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Με αφορμή ερωτήματα και προβλήματα, που έχουν προκύψει από την 
πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ελεγχόμενης είσπραξης των εισφορών των 
υγειονομικών -  ελευθέρων επαγγελματιών -  παραθέτουμε την παρακάτω 
ανακοίνωση και σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας. 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 συναδέλφων. 
Ευελπιστούμε ότι με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου θα έχουμε επικαιροποιήσει σε 
μεγάλο βαθμό τον Ηλεκτρονικό Φάκελο των ασφαλισμένων του Ταμείου.

\

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
2) Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά -
3) Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
4) Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας
5) Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ 
ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικοί 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 χρονιών προβλημάτων του, των 
καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Ευελπιστοΰμε ότι με την πλήρη 
εφαρμογή του μέτρου θα έχουμε επικαιροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τον Ηλεκτρονικό Φάκελο των 
ασφαλισμένων του Ταμείου.

Ι.Πω ς 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 ,που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας 
ανακοίνωσης.

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. Είσθε έμμισθος ,έχετε υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων και δεν έγετε λάβει 
ειδοποιητήριο, για να καταβάλετε τις εισφορές β εξαμήνου 2011 ή έχετε ήδη καταβάλει το β 
εξάμηνο χωρίς την ειδική προσαύξηση του μονοσυνταξιούχου:

-Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας στα έντυπα ΝοΙΑ ή 1Β (παλαιοί ασφαλισμένοι & 2(νέοι 
ασφαλισμένοι) και καταβάλετε την εισφορά σας στην Eurobank ή ζητάτε να σας σταλεί 
ειδοποιητήριο από το Ταμείο.
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4.Στο ειδοποιητήριο ,που έχετε παραλάβει έχει υτιολογισθεί εισφορά υτχέρ Κλάδου Ασθενείας, 
ενώ έχετε περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

-Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας το σχετικό έντυπο No. 3 και καταβάλετε την εισφορά στην 
Eurobank ή ζητάτε να σας σταλεί ειδοποιητήριο από το Ταμείο.

Προσκομίζετε το αργότερο μέχρι 30.3.2012 βεβαίωση του φορέα στον οποίο ασφαλίζεστε για 
περίθαλψη.

5.Έχετε ήδη καταβάλει τις εισφορές Β εξαμήνου 2011 και δεν έχετε καταβάλει τις ειδικές 
προσαυξήσεις και την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καθώς και τον Κλάδο Πρόνοιας Α εξαμήνου 2011.

- Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας τα έντυπα No. 4 (παλαιοί ασφαλισμένοι και 5 (νέοι 
ασφαλισμένοι) και καταβάλετε την εισφορά σας στην Eurobank ή ζητάτε να σας σταλεί 
ειδοποιητήριο από το Ταμείο.

6.Δεν 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

- Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας το έντυπο No 6 και καταβάλετε την εισφορά σας στην 
Eurobank

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

7/Εχετε παραλάβει ειδοποιητήριο με εισφορά μονοσυνταξιούχου ενώ έχετε διαγραφεί από την 
κατηγορία αυτή.

-Απευθύνεστε στο Ταμείο για να σας εκδώσουν σωστό ειδοποιητήριο ή

- Συμπληρώνετε το έντυπο No 6 με τα στοιχεία σας και το ποσό ,που προκύπτει μετά την 
αφαίρεση της εισφοράς μονοσυνταξιούχου από το ποσό του ειδοποιητηρίου ,που έχετε 
παραλάβει και καταβάλετε την εισφορά σας στην Eurobank.

δ.Έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, η οποία ευρίσκεται σε εκκρεμότητα και 
παραλαμβάνετε ειδοποιητήριο.

-Το αγνοείτε.

9.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 .

ΙΟ.Έχετε να καταβάλετε δόσεις από ρύθμιση οφειλής ή αναγνωρίσεις και λοιπά.

-Συμπληρώνετε τα έντυπα No 6 (ρυθμίσεις ,δόσεις).
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Οι φαρμακοποιοί των οποίων οι κρατήσεις αποδίδονται μέσω του ΙΚΑ , οφείλουν να 
καταβάλλουν τις πρόσθετες μηνιαίες εισφορές και τις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ και 
συγκεκριμένα :

Οι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.92

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

Κλ.Περίθαλφης 4 ,5 1 X 6  = 49,21

Κλ. Πρόνοιας 2,77 X 6 = 16,62

Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ από 1.1.2011 10 X 12 = 120,00

Οι νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/93 καταβάλουν μόνο την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 10 X 12 = 120 
€ και αν είναι μονοσυνταξιουχοι την αντίστοιχη εισφορά.

