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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ

ΙΚΑ

Οι παλαιοί ΜΟΝΙΜΟΙ Ιατροί του ΙΚΑ (οι πρό της 1-1- 1993 ασφαλισθέντες εις το ΤΣΑΥ ) ασφαλίζονται:
Α) Υποχρεωτικώς ( βάσει άρθρων 1και 2 του από 8/14 Αυγούστου 1925 Νομοθετικού Διατάγματος- ΦΕΚ
Α’ 212/14-8-1925 ) εις το ΤΣΑΥ διά Σύνταξιν ( γήρατος ή αναπηρίας ) και εις τον Κλάδον Προνοίας
του ΤΣΑΥ (βάσει άρθρου 3 του Β.Δ. 211/65 - ΦΕΚ Α’ 55/ 1 Απρ. 1965) διά το εφ΄΄απαξ του ΤΣΑΥ,
το οποίον δυστυχώς παραμένει καθηλωμένον από συστάσεως του Κλάδου Προνοίας το 1965 , δηλαδή
δια 5 σχεδόν δεκαετίας ,εις το ευτελές διά τα σημερινά δεδομένα ποσόν των ~ 3.000 € .Καί διά τας δύο ως
άνω παροχάς , τους γίνονται κάθε μήνα κρατήσεις από τον μισθόν τους από την Μισθοδοσίαν του ΙΚΑ
( ΕΤΑΑ-ΚΛ.Κύριας Ασφ.-ΤΣΑΥ , ΕΤΑΑ-ΚΛ.ΥΓ-Τομέας ΥΓ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ).
Επίσης η Μισθοδοσία του ΙΚΑ παρακρατεί ένα ποσόν 2 ΕΥΡΩ κάθε μήνα δια την λεγόμενην
<< Στέγην των Υγειονομικών >> μαζί με την παρακράτησιν διά την Κυρίαν ασφάλισιν (188,30 € )και την
παρακράτησιν διά τον κλάδον Προνοίας (=εφ’άπαξ ΤΣΑΥ ) εκ 2.93 € ( Σύνολον 193,23 € ).
Διά τον κλάδον Ασθενείας παρακρατείται ποσοστόν 5% επί του αθροίσματος μισθού και του ειδικού
Επιδόματος των 176 € εφ’όσον ο μόνιμος Ιατρός του ΙΚΑ επιλέξει βάσει του άρθρου 13 του Ν 982/79
ΦΕΚ Α 239/20-10-1979) να καλύπτεται διά ασθένειαν από το ΤΣΑΥκαί όχι από το ΙΚΑ .
Προσφάτως με τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 ( ΦΕΚ Α 152/1-7-2011) επεβλήθη
αναδρομικώς από 1.1.2011 Μηνιαία εισφορά ύψους 10 Ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας
των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ). Η Εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους
τους Ανεξάρτητα Απασχολούμενους Υγειονομικούς (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου ),
και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τας λοιπάς ασφαλιστικάς εισφοράς .
Επιπροσθέτως με τας διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τας διατάξεις της παρ.
5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216/30-9-2011) οι Ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα
Υγειονομικοί οι ησφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 (= Παλαιοί Ησφαλισμένοι ), καταβάλλουν από 1.7.2011
πρόσθετον μηνιαίαν εισφοράν η οποία ανέρχεται σε : 13,87 Ευρώ δια τον κλάδον Συντάξεως , 4,51
Ευρώ διά τον κλάδον Υγείας και 2,77 Ευρώ διά τον κλάδον Προνοίας .
Η Στέγη Υγειονομικών ήτο Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρον 16 του Ν. 3796/1957 (ΦΕΚ Α 251/
12-12-1957 ) με σκοπό την στέγασιν και περίθαλψιν γερόντων ή ανικάνων Υγειονομικών.
Εστεγάζετο σε ένα πολυόροφο κτίριο – φιλέτο επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 175 το οποίον ως ανεφέρθη
εχρησίμευε ως ιδιόκτητος οίκος Ευγηρίας του ΤΣΑΥ δια υπέργηρους ή ανήμπορους Υγειονομικούς
και ό οποίος πλέον όχι μόνον δεν λειτουργεί αλλά και παραμένει αναξιοποίητος και εγκαταλελειμμένος !...,
το δε ΤΣΑΥ σήμερα αντί να περιθάλπτει το ίδιον τους ως άνω Υγειονομικούς , τους δίνει Μηνιαίον
ποσόν ~ 700 € δια τήν περίθαλψίν τους σε Δημόσιους ή ιδιωτικούς οίκους ευγηρίας της αρεσκείας
τους αλλά προσοχή ! μόνον σε υγειονομικούς με χαμηλό ετήσιο εισόδημα !.. δηλ. πρακτικώς σε
ελαχίστους Υγειονομικούς .
Το ΤΣΑΥ ευρίσκεται εις την Αθήνα επί της οδού Αχαρνών 27 , είναι ΚΥΡΙΟΣ φορέας Ασφαλίσεως και
είναι Ταμείον ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΩΣ των Ιατρών αρχικώς , ( Ιδρύθηκε ως ΤΣΑΙ το1925 με το Ν.Δ. της 8/14
Αυγούστου 1925 ΦΕΚ Α 212 ) και εν συνεχεία από το 1932 και μετά όλων τωνΥγειονομικών
(Ιατρών,Οδοντιάτρων,Κτηνιάτρων,Φαρμακοποιών και Μαιών ) ως ΤΣΑΥ με τον Ν 5333/28 Μαρτίου 1932
(ΦΕΚ Α 91 ) , πρό τινων ετών δε , (2008) , ΔΥΣΤΥΧΩΣ συγχωνεύθηκε με το Ταμείον των Δικηγόρων
και το Ταμείον των Πολιτικών Μηχανικών υπό την κοινήν ονομασίαν ΕΤΑΑ ( Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων ) βάσει του Ν. 3655/2008 ,( άρθρα 25-38 , ΦΕΚ Α 58/3-4-2008 ) το δε
ΤΣΑΥ σήμερα καλείται ΕΤΑΑ – Τομέας Υγειονομικών .
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Με την συγχώνευσιν αυτήν του ΤΣΑΥ με τα ως άνω Ταμεία επετεύχθησαν δύο αντικειμενικοί σκοποί
των κυβερνώντων : αφ’ενός να εκμεταλλευθούν τα αποθεματικά του ευρωστότατου ΤΣΑΥ που είχε
ιδανικήν αναλογίαν εργαζομένων προς Συνταξιούχους 6 : 1 και αφ’ετέρου να αποκρυβή ότι το ΤΣΑΥ
είναι Ταμείον ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ διά να δυνηθούν επικαλούμενοι την , τεχνητήν κατά την γνώμην μου,
δεινήν οικονομικήν κατάστασιν του Κράτους να πετσοκόψουν την Δεύτερην Σύνταξιν των Ιατρών
του Ε.Σ.Υ. και του ΙΚΑ που λαμβάνουν από το Τ.Σ.Α.Υ. !
Και πράγματι το ΤΣΑΥ είναι το μοναδικόν Ταμείον ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ που ιδρύθηκε με την απόφαση
και επιμέλεια του ίδιου του Κράτους και αυτό εκφράζει εμφαντικά την θέλησιν και την βούλησιν του
Νομοθέτου διά προστασίαν της αξιοπρεπούς διαβιώσεως,περιθάλψεως και Συνταξιοδοτήσεως των Ιατρών
αρχικώς και εν συνεχεία όλων των Υγειονομικών και μάλιστα με το ιδρυτικόν Ν.Δ.της 8/14 Αυγούστου
του 1925 επέβαλλε διά του άρθρου 1 την υποχρεωτικήν εγγραφήν πάντων των εν Ελλάδι Ιατρών ως
ΜΕΤΟΧΩΝ του ΤΣΑΙ και εν συνεχεία όταν με τον Ν 5333/1932 το ΤΣΑΙ μετετράπη με το άρθρο 2 σε
ΤΣΑΥ,με το άρθρο 4 παρ. 1 του ιδίου νόμου καθώρισεν ότι : << Πάντες οι ασκούντες νομίμως εν Ελλάδι
το επάγγελμα του Ιατρού,Οδοντιάτρου,Φαρμακοποιού και του Κτηνιάτρου ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ >>.
