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Π Ρ Ο Σ 

ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

(e-ΕΦΚΑ) ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΗ  

 

Του …………………………………….……….. του ……….…….… κατοίκου ……….……………. 

οδός …………………….……………. Τ.Κ.……….. Τηλ. Επικοινωνίας: ……………………. & 

email …………………………...………….., συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ Τομέας Υγειονομικών (τ. 

ETAA-TΣΑΥ) με Α.Μ:….……………., ΑΜΚΑ:……..…………..….……………….., 

ΑΦΜ:……....………..……..…. και αριθμό ταυτότητας: ………………….  

 

ΚΑΤΑ 

 

Του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο οποίο εντάχθηκε το 

Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Ασφάλισης Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 

Αχαρνών, αρ. 27), νομίμως εκπροσωπούμενου. 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

Tης υπ’ αριθμό ………………………………………….. απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Συντάξεων -Πρόνοιας Τομέα Υγειονομικών του e-ΕΦΚΑ με την οποία μου κανονίστηκε η 

σύνταξη που εφεξής θα λαμβάνω 

 

Ι. Σύντομο Ιστορικό 

Είμαι ασφαλισμένος υγειονομικός με……….. έτη και ….… μήνες πραγματικής ασφάλισης και 

εκουσίας υπαγωγής στο καθεστώς του μονοσυνταξιούχου του τ. ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ. 

Την ……………. υπέβαλα την με αριθ. πρωτ. …………………… αίτηση συνταξιοδότησης. 

Με την με αριθ. ………………….. / ……….. απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Συντάξεων-Πρόνοιας Τομέα Υγειονομικών του e-ΕΦΚΑ που μου κοινοποιήθηκε την 

………………, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ……….………. αίτησης συνταξιοδότησής μου, 

mailto:kitsopanidis.ioannis@gmail.com
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ύστερα από …….. έτη και ..… μήνες πραγματικής απασχόλησης μου απονέμεται σύνταξη 

γήρατος ύψους ……. ευρώ. 

Η σύνταξη αυτή επιμερίστηκε σε τρία διακριτά μέρη: 

• Την εθνική σύνταξη από ποσό 384 ευρώ 

• Την ανταποδοτική σύνταξη με συντελεστή αναπλήρωσης ..…..% και ποσό …..…..….. ευρώ 

• Την ανταποδοτική σύνταξη της προσαύξησης του Μονοσυνταξιούχου, με ασφάλιστρο 10% 

για κάθε έτος υπαγωγής μου στον κλάδο των Μονοσυνταξιούχων, που οδήγησε σε 

συντελεστή αναπλήρωσης ..…...% και ποσό …….….… ευρώ 

 

O τρόπος υπολογισμού του συντελεστή της προσαύξησης της σύνταξής μου, λόγω της 

υπαγωγής μου στο καθεστώς μονοσυνταξιούχου, για το χρονικό διάστημα από 

………..…….. έως …………….., είναι εσφαλμένος και μη νόμιμος γιατί υπολογίστηκε με 

συντελεστή αναπλήρωσης 10% για κάθε χρόνο υπαγωγής μου στον κλάδο των 

Μονοσυνταξιούχων και όχι με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε 

ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς που έχω καταβάλει και κατά συνέπεια η 

απόφαση θα πρέπει να ακυρωθεί για τους εξής νόμιμους και βάσιμους λόγους. 

 

ΙΙ. Ισχύουσες Διατάξεις  

Α./ Νομικό καθεστώς υπαγωγής 

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.4387/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – 

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού. Σύσταση ΕΦΚΑ) (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016) με 

τίτλο «Διαχρονικό Δίκαιο» προβλέπεται ότι: «1. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν 

υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κρίνονται, ως προς τον τρόπο 

υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων κατά τους κανόνες που ίσχυαν κάθε φορά κατά την 

31η.12.2014. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 14 του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση 

αυτή. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η 

καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου διατάξεις, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.». 

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά την 12.5.2016 κρίνονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4387/2016. Επομένως, η σύνταξή μου θα πρέπει να υπολογιστεί 

βάση των κανόνων που ίσχυαν κατά την 31.8.2018, και όχι όπως εσφαλμένα έγινε, 

βάση των προγενέστερων της ημερομηνίας αυτής διατάξεων. 
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Α./ Νομικό καθεστώς μονοσυνταξιούχου υγειονομικού 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 §4α του Ν.982/1979 (ΦΕΚ Α΄ 239) «α) Η μηνιαία εισφορά πάντων των 

ησφαλισμένων εις το ΤΣΑΥ υγειονομικών, διά τον Κλάδον Συντάξεως, ορίζεται εις ποσοστόν 

οκτώ επί τοις εκατόν (8%) του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού δημοσίου πολιτικού 

υπαλλήλου επί βαθμώ 2ο και καταβάλλεται εις το Ταμείον εντός του επομένου του εις ον 

