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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                        Αθήνα :  7/3/2016   
                        Αριθµ. Πρωτ.:30369 

 ΕΝΙΑΙΟ   Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                             
                               Ε.Τ.Α.Α 
                                                                                                            
ΤΟΜΕΑΣ       : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ           
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               
ΤΜΗΜΑ        : ΕΣΟ∆ΩΝ         

 
Θέµα: Ενηµέρωση σχετικά µε την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου λόγω µετάταξης 

σε ανώτερη 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.  

 

Σας ενηµερώνουµε ότι µπορείτε να εξοφλήσετε τις διαφορές ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν 

προκύψει, χρησιµοποιώντας το ειδοποιητήριο πληρωµής το οποίο έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του Τοµέα. Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται µέσω Τραπεζικής συναλλαγής  

(σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3863/2010 όπως ισχύει),  σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

αναγράφονται στο ατοµικό ειδοποιητήριο ασφαλισµένου. Η εξόφληση των διαφορών 

ασφαλίστρου χρονικού διαστήµατος 1/7/2011 µέχρι 31/12/2014 και 1/1/2015-

30/06/2015 που προκύπτουν µετά την µετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, 

θα πρέπει να γίνει µέχρι 31/3/2016 χωρίς επιβαρύνσεις σύµφωνα µε την απόφαση της 

∆Ε/ΕΤΑΑ-ΤΥ αριθ. 10/26.1.2016.  

Επισηµαίνουµε ότι: 

1. Για τους ασφαλισµένους που έχουν υποβάλλει αίτηση ρύθµισης οφειλών µε τις διατάξεις των 

Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014, κι έχουν ενηµερωθεί για τη ρύθµιση δεν θα εκδοθούν 

ειδοποιητήρια µε τις διαφορές ασφαλίστρου  διότι ήδη έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του 

ασφαλιστικού λογαριασµού και καταβάλλονται µε δόσεις της εξυπηρετούµενης ρύθµισης. 

2. Για τους ασφαλισµένους που έχουν υποβάλει αίτηση για ρύθµιση οφειλών από 1/8/2015 

µέχρι σήµερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν4152/2013  κι έχουν ενηµερωθεί για τη ρύθµιση 

δεν θα εκδοθούν ειδοποιητήρια µε τις διαφορές διότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του 

ασφαλιστικού λογαριασµού και καταβάλλονται µε δόσεις της εξυπηρετούµενης ρύθµισης.   

Επισυνάπτουµε πίνακα µε τα ποσά ασφαλίστρων ανά κλάδο, των 14 ασφαλιστικών κατηγοριών 

καθώς και πίνακα µε τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας των περιφερειακών ΕΤΑΑ-ΤΥ στο τέλος 

της παρούσης ανακοίνωσης. 
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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. 

  

 

Για τις ανωτέρω διαφορές ασφαλίστρου έχει προηγηθεί ενηµέρωση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του Ταµείου, µέσω του υπ’ αριθ. πρωτ.:148006/4.12.2015 ενηµερωτικού σηµειώµατος. Οι εν λόγω 

διαφορές προκύπτουν λόγω αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας 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.  

Συγκεκριµένα, η ενηµέρωση ανέφερε ότι: 

1.  Οι διαφορές από 1/7/2011 έως 30/6/2012  σε όσους υγειονοµικούς Ν.Α. (Ιατροί, 

Οδοντίατροι, Κτηνίατροι) άλλαξαν ασφαλιστική κατηγορία σύµφωνα µε τις 

παραπάνω διατάξεις θα εξοφληθούν µε την έκδοση ειδοποιητηρίου εφάπαξ µέχρι 

31/12/2015  χωρίς αναπροσαρµογές και επιβαρύνσεις εντός του 2015 σύµφωνα 

µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής Τοµέων Υγειονοµικών αριθ._277/19-12-

2014. Έχει προηγηθεί ενηµέρωση για την απόφαση της ∆Ε/ΕΤΑΑ-ΤΥ µε τις 

ανακοινώσεις των προηγούµενων εξαµήνων αλλά θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση 

στο www.tsay.gr για το ποσό και το χρονικό διάστηµα εξόφλησης αυτών.  

2. Όσοι υγειονοµικοί Ν.Α. (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι) έχουν υπαχθεί σε 

ρύθµιση για ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές µέχρι 31/12/2014 δεν θα 

καταβάλουν τις διαφορές (1/7/2011 έως 30/6/2012) εφάπαξ διότι έχουν ληφθεί 

υπόψη κατά την εκκαθάριση του ασφαλιστικού λογαριασµού και καταβάλλονται µε 

δόσεις της εξυπηρετούµενης ρύθµισης 

Επίσης για τις περιπτώσεις των Φαρµακοποιών ενηµερώναµε : 

1. Στα ειδοποιητήρια των φαρµακοποιών (ΝΑ ασφαλισµένους για την εξόφληση εισφορών 

2015), συµπεριλαµβάνονται οι διαφορές ασφαλίστρου από 1/1/2015-30/6/2015 

που δεν έχουν εξοφληθεί.  