Οι φαρμακοποιοί που ανήκουν στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων και στο 
ειδοποιητήριο που έχουν παραλάβει δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά 
μονοσυνταξιούχου, μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα No 7 & 8 (ανάλογα αν 
είναι Π.Α. ήτοι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 ή Ν.Α ήτοι ασφαλισμένοι από 1.1.1993) με 
τα αντίστοιχα σύνολα και να καταβάλουν τις εισφορές τους στην EFG Eurobank ή να 
ζητήσουν την έκδοση νέου ειδοποιητηρίου από το Ταμείο.

Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Ταμείο στο fax 210-88.32.180

ή στο e-mail eisfores@tsay.gr και στα τηλέφωνα 210-88.19.188, 210-82.29.328

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πρόσθετες εισφορές δεν επιβλήθηκαν με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του 
Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αλλά βάσει των κατωτέρω διατάξεων:

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 
Αυτοτελούς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων. 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 €

mailto:eisfores@tsay.gr
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για τον Κλάδο Υγείας.2.77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6.93 € για την εισφορά 
μονοσυνταςιούχου , 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 
συμπληροόσει 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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ No Ι Α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.2.92 (Π.Α)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ : ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ :

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ : Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ : 606,18 €

Το παρόν εξοφλείται στη Eurobank μέχρι 31.1.2012.

ΠΑΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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ΕΝΤΥΠΟ No 1 Β

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ -  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.92 (Π.Α)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΗΔΗ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ : ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ (ΠΡΟΣΟΕΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ) 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ : Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 41,58 €

Το παρόν εξοφλείται στη Eurobank μέχρι 31.1.2012.

Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ No 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.1.93 (Ν.Α) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ : ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ : Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ : 416,40 €

Το παρόν εξοφλείται στη Eurobank μέχρι 31.1.2012.

ΠΑΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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ΕΝΤΥΠΟ No 3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.92 (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.Μ

Εισφορά Κλάδου Σύνταξης 1.213,02 €
Εισφορά Στέγης Υγειονομικών 12,00 €
Εισφορά Κλάδου Πρόνοιας 34,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ΟΑΕΔ 120,00 €
Σύνολο 1.379,22c
Όσοι δεν έχουν καταβάλει Κλάδο Πρόνοιας 
για το Α Εξάμηνο 2011καταβάλουν 
επιπλέον.

17,58€

Σύνολο 1.396,80 €

Το παρόν εξοφλείται στη Eurobank μέχρι 31.1.2012(κυκλώνοντας το αντίστοιχο σύνολο).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ No 4

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.92 (Π.Α)ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΚΑΙ 
ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Α.Μ

Πρόσθετη εισφορά Κλάδου Σύνταξης 83,22 €
Πρόσθετη εισφορά Κλάδου Περίθαλψης 27,06c
Εισφορά Κλάδου Πρόνοιας 16,62, €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ΟΑΕΔ 120,00 €
Σύνολο 246,90 €

Πρόσθετη Εισφορά μονοσυνταξιούχου 41,58 €

Σύνολο 288,48 €

Όσοι δεν έχουν καταβάλει Κλάδο Πρόνοιας 
για το Α Εξάμηνο 2011καταβάλουν 
επιπλέον.

17,58€

Σύνολο 306,06 €

Το παρόν (κυκλώνοντας το αντίστοιχο σύνολο ανάλογα με την περίπτωση )εξοφλείται στη 
Eurobank μέχρι 31.1.2012 .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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ΕΝΤΥΠΟ No 5

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ

(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.1.1993 (Ν.Α) (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 
ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Α.Μ

Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ΟΑΕΔ 120,00 €
Σύνολο 120,00 €

Για όσους δεν έχουν καταβάλει εισφορά 
Κλάδου Προνοίας για το Α εξάμηνο 2011 166,20 €

Σύνολο 286,20 €

Το παρόν (κυκλώνοντας το αντίστοιχο σύνολο κατά περίπτωση)εξοφλείται στη Eurobank 
μέχρι 31.1.2012 .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ No 6 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ /ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ/ΔΟΣΕΙΣ,

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ :

Το παρόν εξοφλείται στη Eurobank μέχρι 31.1.2012 .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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ΕΝΤΥΠΟ No 7

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.1.1993 (Ν.Α) ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Α.Μ

Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ΟΑΕΔ 120,00 €

Σύνολο 120,00 €
Εισφορά μονοσυνταξιούχου

416,40€
Σύνολο 416,40 €

Γενικό σύνολο 536,40 €

Το παρόν (κυκλώνοντας το αντίστοιχο σύνολο) εξοφλείται στη Eurobank μέχρι 31.1.2012 . 

