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Θέμα : Μονοσυνταξιούχοι Υγειονομικοί 

 

Όπως σας είναι γνωστό  με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 4387/16 καταργήθηκε ο 

κλάδος των μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ - ΕΤΑΑ. 

 

Με την ΝΣΚ 197/2017 έγινε δεκτό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της, ότι οι  

παλινωδίες των σχετικών αποφάσεων του ταμείου οδήγησαν καλόπιστα και αιτιολογημένα πολλούς 

ασφαλισμένους υγειονομικούς, ακόμη και αν είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής τους στο καθεστώς 

μονοσυνταξιούχων, είτε ουδέποτε να καταβάλουν τις αυξημένες εισφορές, είτε να διακόψουν την 

καταβολή κατά το υπερβάλλον, είτε να υποβάλουν αίτημα διαγραφής τους από τον κλάδο.  

 

Με την ίδια ως άνω γνωμοδότηση, έγινε μεν δεκτό ότι η διαγραφή από τον κλάδο των 

μονοσυνταξιούχων του πρώην Τ.Σ.Α.Υ. και η επιστροφή σε αυτούς των οικείων ασφαλιστικών 

εισφορών, ως καταβληθεισών αχρεωστήτως, δεν είναι επιτρεπτή, αλλά και ότι ο αναδρομικός 

καταλογισμός των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτός, πλην όμως αυτός 

καθίσταται ανεπίτρεπτος, υπό την έννοια ότι θα ακυρωθεί δικαστικώς, εφόσον το οικείο Ασφαλιστικό 

Ταμείο είχε επί μακρόν δημιουργήσει, με θετικές του ενέργειες, εύλογη και σταθερή πεποίθηση στον 

υπόχρεο ότι δεν υποχρεούται να καταβάλλει τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές και 

συγχρόνως διαπιστώνεται αρμοδίως ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρού κλονισμού της οικονομικής 

καταστάσεως του υποχρέου. Περί της συνδρομής της τελευταίας αυτής προϋποθέσεως δεν καταλείπεται 

αμφιβολία υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία. 

  

Παρά το γεγονός όμως, ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω και υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχει κριθεί 

ότι ως προς τις  προσαυξημένες εισφορές των μονοσυνταξιούχων (του άρθρου 7§8β’ ν. 982/79), η 

είσπραξη τυγχάνει σήμερα ανεπίτρεπτη,  πολλά είναι τα μέλη μας που, αίφνης, κλήθηκαν και μάλιστα 

προφορικά, χωρίς την κοινοποίηση οποιασδήποτε πράξης από το Ταμείο, να καταβάλουν αναδρομικά 

προσαυξημένες εισφορές προκειμένου να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα.  

Έτσι ενώ το ταμείο επί σειρά ετών εισέπραττε από ιατρούς που είχαν υποβάλει αίτηση ένταξής τους στο 

καθεστώς του μονοσυνταξιούχου, χωρίς καμία αντίρρηση ή άλλη όχληση τις εισφορές του 

ασφαλισμένου που δεν έχει ενταχθεί στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, με βάση τα εκδοθέντα από το ίδιο 

το ταμείο ειδοποιητήρια, και χορηγούσε ασφαλιστική ενημερότητα, έρχεται σήμερα υπό την απειλή της 

μη χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας, με την αιτιολογία ότι προ 15ετία και πλέον είχαν αιτηθεί 

την ένταξή τους στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, χωρίς όμως η ένταξή τους αυτή να έχει πράγματι 

υλοποιηθεί, είτε από την εκ μέρους τους καταβολή αυξημένων εισφορών, είτε από σχετική προς τούτο 

όχληση του ταμείου, να τις απαιτεί αναδρομικά.  

 

Όπως όμως σημειώνεται και στην ως άνω γνωμοδότηση «η ως άνω αναδρομική επιβάρυνση του 

ασφαλισμένου αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης» σε τέτοιες περιπτώσεις.  

 

Επισυνάπτουμε ενδεικτικά την περίπτωση ιατρού μέλους μας, όπως αυτή περιγράφεται σε σχετικό 

αίτημά της προς τον ΙΣΑ  και παρακαλούμε για την άμεση εκ μέρους σας αναγνώριση ότι, μετά πάροδο 

20ετίας περίπου, δεν δικαιούστε, σύμφωνα με τα παραπάνω, σήμερα, να απαιτείται την αναδρομική 



είσπραξη  των μη καταβληθέντων αυξημένων εισφορών του μονοσυνταξιούχου εκ μέρους της και να 

της χορηγήσετε άμεσα ασφαλιστική ενημερότητα.    

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
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