Δηλαδή το ΤΣΑΥ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊΤΑΙ από τους Μετόχους του με καταβολή δικαιώματος
εγγραφής και ετησίας συνδρομάς , θεσπίσθηκε δε και κοινωνικός πόρος μέσω του Ιατροσήμου επί των
εκδιδομένων συνταγών , το οποίον καταργήθηκε το 1997 από την Κυβέρνηση του Σημίτη με την από
7/11/1997 πράξιν Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 226 / 7-11-1997 ).
Β) Εις το ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ως Μόνιμον Επιστημονικόν Προσωπικόν αυτού :
β1 ) δια Σύνταξιν γήρατος ή αναπηρίας του ΜΟΝΙΜΟΥ Ιατρού καί από το ΙΚΑ
β2) δια ΕΦ’ΆΠΑΞ από τον ειδικό Λογαριασμό Προνοίας Προσωπικού του ΙΚΑ και
β3) δια Επικουρικόν μηνιαίον Βοήθημα εις ΤΕΑΔΥ- ΤΕΑΠΟΚΑ ( = Ταμείον Επικουρικής
Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων - Ταμείον Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως ), το οποίον βοήθημα δίδεται κάθε μήνα εις τον
Συνταξιούχον πρώην Μόνιμον Ιατρόν του ΙΚΑ ξεχωριστά από την κύρια Σύνταξη του
που λαμβάνει κάθε μήνα από το ΙΚΑ .
Και διά τας τρείς ως άνω παροχάς γίνονται αι αντίστοιχοι κρατήσεις ( ΙΚΑ –ΤΕΑΜ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ,
ΙΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΕΑΔΥ- ΤΕΑΠΟΚΑ ) κάθε μήνα από τον μισθόν του Μονίμου Ιατρού του ΙΚΑ –
ΤΕΑΜ .
Διά το ΙΚΑ Συντάξεως παρακρατείται 6,67 % επί των ακαθαρίστων αποδοχών
Διά την Πρόνοιαν ΙΚΑ παρακρατείται 4 % επί του Μισθού
Διά το ΤΕΑΠΟΚΑ
παρακρατείται 6% επί του Μισθού
Β1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 4277 της 12/13 Νοεμβρίου 1962 <<περί Συνταξιοδοτήσεως των
Ιατρών του ΙΚΑ και ετέρων τινών κατηγοριών εργαζομένων >> ( ΦΕΚ Α191/13-11-1962 ) οι ΜΟΝΙΜΟΙ
Ιατροί του ΙΚΑ και τα μέλη της οικογενείας των δικαιούνται συντάξεως εξ αυτού κατά τας διατάξεις των
άρθρων 1,2,5,8 και 11 παρ. 1 του Ν. 3163 << Περί Συνταξιοδοτήσεως του Προσωπικού του ΙΚΑ >>.
Το άρθρον 1 του Ν.3163/1955 (ΦΕΚ Α 71/21-3-1955 ) ΟΡΙΖΕΙ ότι οι τακτικοί υπάλληλοι του ΙΚΑ και τα
μέλη της οικογενείας των δικαιούνται συντάξεως εξ αυτού ,εφαρμοζομένων αναλόγως πασών των εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων περί απονομής συντάξεως εις τους Δημοσίους Πολιτικούς Υπαλλήλους ,πλήν
καθ΄΄οσον άλλως ορίζεται διά του παρόντος Νόμου .
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Το άρθρον 2 ορίζει ότι τη αιτήσει του υπαλλήλου λογίζεται ως πραγματική συντάξιμος υπηρεσία η
υφ’οιανδήποτε νομικήν σχέσιν προγενεστέρα υπηρεσία παρά τω ΙΚΑ ,ή παρά τω Δημοσίω ως και η υπηρεσία
εις τας Ενόπλους Δυνάμεις και εις τα Σώματα Ασφαλείας .
Περαιτέρω ο Νομοθέτης με τα άρθρα 2 και 3 του Ν.Δ. 4277/1962 (ΦΕΚ Α 191) << Περί Συνταξιοδοτήσεως
των Ιατρών του ΙΚΑ >> ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ότι δύναται να αναγνωρισθεί ως Συντάξιμος υπηρεσία παρά τω ΙΚΑ
τη αιτήσει του Ιατρού και ο Χρόνος ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος .
Με την παράγραφον 2 του άρθρου 4 του Ν 3163/1955 << Περί Συνταξιοδοτήσεως του Προσωπικού του
ΙΚΑ >> καθορίζεται ότι η άσκησις του Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Δικηγορικού,Φαρμακευτικού και Χημικού
επαγγέλματος ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ από ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ οικείου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ εφ’όσον απαιτείτο τοιαύτη , άλλως από της ΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ .
Η αναγνώρισις των ως άνω προυπηρεσιών γίνεται διά καταβολής εις το ΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ εισφοράς εκ
5% επι των τακτικών αποδοχών του ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αιτήσεως περί αναγνωρίσεως των ως
άνω υπηρεσιών και επί χρονικόν διάστημα ίσον προς τον αναγνωρισθησόμενον προς εξαγοράν χρόνον
συνταξίμου υπηρεσίας .Εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος είναι μεγαλύτερος των 160 μηνών ,το ποσόν της
εξαγοράς υπολογιζόμενον κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιείται και εξοφλείται εις 160 δόσεις .(παρ..1
άρθρου 3 του Ν 4277/1962 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 4579 ΦΕΚ Α 234/9-11-1966 ).
Αι κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμεναι υπηρεσίαι , μετά του χρόνου ασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος
δεν δύνανται να υπερβαίνουν εν συνόλω τα 10 (δέκα) έτη. (άρθρα 2και 3 του Ν.Δ. 4277/1962) .
Το δικαίωμα της αναγνωρίσεως των προαναφερθεισών υπηρεσιών ως συνταξίμων δύναται να ασκήση
ο μόνιμος Ιατρός του ΙΚΑ ΜΕΤΑ την συμπλήρωσιν ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ εις το ΙΚΑ πραγματικής
υπηρεσίας από της ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ . (παρ.4 του αρθρ. 2 του Ν. 4277/1962) χωρίς
κανένα χρονικόν περιορισμόν δηλαδή οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της 5ετίας ακόμη και μετά την
αποχώρησιν από την υπηρεσίαν (Εγκύκλιος 30 /28-2-1991 της Διεύθ. Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ
της Διοικήσεως του ΙΚΑ ) .
Ευνόητον τυγχάνει ότι συμφέρει εις τον Μόνιμον Ιατρόν του ΙΚΑ να κάνει αυτήν την αίτησιν
του- περί αναγνωρίσεως και εξαγοράς των προυπηρεσιών του- ευθύς αμέσως μετά την συμπλήρωσιν της
5ετούς υπηρεσίας ως μονίμου , διότι το ποσόν της εξαγοράς θα υπολογισθή με βάσιν τας τακτικάς
αποδοχάς του χρόνου υποβολής της αιτήσεως αναγνωρίσεως των προυπηρεσιών του.
