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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31/01/2012 

Σας ενηµερώνουµε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαµήνου 2011 

παρατείνεται µέχρι 31.1.2012.  

 

Με αφορµή ερωτήµατα και προβλήµατα, που έχουν προκύψει από την πρώτη προσπάθεια 

εφαρµογής της ελεγχόµενης είσπραξης των εισφορών των υγειονοµικών –ελευθέρων 

επαγγελµατιών –παραθέτουµε κατωτέρω απαντήσεις και οδηγίες ,ώστε να αποφεύγετε την 

άσκοπη προσέλευση σας στις υπηρεσίες του Ταµείου και την περαιτέρω ταλαιπωρία. Όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει η προσπάθεια αυτή αποτελεί σηµαντικό τµήµα της µηχανοργάνωσης 

του Ταµείου, η οποία αποτελεί και τη µοναδική διέξοδο στην επίλυση των χρόνιων 

προβληµάτων του, των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας των ασφαλισµένων. 

Ευελπιστούµε ότι µε την πλήρη εφαρµογή του µέτρου θα έχουµε επικαιροποιήσει σε µεγάλο 

βαθµό τον Ηλεκτρονικό Φάκελο των ασφαλισµένων του Ταµείου.  

 

1. Πως καταβάλλονται οι εισφορές;  

 

Η καταβολή των εισφορών µπορεί να γίνει είτε: 
-Με τη χρήση ειδοποιητηρίων στις Τράπεζες, που αναφέρονται σε αυτό , ή  

-Μέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας του Ταµείου Eurobank στην κατηγορία (Ειδικές 
ρυθµίσεις ασφαλισµένων ΤΣΑΥ) µε τη χρήση του ανάλογου εντύπου. 

 

2.Έχετε λάβει ειδοποιητήριο καταβολής εισφορών β’ εξαµήνου, ενώ είσθε έµµισθος και 

οι κρατήσεις γίνονται και αποδίδονται στο Ταµείο από τον εργοδότη σας;  

 

-Αγνοείτε το ειδοποιητήριο. 

  

-Επειδή ενδέχεται η αποστολή του ειδοποιητηρίου να έγινε διότι δεν είναι ενηµερωµένος ο 

φάκελός σας µε τις έµµισθες θέσεις σας, παρακαλείσθε από την έναρξη του εποµένου έτους 

και µέχρι 30.4.2012 να προσκοµίσετε βεβαιώσεις των εµµίσθων θέσεών σας στο Ταµείο 

(κεντρικά και περιφερειακές Υπηρεσίες).  

 

3. ∆εν έχετε λάβει ειδοποιητήριο ή στο ειδοποιητήριο, που έχετε παραλάβει 

αναφέρονται λάθος εισφορές σε σχέση µε αυτές που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Ταµείου.  

 

Απευθύνεστε στο Ταµείο για να σας εκδώσουν ειδοποιητήριο ή    

Επικαιροποιείτε τη διεύθυνσή σας, διότι ενδέχεται να µη είναι η σωστή.  

 

4. Έχετε έναρξη ελευθέρου επαγγέλµατος µετά την 1.7.2011 ή έχετε µειωµένες εισφορές 

λόγω γέννησης τέκνου ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3655/2008, κλπ.  

 

-Απευθύνεστε στο Ταµείο για να σας εκδώσουν σωστό ειδοποιητήριο .  

 

5. Οι φαρµακοποιοί των οποίων οι κρατήσεις αποδίδονται µέσω του ΙΚΑ , οφείλουν να 

καταβάλλουν τις πρόσθετες µηνιαίες εισφορές και τις εισφορές υπέρ ΟΑΕ∆ και 

συγκεκριµένα 



 

Οι ασφαλισµένοι µέχρι 31.12.92  

 

Μηνιαία εισφορά Κλ.Σύνταξης : 13,87 Χ 6 = 126,87 

  

      ‘’        ‘’      Κλ.Περίθαλψης 4,51 Χ 6 = 49,21 

  

      ‘’        ‘’      Κλ. Πρόνοιας 2,77 Χ 6 = 16,62 

  

Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ από 1.1.2011 10 Χ 12 = 120,00 

  

 

Οι νέοι ασφαλισµένοι (µετά από 1/1/93) καταβάλουν µόνο την εισφορά υπέρ  

ΟΑΕ∆ 10 Χ 12 = 120€ και αν είναι µονοσυνταξιούχοι την αντίστοιχη εισφορά.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι πρόσθετες εισφορές δεν επιβλήθηκαν µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής ή του 

∆.Σ. του ΕΤΑΑ αλλά βάσει των κατωτέρω διατάξεων: 

 

1. Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε αναδροµικά, 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 και 6,93 € για την εισφορά 

µονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό. 

  

3.Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 

του Ν.4019/2011 οι ασφαλισµένοι του Ταµείου ,που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 

οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης .από 1.1.1993 (Ν.Α.) και εφεξής και ασφαλίζονται 

στον ΤΣΑΥ ,ως ελεύθεροι επαγγελµατίες κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση , 

κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και µετατάσσονται στις επόµενες 

κατηγορίες ανά 3ετία .Συνεπώς οι ασφαλισµένοι της κατηγορίας αυτή από 1.7.2011 ,εφόσον 

έχουν συµπληρώσει 3ετία στην ασφάλιση, µετατάσσονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.  

 

Επειδή όµως έχουν προκύψει προβληµατισµοί, τόσο ως προς την ερµηνεία όσο και ως προς 

την εφαρµογή της διάταξης αυτής, οι ασφαλισµένοι (Ν.Α), που έχουν υπαχθεί στην 1η 

ασφαλιστική κατηγορία, θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της κατηγορίας αυτής 

και οι τυχόν διαφορές ,που θα προκύψουν από την µετάταξη τους στη 2η ασφαλιστική 

κατηγορία αναδροµικά από 1.7.2011, θα καταβληθούν χωρίς αναπροσαρµογές και 

επιβαρύνσεις εντός του α εξαµήνου του 2012. 

  

               Με εκτίµηση 

               ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Ε. ΤΣΑΥ 


