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ΘΕΜΑ:  Γνωςτοποίθςθ διατάξεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 41 του 

ν.4387/2016 (Α’ 85) 

Σασ γνωρίηουμε ότι ςτο ΦΕΚ 85/τ.Αϋ/12-5-2016 δθμοςιεφτθκε ο ν.4387/2016 με 
τίτλο «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ – Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ-
ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ – υκμίςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων 
και άλλεσ διατάξεισ». 

Με το άρκρο 41 του ανωτζρω νόμου προςδιορίηονται οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
υγειονομικισ περίκαλψθσ των αςφαλιςμζνων που υπάγονται ςτον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. 

Ειδικότερα: 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.2 τθσ υποπαραγράφου ΙΒ.1 του άρκρου πρϊτου 
του ν.4093/2012 (Αϋ222) θ αςφαλιςτικι ειςφορά υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ των 
προςϊπων που αςφαλίηονται ςτον ΟΓΑ ανερχόταν ςε ποςοςτό 2,50% επί του ποςοφ τθσ 
αςφαλιςτικισ κατθγορίασ (άρκρο 4 του ν.2458/1997 (Αϋ15) όπωσ ιςχφει), ςτθν οποία είχε 
καταταγεί ο αςφαλιςμζνοσ και δεν μποροφςε να είναι μικρότερθ από αυτιν που αναλογεί 
ςτο ποςό τθσ 5θσ αςφαλιςτικισ κατθγορίασ.  

Με τθν παρ. 4 του άρκρου 41 του ν.4387/2016 ορίηεται ότι θ ανωτζρω αςφαλιςτικι 
ειςφορά υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ των αναφερομζνων προςώπων ςτο άρκρο 40 
του νόμου αυτοφ, που αςφαλίηονται ςτον ΟΓΑ, αυξάνεται ςταδιακά από 1/1/2016 ζωσ 
31/12/2019, και διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

α) από 1/1/2016 ζωσ 31/12/2016 ςε ποςοςτό 3,61% επί των υφιςτάμενων, κατά τθν 
ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, αςφαλιςτικϊν κατθγοριϊν και κατανζμεται κατά 3,35% 
για παροχζσ ςε είδοσ και 0,26% για παροχζσ ςε χριμα. 

β) από 1/1/2017 ζωσ 31/12/2017 ςε ποςοςτό 4,73% επί του αςφαλιςτζου 
ειςοδιματοσ  και κατανζμεται κατά 4,39% για παροχζσ ςε είδοσ και 0,34% για παροχζσ ςε 
χριμα. 
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γ) από 1/1/2018 ζωσ 31/12/2018 ςε ποςοςτό 5,84% επί του αςφαλιςτζου 
ειςοδιματοσ και κατανζμεται κατά 5,42% για παροχζσ ςε είδοσ και 0,42% για παροχζσ ςε 
χριμα. 

δ) από 1/1/2019 ζωσ 31/12/2019 ςε ποςοςτό 6,95% επί του αςφαλιςτζου 
ειςοδιματοσ και κατανζμεται κατά 6,45% για παροχζσ ςε είδοσ και 0,50% για παροχζσ ςε 
χριμα. 

Για το τρζχον ζτοσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν οικεία διάταξθ, ο υπολογιςμόσ τθσ 
αςφαλιςτικισ ειςφοράσ γίνεται επί τθσ υφιςτάμενθσ αςφαλιςτικισ κατθγορίασ ςτθν οποία 
ζχει καταταγεί ο αςφαλιςμζνοσ και θ αςφαλιςτικι ειςφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 
από αυτιν που αναλογεί ςτο ποςό τθσ 5θσ αςφαλιςτικισ κατθγορίασ και καταβάλλεται 
εντόσ των προβλεπόμενων από τισ οικείεσ διατάξεισ προκεςμιϊν και με τθν ιςχφουςα μζχρι 
31/12/2016 για τον ΟΓΑ διαδικαςία (παρ. 1, άρκ. 43, του ωσ άνω νόμου). 

Από 1/1/2017 οι υφιςτάμενεσ αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ καταργοφνται και εφεξισ θ 
ανωτζρω αςφαλιςτικι ειςφορά υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ κα υπολογίηεται επί του  
αςφαλιςτζου ειςοδιματοσ όπωσ επιμζρουσ ορίηεται ςτο άρκρο 40 του ωσ άνω νόμου, το 
οποίο κα εξειδικευτεί περαιτζρω με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ που προβλζπεται με τθν 
παρ.12, του άρκρου αυτοφ.  

Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ από 1/1/2017 κα καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά 
διαςτιματα που κα κακοριςτοφν με Υπουργικι Απόφαςθ, ςφμφωνα με τισ παρ. 2 και 3 του 
άρκρου 43 του αναφερομζνου νόμου, ςε εναρμόνιςθ με τθν καταβολι των φόρων.  

Η ειςφορά υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ των εργαηομζνων που υπάγονται ςτισ 
διατάξεισ των άρκρων 20 και 21 του ν.3863/2010 (Αϋ115), όπωσ ιςχφει, δεν 
αναπροςαρμόηεται.  Τοφτο ιςχφει και για τθν ειςφορά υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ των 
εργαηομζνων που αςφαλίηονται ςτον ΟΓΑ κατ’ εφαρμογι του άρκ. 13α, του ν.4251/2014 
(Αϋ80), όπωσ ιςχφει. 

Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν 
ωσ προσ τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων.  

 

Εςωτερικι διανομι 
1. Γραφείο Υφυπουργοφ 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Κ.Α. 
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντι Κ.Α. 
4. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ανκρ. Δυναμικοφ  & 
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Τμιμα Γραμ. και Ενθμ. του Ρολίτθ (ΙΙΔΑ) 

5. Πλεσ τισ Δ/νςεισ Γ.Δ.Κ.Α. (και το Αυτ/λζσ 
Τμιμα) 

6. Δ/νςθ Κ.Α.Μ.Α.,  
Τμιμα Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ, 
Μθτρότθτασ & κατ’ Οίκον Φροντίδασ 

 
 

Ο Τφυπουργόσ 
 
 
 
 
 

Αναςτάςιοσ Πετρόπουλοσ  

ΘΕΩΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΒΕΙΑ 
Η ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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