Οσοι όμως μόνιμοι Ιατροί του ΙΚΑ ΑΜΈΛΗΣΑΝ να κάνουν αυτήν την αίτησιν έγκαιρα , δεν πρέπει
να φθάνουν στο ακραίο αυτό σημείο δηλ. να την κάνουν μετά την αποχώρησίν τους από την υπηρεσίαν
και θα πρέπει να υποβάλλουν αυτήν την αίτησιν των προς την Γραμματείαν της Διευθύνσεως
Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ του ΙΚΑ (Χαλκοκονδύλη 17,Αθήνα 3ος όροφος ) τουλάχιστον
έξι (6) μήνες πριν την αποχώρησίν τους από την υπηρεσίαν ζητώντας παράλληλα την επίσπευσιν
της εκδόσεως της αναγνωριστικής πράξεως των υπηρεσιών τους ως συνταξίμων.
Η αίτησις συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο που χορηγεί το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθ. Συντάξ.
Προσωπ. ΝΠΔΔ της Διοίκησης του ΙΚΑ και πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένην φωτοτυπίαν της
αδείας ασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος , πιστοποιητικόν υπηρεσιακών μεταβολών και φωτοτυπίαν
του τελευταίου εκκαθαριστικού μισθοδοσίας του Ιατρού.
`Ωραι εισόδου Ιατρών εις το κτίριον της οδού Χαλκοκονδύλη 17 από 12.00 έως 14.00 μετά μεσημβρίαν .
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Εδώ πρέπει να τονισθή ότι αι προυπηρεσίαι που αναγνωρίζονται εις τα περιοδικώς συντασσόμενα
<<Ατομικά δελτία κατάταξης Ιατρού >> αφορούν απλώς την μισθολογικήν εξέλιξιν του Ιατρού μέσω
της κατατάξεως του σε μισθολογικά κλιμάκια και δεν υπολογίζονται ως συντάξιμαι ακόμη και αν έχουν
υπηρετηθή εις το ΙΚΑ με τας διαφόρους συμβάσεις, παρά μόνον κατόπιν αιτήσεως του μονιμοποιηθέντος Ιατρού και κατόπιν εξαγοράς αυτών.
Εις περίπτωσιν συνταξιοδοτήσεως πρό του χρόνου της εξοφλήσεως της προσθέτου εισφοράς εξαγοράς ,
παρακρατείται μηνιαίως εκ της απονεμηθησομένης συντάξεως ποσόν τουλάχιστον ίσον προς την
καταβληθείσαν εισφοράν κατά τον τελευταίον μήνα της υπηρεσίας του ιατρού μέχρι συμληρώσεως του
εξαγορασθέντος ή αναγνωρισθέντος χρόνου , του ποσού εκάστης μηνιαίας δόσεως μη δυναμένου να
είναι κατωτέρου του ¼ της καταβαλλομένης συντάξεως .(άρθρ. 3 παράγραφος 2 του Ν 4277/1962
-ΦΕΚ Α 191 ). Διά τους Ελεγκτάς Ιατρούς του ΙΚΑ η παρακράτησις είναι κατ’εξαίρεσιν ίση προς το
ποσόν που παρακρατήθηκε τον τελευταίο μήνα της μισθοδοσίας τους (Εγκύκλιος 92/18-11-1991 της
Διευθ. Συντάξ. Προσωπικού ΝΠΔΔ της Διοίκησης του ΙΚΑ) και αυτό απεφασίσθη να επεκταθή λόγω της
σημερινής δυσμενούς οικονομικής καταστάσεως και εις τους λοιπούς συνταξιοδοτούμενους Ιατρούς του ΙΚΑ .
Β1) : Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1096 της 5/11 Δεκεμβρίου 1980 (ΦΕΚ Α 281) <<περί ρυθμίσεως
Θεμάτων Ιατρών ΙΚΑ και άλλων διατάξεων >> αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί υποχρεωτικής εξόδου λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και συνταξίμου υπηρεσίας των τακτικών
υπαλλήλων του ΙΚΑ ,εφαρμόζονται εφ’εξής και επί των μονίμων Ιατρών αυτού .
2) : Σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν 3528 (ΦΕΚ Α’ 26/9-2-2007 = ο ισχύων Δημοσιουπαλληλικός Κώδιξ )
1) Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσίαν με την συμπλήρωσιν του 65ου έτους της
ηλικίας του .
2) Κατ’εξαίρεσιν ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσίαν με την συμπλήρωσιν
του 60ου έτους της ηλικίας του και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας .
`Αν ο υπάλληλος , κατά την συμπλήρωσιν του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει
35 έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία
έως την συμπλήρωσιν της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του .
3) Ως ημέρα γέννησης για την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων θεωρείται η 31η
Δεκεμβρίου του έτους γέννησης .
4)Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο,
σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (όπως είναι το ΙΚΑ ) ή σε Ο.Τ.Α. ,με σχέσιν εργασίας
Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία με
Βάσιν ειδικάς διατάξεις (όπως αυταί που προαναφέρθησαν διά τους μονίμους Ιατρούς του ΙΚΑ) .
Εννοείται ότι εάν ένας μόνιμος Ιατρός του ΙΚΑ έχει αναγνωρίσει και εξαγοράσει τας μέχρι και
10 έτη προυπηρεσίας του και έχει κατ’αυτόν τον τρόπον συμπληρώσει ή και υπερβεί την 35ετίαν
δύναται να αποχωρήσει από την υπηρεσίαν του ενωρίτερον της ηλικίας των 65 ετών με την
υποβολήν αίτησης παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007 .
Τώρα εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Μόνιμοι Ιατροί του ΙΚΑ όπως και το λοιπόν Μόνιμον
Διοικητικόν και Νοσηλευτικόν Προσωπικόν του ΙΚΑ έχουν δικαίωμα ,βάσει του άρθρου 1 του
Ν.Δ. 4277/1962 (ΦΕΚ Α’ 191) και της παραγρ.. 4 του Ν.Δ. 4579 /1966 ( ΦΕΚ Α 234 ) ΝΑ
ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ διά την συνταξιοδότησίν τους κατά την έξοδόν τους από την υπηρεσίαν την
εφαρμογήν είτε των Δημοσιουπαλληλικών διατάξεων συνταξιοδότησης , του Ν . 3163/1955
( ΦΕΚ Α 71 ) ,είτε των διατάξεων συνταξιοδότησης που ισχύουν διά τους κοινούς ησφαλισμένους
του ΙΚΑ του Α.Ν. 1846 /1951 (ΦΕΚ Α 179 ) κυρωθέντος υπό του Ν 2113/1952 (ΦΕΚ Α 126).
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ΔΗΛΑΔΗ πιο απλά είτε να συνταξιοδοτηθή από το ΙΚΑ μέ τας διατάξεις που ισχύουν διά τους
Δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά τον υπολογισμού του ύψους της συντάξεως και τους λοιπούς
όρους πού την διέπουν,δηλαδή σαν να ήταν Δημόσιος Υπάλληλος , είτε να συνταξιοδοτηθή από το ΙΚΑ
με τας κοινάς διατάξεις που ισχύουν διά όλους όσους ασφαλίζονται εις το ΙΚΑ δηλαδή τόσον ο
υπολογισμός του ύψους της συντάξεως του όσον και οι όροι που διέπουν την χορηγούμενην σύνταξιν να
ακολουθούν ό,τι ισχύει διά όσους ασφαλίζονται εις το ΙΚΑ .
Διά να γίνη κατανοητό αυτό αναφέρω ότι σε γενικές γραμμές αν η συνολική υπηρεσία του Ιατρού
ξεπερνά τα 37 έτη τότε η υπό του ΙΚΑ χορηγουμένη σύνταξις με τας κοινάς διατάξεις είναι μεγαλυτέρα
εκείνης που χορηγεί το ΙΚΑ όταν υπολογίζει την χορηγουμένην σύνταξιν με τας διατάξεις του
Δημοσίου και μάλιστα ,όσο περισσότερο ξεπερνά τα 37 χρόνια η συνολική τους υπηρεσία τόσο
μεγαλύτερη είναι χορηγούμενη Σύνταξις όταν υπολογίζεται με τας διατάξεις του ΙΚΑ.
