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ΠΡΟΣ:
1.'Ολους τους ασφαλισμένους
του Τ.Α.Ν.Π.Υ.
2.'Ολες τις Ατμοπλοϊκές
Ναυτ. Επιχειρ. Ναυτικά
Γραφεία, Ναυλομεσιτικά
και Γραφεία Ταξειδίων
Τουρισμού & Μετανάστευσης

KOIN: Επαγγελματικές Οργανώσεις εργοδοτών, ασφαλισμένων και Ν.Ε.Ε.
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2006 έως 31-12-2006
των νεοεισελθόντων στην ασφάλιση.

1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 54/12.4.93 τεύχος Α' δημοσιεύθηκε το Προεδρικό
Διάταγμα υπ' αριθμ.132, με το οποίο καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες των
ασφαλιζομένων από 1.1.93 και μετά στο Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων
και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.).
Στο εν λόγω Διάταγμα τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών
αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των
δημοσίων υπαλλήλων.
Με βάση τα προαναφερόμενα και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων από
1-1-2006 κατά ποσοστό 4% τα ποσά των ανωτέρω ασφαλιστικών κατηγοριών
διαμορφώνονται σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ80000/11676/508/12-5-2006
έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όπως
κατωτέρω:
./..

-2Εισφορές NΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ στην Κύρια ασφάλιση
από 1-1-2006 έως 31-12-2006

Ασφαλιστικές
Κατηγορίες

Ποσό σε ΕΥΡΩ
από 1-1-2006

Μηνιαία εισφορά υπέρ
ΤΑΝΠΥ 20%

1η

634,57

2η

780,35

3η

925,16

4η

1069,54

5η

1207,78

6η

1313,95

7η

1416,60

8η

1519,27

9η

1621,92

10η

1724,60

11η

1827,26

12η

1929,91

13

η

2032,58

14

η

2135,24

126,91 €
156,07 €
185,03 €
213,91 €
241,56 €
262,79 €
283,32 €
303,85 €
324,38 €
344,92 €
365,45 €
385,98 €
406,52 €
427,05 €

Από τις παραπάνω ασφ/κές κατηγορίες, οι τρεις (3) πρώτες είναι υποχρεωτικές.
Οι νεοεισερχομένοι από 1.1.93 στην κοινωνική ασφάλιση εγγράφονται στην
πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.
Μετά από ένα έτος μετατάσσονται στη δεύτερη (2η) και μετά δυο έτη στην τρίτη
(3η) ασφαλιστική κατηγορία. Μετά την 3η ασφαλιστική κλάση, ανά έτος, με αίτηση
δίδεται δικαίωμα κατάταξης σε επόμενη.
Η μετάταξη γίνεται πάντα στην αρχή του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο
συμπληρώθηκε ο προβλεπόμενος από το Π.Δ., χρόνος.
Ο ασφαλισμένος κατά την έναρξη, δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της πρώτης
(1ης), ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών, με δήλωση
που υποβάλλεται στο Τ.Α.Ν.Π.Υ..
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.
Με το αρ. 277/1982 (ΦΕΚ 49/23.4.82) Προεδρικό Διάταγμα όλοι οι κύρια
ασφαλισμένοι του Τ.Α.Ν.Π.Υ. έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Παροχών
ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.
Μετά την αναπροσαρμογή των ημερησίων μισθών και τεκμαρτών
ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων κατά 4% από 1-1-2006, (Y.A. Φ11321 /
5532/427/21-3-2006 ΦΕΚ 380/τ.Β' /28-3-2006) και με βάση τα προαναφερόμενα, η
μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Ασθενείας ανέρχεται από 1-1-2006 έως 31-12-2006
σε ΕΥΡΩ 54.79 μηνιαίως (ήτοι τεκμαρτό 11ης ασφαλιστικής κλάσης) 33.98 Χ 25 =
849,50 Χ 6,45% = 54,79.
../.

-3ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1.1.93
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στο άρθρο 32 του Ν.2084/92 (ΦΕΚ 165/7.10.92 τ. Α') η εισφορά της Επικουρικής
Ασφάλισης των νεοεισερχομένων σ'αυτή, θα υπολογίζεται σε ποσοστό 6% από
1.1.93 (3% για τον ασφαλισμένο, 3% για τον εργοδότη).
Ο υπολογισμός θα γίνεται επί των πραγματικά καταβαλλομένων αποδοχών.
Ανώτατο όριο από 1/1/2006 έως 31/12/2006 5076.56 ΕΥΡΩ (8 x 634.57),
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.13 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/Α/12-12-04).
IV. ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ
α. Καταβάλλονται δέκα τέσσερις (14) εισφορές το χρόνο για την Κύρια
Ασφάλιση τόσο για τον Κλάδο Σύνταξης, όσο και για τον Κλάδο Ασθένειας (ήτοι 12
μήνες + 1/2 Δ.Π. + 1 Δ.Χ. + 1/2 Ε.Α.) σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για τους
Επικουρικά Ασφαλισμένους.
β. Με την έναρξη ασφάλισης Κύρια και Επικουρικά καταβάλλεται εφ' άπαξ
εισφορά εγγραφής (1μην. εισφορά) και αναγνωρίσεως γάμου (2 μην. εισφορές).
γ. Οι καθυστερούμενες εισφορές επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον
πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1 % για κάθε επόμενο μήνα, και μέχρι 120%
συνολικά.
δ. Με τις διατάξεις των άρθρων 12 - 16 του Ν. 1654/24.11.86 νομοθετήθηκε ο
διαχωρισμός των λογαριασμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης στο Τ.Α.Ν.Π.Υ.
Οι καταθέσεις εισφορών τρεχουσών και καθυστερούμενων των νεοεισερχόμενων
στην ασφάλιση θα γίνονται στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον
λογαριασμό 190-545239 - 23 για την ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και 190-545240 - 61
για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με τα βιβλία καταβολής ατομικών και
εργοδοτικών εισφορών και θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που
αφορούν Κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας
ε. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές που θα προκύψουν μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαίου, Ιουνίου, Ιουλίου
2006.
Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών εισφορών και των τεκμαρτών
ημερομισθίων που ισχύουν από 1-1-2006 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος
χρόνος στους υπόχρεους για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων,
σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου,
Μαρτίου, Απριλίου, Μαίου, Ιουνίου, Ιουλίου 2006 που θα προκύψουν, αφ'ενός από
το νέο ανώτατο όριο αποδοχών και αφ'ετέρου από τα νέα τεκμαρτά
ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 30/9/2006.
Εφόσον καταβληθούν μετά την 30/9/2006 θα επιβαρυνθούν με προβλεπόμενα από
το νόμο πρόσθετα τέλη (από 1/10/2006).
στ. Εάν είστε συνταξιούχος άλλου φορέα παρακαλούμε να μας προσκομίσετε
την απόφαση συνταξιοδότησής σας διότι οι συνταξιούχοι Ταμείων Μισθωτών ή
Ταμείων αυτοτελώς απασχολουμένων προβλέπεται να καταβάλουν τις εισφορές
κλάδου σύνταξης αυξημένες κατά 40% υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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