αναφέρεται αύτη μηνός  

Στο άρθρο 7 §8 του ως άνω Ν.982/1979 (ΦΕΚ Α΄ 239), όπως αντικαταστάθηκε ως προς το 

εδάφιο α΄ με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.1539/1985 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Ασφαλισμένοι ή 

ασφαλιζόμενοι στο Τ.Σ.Α.Υ., που δεν υπάγονται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το 

Δημόσιο, δικαιούνται να έχουν προσαύξηση της σύνταξης που παίρνουν κάθε φορά από το 

Ταμείο. Την ίδια προσαύξηση δικαιούνται και όσοι υπάγονται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης 

ή το Δημόσιο, σε περίπτωση που διακοπεί η ασφάλισή τους σ` αυτά ή αποχωρήσουν από τη 

θέση τους χωρίς να συμπληρώσουν προϋποθέσεις για σύνταξη. Για την υπαγωγή στις πιο 

πάνω διατάξεις χρειάζεται να υποβληθεί σχετική αίτηση, σε κάθε δε περίπτωση οι υπαγόμενοι 

υποχρεώνονται στην καταβολή και των προηγούμενων εισφορών, περιλαμβανομένου και 

εκείνου του χρόνου κατά τον οποίο είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλιση".  β) Οι ανωτέρω 

υποχρεούνται εις την καταβολήν προς το ΤΣΑΥ μηνιαίας εισφοράς υπολογιζομένης εις 

ποσοστόν 3% επί του εκάστοτε βασικού μισθού δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου επί βαθμώ 2ο, 

οι εξ αυτών δε έμμισθοι δι`ους δεν τυγχάνει νόμω επιτρεπτή και η ελευθέρά άσκησις του 

επαγγέλματος, υποχρεούνται εις την καταβολήν του ημίσεος της ως άνω εισφοράς.  δ) Οι 

δικαιούχοι των ανωτέρω προσώπων δικαιούνται της προσαυξήσεως εφόσον ο ησφαλισμένος 

θα εδικαιούτο ή ο συνταξιούχος ελάμβανε την ως άνω προσαύξησιν, το ποσοστόν δε της 

προσαυξήσεως κατανέμεται κατά τα εκάστοτε ισχύοντα δια τον Κλάδον Συντάξεως του Ταμείου. 

Κατά πάσαν περίπτωσιν απονομής της προσαυξήσεως απαιτείται ή εξόφλησις των οφειλών εξ 

εισφορών κατά τα ισχύοντα δια τον Κλάδον Συντάξεως του Ταμείου  ε) Δι’ αποφάσεων του 

Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εκδιδομένων μετά γνώμην του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ, δύναται να 

ανακαθορίζηται το κατά το εδάφιον β΄ της παρούσης παραγράφου ποσοστόν εισφοράς και να 

ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την απονομήν της προσαυξήσεως και τα 

δικαιούμενα ταύτης πρόσωπα».  

Με βάσει τα ανωτέρω και την Φ42 οικ.1292/91 (ΦΕΚ Β΄ 1061/1991) οι εισφορές σύνταξης ορίστηκαν 

σε 12.000 δρχ. και μονοσυνταξιούχου σε 6.000 δρχ, από 1.1.1992 έως 31.12.2015, δηλαδή το μηνιαίο 

ασφάλιστρο προσαύξησης μονοσυνταξιούχου ορίστηκε 50%, το οποίο κατέβαλα και αναδρομικά από 

την ημερομηνία εγγραφής μου εφόσον ήταν προγενέστερη στην προαιρετική ασφάλιση του 

«μονοσυνταξιούχου».  
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Με το άρθρο 44 §14 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/ 11.7.2011) καθιερώθηκε πρόσθετη 

μηνιαία εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας 

των προεδρικών διάταγμα των 124/1993 (Α΄ 54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54), 

δηλαδή μηνιαίο πρόσθετο ασφάλιστρο μονοσυνταξιούχου 2%.  

 

Β./ Εσφαλμένος και μη νόμιμος υπολογισμός της σύνταξης  

Σύμφωνα με το άρθρο 94 §5 του Ν. 4387/2016 «Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα 

Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από 1.1.2016. Οι ασφαλισμένοι που 

προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου 

Μονοσυνταξιούχων δικαιούνται προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα 

προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής 

οικονομικής αναλογιστικής μελέτης. Στη μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού 

προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της προσαύξησης, ο 

αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω της 

προσαύξησης». 

 

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ως άνω διάταξης τροποποιήθηκαν με το άρθρο 234 §11 του 

Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016) ως εξής: «Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα 

Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από 1.1.2016. «Για τους 

ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση 

του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για κάθε έτος 

καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε 

ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση 

θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις 

των άρθρων 28 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως».  

Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι καταργείται η εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση 

Υπουργικής απόφασης και ο ίδιος ο νόμος δίνει τον μαθηματικό τύπο/συντελεστή 

αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της σύνταξης, που είναι ο εξής: 

 

Μονάδες επί πλέον εισφοράς (μηνιαίο ασφάλιστρο προσαύξησης Χ έτη καταβολής επί 

πλέον εισφοράς) Χ 0,075 = ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ. 
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Προς επίρρωση του ως άνω τρόπου υπολογισμού ο τότε Υφυπουργός Εργασίας εξέδωσε την 

με αριθ. Φ80000/οικ.9187/183/14.2.2018 αναλυτική και επεξηγηματική εγκύκλιο για τον 

υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ – παρέλειψε όμως να 

εκδώσει αντίστοιχη για το πρώην ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ.  

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να καταστεί σαφές το πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης 

του άρθρου 234 εκδόθηκε η Φ.80000 /Δ17 /32038 /742/ 21.5.2019 απόφαση του Υφυπουργού 

Εργασίας και εν συνεχεία, από τον ΕΦΚΑ, η με αριθ. 50/1414814/26.11.2019 εγκύκλιος: 

αμφότερες παραπέμπουν στο άρθρο 234, §11 του Ν.4389/2016 για τον τρόπο υπολογισμού 

της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου μετά την 12.5.2016.  

Η Διεύθυνσης Συντάξεων-Πρόνοιας Τομέα Υγειονομικών του e-ΕΦΚΑ προφανώς κατ’ 

εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου εφαρμόζει εν προκειμένω νομοθεσία που 

αφορά σε ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, που αφορά σε προγενέστερο χρόνο και 

ρυθμίζεται με το προηγούμενο του Ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο. 

Για τον υπολογισμό της σύνταξής μου εφαρμόζει την ΚΥΑ 26083/887/2016 (ΦΕΚ Β΄ 

1605/7.6.2016), όπως συμπληρώθηκε με την με αριθ. 52331/1861 (ΦΕΚ Β΄ 2379/12.7.2017) 

που όμως αμφότερες εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 και 33 του Ν.4387/86 (και όχι 

του άρθρου 94 §5 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 234 §11 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

94/27.5.2016 και ισχύει) και ΑΦΟΡΟΥΝ στις συντάξεις που χορηγήθηκαν με το παλαιό 

νομοθετικό πλαίσιο, πριν δημοσιευτεί ο Ν.4387/2016, και όχι στις συντάξεις που θα 

καταβληθούν.  

 

Έτσι, το ασφάλιστρο 10% που χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της προσαύξησης της 

σύνταξης μου { 36 (έτη ) Χ 10% (ασφάλιστρο) = 360 (μονάδες επί πλέον εισφοράς) } και που 

οδηγεί σε συντελεστή αναπλήρωσης 27% (360 Χ 0,075), είναι αυθαίρετο ποσοστό, χωρίς 

κανένα νομικό έρεισμα.  

 

Ο ορθός τρόπος υπολογισμού του συντελεστή αναπλήρωσης είναι για κάθε έτος καταβολής 

επιπλέον εισφοράς, με ανώτατο όριο τα 36 έτη, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075 για 

κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς δηλαδή: (36* Χ 50%) + (4,5 Χ 2%) Χ 0,075. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σημ:* (όσα χρόνια κατέβαλε εισφορές μονοσυνταξιούχου) 
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Από την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις κείμενες διατάξεις με βάση 

τα…….(ανώτατο τα 36) χρόνια ασφάλισης που έχω στο Ταμείο ως μονοσυνταξιούχος, ο 

συντελεστής αναπλήρωσης της προσαύξησης της μονοσύνταξης για μένα είναι 135,67%* και 

προκύπτει ως ακολούθως: 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΤΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

1.1.1980-31.12.2015 36 50% 1800 

Πρόσθετη εισφορά 
1.7.2011-31.12.2015 

4,5 2% 9 

ΣΥΝΟΛΟ   1.809 

Συντελεστ. αναπλήρωσης 
1.1.1980-31.12.2015 

 135,67* 1.809 x 0,075 = 135,67* 

 

Κατόπιν των ανωτέρω λεπτομερώς εκτεθέντων και με την επιφύλαξη παντός νομίμου 

δικαιώματός μου για τη βλάβη που υφίσταμαι ζητώ όπως: 

Ακυρωθεί άλλως μεταρρυθμιστεί η με αριθ. ……………………………………… απόφαση της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων - Πρόνοιας Τομέα Υγειονομικών του e-ΕΦΚΑ με την 

οποία μου κανονίστηκε η σύνταξη που εφεξής θα λαμβάνω, με επανυπολογισμό αυτής βάσει 

συντελεστή αναπλήρωσης της προσαύξησης του μονοσυνταξιούχου 135,67% (έτη καταβολής 

36 Χ ασφάλιστρο 50% Χ συντελεστή 0,075%) συν πρόσθετη εισφορά 1.7.2011-31.12.2015. 

 
Αθήνα, ………………………….. 
 
 
 
 

Ο/Η ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 


