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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                        Αθήνα :  9/6/2016   
                        Αριθμ. Πρωτ.:77167 
 ΕΝΙΑΙΟ   Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                             
                               Ε.Τ.Α.Α 
                                                                                                            
ΤΟΜΕΑΣ       : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               
ΤΜΗΜΑ        :ΕΣΟΔΩΝ         

 
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Α εξαμήνου 2016 των 
ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού  

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 39 του Ν4387/2016: 

 «Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές 
κατηγορίες ή αποδοχές, βάση των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για 
τους οποίους βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τομείς του κλάδου κύριας 
ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών … Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης 
Υγειονομικών …), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 
31/12/2016, εξαιρούμενης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική Προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ 
καθώς και του κλάδου μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από 
1/1/2016». 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές A’ εξαμήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα 
υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 30/6/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του 
Ν.2676/99, όπως ισχύει. 

Οι εισφορές κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής, 
παρέχονται από το ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου (ελευθέρως ασκούντων) το 
οποίο είναι διαθέσιμο  από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα μας, στην ιστοσελίδα 
www.tsay.gr. 

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΥ, εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Τομέων 
υγειονομικών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.tsay.gr και εκτυπώνουν το 
ατομικό τους ειδοποιητήριο, μέσω της διαδρομής «Ηλεκτρονικός Φάκελος 
Ασφαλισμένου». Μέσω της ίδιας διαδρομής δίνεται η επιλογή ενημέρωσης του 
ηλεκτρονικού φακέλου του ασφαλισμένου για τυχόν ελλείψεις, μεταβολές κλπ.  

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι ήδη εκδοθέντες κωδικοί πρόσβασης 
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Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρονται στα ατομικά ειδοποιητήρια  έχει 
προκύψει από τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των ασφαλισμένων,  η επικαιροποίηση 
των οποίων έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνουν οι 
ασφαλισμένοι και του έλεγχου των ΤΥ. Στις  περιπτώσεις όμως, που τα στοιχεία  αυτά  είναι 
ελλειπή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να μην είναι ορθός λόγω μη 
επικαιροποίησης των φακέλων των ασφαλισμένων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα 
να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην διαδρομή 
«Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στο 
τμήμα Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ-ΤΥ ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΥ, 
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και κατόπιν να εκδοθεί νέο ατομικό ειδοποιητήριο. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προηγουμένων 
εξαμήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα Εσόδων των Τομέων Υγειονομικών (κεντρική ή 
περιφερειακές υπηρεσίες) ή να επικοινωνήσετε μέσω τηλεομοιότυπου (fax), προκειμένου να 
υπολογιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης του ΕΤΑΑ-ΤΥ.  

(Τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας των περιφερειακών ΕΤΑΑ-ΤΥ αναγράφονται στο τέλος της παρούσης 
ανακοίνωσης). 

Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται μέσω Τραπεζικής συναλλαγής  (Ν3863/2010 όπως ισχύει),  
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου.  

Προσοχή: 

  1. Το ειδοποιητήριο είναι ατομικό. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν  τις εισφορές και μόνον 
αυτές, που αναφέρονται σε αυτό. Κάθε ειδοποιητήριο αναφέρει συγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, το ειδοποιητήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
άλλον ασφαλισμένο για την καταβολή των δικών του εισφορών. 

  2. Οι καταβολές σας καταγράφονται στα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας φακέλου κι ως 
εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών για 
την αναγραφή των πληρωμών σας στο ασφαλιστικό σας βιβλιάριο. 
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές του Α’ εξαμήνου 2016 
είναι οι ίδιες με εκείνες του προηγούμενου εξαμήνου σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:  

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 
31.12.1992)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Κλάδοι  Ανάλυση 

Πρόσθετη 
μηνιαία εισφορά 

(άρθρο 44 ν.3986/11 
κ άρθρο 20 
ν.4019/11) 