2. Οι διαφορές από ασφαλιστικές εισφορές αναδροµικά 1/7/11 – 31/12/14 που 

προκύπτουν από την αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας, θα πρέπει να εξοφληθούν 

µε την έκδοση ειδοποιητηρίων χωρίς αναπροσαρµογές και επιβαρύνσεις µέχρι 

31/12/2015 σύµφωνα µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής Τοµέων Υγειονοµικών 

αριθ. 277/19-12/2014. Έχει προηγηθεί ενηµέρωση για την απόφαση της ∆Ε/ΕΤΑΑ-

ΤΥ µε τις ανακοινώσεις των προηγούµενων εξαµήνων αλλά θα υπάρξει σχετική 

ανακοίνωση στο www.tsay.gr για το ποσό και το χρονικό διάστηµα εξόφλησης αυτών.  
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3. Όσοι φαρµακοποιοί Ν.Α. έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 

ασφαλιστικών εισφορών µέχρι 31/12/2014 δεν θα καταβάλουν τις διαφορές 

(1/7/2011-31/12/2014) εφάπαξ διότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση 

του ασφαλιστικού λογαριασµού και καταβάλλονται µε δόσεις της εξυπηρετούµενης 

ρύθµισης.  

Επειδή δεν ήταν δυνατή η δηµιουργία ειδοποιητηρίων µε το συνολικό ποσό της διαφοράς 

ασφαλίστρου µέχρι 31/12/2015 λόγω και των παρατάσεων εξόφλησης των εξαµήνων, µε την  

απόφαση της ∆.Ε./ΕΤΑΑ – Τ.Υ αριθ. 10/26.1.2016 είχε αποφασισθεί η παράταση της εφάπαξ 

εξόφλησης των διαφορών ασφαλίστρου χρονικού διαστήµατος 1/7/2011 µέχρι 

31/12/2014 και 1/1/2015-30/06/2015 που προκύπτουν µετά την µετάβαση σε 

ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία,  µέχρι 31/3/2016, µε την ενηµέρωση των ασφαλισµένων 

µε τη δηµιουργία ειδοποιητηρίων. 

 

Για τους ΝΑ(Νέους Ασφαλισµένους) υγειονοµικούς οι ασφαλιστικές εισφορές 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 

Εισφορά 

Μον/χου 

ΜΕ3% 

Κάτω Πενταετίας(1η ασφαλιστική) 83,20 € 44,70 € 2,00 € 27,70 € 69,40 € 

1η ασφαλιστική κατηγορία 138,70 € 44,70 € 2,00 € 27,70 € 69,40 € 

Κάτω πενταετίας (2η ασφαλιστική) 102,30 € 55,00 € 2,00 € 34,10 € 85,30 € 

2η ασφαλιστική κατηγορία 170,50 € 55,00 € 2,00 € 34,10 € 85,30 € 

3η ασφαλιστική κατηγορία 202,20 € 65,20 € 2,00 € 40,40 € 101,10 € 

4η ασφαλιστική κατηγορία 233,70 € 75,40 € 2,00 € 46,70 € 116,90 € 

5η ασφαλιστική κατηγορία 263,90 € 85,10 € 2,00 € 52,80 € 132,00 € 

6η ασφαλιστική κατηγορία 287,10 € 92,60 € 2,00 € 57,40 € 143,60 € 

7η ασφαλιστική κατηγορία 309,60 € 99,80 € 2,00 € 61,90 € 154,80 € 

8η ασφαλιστική κατηγορία 332,00 € 107,10 € 2,00 € 66,40 € 166,00 € 

9η ασφαλιστική κατηγορία 354,00 € 114,30 € 2,00 € 70,90 € 177,20 € 

10η ασφαλιστική κατηγορία 376,90 € 121,50 € 2,00 € 75,40 € 188,50 € 

11η ασφαλιστική κατηγορία 399,30 € 128,80 € 2,00 € 79,90 € 199,70 € 
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12η ασφαλιστική κατηγορία 421,70 € 136,00 € 2,00 € 84,40 € 210,90 € 

13η ασφαλιστική κατηγορία 444,20 € 143,20 € 2,00 € 88,80 € 222,10 € 

14η ασφαλιστική κατηγορία 466,60 € 150,50 € 2,00 € 93,30 € 233,30 € 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΑ – ΤΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. FAX e.mail 

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

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΑ -ΤΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. FAX e.mail 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ.Σοφού 1 & ∆ωδεκανήσου – Τ.Κ.: 

54626 

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

ΤΜΗΜΑΤΑ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 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 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. FAX e.mail 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Καζαµπάκα 4 Πλ.∆ικαστηρίων - 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  ∆ον. ∆αλεζίου 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 

ΡΟ∆ΟΥ ∆. 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 ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΑΑ - ΤΥ 


