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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

Ε.Τ.Α.Α. 
 Αθήνα, 11/12/2015 

ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Υ.)   
Τηλέφωνο  : 210 8816911-17  

 
ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σχετικά µε την απόφαση αριθ.: 242/21/24-11-2015 της ∆.Ε./ΕΤΑΑ-ΤΥ 

 
Σας ενηµερώνουµε, ότι η ∆ιοικούσα Επιτροπή – ΕΤΑΑ-ΤΥ µε την απόφαση αριθ.:242/21/24-11-

2015, αποφάσισε: 
«Για λόγους εύρυθµης λειτουργίας του Τοµέα σε σχέση µε τη ρύθµιση των  Ν.4305/14 και Ν. 
4321/2015: 
Α) Σε οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση των Ν.4305/14 και Ν. 4321/2015, και για λόγους 
ανωτέρας βίας π.χ υγείας που να προκύπτουν από ειδική ιατρική βεβαίωση ή για λόγους που έχουν 
σχέση µε την τραπεζική αργία, τα capital controls ή άλλες δυσλειτουργίες των συναλλαγών αυτών, η 
Υπηρεσία να συνεχίζει τη ρύθµιση µε την προϋπόθεση εξόφλησης από τον ασφαλισµένο των µη 
εξυπηρετηθεισών δόσεων και της αντίστοιχης τρέχουσας εισφοράς. 
Β) Σε οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί ακόµη στη ρύθµιση λόγω µη απάντησης στην εµπρόθεσµη 
αίτηση τους, από το Ταµείο, να ενηµερωθούν να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές µαζί µε την 
εξόφληση της 1ης δόσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους αντίστοιχους νόµους.  
Σε περίπτωση εκ νέου απώλειας της ρύθµισης επέρχονται οι συνέπειες του νόµου. 

Σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, των ευρισκοµένων σε ρύθµιση, δεν µπορεί να 

χορηγείται πέραν του ενός µηνός γιατί ακολουθεί την ασφαλιστική ικανότητα του άµεσα ασφαλισµένου». 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω: 
• Οι οφειλέτες - ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πρέπει να εξοφλήσουν άµεσα τις 

ληξιπρόθεσµες (µη εντασσόµενες στη ρύθµιση) εισφορές Α΄ εξαµήνου 2015 στις Τράπεζες 
µε την προσκόµιση ειδοποιητηρίου µε µοναδικό κωδικό πληρωµής, το οποίο µπορούν να 
λάβουν από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταµείου ΕΤΑΑ-ΤΥ ή τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
αυτού. 
Το ειδοποιητήριο για τις τρέχουσες εισφορές του Β εξαµήνου 2015 έχει αναρτηθεί στο 
www.tsay.gr στον προσωπικό λογαριασµό των ασφαλισµένων. 

• Οι οφειλέτες - εργοδότες θα πρέπει να εξοφλήσουν άµεσα τις ληξιπρόθεσµες (µη 
εντασσόµενες στη ρύθµιση)  εισφορές από 1/3/2015  µε την διαδικασία υποβολής ΚΕΣ στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα και τη δηµιουργία µοναδικού διατραπεζικού κωδικού πληρωµής, 
όπως ορίζεται στις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Ταµείου και να υποβάλουν 
σχετικό αίτηµα. 

• Εφόσον έχουν ήδη εξοφληθεί οι εισφορές (Α εξαµήνου 2015 για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες και από 1/3/2015 για τους εργοδότες), όπως ορίζεται ανωτέρω έστω και 
εκπρόθεσµα, οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν στο λογαριασµό της Τράπεζας, που έχει γίνει 
ανάθεση για την Πάγια εντολή, το συνολικό ποσό των εκπρόθεσµων δόσεων για να 
εισπραχθεί µε τη δόση του ∆εκεµβρίου στις 21/12 ή στις 31/12 ανάλογα µε τις διατάξεις 
της ρύθµισης που έχουν υπαχθεί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όσων δεν έχει απαντηθεί ακόµα η αίτησή τους για ρύθµιση, θα πρέπει να πληρώνουν τις τρέχουσες 
εισφορές (από 1/3/2015 οι εργοδότες και από 1/1/2015 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες) ώστε όταν υπαχθούν 
στη ρύθµιση (από το ΕΤΑΑ/ΤΥ) να αρχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις που θα καθοριστούν. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση να έχουν  στο λογαριασµό 
της Τράπεζας, που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάθεσης για την Πάγια εντολή, το συνολικό ποσό 
των εκπρόθεσµων δόσεων για να εισπραχθεί µε τη δόση του ∆εκεµβρίου στις 21/12 ή στις 31/12 
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(ανάλογα µε τις διατάξεις της ρύθµισης που έχουν  υπαχθεί). Σε περίπτωση που έχει οριστεί ανώτατο 
ποσό ανάληψης δόσης, θα πρέπει να διευθετηθεί έγκαιρα µε την Τράπεζα. 
  

Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4336/2015 και της εγκυκλίου αριθ. 
Β/7/οικ.39759/1983/27-10-2015 της Γ.Γ.Κ.Α. υπάρχει αλλαγή επιτοκίου µε το οποίο επιβαρύνεται το 
ποσό της κύριας οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση όπως αναφέρεται στην από 13/11/2015 
ανακοίνωση ιστοσελίδα του Ταµείο www.tsay.gr.   

Το νέο επιτόκιο ανέρχεται στο ποσοστό του 5,05% αλλά επειδή δεν είναι δυνατή η προσωπική 
ενηµέρωση των οφειλετών για τις αλλαγές του ποσού των δόσεων, σας υπενθυµίζουµε ότι γι’ αυτό το 
λόγο θα πρέπει να µεριµνήσετε για την κατάθεση ανάλογου ποσού στο Τραπεζικό Λογαριασµό και για τον 
έλεγχο τυχόν ανώτατου ορίου ανάληψης µέσω πάγιας εντολής. Να υπολογιστεί ότι το επιτόκιο, για όσες 
οφειλές έχουν ρυθµιστεί µε τις διατάξεις του Ν.4152/2013, θα είναι µειωµένο, ενώ όσες έχουν ρυθµιστεί 
µε τις διατάξεις του Ν.4305/14 και του Ν.4321/2015, θα είναι αυξηµένο κατά 1,50% και 2% αντίστοιχα  
(ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στις 13/12/2015 ). 

          
                                                                                                 

ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 


