
ΑΦΟΡΑ 3  Η   ΚΑΙ 4  Η   ΥΠΕ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 Στις αποδοχές Μάϊου του 2019 θα πρέπει η παρακράτηση του ΕΤΑΑ πρόνοιας για τους παλαιούς και 

νέους ασφαλισμένους να είναι 26€ μηνιαίως (4% στα 650€).

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιστραφεί η διαφορά κρατήσεων πρόνοιας  που έγιναν σε σχέση με αυτές 

που έπρεπε να γίνουν.

Ιανουάριος 2019          ΕΤΑΑ  πρόνοιας 23,44€

Φεβρουάριος 2019      ΕΤΑΑ πρόνοιας 26€

Μάρτιος 2019               ΕΤΑΑ πρόνοιας 26€

Απρίλιος 2019               ΕΤΑΑ πρόνοιας 26€

Παράλληλα να επιστραφούν για 24 μήνες από 1/1/2017-31/12/2018 για τους παλιούς 

ασφαλισμένους η διαφορά αυτών που κρατήθηκαν, περίπου 120€  μηνιαίως από αυτά που έπρεπε 

να κρατηθούν δηλαδή  2,93 € μηνιαίως.

Επίσης για 28 μήνες θα πρέπει να επιστραφεί η διπλή παρακράτηση 0,40% των μικτών 

αποδοχών για παροχές σε χρήμα που γίνεται από 1/1/2017-σήμερα.

Οι  γιατροί  ΙΔΑΧ που μεταφέρθηκαν   στις  ΥΠΕ από το  πρώην ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ είναι  μισθωτοί 

ασφαλισμένοι στον κλάδο πρόνοιας του τέως ΕΤΑΑ και όχι του δημοσίου.

 



3  η   και 4  η   ΥΠΕ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΤΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΕΤΑΑ Τομέας σύνταξης 

υγειονομικών
6,67% των μικτών 6,67% των μικτών

ΕΤΑΑ Τομέας υγείας 
υγειονομικών

2,55% των μικτών
2,15% ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη
0,40 % παροχές σε χρήμα

2,15% των μικτών

ΕΤΑΑ Στέγη 
υγειονομικών

2€ μηνιαίως 2€ μηνιαίως

ΕΤΑΑ Τομέας πρόνοιας 
υγειονομικών

Από 1/1/17 
4% των μικτών

Παλαιοί ασφαλισμένοι 
Από 1/1/17-31/12/18 2,96€ 

μηνιαίως 
Νέοι ασφαλισμένοι 4% των 

μικτών

ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)
3,5 % Επικουρική ασφάλιση 3,5% επικουρική (από 1/6/19 

3,25%)
0,40% παροχές σε χρήμα 0,40% παροχές σε χρήμα
1% ΟΕΚ 1% ΟΕΚ
ΣΥΝΟΛΟ 4,90% ΣΥΝΟΛΟ 4,90%

0,35% ΟΕΕ
1,83% ανεργία ΟΑΕΔ
0,10 % ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ
ΣΥΝΟΛΟ 2,28%

Οι συνεισπραττόμενες εισφορές (2,28%) από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με την γνωμοδότηση της κας. 

Αγγελοπούλου δεν είναι νόμιμες.

*Από 1/1/19 (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) πρόνοια 4% στον κατώτατο βασικό μισθό :

 Ιανουάριος 2019  23,44  €     και από 1/2/2019 26  €   μηνιαίως (650 * 4%).

Το ΕΤΕΑΕΠ είναι το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης  και εφάπαξ παροχών. 

Η εισφορά ΕΤΑΑ πρόνοιας αφορά το εφάπαξ και η εισφορά επικουρικής ασφάλισης αφορά 
την επικουρική σύνταξη.

Επιμέλεια κειμένου: Λαμπρινή Αναγνώστη-ακτινολόγος δ/ντρια ΕΣΥ


