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ΓΝΜΔ 1504/12.4.2017
ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 701/29.3.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου.
Το με αρ. πρωτ. 72/27.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 677/28.3.2017) έγγραφο
Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 701/29.3.2017 έγγραφό του, μας διαβιβάζει
έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου με αρ. πρωτ. 72/27.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ:
677/28.3.2017), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.
Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου με αρ. πρωτ.
72/27.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 677/28.3.2017) αναγράφονται τα εξής:

«Παρακαλούμε πολύ όπως μας γνωρίσετε εάν οι ιατροί που είναι σε
διακανονισμό για χρέη τους προς τον Ιατρικό Σύλλογο και δεν έχουν εξοφλήσει
το σύνολο των ταμειακών τους υποχρεώσεων μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου
του 2017 και στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, έχουν δικαίωμα ψήφου. Άλλες
υπηρεσίες του Δημοσίου όπως γνωρίζετε για παράδειγμα η Δ.Ο.Υ. δεν δίνει
φορολογική ενημερότητα σε πολίτες που έχουν κάνει ρύθμιση με διακανονισμό
και δεν έχουν εξοφλήσει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις τους».
Σύμφωνα με άρθρο 39 παρ. 1, 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (ΦΕΚ Α’ 225)
ορίζονται τα εξής:

«1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται εις ετησίαν εισφοράν
καθοριζομένην κατ’ έτος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Συλλόγου,
άμα τη ενάρξει του νέου οικονομικού έτους, αναλόγως των τοπικών συνθηκών,
εξ ίσου μεν δι’ άπαντας τους ιατρούς και κατά κλίμακα διά τους κλινικάρχας και
τους καθηγητάς του Πανεπιστημίου.
Προκειμένου περί του καθορισμού της εισφοράς κατά κλίμακα επιτρέπεται
προσφυγή του ενδιαφερομένου εντός 10 ημερών από της εις αυτόν
κοινοποιήσεως του καταλογιζομένου εις εισφοράν ποσού ενώπιον τριμελούς
επιτροπής αποτελουμένης εξ ιατρών μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
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διοριζομένων μετά των αναπληρωτών των υπό του οικείου νομάρχου επί
ισοχρόνω θητεία με την του Δ.Σ. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός 10 ημερών από
της υποβολής της ενστάσεως και προεδρεύεται υπό του αρχαιοτέρου ιατρού, εφ’
όσον δεν μετέχει ταύτης καθηγητής του Πανεπιστημίου.
Η προς τον οικείον Σύλλογον ετησία εισφορά του ιατρού δεν δύναται να
υπερβαίνη το 1/2 της εκάστοτε βασικής ετησίας εισφοράς της καταβαλλομένης
εις το Ταμείον Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών υπό του ασκούντος
γενικήν ιατρικήν, ούτε να είναι κατωτέρα του 1/8 αυτής.
2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον εισφοραί καταβάλλονται εις
δύο δόσεις απ’ ευθείας εις τον Σύλλογον, εντός του πρώτου διμήνου έκαστου
εξαμήνου. Ο μη εμπροθέσμως καταβάλλων τας εισφοράς αυτού ιατρός
υποχρεούται εις καταβολήν ηυξημένης εισφοράς κατά 3% δι’ έκαστον μήνα
καθυστερήσεως. Διά την πέραν των εξ μηνών καθυστέρησιν ο παραβάτης
εισάγεται διά του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήσει και τη προσωπική ευθύνη
του Ταμίου του Ιατρικού Συλλόγου εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον και τιμωρείται
διά προστίμου μέχρι του οφειλομένου ποσού της εισφοράς, επιφυλασσομένης
της διατάξεως του εδ. 3 της παρ. 3 του άρθρ. 3 του παρόντος.
Της εισφοράς απαλλάσσονται τα διά πρώτην φοράν εγγραφόμενα εις τον
Ιατρικόν Σύλλογον μέλη, εφ’ όσον δεν ήσκησαν προηγουμένως το ιατρικόν
επάγγελμα και ασκούνται προς απόκτησιν τίτλου ειδικότητος και εφ’ όσον δεν
μισθοδοτούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπον.
Τα μέχρι της ισχύος του παρόντος οφειλόμενα ποσά εκ προσαυξήσεων,
λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής των ετησίων εισφορών, διαγράφονται».
Σύμφωνα με άρθρο 7 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (ΦΕΚ Α’ 225) ορίζονται τα
εξής:

