ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Ρόδος, 21.12.2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου:
Πρωτοκόλλου:1363/2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Όλα τα μέλη του Ι.Σ.Ρ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο νέος Νόμος Ν. 4512/2018 που διέπει πλέον την
την λειτουργία των Ιατρικών Συλλό
Συλλόγων
η εφαρμογή του οποίου άρχισε από 17.01.2018 στο άρθρο 315 που τιτλοφορείται
"Εισφορέςς υποχρεώσεις προς Π.Ι.Σ" αναφέρεται ότι:
1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά…Ομοίως
εισφορά Ομοίως υποχρεούνται σε
ετήσια εισφορά αυτοί που έχουν εγγραφεί στο ειδικό μητρώο άλλου Ιατρικού Συλλόγου από
εκείνον στον οποίο είναι εγγεγραμμένα μέλη. Για ιατρικές εταιρείες, ιατρούς μέλη ΔΕΠ μπορεί να
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προβλέπεται κλιμάκωση των εισφορών.
2. Οι εισφορές της παραγράφου 1 καταβάλλονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Ο
ιατρός που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις εισφορές του υποχρεούται σε καταβολή εισφοράς
προσαυξημένης νομίμως.
Για καθυστέρηση πέραν των έξι (6) μηνών, ο ιατρός ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ με εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπική ευθύνη του Ταμία του Ιατρικού Συλλόγου στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι του οφειλόμενου ποσού της εισφοράς του.
Ιατρός που δεν υπέβαλε εισφορά επί τριετία ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ από τα μητρώα του Ιατρικού
Συλλόγου με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη
ακρόαση του ιατρού. Ανάλογα ισχύουν και για ιατρούς εγγεγραμμένους στα Ειδικά Μητρώα
Ιατρικών Συλλόγων στους οποίους δεν είναι μέλη.
μέλη
4. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταβάλλουν
ταβάλλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ως υποχρεωτική υπέρ
αυτού εισφορά…
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5. Για την είσπραξη της εισφοράς αυτής είναι υπεύθυνοι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας κάθε Ιατρικού
Συλλόγου, οι οποίοι καταβάλλουν αυτή αμελλητί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής πέραν του ενός (1) έτους συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα για τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Ιατρικού Συλλόγου που εκδικάζεται από το
Α.Π.Σ.Ι. μετά από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.. Η επιβαλλόμενη
πειθαρχική
θαρχική ποινή είναι αυτή του προστίμου μέχρι έκπτωσης από το αξίωμα, οφείλεται δε νόμιμος
τόκος υπερημερίας.
Όπως αντιλαμβάνεστε κατόπιν των όσων δεσμευτικά πλέον ορίζει το άρθρο 315 του
Ν. 4512/2017 για την εμπρόθεσμη καταβολή εκ μέρους των ιατρών της ετήσιας εισφοράς τους
και την εξίσου υποχρέωση εμπρόθεσμης
εμπρόθεσμη είσπραξης εκ μέρους του Δ.Σ. του ΙΙ.Σ.Ρ. και ειδικότερα
του Προέδρου και του
ου Ταμία του Ι.Σ.Ρ εναντίον των οποίων προβλέπονται πειθαρχικές ποινές σε
περίπτωση απραξίας.
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Παρακαλείστε να ανταποκριθείτε ΑΜΕΣΑ στις προβλεπόμενες από
απ τον νέο και ισχύοντα
Νόμο Ν. 4512/17.01.2018 υποχρεώσεις σας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ηλίας Ι. Τσέρκης

Μιχαήλ Ν. Βολονάκης

Μάριος Η. Γεωργανάς
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