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Προς: Ιατρικούς Συλλόγους 

 

Αθήνα, 17/03/2021 

 

Θέμα: « Οδηγίες σχετικά με την είσπραξη προστίμων μέσω Δ.Ο.Υ.» 

 

Κάθε ιατρός μέλος του οικείου ιατρικού συλλόγου υποχρεούται σε καταβολή ετήσιας εισφοράς. Η μη 

καταβολή της ετήσιας εισφοράς από τον ιατρό εντός των νομίμων προθεσμιών συνιστά ιδιαίτερο 

πειθαρχικό παράπτωμα με ιδιαίτερες ποινές. Σύμφωνα με το άρθρο 321 του ν.4512/2018, κάθε Ιατρικός 

Σύλλογος να αξιώσει τις μη καταβληθείσες ετήσιες εισφορές με τη μορφή προστίμου και κατά τη 

διαδικασία του ΚΕΔΕ. Η διαδικασία είσπραξης προστίμων έχει ως εξής:  

 

• Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, όπως αυτή καθορίζεται κατ` 

έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 315 

του ν.4512/2018, οι εισφορές καταβάλλονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Ο 

ιατρός που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις εισφορές του υποχρεούται σε καταβολή εισφοράς 

προσαυξημένης νομίμως.  

• Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των εισφορών 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. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι 

στο Ειδικό Μητρώο Μελών του Συλλόγου. 

• Σε περίπτωση μη καταβολής ετήσιας εισφοράς ενός έτους, ο ιατρός παραπέμπεται από το ΔΣ 

και με ευθύνη του ταμία στο πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου ιατρικού συλλόγου, ώστε να 

ληφθεί πειθαρχική απόφαση επιβολής προστίμου στον ιατρό. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο στην 

περίπτωση αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος της ετήσιας εισφοράς.  

• Σε περίπτωση που ο ιατρός δεν καταβάλει τις ετήσιες εισφορές επί τριετία, το ΔΣ του οικείου 

ιατρικού συλλόγου καλεί τον ιατρό σε απολογία. Εφόσον ο ιατρός δεν παρέχει επαρκείς 

εξηγήσεις ή δεν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές, το ΔΣ κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής 

του μπορεί να αποφασίσει να διαγράψει τον ιατρό από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 

• Κάθε Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξωδικαστικές και 

δικαστικές, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε νόμιμες 

προσαυξήσεις. 

• Η απόφαση επιβολής προστίμου λόγω μη καταβολής της ετήσιας εισφοράς λαμβάνεται κατόπιν 

παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου. 

• Η εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης κατά του ιατρού εκτελείται με βάση τις διατάξεις του 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με επιμέλεια του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, 

όπου εδρεύει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η είσπραξη των προστίμων αποδίδεται στον οικείο 

Ιατρικό Σύλλογο. 

• Αρμόδιο όργανο για την βεβαίωση και την είσπραξη του προστίμου που βεβαιώνεται με 

πειθαρχική απόφαση Ιατρικού Συλλόγου στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής είναι η φορολογική 

διοίκηση και κατ’ επέκταση η οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Η οικεία ΔΟΥ 

εισπράττει για λογαριασμό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και στη συνέχεια του αποδίδει το 

εισπραχθέν χρηματικό ποσό. 
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• Για την είσπραξη των προστίμων μέσω των Δ.Ο.Υ., ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει πρώτα να 

συντάξει τίτλους είσπραξης στους οποίους θα πρέπει να περιέχονται: α) το είδος του εσόδου, 

β) το οφειλόμενο ποσό, αναλυμένο σε κωδικούς αριθμούς εσόδου ή εκτός προϋπολογισμού 

λογαριασμούς, σε ακέραιες μονάδες. Οι τίτλοι πρέπει να συντάσσονται για κάθε οικονομικό έτος 

και ποσό  και να αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ.  

• Οι Ιατρικοί Σύλλογοι που αποστέλλουν για είσπραξη τις εισφορές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., 

οφείλουν να έχουν πρόβλεψη για τη δαπάνη των εξόδων για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, 

τα οποία θα λαμβάνονται από τις ΔΟΥ χωρίς προηγούμενη έγκριση. 

• Η βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται με την καταχώριση των στοιχείων του τίτλου 

είσπραξης στις αντίστοιχες ενδείξεις των στηλών του διπλότυπου βιβλίου παραλαβής και 

βεβαίωσης εισπρακτέων εσόδων, από το οποίο παίρνει τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία, 

η οποία είναι και της βεβαίωσης 

• Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος, δηλαδή: 

1. Έγγραφα, στα οποία προσδιορίζεται ο ιατρός-οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία 

της οφειλής. 

2.  Τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή. 

• Κατόπιν τούτου, η Δ.Ο.Υ. εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά 

στον ιατρό- οφειλέτη είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013. 

Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εφόσον 

υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που 

έχουν ήδη υπολογισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης 

του χρέους ως δημοσίου εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο 

τρόπος καταβολής αυτού, η μνεία ότι από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας 

καταβολής του χρέους και μέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και το 

πρόστιμο.  

• Η κοινοποιουμένη ατομική ειδοποίηση δεν εξομοιούται με την επιταγή προς πληρωμή. 

• Η παράλειψης αποστολής της ατομικής ειδοποίησης δεν ασκεί επίδραση επί του κύρους των 

κατά του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων. 

•  Στην περίπτωση μη καταβολής προστίμου, προβλέπεται τριετής παραγραφή Δηλαδή, ο οικείος 

Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να επιβάλλει το ως άνω πρόστιμο με πειθαρχική απόφαση εντός 

τριετίας από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας πληρωμής της ετήσιας εισφοράς του εκάστοτε 

έτους. Σε περίπτωση που ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος λάβει απόφαση περί επιβολής προστίμου 

εντός της νόμιμης προθεσμίας τότε εκκινεί νέα προθεσμία για την εκτέλεση της πειθαρχικής 

απόφασης. Η τριετής προθεσμία αυτή αφορά τη μη καταβολή των οφειλών προς τους 

Ιατρικούς Συλλόγους ως πειθαρχικό παράπτωμα. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 321 του ν.4512/2018 τα πρόστιμα μπορούν να εισπραχθούν κατά τις 

διατάξεις του ΚΕΔΕ από την αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερη 

διάταξη για την παραγραφή είσπραξης των οφειλών των ιατρών προς τους Ιατρικού 

Συλλόγους, μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,  η παραγραφή της αξίωσης είσπραξης των οφειλών 

υπόκειται σε πενταετή παραγραφή από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου 

βεβαιώθηκε το πρόστιμο από τη Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 1 του ΝΔ 

361/1969 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού).  

 

  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ.  
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Ευάγγελος Κατσίκης 

 

 