«1. Ο εν τω μητρώω του Ιατρικού Συλλόγου εγγεγραμμένος Ιατρός
υποχρεούται, καθ’ έκαστον έτος και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου, να υποβάλη εις
τον Σύλλογον ούτινος είναι μέλος δήλωσιν, περιέχουσαν τα εξής στοιχεία.
α) «Το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπον
γεννήσεως, ιθαγένειαν, διεύθυνσιν κατοικίας και του ιατρείου, την ιατρικήν
ειδικότητα ην ασκεί νομίμως».
[ΣΗΜ. Η εντός «» περ. α’ αντικαταστάθηκε ως άνω με παρ. 1 άρθρ. 3
Ν.Δ. 3895/1958].
β) Βεβαίωσιν ότι ούτος ασκεί πράγματι το λειτούργημα του Ιατρού,
διατηρών ίδιον ιατρείον ή Κλινικήν ή από κοινού μετ’ άλλου ιατρού, ούτινος δέον
να αναφέρει το ονοματεπώνυμον ως και αν παρέχη τας υπηρεσίας του εις
φυσικόν ή νομικον πρόσωπον επί παγία αντιμισθία ή κατ’ αποκοπήν ή επί
επισκέψει, δηλών και το ονοματεπώνυμον ή την επωνυμίαν του φυσικού ή
νομικού προσώπου, την διεύθυνσιν αυτού και το ποσόν της αντιμισθίας ή
αμοιβής κατ’ επίσκεψιν, ως επίσης αν λαμβάνη σύνταξιν τινά και το ποσόν αυτής.
γ) [ΣΗΜ. Δεν υπάρχει εις το επίσημον κείμενον].
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δ) Βεβαίωσιν οτι ο δηλών δεν υπάγεται εις τι των υπό των άρθρ. 5, 6, 7
του Α.Ν. 1565/39 ή του άρθρ. 3 του παρόντος προβλεπομένων κωλυμάτων και
ασυμβιβάστων.
2. «Η δήλωσις είναι απαράδεκτος εφ’ όσον δεν συνοδεύεται υπό
αντιγράφου εφ’ απλού της αποδείξεως περί καταβολής της εις τον Ιατρικόν
Σύλλογον οφειλομένης πρώτης δόσεως της ετησίας εισφοράς».
[ΣΗΜ. Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με παρ. 2 άρθρ. 3 Ν.Δ.
3895/1958].
3. «Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκάστου Ιατρικού Συλλόγου, δι’
αποφάσεως ητιολογημένης, δύναται να διαγράφη εκ της δυνάμεώς του τους
ιατρούς οίτινες παρά τας επανειλημμένας υπομνήσεις του Συλλόγου δεν
υπέβαλον την κατά τον Νόμον δήλωσίν των».
[ΣΗΜ. Η παρ. 3 προστέθηκε με παρ. 3 άρθρ. 3 Ν.Δ. 3895/1958].
[ΣΗΜ. Βλ. και άρθρα 38, 39 του παρόντος]».
Σύμφωνα με άρθρο 8 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (ΦΕΚ Α’ 225) ορίζονται τα
εξής:
«Η κατά το προηγούμενον άρθρον δήλωσις επισυνάπτεται εις το κατά το
άρθρ. 5 του παρόντος μητρώου του Συλλόγου και κατατίθεται εν τω δι’ έκαστον
ιατρόν μέλος του Συλλόγου τηρουμένω ατομικώ φακέλλω».
Σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 1 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (ΦΕΚ Α’ 225) ορίζονται
τα εξής:

«Εις τον υποβαλόντα εκπροθέσμως πλήρη δήλωσιν χορηγείται δελτίον
ταυτότητος ιατρού ισχύον μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της
εκδόσεως έτους, ως και παν άλλον έγγραφον δυνάμενον να εξυπηρετή αυτόν εν
τη ενασκήσει του λειτουργήματος. Το Δελτίον υπογράφεται υπό του Προέδρου
και του Γραμματέως του Συλλόγου και του κατόχου και σφραγίζεται διά της
σφραγίδος του Συλλόγου, ανανεουμένης της ισχύος αυτού κατ’ έτος».
Σύμφωνα με άρθρο 23 παρ. 1 εδ. 1 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (ΦΕΚ Α’ 225)
ορίζονται τα εξής:

«Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα των Ιατρικών
Συλλόγων έχουν τα μέλη που ανανέωσαν το δελτίο ταυτότητας και δεν
τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσεως άσκησης του
επαγγέλματος».
Κατά επιεικέστερη ερμηνεία, θα πρέπει οι ιατροί να ανανεώσουν την
ταυτότητά τους για το 2017, καταβάλλοντας πλήρως τις οφειλές τους για το
2016, θα μπορούν δε κατ’ εξαίρεση να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες με την
απρόσκοπτη καταβολή των δόσεων με βάση το διακανονισμό που έχει
συμφωνηθεί με τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
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Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με τιμή,

Χάρης Πολίτης
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