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ΘΕΜΑ : «Τπαγωγή ςγειονομικών πος αμείβονηαι με ΔΠΤ ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος
39 παπ. 9 ηος ν.4387/2016»
Ωο πξνο ηελ ππαγσγή ησλ πγεηνλνκηθώλ πνπ ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο
ππεξεζηώλ (ΓΠΤ) ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, θαη ζε ζπλέρεηα
ησλ νδεγηώλ πνπ ζαο έρνπλ δνζεί κέρξη ζήκεξα κε πξνγελέζηεξεο εγθπθιίνπο θαη
έγγξαθα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη κε
ην άξζξν 1 ηνπ λ.4578/2018, ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ηνπ πξώελ
ΔΣΑΑ πνπ ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ (ΓΠΤ), θαη γηα ηνπο νπνίνπο
πξνθύπηεη όηη ην εηζόδεκά ηνπο πξνέξρεηαη από ηελ απαζρόιεζή ηνπο ζε έσο δύν θπζηθά
ή λνκηθά πξόζσπα, εθαξκόδνληαη αλαινγηθά, σο πξνο ην ύςνο, ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ
θαη ηνλ ππόρξεν θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ δόζεθαλ νδεγίεο κε ηελ αξηζ.
Φ80000/νηθ.5547/248/7-2-2017 εγθύθιην (ΑΓΑ: ΩΤ1Ο465Θ1Ω-4Μ).
2. Γηα ηνπο πγεηνλνκηθνύο, αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ – ΣΑΤ, πνπ
ακείβνληαη κε ΓΠΤ, κε ην αξηζ. Φ.10042/52063/1273/7-11-2017 έγγξαθό καο θαη ηελ
αξηζ. Γ.15/Γ΄/νηθ.61080/1692/5-12-2018 εγθύθιην (ΑΓΑ: 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ), ζαο είρακε
γλσξίζεη όηη ε ελ ιόγσ θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ δελ εκπίπηεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ
39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, αιιά εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ – ΣΑΤ (άξζξν 4 ηνπ λ.982/1979).
Με βάζε ηελ αλσηέξσ θαηαζηαηηθή δηάηαμε ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ - ΣΑΤ, γηα ηνπο
πγεηνλνκηθνύο πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθόο επηκεξηζκόο ηεο
αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο κεηαμύ αζθαιηζκέλνπ θαη αληηζπκβαιιόκελνπ, ρσξίο
πξνϋπνζέζεηο σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ θαη ηελ ύπαξμε ή κε
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εηζνδήκαηνο από άζθεζε άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (γηα παξάδεηγκα από ηελ
ύπαξμε ηδησηηθνύ ηαηξείνπ).
3. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016 ξπζκίζηεθε κε εληαίν
ηξόπν από 1/1/2017, γηα ην ζύλνιν ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ (αζθαιηζκέλνη ηνπ
πξώελ ΟΑΔΔ) θαη ησλ απηναπαζρνινύκελσλ (αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ), ην
θαζεζηώο ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ πξνζώπσλ πνπ ακείβνληαη κε
ΓΠΤ.
Η αλσηέξσ δηάηαμε, σο λεόηεξε εηδηθή πνπ ξπζκίδεη ην ζέκα ησλ ακεηβόκελσλ κε
ΓΠΤ θαηηζρύεη θάζε άιιεο πξνγελέζηεξεο ξύζκηζεο πνπ ξπζκίδεη ην ίδην δήηεκα,
ζπλεπώο θαη ησλ θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ ΣΑΤ πνπ αθνξνύλ ηνπο πγεηνλνκηθνύο
πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ.
πλεπώο, νη πγεηνλνκηθνί πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ, δεδνκέλνπ όηη δελ πξνβιέπεηαη
ξεηή εμαίξεζή ηνπο από ην άξζξν 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ ξύζκηζεο. Ωο εθ ηνύηνπ αληηκεησπίδνληαη σο πξνο ηηο
αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο όπσο θαη νη ινηπέο θαηεγνξίεο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη
απηναπαζρνινύκελσλ, θαη είλαη δπλαηόο ν επηκεξηζκόο ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο
κεηαμύ πγεηνλνκηθνύ θαη αληηζπκβαιιόκελνπ εθόζνλ πιεξνύληαη θαη νη εηδηθόηεξεο
πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ξύζκηζε σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ θαη ηελ
παξάιιειε άζθεζε άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε ππ’ αξηζκ. Γ.15/Γ΄/νηθ.61080/1692/5-12-2018 εγθύθιηνο καο
(ΑΓΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ) ζην κέηξν πνπ είλαη αληίζεηε κε ηελ παξνύζα θαη
ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ην Κεθάιαην Γ΄ απηήο αλαθαιείηαη. Καη’ εθαξκνγή, σζηόζν, ησλ
αξρώλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνύκελνπ
θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλα εύινγν δηάζηεκα πξνζαξκνγήο, γηα όζεο πεξηπηώζεηο
εθάξκνζαλ ηελ σο άλσ εγθύθιην, ε ηζρύο ησλ νδεγηώλ πνπ δίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζα
μεθηλήζεη ηελ 1/1/2020.
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