Επομένως ένας Ιατρός ,πρό του Προδοτικού Μνημονίου, αν είχε 40 έτη συνολικήν υπηρεσίαν εις το ΙΚΑ
θα προτιμούσε να συνταξιοδοτηθή με τας κοινάς διατάξεις διότι με αυτάς η σύνταξις του θα ήταν
αδρώς περί τα 2100 € ενώ με τας διατάξεις του Δημοσίου θα ήτο αδρώς περί τα 1700 € .Αν όμως
ο Ιατρός αυτός εις την προ Μνημονίου εποχήν είχε μια μεγάλη άγαμη και άνεργη κόρη θα προτιμούσε
εις την περίπτωσιν αυτήν να συνταξιοδοτηθή με τας διατάξεις του Δημοσίου δηλ. να πάρη λιγώτερη μεν
σύνταξιν αλλά η συνταξίς του μετά τον θάνατόν του με τας διατάξεις του Δημοσίου θα μετεβιβάζετο
ισοβίως εις την άγαμον και άνεργον θυγατέρα του.
Σε περίπτωση που ο Μόνιμος Ιατρός του ΙΚΑ επιλέξει διά την συνταξιοδότησίν του την εφαρμογήν
των διατάξεων του Α.Ν. 1846 /51 έχει δικαίωμα να προσμετρήση και τον προηγούμενο της
υπαγωγής του εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ χρόνον υπηρεσίας του , που ορίζεται στο άρθρο 2 του
Ν.Δ. 4277/62 ( άσκησιν ιδιωτικού επαγγέλματος, υπηρεσίαν εις το ΙΚΑ με σχέσιν εργασίας ιδιωτ.
Δικαίου , υπηρεσίαν σε άλλο ΝΠΔΔ κ.λ.π.) με τον όρο της καταβολής εισφοράς εξαγοράς .
Απαραίτητη ,όμως ,προυπόθεσις διά την προσμέτρησιν του εν λόγω χρόνου αποτελεί η αναγνώρισίς
του ως συνταξίμου σύμφωνα με τας υπαλληλικάς διατάξεις έπειτα από σχετικήν αίτησιν του Ιατρού
που πρέπει να υποβληθή στην Διεύθ. Συνταξ. Προσωπικού ΝΠΔΔ του ΙΚΑ στην οδό Χαλκοκονδύλη
17 μετά την συμπλήρωσιν 5ετούς πραγματικής υπηρεσίας στο ΙΚΑ με την ιδιότητα του μονίμου
Ιατρού .
Διά τον λόγον αυτόν αι υπηρεσίαι απονομής Συντάξεων των Υποκ/των του ΙΚΑ οπωσδήποτε ζητούν
από τους Ιατρούς πέραν της συμπληρώσεως υπευθύνου δηλώσεως επιλογής των συνταξιοδοτικών
διατάξεων του Α.Ν. 1846/1951 και την αναγνωριστικήν πράξιν που εκδίδεται από την Διεύθ. Συντάξ.
ΝΠΔΔ του ΙΚΑ από την οποίαν να προκύπτει ο αναγνωριζόμενος χρόνος , το ποσόν της εισφοράς
εξαγοράς του και ο τρόπος εξοφλήσεώς του αντίστοιχου ποσού .
Πρίν προχωρήσουμε εις τας διαδικασίας διά την συνταξιοδότησιν του Μονίμου Ιατρού του ΙΚΑ πρέπει
να αναφέρουμε ότι εάν ο Ιατρός του ΙΚΑ έχει λάβει την απόφασιν να συνταξιοδοτηθή πρέπει καθώς
πλησιάζει ο καιρός που θα υποβάλλει τας παρακάτω αναφερομένας παραιτήσεις του να φροντίσει διά
ωρισμένα έγγραφα που θα πρέπει να έχη έτοιμα μαζί του όπως :
α) 3 εγχρώμους φωτοτυπίας της Αστυνομικής του Ταυτότητος (εμπροσθία + οπισθία όψις ) ,
β) 2 εγχρώμους φωτοτυπίας με τον αριθμό IBANK του λογαριασμού μισθοδοσίας του ή φωτοτυπίαν
της πρώτης σελίδος βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Ταμιευτηρίου οποιασδήποτε τραπέζης ,
εις τον οποίον θα κατατίθεται τόσον η κυρία όσον και η επικουρική του σύνταξις (ΤΕΑΠΟΚΑ),
γ) 3 βεβαιώσεις από ΚΕΠ περί του ΑΜΚΑ του ,
δ) 3 αντίγραφα Πιστοποιητικού οικογενειακής του καταστάσεως από τον Δήμο που τηρεί την
οικογενειακή ή ατομική του μερίδα ,
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ε) αναλυτικήν κατάστασιν ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ αμοιβών τελευταίας Δεκαετίας την οποίαν του
την εκδίδει το Τμήμα Οικονομικού εις τα Διοικητικά γραφεία της μονάδος όπου υπηρετεί ,
κατόπιν αιτήσεώς του βεβαίως ,
στ) 3 εγχρώμους φωτοτυπίας του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας ,
ζ) επικυρωμένας φωτοτυπίας των αναγνωριστικών πράξεων των εξαγορασθέντων προυπηρεσιών
του Ιατρού -από την Διευθ. Συντ.Προσωπικού ΝΠΔΔ της Διοίκησης του ΙΚΑ Τμήμα Συντάξεων
- από το Τμήμα Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ
- από το ΤΕΑΠΟΚΑ
Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι αι προυπηρεσίαι διά την κυρίαν Σύνταξιν αναγνωρίζονται μετά από
αίτησιν του Ιατρού μετά 5ετίαν από την μονιμοποίησίν του, αι προυπηρεσίαι διά την Πρόνοιαν εντός
έτους από την μονιμοποίησιν και αι προυπηρεσίαι διά το ΤΕΑΠΟΚΑ εντός διετίας από την
Μονιμοποίησιν του Ιατρού . Εάν ο Ιατρός έχει αναλάβει υπηρεσίαν ως δόκιμος ή μόνιμος πρό της
3/5/1984 τότε η αίτησις αναγνωρίσεως προυπηρεσιών διά την Πρόνοιαν δύναται να γίνει οποτεδήποτε
ακόμη και μετά την έξοδον εκ της υπηρεσίας ( Εγκύκλιος 5 /9-1-1985 Διεύθ Συντάξ Προσωπ. ΙΚΑ
και Π.Δ. 177 /1974 ΦΕΚ Α 57/ 3-5-1984). Προ ετών δε με τον Ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α 48/12-2-2004)
εις τα άρθρα 20 και 21 αναφέρεται ότι οι ησφαλισμένοι τόσο εις τα Επικουρικά Ταμεία όσον και εις
Ταμεία Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και ΤΕΑΔΥ δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις προς
αναγνώρισιν προυπηρεσιών χωρίς να δηλώνεται θέμα προθεσμιών και επομένως έκτοτε δεν τίθεται
θέμα προθεσμιών δι’άναγνώρισιν και εξαγοράν προυπηρεσιών εις ΤΕΑΠΟΚΑ και Ταμείον Προνοίας
των υπαλλήλων και μονίμων Ιατρών του ΙΚΑ . Να σημειωθή ότι ο σκοπεύων να κάνη αίτησιν
αναγνωρίσεως προυπηρεσιών Ιατρός πρέπει να ζητήση από την Διοίκηση ΙΚΑ πιστοποιητικόν
υπηρεσιακών μεταβολών σε 3 αντίτυπα (1 διά κυρίαν σύνταξ. ,1 διά Πρόνοιαν και 1 διά ΤΕΑΠΟΚΑ).