Σύνολο ανά 
μήνα 

Συνολικό ποσό 
εξαμήνου ανά 

κλάδο 

Σύνταξης  188,30 € 13,87 € 202,17 € 1.213,02 € 
Περίθαλψης 44,70 € 4,51 € 49,21 € 295,26 € 

Στέγης Υγειονομικών 2,00 € - 2,00 € 12,00 € 
Πρόνοιας 2,93 € 2,77 € 5,70 € 34,20 € 

Εισφορά υπέρ ειδικού 
λογαριασμού ανεργίας 

των αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτως 

απασχολουμένων 

  10,00 € 10,00 € 60,00€ 

  Σύνολο :  31,15 € 269,08 € 1.614,48 € 
     

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 
31.12.1992)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Κλάδοι  Ανάλυση 

Πρόσθετη 
μηνιαία εισφορά 

(άρθρο 44 ν.3986/11 
κ άρθρο 20 
ν.4019/11) 

Σύνολο ανά 
μήνα 

Συνολικό ποσό 
εξαμήνου ανά 

κλάδο 

Σύνταξης  113,00 € 13,87 € 126,87 € 761,22 € 
Περίθαλψης 44,70 € 4,51 € 49,21 € 295,26 € 

Στέγης Υγειονομικών 2,00 € - 2,00 € 12,00 € 
Πρόνοιας 2,93 € 2,77 € 5,70 € 34,20 € 

Εισφορά υπέρ ειδικού 
λογαριασμού ανεργίας 

των αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτως 

απασχολουμένων 

  10,00 € 10,00 € 60,00€ 

  Σύνολο :  31,15 € 193,78 € 1.162,68 € 
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:  

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 όπως 
ισχύουν, έχουν επιβληθεί οι εξής εισφορές : 

1.Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε  από 1.1.2011, μηνιαία 
εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του  Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και 
Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς 
ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και 
συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές. 

2. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 
του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί, ασφαλισμένοι μέχρι 
31.12.1992(Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν  από 1.7.2011:  Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά  η οποία 
ανέρχεται σε:  13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης, 4,51 € για τον Κλάδο Υγείας, 2,77 € για τον Κλάδο 
Πρόνοιας. 

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα δεν 
θα καταβάλλουν την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70+4,51=49,21€ μηνιαίως ή 
295,26€/εξάμηνο).  

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων δεν θα 
καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή 
(94,10+6,93)x6=606,18€, όπως ίσχυε, διότι από 1/1/2016 καταργείται ο κλάδος 
μονοσυνταξιούχου. {Για τις  λοιπές υποχρεωτικές  ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης 
,Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι 
εργοδότες.}  

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Π.Α.: Από 1/7/2015 η εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας 
των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ καθώς και η  διαφορά της 
πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς  για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. (Συνολικά: 
186,90€) θα παρακρατούνται από τις συνταγές και θα αποδίδονται στο Ταμείο από τον 
ΕΟΠΥΥ.  

Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι: 

1. Όσοι φαρμακοποιοί είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων  δεν 
θα καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή 
(94,10+6,93)x6=606,18€, όπως ίσχυε, διότι από 1/1/2016 καταργείται ο κλάδος 
μονοσυνταξιούχου.  

2. Για τους μήνες όπου ενώ συνεχίζεται ο ασφαλιστικός δεσμός και δεν εκτελέστηκαν συνταγές 
(απεργίας, πρόσκαιρου κλεισίματος, κλπ), δεν έχει γίνει κράτηση από τον ΕΟΠΠΥ. Στις  
περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί,  θα πρέπει να απευθυνθούν στο 
αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ΕΤΑΑ-ΤΥ στην Κεντρική Υπηρεσία ή στα κατά τόπους Περιφερειακά 
γραφεία ΕΤΑΑ-ΤΥ ώστε να ενημερωθούν για το ποσό οφειλής και να τους εκδοθεί 
ειδοποιητήριο προκειμένου να καταβάλουν την εισφορά. 

3. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές δεν χρειάζεται 
επιπλέον ενημέρωση. 
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ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1η  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κλάδοι  Ανάλυση Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο 

Σύνταξης  138,70 € 832,20 € 

Περίθαλψης 44,70 € 268,20 € 

Στέγης Υγειονομικών 2,00 € 12,00 € 

Πρόνοιας 27,70 € 166,20 € 

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού 
ανεργίας των αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως απασχολουμένων 
 10,00€ 60,00€ 

 Σύνολο :  1.338,60 € 

   

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κλάδοι  Ανάλυση Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο 

Σύνταξης  83,20 € 499,20 € 

Περίθαλψης 44,70 € 268,20 € 

Στέγης Υγειονομικών 2,00 € 12,00 € 

Πρόνοιας 27,70 € 166,20 € 

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού 
ανεργίας των αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως απασχολουμένων 
10,00€  60,00€ 

 Σύνολο :  1,005,60 € 
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ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:  

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των Ν.Α (δηλ. όσων έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά) και έχουν συμπληρώσει από 
1/7/2011 3έτη ασφάλισης μετατάσσονται στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011. Προϋπόθεση είναι 
μέχρι 30/6/2011 να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης προερχόμενα από άσκηση αμιγώς ελεύθερου 
επαγγέλματος ή από ασφάλιση (δυνάμει των Ν.3232/04, αρ.18, του Ν.3996 αρ. 58, των αποφάσεων 601/08 
και 501/05, αυτασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , κενό διάστημα ασφάλισης  λιγότερο 
των 2 μηνών) που συνεπάγεται καταβολή εισφορών ελεύθερου επαγγελματία. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 όπως ισχύουν,  έχει επιβληθεί  από 
1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του  Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και 
Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα 
απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και 
συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές. 

Επομένως, οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, με το ειδοποιητήριο που θα εκτυπώσουν από την 
ιστοσελίδα, θα καταβάλουν τις εισφορές Α’ εξαμήνου 2016 με το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας 
όπως είχαν ενταχθεί μέχρι 31/12/2015. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι διαφορές από 1/7/2011 έως 30/6/2012 σε όσους υγειονομικούς άλλαξαν 
ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι διαφορές θα 
εισπράττονται με δόσεις σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 88/19.4.2016 της 
Διοικούσας Επιτροπής Τομέων Υγειονομικών. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο 
www.tsay.gr με το αριθ. πρωτ.59105/10.5.2016 της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κλάδοι  Ανάλυση Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο 

Σύνταξης  170,50€ 1.023,00€ 

Περίθαλψης 55,00€ 330,00€ 

Στέγης Υγειονομικών 2,00€ 12,00€ 

Πρόνοιας 34,10€ 204,60€ 

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού 
ανεργίας των αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως απασχολουμένων 
10,00€  60,00€ 

 Σύνολο :  1.629,60 € 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 2η  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κλάδοι  Ανάλυση Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο 

Σύνταξης  102,30€ 613,80€ 

Περίθαλψης 55,00€ 330,00€ 

Στέγης Υγειονομικών 2,00 € 12,00 € 

Πρόνοιας 34,10€ 204,60€ 

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού 
ανεργίας των αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως απασχολουμένων 
10,00€  60,00€ 

 Σύνολο :  1.220,40€ 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 3η  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κλάδοι  Ανάλυση Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο 

Σύνταξης  202,20€ 1.213,20€ 

Περίθαλψης 65,20€ 391,20€ 

Στέγης Υγειονομικών 2,00€ 12,00€ 

Πρόνοιας 40,40€ 242,40€ 

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού 
ανεργίας των αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως απασχολουμένων 
10,00€  60,00€ 

