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ANAKOIΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ι.Σ.Λ 

 

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 315 του Νόμου 4512/17-01-2018  (ΦΕΚ 5 τ.Α΄) όλοι οι 
γιατροί-μέλη υποχρεούνται  να καταβάλουν  την ετήσια εισφορά τους μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 
επομένου έτους. Σε μη εμπρόθεσμη καταβολή της εισφοράς ο γιατρός υποχρεούται σε καταβολή 
εισφοράς προσαυξημένης νομίμως. 

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας  κ. Κων/νος Γιαννακόπουλος με παρέμβασή του στην 

Eπιτροπή του ΠΙΣ για τον «Εκσυγχρονισμό της Ιατρικής Νομοθεσίας», πέτυχε η ληστρική προσαύξηση των 

ληξιπρόθεσμων εισφορών να μειωθεί από 36% ετησίως στο 8,51% ετησίως από 17-01-2018. 

Η εισφορά του  ΙΣΛ. για το έτος 2020 έχει ορισθεί ως εξής:  
           α) Γιατροί-μέλη  που έχουν συμπληρώσει 10/ετια (από την ημερομηνία λήψης  της άδειας ασκήσεως 
ιατρικού επαγγέλματος  ) είναι 72,00€ ετησίως 
 β) Γιατροί-μέλη  που δεν έχουν συμπληρώσει 10/ετια  είναι60,00€ ετησίως  
 γ) Από την εισφορά απαλλάσσονται οι νεοεγγραφέντες για το πρώτο έτος μετά την εγγραφή τους 
(ημερολογιακό), τα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και τα μέλη που είναι 
αποδεδειγμένως άνεργοι. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι γιατροί-μέλη πρέπει να  προσκομίσουν στον 
Σύλλογο τα απαραίτητα έγγραφα/βεβαιώσεις  που επιβεβαιώνουν το χρονικό διάστημα  ανεργίας/θητείας. 

Τρόποι πληρωμής: 

1. Στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας (28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43) 
(Αποδοχή συναλλαγών και  με χρεωστικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
 της  Τράπεζας Πειραιώς) 

2. Με ταχυδρομική επιταγή. 

3. Με κατάθεση ή με μεταφορά (ebanking) στο λογαριασμό: ΙΒΑΝ GR 2801717830006783112700541 

της Τράπεζας Πειραιώς αναγράφοντας στην αιτιολογία "Εισφορά έτους 2020". και με την 

προϋπόθεση ότι θα ενημερώνετε την γραμματεία του Ι.Σ.Λάρισας στέλνοντας το αποδεικτικό της 

κατάθεσης με fax ή με email. 

Σε όλες τις περιπτώσεις εκδίδεται απόδειξη είσπραξης χρημάτων.  
 

2 ) Παρακαλούμε τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποίηση την ετήσια εισφορά για το έτος 2019, όπως 

προβούν στην εξόφληση της εισφοράς  μέχρι 20-03-2020  (Παράταση προθεσμίας εξόφλησης οφειλών). 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής στο ποσό της εισφοράς θα προστεθεί και η επιβάρυνση  

(8,51%)όπως αυτό προβλέπεται από την Ιατρική Νομοθεσία.  
 

3)Σύμφωνα με το άρθρο 296 του Νόμου 4512/17-01-2018 όλοι οι γιατροί-μέλη του Συλλόγου 

υποχρεούνται κάθε έτος μέχρι τέλους Φεβρουαρίου να υποβάλουν στο Σύλλογο Ετήσια Δήλωση  (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) 
(Υποβολή της Δήλωσης στο fax 2410287777 ή στο email iatriko2@otenet.gr ) 
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Ο Ι.Σ.Λ. στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς ενημέρωσης των μελών του για τα φλέγοντα 

ζητήματα του χώρου της υγείας αποστέλλει  email .  
Όσοι γιατροί  δεν λαμβάνουν  ενημερώσεις, παρακαλούνται  να το δηλώσουν στα τηλ. 2410287777 & 
2410236036 ή στο email iatriko2@otenet.gr 

. 
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