Εφόσον χρησιμοποιήσετε το παρόν,αγνοήστε το ειδοποιητήριο, που έχετε ήδη παραλάβει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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Ε.Τ.Α.Α -  ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ No 8

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΥ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.1993 ( ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Α.Μ

Πρόσθετη εισφορά Κλάδου Σύνταξης 83,22 €
Πρόσθετη εισφορά Κλάδου Ασθένειας 27,06 €
Πρόσθετη εισφορά Κλάδου Πρόνοιας 16,62 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού 
Ανεργίας από 1.1.2011-31.12.2011 120,00 €
Σύνολο 246,90 €

Εισφορά μονοσυνταξιούχου (για όσους 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή) 606,18 €
Σύνολο 606,18 €
Γενικό σύνολο 853,08 €

Το παρόν εξοφλείται στη Eurobank μέχρι 31.1.2012 (κυκλώνοντας το αντίστοιχο κατά 
περίπτωση σύνολο).

Εφόσον χρησιμοποιήσετε το παρόν για να εξοφλήσετε το σύνολο της οφειλής,αγνοήστε το 
ειδοποιητήριο, που έχετε ήδη παραλάβει.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΛΑΨΑΤΗ
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Αθήνα. 21/12/2011

ΑΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στηρίζει ενεργά των αγώνα επιβίωσης των 
Νέων Γιατρών και των Ειδικευόμενων

Η Επιτροπή Νέων Ιατρών και Ε ιδικευόμενοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο 
Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας και το Κίνημα Νέων Ιατρών πραγματοποίησαν 
σήμερα κοινή παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας διεκδικώντας 

την άμεση απόσυρση του προσχεδίου νόμου για τις Ιατρικές Ειδικότητες
• την κατάργηση των συγχοινεύσεων και του κλεισίματος των νοσοκομείων
• κλαδικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους ιατρούς 

επανασχεδιασμό του ΕΟΠΥΥ και του Υγειονομικού χάρτη 
άμεση κάλυψη το)ν τραγικών ελλείψεων στα νοσοκομεία 
δυνατότητα ελεύθερης συνταγογράφησης για όλους τους ιατρούς

• να ανοίξουν άμεσα οι λίστες για ειδικότητα που μένουν κλειστές 
καμία μείωση οργανικών θέσεο)ν στα νοσοκομεία

• αύξηση των θέσεων ειδικότητας
Δημόσια δωρεάν υγεία υψηλού επιπέδου για όλους τους πολίτες

ΚΑΤ ΑΓΓΕΛΟ ΥΜΕ

Ενώ κατά τη διάρκεια της τυχαίας συνάντησής μας την Παρασκευή 16/12/11 με 
τον Υπουργό Υγείας κο Λοβέρδο, είχε προγραμματιστεί ευρεία συνάντηση στο 
αμφιθέατρο του Υπουργείου για σήμερα στις 11 το πρωί , σε συνδυασμό με την 
κινητοποίηση του Ιατρικού κλάδου, ανεβλήθη τελευταία στιγμή και ενώ είχε ήδη 
εξαγγελθεί στάση εργασίας από την ΕΙΝΑΠ.

Είναι ολοφάνερο ότι το Υπουργείο αποφεύγει την ευρεία συνάντηση εν μέσω 
κινητοποίησης και προχο:»ρά σε επικοινωνιακά τρικ ,μεταθέτοντάς την για αύριο στις 
8πμ, χώρις να υπάρχει προγραμματισμένη κινητοποίηση ή απόφαση συνέλευσης του 
ΣΦΙΑ.

Ο Ιατρικός κλάδος δεν αποτελεί αντικείμενο επικοινωνιακής πολιτικής κανενός 
Υπουργού. Βρισκόμαστε σε περίοδο κινητοποιήσεων, διεκδικούμε αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης για όλους. Το Υπουργείο 
θα μας έχει απέναντι του σε όλες τις μεθοδεύσεις κατάλυσης κάθε εργασιακής 
προοπτικής, σε όλες τις μεθοδεύσεις κατάργησης του Δημόσιου συστήματος Υγείας.

mailto:balhens@isalhens.gi
http://www.isathcns.pr


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας έξίο από το Υπουργείο Υγείας την 
Τετάρτη 11/1/2012.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Γην ΟΕΝΓΕ και την ΕΙΝΑΠ να προκηρύξουν 24ωρη απεργία την ημέρα της 
κινητοποίησης.

Τους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας να πραγματοποιήσουν Γενικές 
Συνελεύσεις και να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής.

Τις Ενώσεις Ιατρών της χώρας να καλέσουν συνελεύσεις στα νοσοκομεία και 
να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής.
• Τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στα 
ΔΣ, να ενημερώσουν τους συναδέλφους και να φροντίσουν για τη μετάβαση των 
συναδέλφων στην Αθήνα.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΣ

Επιτροπή Νέιον Ιατρών και Ειδικευόμενων ΙΣΑ 
ΣΦΙΑ 

Κίνημα Νέων Ιατρών


