
 

   

 

 

Προς 

Μέλη ΙΣΠ 

 

Θέμα: «Λειτουργία γραφείων ΙΣΠ για παροχή υπηρεσιών προς το κοινό από 4/5/2020» 

 

Αγ. Συνάδελφοι, 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ανακοινώνει ότι μετά από 

σχετική απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΕΔΩ) και στα πλαίσια των 

αναθεωρημένων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (ΕΔΩ), οι 

υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (Βότση 42) λειτουργούν κατόπιν προσυνεννόησης 

(ραντεβού), ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. 

Οι επισκέπτες συνιστάται να χρησιμοποιούν μάσκα και να τηρούνται σχολαστικά και 

αυστηρά όλοι οι υπόλοιποι κανόνες κοινωνικής απόστασης και υγιεινής. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών παροτρύνει τα μέλη του να χρησιμοποιούν τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ενημερώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για εξ 

αποστάσεως εξυπηρέτησή τους σε κάθε περίπτωση, όπως: 

1. Εκμεταλλευόμενοι τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Συλλόγου στο 

https://extranet.ispatras.gr Ενδεικτικά υπάρχει η δυνατότητα για: 

a. ενημέρωση των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι του ΙΣΠ και εξόφλησή τους on 

line με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας 

b. υποβολή της ετήσιας δήλωσης [άρθρο 296 του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τΑ΄)] 

c. Έκδοση ψηφιακής ταυτότητας μέλους (νέο) 

d. ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών ευρείας ζήτησης (περιπτώσεις)  

2. Επικοινωνία των μελών με το Σύλλογο δια: 

a. τηλεφώνου στα: 2610277553 ή 2610278866 (για οδηγίες/ενημερώσεις κλπ) 

b. ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@ispatras.gr 

c. ηλεκτρονικού μηνύματος στη σελίδα του ΙΣΠ στο facebook 

3. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του ΙΣΠ (www.ispatras.gr) για ενημέρωση, έντυπα, 

δικαιολογητικά κλπ 

 

 

 

Αριθ. Πρωτ.:  2989 

 

Πάτρα: 6-5-2020 

https://bit.ly/2zjonE3
https://bit.ly/2SDzsqk
https://extranet.ispatras.gr/
https://www.ispatras.gr/wp-content/uploads/2020/05/Πιστοποιητικά-που-εκδίδονται-μέσω-της-ηλεκτρονικής-πλατφόρμας-του-ΙΣΠ-.pdf
mailto:info@ispatras.gr
https://www.facebook.com/ispatron/
http://www.ispatras.gr/


 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (μη μελών) 

Για όσο διάστημα διαρκεί το περιοριστικό μέτρο και οι λοιποί πολίτες θα γίνονται δεκτοί 

προς εξυπηρέτηση στα γραφεία του ΙΣΠ κατόπιν ραντεβού, για διεκπεραίωση υποθέσεών 

τους, όπως ενδεικτικά η λήψη βεβαίωσης γνησίου υπογραφής σε ιατρικές γνωματεύσεις. 

Καλούμε τα μέλη μας όπως συνιστούν στους ασθενείς τους την ανωτέρω διαδικασία. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις που συντάσσονται μέσω της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης δεν χρειάζονται βεβαίωση γνησίου υπογραφής (πληροφορίες) .  

 

Πρέπει όλοι να επιδείξουμε ατομική και κοινωνική ευθύνη. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

https://www.ispatras.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81