 Σύνολο :  1.918,80€ 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όσοι υγειονομικοί (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί) Νέοι Ασφαλισμένοι ελεύθεροι 
επαγγελματίες έχουν ήδη επιλέξει (Ν.2084/1992) ανώτερη της 1ης, της 2ης ή της 3ης ασφαλιστικής 
κατηγορίας θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν την αντίστοιχη εισφορά της κατηγορίας που έχουν 
επιλέξει. Δεν επηρεάζονται από την ανωτέρω μετάταξη, εφόσον με την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής 
κατηγορίας υπερκαλύπτουν τις υποχρεωτικές (από 1/7/2011) εισφορές τριετιών.   
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Οι έμμισθοι υγειονομικοί που είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων δεν θα 
καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή 
(94,10+6,93)x6=606,18€, όπως ίσχυε, διότι από 1/1/2016 καταργείται ο κλάδος 
μονοσυνταξιούχου. {Για τις  λοιπές υποχρεωτικές  ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης,  
Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι 
εργοδότες.}  

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Ν.Α.: Από 1/7/2015  θα παρακρατούνται από τις συνταγές και θα 
αποδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ η  εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς 
και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ καθώς και οι εισφορές ανάλογα με την 
ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχετε μεταταγεί σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις.   

 

Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι: 

1. Οι φαρμακοποιοί είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων  δεν θα 
καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή 
(94,10+6,93)x6=606,18€, όπως ίσχυε, διότι από 1/1/2016 καταργείται ο κλάδος 
μονοσυνταξιούχου.  

2. Οι διαφορές από ασφαλιστικές εισφορές αναδρομικά 1/7/11 – 31/12/14 θα 
εισπράττονται με δόσεις σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 88/19.4.2016 της 
Διοικούσας Επιτροπής Τομέων Υγειονομικών. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο 
www.tsay.gr με το αριθ. πρωτ.59105/10.5.2016 της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.   

 

3. Για τους μήνες όπου δεν εκτελέστηκαν συνταγές ενώ συνεχίζονταν ο ασφαλιστικός δεσμός 
(μήνες απεργίας, πρόσκαιρου κλεισίματος κλπ), δεν έχει γίνει κράτηση από τον ΕΟΠΠΥ. 
Στις  περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ΕΤΑΑ-ΤΥ 
στην Κεντρική Υπηρεσία ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία ΕΤΑΑ-ΤΥ ώστε να 
ενημερωθούν για το ποσό οφειλής και να τους εκδοθεί ειδοποιητήριο προκειμένου να 
καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. 

4. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές δεν χρειάζεται 
επιπλέον ενημέρωση. 
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Για τους ΝΑ υγειονομικούς οι ασφαλιστικές εισφορές Α’ εξαμήνου 2016 διαμορφώνονται μηνιαίως 
ως κατωτέρω :  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993. 

