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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 

Στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός, με αίτησή του, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο 

(2) μηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.  Πριν την εγγραφή στον 

οικείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από τον ιατρό άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η ίδια απαγόρευση 

ισχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών, καθώς και για τις ιατρικές εταιρείες 

και ιδιωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 295 παρ.3). 

Κάθε χρόνο με την υποβολή δήλωσης επικαιροποίησης των στοιχείων σας και την καταβολή της ετήσιας 

συνδρομής στο σύλλογο, ανανεώνεται το δικαίωμα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. 

Προσοχή: Η Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος είναι μοναδική, δεν επανεκδίδεται.  

Αν πρόκειται να κατατεθεί ως δικαιολογητικό, να καταθέτετε μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

αυτής. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ:  

1.Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος 

ως μέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο. Ειδικότερα οι ιατροί, οι οποίοι είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένοι σε 

υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή οι ιατροί Ε.Σ.Υ., νοσοκομειακοί ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι 

ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι στρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί σταθερών δομών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ασφαλιστικών οργανισμών, εγγράφονται υποχρεωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ασκούν το 

επάγγελμά τους και βρίσκεται η υπηρεσία τους. Απαγορεύεται η απασχόληση ιατρών που δεν έχουν την 

ιδιότητα μέλους Ιατρικού Συλλόγου ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα, είτε σε μονάδες 

Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθμιας είτε Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

2. Ιατροί που ασκούν το επάγγελμα σε περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου από αυτόν που είναι  

εγγεγραμμένοιΙυποχρεούνται: 

α) να εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών του ανωτέρω Ιατρικού Συλλόγου, καταβάλλοντας σε αυτόν ποσό 

που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο δεν μπορεί να είναι 

κατώτερο της εισφοράς που καταβάλλουν τα τακτικά μέλη, και 

β) να λαμβάνουν βεβαίωση ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον 

Ιατρικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν παράλληλα το ιατρικό επάγγελμα. 

Μέρος του ποσού της περίπτωσης α' , ανάλογο εκείνου που καταβάλλεται για τους ιδιώτες ιατρούς -τακτικά 
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μέλη, καταβάλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο στον Π.Ι.Σ.. 

Τα μέλη που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

3. Απαγορεύεται η πλανοδιακή παροχή υπηρεσιών σε Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες δομές υγείας. 

Επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι 

μπορούν να παρέχουν άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, 

σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Παράβαση του ιατρού σχετιζόμενη με την άδεια ή βεβαίωση που του έχει 

παρασχεθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, και ιδίως παράβαση ως προς το χρόνο διάρκειάς της, αποτελεί 

πειθαρχικό παράπτωμα αυτού. Ταυτοχρόνως, ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί, λόγω της παράβασης, να 

ανακαλέσει την άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας και να αρνηθεί τη χορήγηση νέας. 

4.Ιατροί του δημοσίου, που απασχολούνται με απόσπαση στην περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου, 

πρέπει να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν 

αποσπασθεί χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 293). 

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ που δικαιούνται, κατά τις κείμενες διατάξεις, να ασκούν την ιατρική στην Ελλάδα, 

ανεξαρτήτως ιθαγένειας και εθνικότητας, εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη των Ιατρικών Συλλόγων και 

έχουν τα ίδια με τα λοιπά μέλη δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς επίσης και το δικαίωμα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 294). 

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ: 

Η μετεγγραφή από τον ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο  γίνεται υποχρεωτικά και 

μόνο με αίτησή σας. Η μεταφορά των δικαιολογητικών σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο της ημεδαπής γίνεται 

υπηρεσιακά ενώ «η εγγραφή στο νέο Σύλλογο γίνεται ταυτόχρονα με τη διαγραφή του ιατρού από τον 

προηγούμενο, ηλεκτρονικά. Ο ιατρός υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να 

προσέλθει αυτοπροσώπως για να επιβεβαιώσει τη μετεγγραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, 

διαγράφεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου» (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 295 παρ.5). 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ: 

«Οι ιατροί που επιθυμούν να μετοικήσουν στην αλλοδαπή ή να διαγραφούν, υποχρεούνται να υποβάλλουν 

σχετική αίτηση προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος αποδέχεται τη μετοίκηση ή τη διαγραφή μόνον 

εφόσον οι αιτούντες έχουν καταβάλλει το σύνολο των εισφορών με τις τυχόν νόμιμες προσαυξήσεις. Το ίδιο 

ισχύει και για τη διαγραφή από το ειδικό μητρώο Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και για όσους επιθυμούν να 

τεθούν σε αναστολή ιδιότητας ιατρού. 

Η επαγγελματική ιδιότητα του ιατρού δύναται να ανασταλεί κατόπιν αίτησής του, με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ιατρικού Συλλόγου. Ο τελών σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς του άρθρου 315» (Ν. 

4512/17-1-2018 Άρθρο 297 παρ2). 

Προσοχή: Σε περίπτωση που εργασθείτε στην αλλοδαπή και δεν έχετε ζητήσει έντυπα την διαγραφή 

σας από τον Ιατρικό Σύλλογο οι οφειλές σας τρέχουν κανονικά. 



 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 

«1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, η οποία καθορίζεται κατ' έτος από το 

Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, κατά την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με τις 

τοπικές συνθήκες. 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 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 παραπέμπεται 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 διαγράφεται 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. 

3. Από την εισφορά απαλλάσσονται οι νεοεγγραφέντες για το πρώτο έτος μετά την εγγραφή, τα μέλη που 

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν τη θητεία τους, ή είναι 

αποδεδειγμένως άνεργοι. Για το χρονικό αυτό διάστημα πρώτου έτους των νεοεγγραφέντων, θητείας ή 

ανεργίας δεν παρακρατείται και δεν καταβάλλεται από τους Ιατρικούς Συλλόγους η εισφορά τους προς τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.» (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 315). 

 

Η συνδρομή καταβάλλεται μια φορά ετησίως όσους Ιατρικούς Συλλόγους κι αν αλλάξετε μέσα στο 

έτος. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να σας ζητηθεί να πληρώσετε κόστος εγγραφής (ή επανεγγραφής) στον 

επόμενο Σύλλογο, το ποσό της οποίας ορίζεται από κάθε Σύλλογο και δεν είναι ενιαίο. «Οι Ιατρικοί 

Σύλλογοι μπορούν να εισπράττουν «δικαίωμα εγγραφής» από τα νεοεγγραφόμενα στα μητρώα τους μέλη. Το 

ποσό για το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου» (Ν. 

4512/17-1-2018 Άρθρο 315 παρ.7). 

 

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής στον Ι.Σ.Η. για το 2018 ανέρχεται στο ποσό των 56,22€  

 

Οι Τρόποι πληρωμής έχουν ως εξής:  

1. Στα γραφεία του συλλόγου (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 14:00) με μετρητά ή με κάρτα (Τερματικό 
αποδοχής καρτών -POS).  

2. Μέσω ταχυδρομικής επιταγής στην διεύθυνση του συλλόγου (Κριτοβουλίδου 19, 71201 Ηράκλειο 
Κρήτης).  

3. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου (www.ish.gr) με πιστωτική κάρτα. (μόνο για το τρέχον 

έτος).  



4. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα EUROBANK στα εξής στοιχεία: Αριθμ. λογαριασμού: 
0026-0276-23-0101620973, IBAN: GR 3202602760000230101620973 SWIFT NUMBER: EFGBGRAA 

στέλνοντας μας με φαξ: 2810-330194 ή email: info@ish.gr το αποδεικτικό κατάθεσης ή ενημερώνοντας την 
γραμματεία του ΙΣΗ τηλεφωνικά.  

5. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα εξής στοιχεία: Αριθμ. λογαριασμού: 

6156141541848, IBAN: GR 0901711560006156141541848 SWIFT-BIC PIRBGRAA στέλνοντας μας με 
φαξ: 2810-330194 ή email: info@ish.gr το αποδεικτικό κατάθεσης ή ενημερώνοντας την γραμματεία του 

ΙΣΗ τηλεφωνικά.  

6. Μέσω της υπηρεσίας easypay.gr στην τράπεζα Πειραιώς, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω links: 

https://www.easypay.gr/MedicalHeraklion.pay (ελληνικά) 
https://www.easypay.gr/MedicalHeraklion.pay?lang=2 (αγγλικά) 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ: 

 «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, 

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.» (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 296). 

 

Στο site  του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου www.ish.gr , το οποίο ενημερώνεται καθημερινά, βρίσκονται 

χρήσιμες πληροφορίες για θέματα νομοθετικού περιεχομένου, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, θέσεις 

εργασίας, συνέδρια και λοιπές ενημερώσεις.  

 

http://www.ish.gr/

