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ΘΕΜΑ:  Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 

(Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 

7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183) 

ΣΧΕΤ:    Το αρ.Φ.80000/οικ.23638/978/1-7-2016 (ΑΔΑ: 76Γ6465Θ1Ω-Β7Λ) 

έγγραφό μας 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 185/τ.Α΄/30-9-2016 δημοσιεύτηκε ο ν.4425/2016 
με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».  

Με το άρθρο 1 του ν.4425/2016 τροποποιούνται οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 

5 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α΄85) με σκοπό την ομογενοποίηση του ύψους 
των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για το σύνολο των 
αυτοαπασχολουμένων και αγροτών ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

Ειδικότερα: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 της υποπαραγράφου ΙΒ.1 του άρθρου 
πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222) η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής 

περίθαλψης των προσώπων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανερχόταν σε ποσοστό 2,50% 
επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας (άρθρο 4 του ν.2458/1997 (Α΄15) όπως 
ισχύει), στην οποία είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορούσε να είναι μικρότερη 

από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας.  

Η παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4387/2016, η οποία αναριθμήθηκε και 

τροποποιήθηκε με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 4425/2016, ορίζει ότι η 
ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αναφερομένων 
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προσώπων στο άρθρο 40 του ν.4387/2016, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, 
αυξάνεται σταδιακά και διαμορφώνεται ως εξής: 

α) από 1/1/2016 έως 31/12/2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων, κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέμεται 
κατά 3,35% για παροχές σε είδος και 0,26% για παροχές σε χρήμα. 

β) από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των 
προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και 

κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα. 

Για το τρέχον έτος, όπως αναφέρεται στην οικεία διάταξη, ο υπολογισμός της 

ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται επί της υφιστάμενης ασφαλιστικής κατηγορίας στην 
οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας και 

καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και με 
την ισχύουσα μέχρι 31/12/2016 για τον ΟΓΑ διαδικασία (παρ. 1, άρθ. 43, του ως άνω 
νόμου). 

Από 1/1/2017 οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και εφεξής 
η ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα υπολογίζεται επί 

του  ασφαλιστέου εισοδήματος όπως επιμέρους ορίζεται στο άρθρο 40 του ως άνω 
νόμου, το οποίο θα εξειδικευτεί περαιτέρω με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που 
προβλέπεται με την παρ.12, του άρθρου αυτού.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 θα καταβάλλονται ανά τακτικά 
περιοδικά διαστήματα που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 43 του αναφερομένου νόμου, σε εναρμόνιση με την καταβολή 
των φόρων.  

Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων που υπάγονται στις 
διατάξεις των άρθρων 20 (παρ. 1Γ) και 22 του ν.3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύουν, 
υπολογίζονται σύμφωνα με προαναφερόμενα. Το ίδιο ισχύει και για τους 

ασφαλιζόμενους στον Ο.Γ.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθ. 13α, του ν.4251/2014 (Α΄80), 
όπως ισχύει. 

Από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακαλείται η 
αρ.Φ.80000/οικ.23638/978/1-7-2016 (ΑΔΑ: 76Γ6465Θ1Ω-Β7Λ) εγκύκλιός μας. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων 
υπηρεσιών ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.  

 

Εσωτερική διανομή 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Κ.Α. 
4. Δ/νση Υποστήριξης Ανθρ. Δυναμικού  & 

Υπηρεσιών (Δ9) 

Τμήμα Γραμ. και Ενημ. του Πολίτη 

(ΙΡΙΔΑ) 
5. Όλες τις Δ/νσεις Γ.Γ.Κ.Α. (και το 

Αυτ/λές Τμήμα) 
6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α.,  

Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, 
Μητρότητας & κατ’ Οίκον Φροντίδας 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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