Η προς Συνταξιοδότησιν διαδικασία έχει ως εξής : Ο μόνιμος Ιατρός υποβάλλει εγγράφως την 1ην
Αίτησιν Παραιτήσεώς του εις την γραμματείαν της υπηρεσίας του και έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει
Εγγράφως μέσα σε ένα μήνα . `Αν μέσα σε 15 ημέρες από την πάροδο 15 ημερών από την υποβολή της
1ης αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση ,εμμένοντας στην παραίτησή του,
αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική του σχέσις από την ημέρα υποβολής
της δευτέρας αιτήσεως παραιτήσεως .
Διά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως εκδίδεται ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ , περίληψις της οποίας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑΙ εις την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΩΣ εις το τεύχος Γ’.
Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι εις τας αιτήσεις παραιτήσεως πρέπει να γραφούν με καθαρά και
Ευκρινή γράμματα το ονοματεπώνυμον , ο ΑΜ του εις το ΙΚΑ ,ο ΑΜ μισθοδοσίας από το ΙΚΑ , ο
Α.Δ.Τ. καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία του Ιατρού ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότης
λάθους αναγραφής των στοιχείων του εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της ως εκ τούτου
προκυπτούσης ταλαιπωρίας του Ιατρού .
Επίσης ο Ιατρός πρέπει να υποβάλλη την δευτέραν αίτησιν παραιτήσεώς του πρωί-πρωί διά να
έχη τον χρόνον να μεταβή το ίδιο πρωί :
- αν επιλέξη τα κοινάς περί ησφαλισμένων του ΙΚΑ διατάξεις
α)εις το υποκατάστημα του ΙΚΑ της περιοχής του που αποδίδει συντάξεις διά να υποβάλλει την
αίτησιν συνταξιοδοτήσεώς του (διά τους Ιατρούς του ΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιώς εις το Περιφερειακό
Υποκ/μα ΙΚΑ Πειραιώς (010) Υποδιεύθυνση Συντάξεων εις την οδόν Ελευθερίου Βενιζέλου 3
ΤΚ 18531 εις τον 3ον όροφον εις την Γραμματείαν Συντάξεων.).
β) εις την γραμματείαν του Ταμείου Προνοίας των μονίμων υπαλλήλων του ΙΚΑ εις την οδόν
Χαλκοκονδύλη 17 ΤΚ 10432 διά να υποβάλλη την αίτησίν του περί χορηγήσεως και εις αυτόν
του εφ’άπαξ βοηθήματος από τον λογαριασμόν Προνοίας Προσωπικού του ΙΚΑ .
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- αν επιλέξη τις διατάξεις του Δημοσίου
εις την γραμματείαν της Διεύθ. Συντάξεων προσωπικού ΝΠΔΔ και του τμήματος Προνοίας
Προσωπικού του ΙΚΑ εις την οδόν Χαλκοκονδύλη 17 ΤΚ 10432 3ος οροφος διά να υποβάλλη
α) αφένός την αίτησιν συνταξιοδοτήσεώς του και β) αφ’ετέρου ετέραν αίτησιν περί χορηγήσεως
εις αυτόν του εφ’άπαξ βοηθήματος από τον λογαριασμόν Προνοίας Προσωπικού του ΙΚΑ.
Το ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ δηλώνει εις την ιστοσελίδα του ότι δέχεται την αίτησιν του αποχωρήσαντος
προς Συνταξιοδότησιν Ιατρού διά χορήγησιν του Μηνιαίου βοηθήματος μόνον μετά την δημοσίευσιν
της λύσης της υπαλληλικής σχέσης του Ιατρού εις το ΦΕΚ και εντός εξαμήνου από την λύσιν της
υπαλληλικής σχέσης του Ιατρού ,διότι αν υποβληθή μεταγενέστερα δεν υπάρχει δυνατότητα
αναδρομικών συντάξεων πέραν του 6μήνου .
`Αν πάει ο Ιατρός να υποβάλλει την ημέραν της 2ας παραιτήσεως του την αίτησιν του δεν την
δέχονται ,δέχονται όμως από την επομένην της παραιτήσεως του Ιατρού και μάλιστα με δύσφορίαν.
Κατά την γνώμην 2 δικηγόρων εις τους οποίους υπέβαλλα το ερώτημα ο Ιατρός πρέπει να επιμείνει
διότι έχει κάθε δικαίωμα προς τούτο αλλά και διά να << πιάνει σειράν >> η αίτησίς του .
Ο Ιατρός είναι σωστόν να μεταβή εις τας αντιστοίχους γραμματείας τουλάχιστον ολίγας ημέρας πιο
πριν διά να προμηθευθή τα έντυπα των αντιστοίχων αιτήσεων διά να τας μελετήσει και τας
συμπληρώσει με την ησυχίαν του και με κάθε προσοχήν και με ευκρινή γράμματα .
Εννοείται ότι ο παραιτηθείς μόνιμος Ιατρός του ΙΚΑ πρέπει να παρακολουθεί κάθε μέρα μέσω του
Διαδικτύου τα τεύχη Γ’ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως εις το WWW.ET.GR και μόλις δημοσιευθή η
διαπιστωτική πράξις παραιτήσεώς του να εκτυπώση το σχετικόν φύλλον του ΦΕΚ και να το
προσκομίση εις το Τμήμα Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ γραφείον 610.
Από το 610 γραφείον χορηγούν το έγγραφο της ανακοινώσεως προς τον παραιτηθέντα Ιατρόν
της αυτοδικαίας λύσεως της μετά του ΙΚΑ υπαλληλικής του σχέσεως .Το έγγραφο αυτό εκδίδεται
εις τριπλούν και απευθύνεται :
α) προς την γραμματείαν της μονάδος όπου υπηρετεί ( 2 εκ των αντιγράφων) με την
παράκλησιν να επιδώσουν προς τον παραιτηθέντα Ιατρόν το έν εξ αυτών προς
τυπικήν ενημέρωσίν του από την υπηρεσίαν.Ο Ιατρός από την πλευράν του
υπογράφει απόδειξιν παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεώς του περί της αυτοδικαίας
λύσεως της μετά του ΙΚΑ <<υπαλληλικής >> του σχέσεως και εν συνεχεία η
γραμματεία της μονάδος αποστέλλει την υπογεγραμμένην υπό του Ιατρού απόδειξιν
παραλαβής προς το Τμήμα Κατάστασης Ιατρικού προσωπικού και προς την
μισθοδοσίαν αναφέροντας ταυτοχρόνως και την ημερομηνίαν αποχωρήσεως του
Ιατρού από την υπηρεσίαν.
β) προς το Τμήμα μισθοδοσίας διά να μεριμνήσει διά την είσπραξιν πιθανού χρεωστικού
υπολοίπου .
Ο Ιατρός προς επίσπευσιν των διαδικασιών παραλαμβάνει ο ίδιος τον προς την γραμματείαν της
Μονάδος του απευθυνόμενον φάκελλον με τα δύο αντίγραφα και τον παραδίδει εις αυτήν, παραλαμβάνει
το δι’αυτόν προοριζόμενον αντίγραφον της ειδοποιήσεώς του , εν συνεχεία
δε παραλαμβάνει πάλιν ο ίδιος τον προς το Τμήμα Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού απευθυνόμενον
φάκελλον της γραμματείας της μονάδος του και τον παραδίδει εις τους υπαλλήλους του Τμήματος
αυτού , αφού προηγουμένως τον πρωτοκολλήσει εις το γραφείον Πρωτοκόλλου της Διοικήσεως του
ΙΚΑ εις τον ημιόροφον του κτιρίου της Διοικήσεως το ΙΚΑ (Αγίου Κων/νου 8 ,10241 ) .