  
Κλάδος 

Σύνταξης 
ΜΕ 

Κλάδος 
Περίθαλψης 

ΝΠ 

Στέγη 
Υγ/κών 

ΣΥ 

Κλάδος 
Πρόνοιας 

ΚΠ 
 

Κάτω Πενταετίας(1η ασφαλιστική) 83,20 € 44,70 € 2,00 € 27,70 €  

1η ασφαλιστική κατηγορία 138,70 € 44,70 € 2,00 € 27,70 €  

Κάτω πενταετίας (2η ασφαλιστική) 102,30 € 55,00 € 2,00 € 34,10 €  

2η ασφαλιστική κατηγορία 170,50 € 55,00 € 2,00 € 34,10 €  

3η ασφαλιστική κατηγορία 202,20 € 65,20 € 2,00 € 40,40 €  

4η ασφαλιστική κατηγορία 233,70 € 75,40 € 2,00 € 46,70 €  

5η ασφαλιστική κατηγορία 263,90 € 85,10 € 2,00 € 52,80 €  

6η ασφαλιστική κατηγορία 287,10 € 92,60 € 2,00 € 57,40 €  

7η ασφαλιστική κατηγορία 309,60 € 99,80 € 2,00 € 61,90 €  

8η ασφαλιστική κατηγορία 332,00 € 107,10 € 2,00 € 66,40 €  

9η ασφαλιστική κατηγορία 354,00 € 114,30 € 2,00 € 70,90 €  

10η ασφαλιστική κατηγορία 376,90 € 121,50 € 2,00 € 75,40 €  

11η ασφαλιστική κατηγορία 399,30 € 128,80 € 2,00 € 79,90 €  

12η ασφαλιστική κατηγορία 421,70 € 136,00 € 2,00 € 84,40 €  

13η ασφαλιστική κατηγορία 444,20 € 143,20 € 2,00 € 88,80 €  

14η ασφαλιστική κατηγορία 466,60 € 150,50 € 2,00 € 93,30 €  
 

Εκτός των  μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών οι ως άνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να 
καταβάλλουν επίσης από 1.1.2011 την εισφορά υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας  
ήτοι 60,00 € . 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΑ – ΤΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. FAX e.mail 

ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 27 – Τ.Κ.: 10439 210.8229328,8819188 210.8832180 eisfores@tsay.gr 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΑ -ΤΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. FAX e.mail 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ.Σοφού 1 & Δωδεκανήσου – Τ.Κ.: 
54626 

2310.513458,513452 2310.518101 thessaloniki.tsay@4360.syzefxis.gov.gr 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. FAX  

ΠΑΤΡΑΣ Πλ.Γεωργίου Α΄ 20 - Τ.Κ. 262 21 2610.270511 2610.270211 axaia.tsay@4876.syzefxis.gov.gr 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλ. Ρήγα Φεραίου 13 – Τ.Κ.: 712 01 2810.330341 2810.330351 irakleio.tsay@4162.syzefxis.gov.gr 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Βενιζέλου 8 –10  - Τ.Κ.: 68100 25510.80262 25510.36026 evros.tsay@4276.syzefxis.gov.gr 

ΛΑΡΙΣΑΣ Kουμουνδούρου 24 - Τ.Κ.: 41222  2410.250448 2410.252139 larisa.tsay@4493.syzefxis.gov.gr 

ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Ποσειδώνος 26  - Τ.Κ.: 18531 210.4125 805 210.4125626 peiraias.tsay@4124.syzefxis.gov.gr 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναπολέων Ζέρβα  4-6 - Τ.Κ.: 45332 26510.27868,31748 26510.29569 ioannina.tsay@5024.syzefxis.gov.gr 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. FAX e.mail 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καζαμπάκα 4 Πλ.Δικαστηρίων - Τ.Κ.: 
43100  

24410.47094 24410.47095 karditsa.tsay@4397.syzefxis.gov.gr 

ΚΟΖΑΝΗΣ Βενιζέλου 1 – - Τ.Κ.: 50100  24610.34712 24610.38191 kozani.tsay@4450.syzefxis.gov.gr 

ΒΟΛΟΥ  Δον. Δαλεζίου 1 - - Τ.Κ.: 38221  24210.29540 24210.29544 magnisia.tsay@4547.syzefxis.gov.gr 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ελ.Βενιζέλου 23 –- Τ.Κ.: 811 00  22510.29348 22510.29358 mytilini.tsay@4515.syzefxis.gov.gr 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ Πλ.Κολοκοτρώνη 6-8 -3ος όροφος – 
Τ.Κ.:  221 00  

2710.234715 2710.227706 arkadia.tsay@4824.syzefxis.gov.gr 

ΡΟΔΟΥ Δ. Θεοδωράκη 18  - Τ.Κ.: 851 00 -  22410.23466 22410.23478 rodos.tsay@4919.syzefxis.gov.gr 

ΛΑΜΙΑΣ Πλ. Λαού & Όθωνος 1 - Τ.Κ.: 35100 
-  

22310.47462 22310.47462 lamia.tsay@4706.syzefxis.gov.gr 

ΣΕΡΡΩΝ Τσαλοπούλου 12 - - Τ.Κ.:621 22 -  23210.22202 23210.22910 serres.tsay@4640.syzefxis.gov.gr 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ιατροπούλου 12Α - Τ.Κ.: 24100 27210.94866 27210.87404 messinia.tsay@5189.syzefxis.gov.gr 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΑ - ΤΥ 


