ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Ρόδος, 28.12.2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου:
Πρωτοκόλλου:1458/2017

Θέμα: “ Εισφορά μελών ΙΣΡ έτους 2018”

Αγαπητέ/η συνάδελφε,
Σας ενημερώνουμε ότι η εισφορά μέλους του Ιατρικού
ρικού Συλλόγου Ρόδου για το έτο
έτος 2018 παραμένει
στο ποσό των 120,00 € και είναι αναλυτικά η παρακάτω:
Εξάμηνο /Έτος Εισφορά υπέρ
Ι.Σ.Ρ.
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Εισφορά
υπέρ Π.Ι.Σ.

Σύνολο

Ημερομηνία λήξης
προθεσμίας εξόφλησης

Α΄ 2018

50,00 €

10,00 €

60,00 €

28/02/201
28/02/2018

Β΄ 2018

50,00 €

10,00 €

60,00 €

31/08/201
31/08/2018

Έτος 2018

100,00 €

20,00 €

120,00 €

28/02/201
28/02/2018

Τρόπο εξόφλησης:
 Τράπεζα Πειραιώς με ονομαστική κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού:
IBAN GR28 0172 7000 0057 0005 6006 028.
 Easy-Pay Πληρωμή από την ιστοσελίδα του Ι.Σ.Ρ www.isrodou.gr/on
www.isrodou.gr/on-line πληρωμές.


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

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για κατάθεση στη Τράπεζα Πειραιώς, (σε ταμείο ή ηλεκτρονικά με κάποιο από τα παραπάνω
συστήματα πληρωμής) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταχώρηση του ονοματεπώνυμου του
καταθέτη (μέλους Ι.Σ.Ρ) καθώς και η αποστολή αντίγραφου της κατάθεσης στο FAX του Ι.Σ.
Ι.Σ.Ρ
22410 78009 ή στο e-mail:
mail: med@isrodou.gr, για να γίνει η σχετική ενημέρωση
ενημέρωση της καρτέλας εισφορών
μέλους και να σας αποσταλεί η αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη στη ταχυδρομική διεύθυνση την
οποία έχετε δηλώσει στον Ι.Σ.Ρ.
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου στο πλαίσιο διευκόλυνσης αποπληρωμής καθυστερούμενων εισφορών των
μελών του, παρέχει τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση εισφορών παρελθόντων ετών με δόσεις,
ύστερα από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου ιατρού με ταυτόχρονη παύση των προσαυξήσεων
προσαυξήσεων.
Σας υπενθυμίζουμε
ουμε επίσης ότι κάθε καθυστέρηση εξόφλησης των οφειλών σας, επιβαρύνεται με
προσαύξηση 3% ανά μήνα, βάσει νόμου (Β.Δ. 11.10/7.11.1957) και η οποία μπορεί να φθάσει έως και
το 100% του οφειλόμενου ποσού.
Η μη καταβολή του οφειλόμενου ποσού προς τον Ιατρικό Σύλλογο έχει ως συνέπεια την μη δυνατότητα
συμμετοχής από μέρους σας στις διάφορες διοικητικές πράξεις και παροχές από τον Σύλλογο
(χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών, διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις για ιατρικές εταιρείες, έκδοση
άδειας λειτουργίας, ιατρείου
υ ή πολυϊατρείου, βεβαιώσεις ιατρών ΕΣΥ, παράταση επικουρικού ιατρού
ΕΣΥ, ΠΕΔΥ, Τμήμα Συγκοινωνιών, ΕΟΠΥΥ, ΕΣΠΑ, ΚΕΠΕΚ, Μεταγραφές, Good Standing κλπ).
Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η εξόφληση εισφοράς στους οικείους Ι.Σ. είναι η 1η προϋπόθεση στην
διαδικασία συνταξιοδότησης κάθε ιατρού.


Σε περίπτωση που έχετε προβεί ήδη σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού στην τράπεζα Πειραιώς
και δεν έχετε λάβει αντίστοιχη απόδειξη εξόφλησης από τον Ι.Σ.Ρ, παρακαλούμε επικοινωνήστε
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άμεσα με τη γραμματεία.



Σε περίπτωση που ήδη έχετε τακτοποιήσει την εισφορά σας (και έχετε λάβει τη σχετική
εξοφλητική απόδειξη), παρακαλούμε να μη λάβετε υπόψη σας την παρούσα επιστολή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Απ. Μαντάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Ιωάν. Τσέρκης

Ο Ταμίας
Μάριος Κλωνάρης

Ερυθρού Σταυρού 14,
14 Ρόδος ΤΚ 85131 /  22410 26422/  22410 78009
http://www.isrodou
isrodou.gr, med@isrodou.gr, ΑΦΜ 099472772 – Δ.Ο.Υ Ρόδου 7542

