειδικότητα που ασκεί νομίμως, 

 
 β) βεβαίωση ότι αυτός ασκεί πράγματι το λειτούργημα του ιατρού, διατηρώντας προσωπικό 
ιατρείο ή από κοινού με άλλον ιατρό, του οποίου πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο, ή άλλο 

ιδιωτικό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και αν παρέχει τις υπηρεσίες 
του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πάγια αντιμισθία ή κατ  ̀ αποκοπήν ή ανά επίσκεψη, 

δηλώνοντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, τη 
διεύθυνση αυτού και το ποσό της αντιμισθίας ή αμοιβής ανά επίσκεψη, όπως, επίσης, αν 

λαμβάνει κάποια σύνταξη, τον ασφαλιστικό φορέα και το ποσό αυτής, 
 

 γ) βεβαίωση σε ποιους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους παρέχει υπηρεσίες είτε Πρωτοβάθμιας είτε 
Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
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 δ) βεβαίωση ότι ο δηλών δεν υπάγεται σε κάποιο από τα κατά νόμο κωλύματα και 
ασυμβίβαστα και ότι έχει δικαίωμα άσκησης της ιατρικής με βάση πτυχία και τίτλους ελληνικών 

ιατρικών σχολών ή κατά νόμο αναγνωρισμένων αλλοδαπών, 
 

 ε) βεβαίωση ότι δεν βρίσκεται σε αναστολή ιατρικού επαγγέλματος λόγω πειθαρχικών ποινών, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 322, και δεν έχει στερηθεί της άδειας λόγω μη καταβολής 

εισφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 315 παράγραφος 2. 
 

 2. Η δήλωση δεν γίνεται δεκτή εφόσον δεν συνοδεύεται από απλό αντίγραφο της απόδειξης περί 
καταβολής της οφειλομένης στον Ιατρικό Σύλλογο ετήσιας εισφοράς. 
 

 3. Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει προς τον Ιατρικό Σύλλογο οποιαδήποτε 
μεταβολή των στοιχείων του εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών  από την ημέρα της 

μεταβολής. 
 

 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί 
να διαγράφει από το μητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις 

του Συλλόγου, δεν υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 1 και την εισφορά τους.  Επίσης, 
μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειμένου 

να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε νόμιμες 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. 

 
 5. Η δήλωση της παραγράφου 1 επισυνάπτεται στο μητρώο του Συλλόγου και καταχωρείται 

στον ατομικό φάκελο που τηρείται για κάθε ιατρό-μέλος του Συλλόγου. 
 

 6. Σε αυτούς που υποβάλλουν εμπροθέσμως πλήρη δήλωση χορηγείται δελτίο ταυτότητας 
ιατρού, το οποίο ισχύει μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της έκδοσης έτους, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να τους εξυπηρετεί στην άσκηση του λειτουργήματός τους. Το 
δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου και τον κάτοχο 

και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου, ενώ η ισχύς του ανανεώνεται κάθε έτος. 
 

 7. Σε περίπτωση απώλειας του ανωτέρω δελτίου, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου 
Ιατρικού Συλλόγου να επιτρέψει τη χορήγηση νέου δελτίου, που ισχύει μέχρι τέλους 

Φεβρουαρίου του επομένου της έκδοσης έτους. 
 
 8. Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, η δήλωση που δεν πληροί όλους τους όρους του παρόντος 

καθώς και η υποβολή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα κατά άρθρο 319. 
Ο παραβάτης απαλλάσσεται στην περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας. 

  
 Σας υπενθυμίζουμε ότι, η καθυστερημένη εξόφληση της ετήσιας συνδρομής σας προς 

τον ΙΣΗ, επιφέρει την επιβάρυνσή σας με τη νόμιμη προσαύξηση. 



Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Ι.Σ.Η, εφόσον 
υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές, για να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της οφειλής σας και 

να λάβετε περαιτέρω διευκρινήσεις και προτάσεις επί του θέματος.  
 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

 

         Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας 

            Χάρης Βαβουρανάκης                                                 Γεώργιος Κοχιαδάκης 

 

Ο Ταμίας 

Κωνσταντίνος Χλαπουτακης 

 


