
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)   

ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ & Δ΄ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ       : Σταδίου 29                                                         

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Βρέκου,  

                                  Β. Δρακόπουλος 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3368124  

                           210-3368103 

         

 

        Αθήνα    5/8/2015 
     Α.Π. Φ.80000/οικ.35773/1207 

 
ΠΡΟΣ:1.  Όλους τους φορείς Κύριας  

                 & Επικουρικής Ασφάλισης 

     αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,  

                 Κοινωνικής Ασφάλισης  

                & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

  

              2. Υπουργείο Υγείας  

                  α. Γραφείο κ. Υπουργού 

                  β. Γενική Δ/νση  

                  Οικονομικών Υπηρεσιών   

                  Αριστοτέλους 17 

                  101 87 Αθήνα 

 

              3. Ε.Ο.Π.Π.Υ. 

                  α. Γραφείο κ. Προέδρου 

                  β. Δ/νση Οικονομικών  

                  Υπηρεσιών   

                  Αποστόλου Παύλου 12 

                  151 23 Μαρούσι                  

 

 

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 

80, Α΄)» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 80, τεύχος Α΄/16.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 

4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».  

Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄) αυξάνεται το 

ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις 

κύριες συντάξεις και θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη,  η οποία 

παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.  

 

Ειδικότερα:  

 

i.Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, από 01.07.2015, αυξάνεται το 

ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις 

όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε 6%. H 

μοναδική, δηλαδή, τροποποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση της 

κοινοποιούμενης διάταξης  συνίσταται στην αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της ανωτέρω 

παρακράτησης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. 

ΑΔΑ: 6ΨΓ9465Θ1Ω-ΚΧ1



 2 

Το ανωτέρω ποσοστό, υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της 

κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.   

ii. Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, θεσπίζεται εισφορά υγειονομικής 

περίθαλψης σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται εφεξής από τις καταβαλλόμενες 

επικουρικές συντάξεις. 

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της 

επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη. 

iii. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς 

επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από 

τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 
και αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 80000/οικ. 

22443/4522/8.10.2012 (Β΄2810) Κ.Υ.Α.  

Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά το υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ.32852/1092/30-7-2015 

έγγραφό μας, με ΑΔΑ:6435465Θ1Ω-83Δ το οποίο ανακαλείται. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων 

υπηρεσιών σας  για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Κοινωνικής                         & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    Ασφάλισης 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

4. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

5.  Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13) 

7. ΙΡΙΔΑ 
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