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             Κοιν: Περ/κά Υποκ/τα ΟΓΑ

Θέμα: «Ειδοποιήσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2016» 

Σας  ενημερώνουμε  ότι,  από  την  Τρίτη  29  Νοεμβρίου  2016  ξεκίνησε  η  αποστολή  των
ειδοποιήσεων  καταβολής  ασφαλιστικών  εισφορών  Α΄ εξαμήνου  2016 των  αυτοτελώς
απασχολούμενων  ασφαλισμένων  του  ΟΓΑ και  των  εργατών  γης,  οι  οποίες  πρέπει  να
εξοφληθούν έως 30 Δεκεμβρίου 2016, και επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

1. Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού μπορούν να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές
τους σε όλα τα καταστήματα των  ΕΛΤΑ, μέσω του  Τραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ και
μέσω e-banking. 

2. Το  ποσό  των  ασφαλιστικών  εισφορών  Α΄  εξαμήνου  2016,  εμφανίζεται  αυξημένο  σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσό του Β΄ εξαμήνου 2015, καθώς εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του
Ν.4387/2016  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  ασφαλιστική  εισφορά  υπέρ  υγειονομικής
περίθαλψης από 1-1-2016 έως 31-12-2016 διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,61%.
Ακολουθεί  πίνακας  με  τα  ποσά  των  ασφαλιστικών  εισφορών  για  το  χρονικό  διάστημα
ασφάλισης από 1-1-2016 έως 31-12-2016,  ανά ασφαλιστική κατηγορία.

Ποσά ασφαλιστικών εισφορών  από 01.01.2016 έως 31.12.2016

Ασφαλιστική
Κατηγορία

Ποσά
Κατηγοριών

Σύνταξη
(10% x

ασφ.κατ.)

Ασθένεια
( 3,61% x

5η-7η
ασφ.κατ.)

ΛΑΕ
σε €

Μηνιαία
εισφορά

Εξαμηνιαία
εισφορά

Ετήσια
εισφορά

1η 486,77 48,68 38,47 2,05 89,20 535,20 1.070,40

2η 603,37 60,34 38,47 2,05 100,86 605,16 1.210,32

3η 726,05 72,61 38,47 2,05 113,13 678,78 1.357,56

4η 895,92 89,59 38,47 2,05 130,11 780,66 1.561,32

5η 1.065,78 106,58 38,47 3,08 148,13 888,78 1.777,56

6η 1.234,46 123,45 44,56 3,08 171,09 1.026,54 2.053,08

7η
1.401,86 140,19 50,61 3,08 193,88 1.163,28 2.326,56

3.  Στα ειδοποιητήρια με ληξιπρόθεσμες οφειλές περιλαμβάνεται και η  προσαύξηση του
επιτοκίου (8,00%  ετήσιο)  του  Ν.4152/2013,  από  την  1η  του  μήνα  που  κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες έως την 30-12-2016.



4. Οι  ασφαλισμένοι  που  έχουν  υπαχθεί  στην  παλιά  ρύθμιση  με  τριμηνιαία  καταβολή
δόσεων, θα λάβουν τρεις ειδοποιήσεις. Οι δύο αφορούν στις δόσεις Α΄ και Β΄ τριμήνου
2016  και  η  τρίτη  στην  τρέχουσα  εισφορά  Α΄  εξαμήνου  2016,  με  ληκτική  ημερομηνία
πληρωμής όλων των ειδοποιητηρίων την 30/12/2016. 

5. Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στις  ηλεκτρονικές ρυθμίσεις  (100 δόσεις,  "Νέα
Αρχή"  και  "Πάγια")  δεν  θα  λάβουν  ειδοποίηση  καταβολής  τρέχουσας  ασφαλιστικής
εισφοράς Α΄ εξαμήνου 2016. Η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς Α΄ Εξαμήνου 2016,
θα γίνει ταυτόχρονα με τη πληρωμή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2016.   Για το
σκοπό  αυτό,  οι  ασφαλισμένοι  θα  πρέπει  να  εκτυπώσουν το  έντυπο  πληρωμής  από  την
σχετική διαδικτυακή εφαρμογή (www.oga.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Υπηρεσίες προς το
κοινό/Εκτύπωση εντύπων ρυθμίσεων).

6.  Ασφαλισμένοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000€, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί
στο Κ.Ε.Α.Ο., θα λάβουν ειδοποιητήριο μόνο με την τρέχουσα ασφαλιστική εισφορά.. 

7.  Οι γεννηθέντες έτους 1950, θα λάβουν και δεύτερο ειδοποιητήριο με την εισφορά Β΄
εξαμήνου 2016, η καταβολή της οποίας είναι προαιρετική. 

8. Όσοι  οφείλουν  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  μπορούν  να  τις  ρυθμίσουν  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις της Πάγιας Ρύθμισης των 12 Δόσεων του Ν.4152/2013 μέσα από την σχετική
διαδικτυακή  εφαρμογή  (www.oga.gr/Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες/Υπηρεσίες  προς  το
κοινό/Υποβολή αίτησης πάγιας ρύθμισης).

Παρακαλούμε να ενημερώνετε τους ασφαλισμένους μας να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις
ασφαλιστικές τους εισφορές, προκειμένου να έχουν δικαίωμα στις παροχές υγείας  και
Αγροτικής Εστίας και να μην επιβαρύνονται με το ετήσιο επιτόκιο του ν.4152/2013. 

Επίσης, παρακαλούμε  να τους διευκολύνετε εκτυπώνοντας σε περίπτωση απώλειας ή
καθυστέρησης στη παραλαβή του ειδοποιητηρίου το ειδικό έντυπο με ΚΜΠ 639.

                                                               Από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης