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Από το Τμήμα κατάστασης Ιατρικού προσωπικού (610 Γραφείο ) λαμβάνει νέον έγγραφον το οποίον
παραδίδει εις το Τμήμα Μητρώου Ιατρών (606 Γραφείο ) εις την Καν Συλλαίου η οποία ετοιμάζει
5 αντίγραφα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών του Ιατρού
Ένα διά το γραφείον που θα εκδώσει την συνταξιοδοτικήν απόφασιν της Κύριας Συντάξεως ,
Ένα δια την Πρόνοιαν,
‘Ενα διά το ΤΕΑΠΟΚΑ,
‘Ένα διά την Μισθοδοσίαν και
‘Ένα διά το ΤΣΑΥ το οποίον θα χρησιμοποιήση ο Ιατρός του ΙΚΑ όταν εις το μέλλον θελήσει
κάποτε να συνταξιοδοτηθή και από το ΤΣΑΥ .
Η έκδοσις των ως άνω πιστοποιητικών ,αναλόγως του φόρτου εργασίας του 606 γραφείου μπορεί
να απαιτήσει 1-2 εβδομάδας , το δε τηλέφωνο του γραφείου είναι το 5215370 .
Μόλις ετοιμασθούν τα ως άνω Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών ο Ιατρός πάει και τα
παραλαμβάνει και πηγαίνει το ένα εξ αυτών εις την Μισθοδοσίαν του ΙΚΑ εις την οδόν Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 εις την περιοχήν του Ζωγράφου,όπου κάνει και αίτησιν διά την έκδοσιν των
βεβαιώσεων που εκδίδει η μισθοδοσία διά την Κυρίαν Σύνταξιν ,την Πρόνοιαν και το ΤΕΑΠΟΚΑ
επισυνάπτοντας και το ένα εκ των Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών και αναφέροντας
ταυτόχρονα και με ποιές διατάξεις έχει επιλέξει να συνταξιοδοτηθή.
Η Μισθοδοσία εκδίδει βεβαίωσιν αποδοχών της τελευταίας δεκαετίας ,αποδοχών εξόδου (δηλ. ποιές
ήταν οι τελευταίες αποδοχές του Ιατρού όταν έφυγε από την υπηρεσίαν του) ,ποιές ήταν οι εισφορές του
Ν. 103/75 που έχουν παρακρατηθή από τας αποδοχάς του Ιατρού από της μονιμοποιήσώς του και πέραν
και μέχρι την τελευταία ημέραν που εργάσθηκε εις το ΙΚΑ.,βεβαίωσιν αποδοχών τελευταίας πενταετίας ,
καθώς και βεβαίωσιν περί του ποσού του χρέους που άφησε ο Ιατρός κατά την αποχώρησίν του από την
εξαγοράν συντάξιμης υπηρεσίας ,εάν βεβαίως υπάρχει τέτοιο χρέος ,αλλοιώς η βεβαίωσις γράφει ότι
δεν υφίσταται χρέος από την εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας .
Επίσης εκδίδει βεβαίωσιν διά το ΤΕΑΠΟΚΑ όπου αναγράφει :
- μέχρι ποια ημέρα μισθοδοτήθηκε ο Ιατρός,
-αν έλαβε ή όχι τρίμηνες αποδοχές,
- ποιές ήσαν οι αποδοχές του κατά την αποχώρησίν του εκ της υπηρεσίας ,
- αν έλαβε Δώρα ( Πάσχα = ΔΠ, Χριστουγέννων = ΔΧ, Επίδομα Αδείας = ΕΑ ) και τέλος
- βεβαιώνει τα χρονικά διαστήματα που του εγένοντο οι νόμιμες υπέρ του ΤΕΑΠΟΚΑ κρατήσεις
από τον μηνιαίο μισθό του Ιατρού .
Εδώ πρέπει να αναφερθή ότι εις την αναλυτικήν κατάστασιν αμοιβών του Ιατρού που αφορούν εις την
τελευταίαν δεκαετίαν οι αναγραφόμενες αποδοχές είναι μειωμένες κατά ένα αισθητόν ποσόν λόγω του
ότι δεν περιλαμβάνεται το επίδομα παραγωγικότητος ένεκα του ότι διά το ποσόν αυτό δεν γίνονται
κρατήσεις . Πράγματι εις τας κατ΄έτος εκδιδομένας εγκυκλίους του ΙΚΑ διά την συνταξιοδότησιν των
ησφαλισμένων του και τον προσδιορισμόν της ασφαλιστικής κλάσης του ησφαλισμένου τονίζεται ότι
<< για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθή υπ’όψιν το σύνολον των πραγματικών
Αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης διά το οποίον Καταβλήθηκαν
Ασφαλιστικές Εισφορές .>>
Ο Ιατρός παραλαμβάνει τας ως άνω βεβαιώσεις και τας υποβάλλει μαζί με άλλα δικαιολογητικά που
τυχόν του έλλειπαν αντιστοίχως :
α) εις την υπηρεσίαν που θα εκδώσει την Κυρίαν Σύνταξιν του,
β) εις την Πρόνοιαν και
γ) εις το ΤΕΑΠΟΚΑ
Με αίτησίν του κάθε φοράν και λαμβάνοντας και αριθμόν Πρωτοκόλλου κάθε φοράν.
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Ακολούθως παρακολουθεί τας υποθέσεις του με τηλεφωνήματα ή με προσωπικάς επισκέψεις
εις τα αντίστοιχα γραφεία .
Πρώτα εκδίδεται η Συνταξιοδοτική απόφασις της Κυρίας συντάξεως ,μετά η απόφασις διά το
εφ΄`απαξ και τελικώς η συνταξιοδοτική απόφασις του << Δυσκόλου >> Ταμείου ήτοι του
ΤΕΑΠΟΚΑ .
Όταν εκδοθή η Συνταξιοδοτική απόφασις της Κυρίας Συντάξεως ο Ι ατρός πηγαίνει και την
παραλαμβάνει στοΤμήμα Πληρωμών του Υποκατάστημα του ΙΚΑ της περιοχής που έχει δηλώσει για
κατοικία του , όπου του δίδουν το αντίγραφον της Πράξης Συνταξιοδοτήσεώς του καθώς και
επιταγήν με το ποσόν των Συντάξεων από της παραιτήσεώς του και μέχρι της εκδόσεως της
Πράξης Συνταξιοδοτήσεως του .
Το Τμήμα πληρωμών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ της Περιοχής της κατοικίας του Ιατρού ενημερώνει
παράλληλα την Μισθοδοσία Συντάξεων του ΙΚΑ διά την έναρξιν της καταβολής της Συντάξεως του
Ιατρού μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (= ΔΙΑτραπεζικά Συστήματα ) .
Ακολουθεί η Απόφασις Χορηγήσεως του ειδικού Εφ’Άπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον
Ειδικόν Λογαριασμόν Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ .
Ο λογαριασμός Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ Θεσμοθετήθηκε με το Βασ. Διάταγμα της 20 Αυγ./7 Σεπτ.
1954 (ΦΕΚ Α 211 ) ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ όλους τους μόνιμους υπαλλήλους του ΙΚΑ και
χορηγεί εις αυτούς ,κατά την έξοδόν τους από την υπηρεσίαν λόγω συνταξιοδοτήσεως , εφ’άπαξ χρηματικόν βοήθημα ΙΣΟΝ προς το υπό Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων χορηγούμενον εις τους
ασφαλισμένους του.
Ο υπολογισμός του ΕΦ’ΆΠΑΞ γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα εις το άρθρο 9 του
Ν. 2512 /1997 ( ΦΕΚ Α 138/27-6-1997 ) όπως αντικαταστάθηκε με τας διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 21 του Ν .3232/2004 ( ΦΕΚ Α 48/12-2-2004 ) και το άρθρο 5 του Ν. 3513 /2006
( ΦΕΚ Α 265/5-12-2006 ).
Από τας ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι από 12-2-2004 ο υπολογισμός του εφ’άπαξ βοηθήματος
διά τους ησφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 (= παλαιοί ησφαλισμένοι) θα γίνεται με βάση τον μέσο όρον
των τακτικών αποδοχών της τελευταίας 5ετίας επί των οποίων έγιναν κρατήσεις και που προηγούνται
του έτους εξόδου του ησφαλισμένου από την υπηρεσίαν .
Ως αποδοχαί διά τον υπολογισμόν του εφ’απαξ βοηθήματος νοούνται το πηλίκον της διαιρέσεως του
Συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός,επίδομα χρόνου υπηρεσίας ,Α.Τ.Α . και νόμιμες
αυξήσεις αυτών,συμπεριλαμβανομένων και των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας ) διά του
αριθμού 70 που είναι το γινόμενον των 5 ετών επί τους 14 μισθούς ανά έτος .
Διά τα πρώτα 73 € του προκύπτοντος μισθού ασφαλίσεως αντιστοιχεί εφ’άπαξ 2.025 €.
Το υπόλοιπον ποσόν του μισθού ασφάλισης μετά την αφαίρεσιν των 73 € πολλαπλασιάζεται με τον
συντελεστήν 12 .
Εις το προκύπτον εκ του πολλαπλασιασμού ποσόν προστίθενται τα 2.025 € και το προκύπτον εκ της
αθροίσεως ποσόν προσαυξάνεται κατά 216,63 € και το τελικό άθροισμα διαιρείται διά του
αριθμού 420 πού αντιπροσωπεύει τα 35 έτη υπηρεσίας σε μήνας ( 35Χ12=420 ).
Το προκύπτον ποσόν πολλαπλασιάζεται με τα έτη ασφαλίσεως του Ιατρού εκπεφρασμένα σε μήνες ,
(Δηλ. αν τα έτη ασφαλίσεως του Ιατρού εις τον Λογαριασμόν προνοίας είναι π.χ. 30 τότε ο προκύπτων
αριθμός σε μήνας είναι 30Χ12= 360 ) και το γινόμενο αποτελεί το εφ΄΄απαξ που δικαιούται ο Ιατρός .
Από το Τμήμα Προνοίας της οδού Χαλκοκονδύλη 17 ειδοποιείται ο Ιατρός ότι εξεδόθη η απόφασις
διά το εφ’άπαξ του όπου αναφέρεται και το ύψος του εφ΄’απαξ υπολογισμένο σύμφωνα με τα ως άνω
προαναφερθέντα και ο Ιατρός πηγαίνει και το παραλαμβάνει , εν συνεχεία δε πηγαίνει και το
υποβάλλει εις την Μισθοδοσίαν του ΙΚΑ η γραμματεία της οποίας ευρίσκεται εις το ισόγειον της οδού
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Παπαδιαμαντοπούλου ,δηλώνοντας το ΙΚΑ όπου υπηρετούσε και τον Α.Μ. μισθοδοσίας του και
λαμβάνοντας και αριθμόν πρωτοκόλλου .
Η αρμοδία υπάλληλος της Μισθοδοσίας που ησχολείτο , με την μισθοδοσίαν του Ιατρού όταν
υπηρετούσε εις το ΙΚΑ , παραλαμβάνει την απόφασιν και υπολογίζει το τελικόν ποσόν που θα λάβει
ο Ιατρός αφού προσθέσει επιστρεφόμενες εισφορές και αφαιρέσει χρέη ή αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά όπως τους 2-3-4 μισθούς που η μισθοδοσία εξακολουθεί να καταβάλει εις τον Ιατρόν μετά την
αποχώρησίν του εκ της υπηρεσίας μέχρις ότι λάβη γνώσιν περί της παραιτήσεως του Ιατρού. Μετά τινας
ημέρας η αρμοδία υπάλληλος ειδοποιεί τον Ιατρόν να παραλάβη έγγραφον που απευθύνεται εις το
αρμόδιον συναλλακτικό Τμήμα του ΙΚΑ όπου και το πηγαίνει ο Ιατρός έχοντας μαζί του την Ταυτότητά
του και πρόσφατη φορολογική ενημερότητα και το συναλλακτικό Τμήμα εκδίδει Τραπεζικήν επιταγήν
υπογεγραμμένην από τον αρμόδιο υπάλληλο ,τον Διευθυντή και τον Ταμία του συναλλακτικού Τμήματος ,
με την οποίαν ο Ιατρός πηγαίνει ή στην Τράπεζα που γράφει η επιταγή και εκταμιεύει το ποσόν αμέσως ή
σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα από όπου μπορεί να εκταμιεύση το ποσόν μετά 2-3 ημέρας . Διά τους
Ιατρούς του ΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιώς το συναλλακτικόν Τμήμα του ΙΚΑ ευρίσκεται εις την οδόν Αγίου
Κων/νου 1 εις τον 2ον όροφον 30 περίπου μέτρα πιο κάτω από την πολυκατοικία εις την οποίαν ευρίσκεται ο
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς .
Και τώρα ερχόμεθα εις το << δύσκολον >> Ταμείον ,το ΤΕΑΠΟΚΑ το οποίον σημαίνει << Ταμείον
Επικουρικής Αφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως .>> Αυτό ιδρύθηκε το1942
με το Ν.Δ. 980/1942 ( ΦΕΚ Α 24/112-1942 ) και εις την ασφάλισίν του υπήχθη υποχρεωτικώς και το
παρά τω ΙΚΑ υπηρετούν και ασφαλιζόμενον κατά κυρίαν Ασφάλισιν Προσωπικόν αυτού.
Οι Μόνιμοι Ιατροί του ΙΚΑ υπήχθησαν οριστικώς βάσει του άρθρου 9 του Ν 119 /1975 ( ΦΕΚ Α 172)
το οποίον ορίζει ότι : << Οι μόνιμοι Ιατροί του ΙΚΑ εξομοιούνται πλήρως όσον αφορά τα της εν γένει
ασφαλίσεώς των προς τους μονίμους διοικητικούς υπαλλήλους αυτού ,του Ιδρύματος αναλαμβάνοντος
εν προκειμένω οίας και διά το διοικητικόν προσωπικόν οικονομικάς υποχρεώσεις έναντι των πάσης
φύσεως ασφαλιστικών οργανισμών εις οίους υπάγεται τούτο ,της τυχόν εργοδοτικής εισφοράς υπέρ
ετέρων ασφαλιστικών Οργανισμών εις ούς υπάγονται μόνον οι Ιατροί ,βαρυνούσης τους μονίμους
Ιατρούς . >> Οι μη μόνιμοι όμως Ιατροί του ΙΚΑ δεν περιελαμβάνοντο αλλά και ούτε σήμερα
περιλαμβάνονται εις την ασφάλισιν του ΤΕΑΠΟΚΑ .
Την 28/12/1979 ιδρύθηκε το ΤΕΑΜ (= Ταμείον Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών ) βάσει του
N. 997/1979 ( ΦΕΚ Α 287/28-12-1979 ) το οποίον ενετάχθη αργότερα εις το ΙΚΑ βάσει του Ν 1358/
1983/ ( ΦΕΚ Α 64/24-5-1983) και ούτω το ΤΕΑΜ ονομάσθηκε ΙΚΑ –ΤΕΑΜ που σημαίνει ΙΚΑΤομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και ο Κλάδος που συστάθηκε με το άρθρο 55 του
Ν. 1140/1981 ονομάσθηκε ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ που σημαίνει << ΙΚΑ Ειδικός Τομέας Επικουρικής
Ασφάλισης Μισθωτών .>>
Και έτσι εις τους μη μονίμους Ιατρούς του ΙΚΑ ,από τον Μάιο του 1983 ήρχισαν κρατήσεις υπέρ του
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ με σκοπό να καλυφθούν με επικουρικό Ταμείο και αυτοί .
Όταν όμως μετά από πάρα πολλά χρόνια εμονιμοποιούντο διεκόπτετο η επικουρική τους ασφάλισις
εις το ΤΕΑΜ και ήρχιζε η επικουρική τους ασφάλισις εις το ΤΕΑΠΟΚΑ .
Οταν λοιπόν φθάνει η ώρα της συνταξιοδοτήσεώς των έρχονται αντιμέτωποι όσον αφορά εις το
ΤΕΑΠΟΚΑ με τας διατάξεις των Νόμων περί Διαδοχικής ασφαλίσεως και έτσι το Δύσκολον
Ταμείον του ΤΕΑΠΟΚΑ γίνεται ακόμη δυσκολότερο και η έκδοσις της συνταξιοδοτικής αποφάσεως
από το ΤΕΑΠΟΚΑ μπορεί να καθυστερήσει και δύο και δυόμιση χρόνια διότι το ΤΕΑΠΟΚΑ
ανοίγει μια αλληλογραφία με το ΤΕΑΜ ζητώντας του να το βεβαιώσει αν πράγματι ο Ιατρός
έχει ασφαλισθεί από 1/5/1983 και μέχρι την μονιμοποίησίν του εις το ΤΕΑΜ και ότι δεν του
έχουν επιστραφεί αι παρακρατηθείσαι εισφοραί του προς το ΤΕΑΜ και δυστυχώς λοιπόν από
την λεωφόρον Αλεξάνδρας 34 μέχρι λίγο πιο κάτω από την πλατείαν Ομονοίας και αντιστρόφως
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χρειάζονται 1 με 2 έτη!!!!! ….. για να πάει και να γυρίσει η αλληλογραφία .
Βεβαίως αν προλάβει και επιζήσει ο Ιατρός παίρνει κάποτε το μηνιαίον βοήθημα του ΤΕΑΠΟΚΑ
αλλά πλέον μειωμένον κατά 20% εάν αυτό είναι άνω των 300 € από 1/1/2012 βάσει της παραγράφου
2 του άρθρου 6 του Ν 4046/2012 και μάλιστα ο υπολογισμός της περικοπής γίνεται επί όλου του ποσού του
βοηθήματος.
Το υπό του ΤΕΑΠΟΚΑ χορηγόμενον μηνιαίον βοήθημα κατατίθεται την 24ην εκάστου μηνός εις
τον λογαριασμόν μισθοδοσίας που έχει δηλώσει ο Ιατρός εις την αίτησιν συνταξιοδοτήσεώς του .
Περαιτέρω πληροφορίας διά το ΤΕΑΠΟΚΑ δύναται να ανεύρη κανείς εις διαδικτυακήν διεύθυνσιν
WWW.TEADY.GR διότι το ΤΕΑΠΟΚΑ υπήχθη εις το ΤΕΑΔΥ το 2008 βάσει της παραγράφου 1
του άρθρου 84 του Ν.3655/2008 ( ΦΕΚ Α 58/3-4-2008 ) τώρα δε που είναι επί θύραις η ενοποίησις
όλων των επικουρικών Ταμείων το εύρωστο ΤΕΑΠΟΚΑ θα υποβιβαστεί και ίσως καταστεί και
αυτό προβληματικό .
Και τώρα γεννάται το ερώτημα : Εάν ο συνταξιούχος του ΙΚΑ Ιατρός εξακολουθήσει να εργάζεται
εις το Ιδιωτικόν του Ιατρείον , αυτό το ότι δηλαδή εργάζεται ενώ είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ , τι
επίπτωσιν έχει επί του ποσού της λαμβανομένης συντάξεώς του ;
Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται εις άρθρον 16 τού Ν. 3863//2010 (ΦΕΚ Α 115/15-7-2010 ) από
1-1-2013 όσοι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται ασκώντας δραστηριότητα υπακτέα εις τον ΕΤΑΑ
και είναι άνω των 55 ετών εις αυτούς θα περικόπτεται πλήρως το ποσόν της συντάξεώς εάν αυτή
είναι ανώτερη από 60 ημερομίσθια ανειδικεύτου εργάτου όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά
και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους . Το ημερομίσθιον του ανειδικεύτου εργάτου
το 2010 ήτο 33 € αλλά από τον Μάρτιον του 2012 το ημερομίσθιον αυτό περιεκόπη εις τα 26,18 € και
ως εκ τούτου από 1/1/2013 ο διατηρών ιδιωτικόν Ιατρείον Συνταξιούχος του ΙΚΑ Ιατρός θα παίρνει
υποχρεωτικώς 60 Χ 26,18 € = 1570,8 € .
Αν δε από αυτό το ποσόν αφαιρεθούν
α) η επιβληθείσα ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 η οποία από 1/8/2011
διά ποσά από 1400 -1700 € αναπροσαρμόσθηκε και ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των
1570,8 € = 47,12 €,
β) η επιβληθείσα με τας διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011 )
από 1/11/2011 περικοπή κατά 20% επί του ποσού της κυρίας μηνιαίας συντάξεως που υπερβαίνει
τα 1200 € και που απομένει μετά την αφαίρεσιν της ήδη παρακρατηθείσης εισφοράς αλληλεγγύης
δηλαδή ( 1570,8 – 47,12 ) = 1523,68
1523,68 € – 1200 € = 323,68 €
323,68 € Χ 0,2 = 64,74 €
Αρα 1523,68 – 67,74 = 1458,94 € προκύπτει ότι η σύνταξις του διατηρούντος το ιδιωτικόν του
Ιατρείον Ιατρού του ΙΚΑ θα πέσει εις τα 1458,94 € .
Εν συνεχεία με τον Ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40/29-2-2012 ) επεβλήθη μείωσις κατά 12% επί του ποσού
Της συντάξεως που υπερβαίνει τα 1300 € δηλαδή μείωσις 1458,94 – 1300 = 158,94 Χ 0,12 = 19,07 €
Αν δε αφαιρέσεις και τους παρακρατούμενους επηυξημένους φόρους που επεβλήθησαν εφέτος
ο διατηρών Ιδιωτικόν Ιατρείον Συνταξιούχος Ιατρός του ΙΚΑ θα καταντήσει να λαμβάνει ανά χείρας
και με τα μέχρι σήμερον δεδομένα , περί τα 1300 € κυρίαν σύνταξιν μηνιαίως ποιος ξέρει δε τι
άλλαι περικοπαί μπορεί να προκύψουν εις το μέλλον .
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι με την σήμερον διαμορφωθείσαν κατάστασιν δεν αξίζει να παραμένει
ο Μόνιμος Ιατρός του ΙΚΑ εις την υπηρεσίαν του με την προσδοκίαν μεγαλυτέρας συντάξεως
καθόσον και από τας ήδη διεξαχθείσας εκλογάς προέκυψε φιλομνημονιακή κυβέρνησις και επομένως
υπάρχει πιθανότης να συνεχισθεί η αποψίλωσις μισθών και συντάξεων καθώς και δραστική περικοπή
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της δευτέρας Συντάξεως που λαμβάνουν οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. και του Ι.Κ.Α. από το Τ.Σ.Α.Υ.,διά την
οποίαν δραστικήν περικοπήν όλοι οι θιγόμενοι Ιατροί θα πρέπει να διεξάγουν << Ιερόν Πόλεμον >>
διότι κυριολεκτικώς θα πρόκειται διά μεγάλην ΚΛΟΠΗΝ των κόπων μιάς ζωής των Ιατρών από τους
εδώ πράκτορας των Διεθνών Τοκογλύφων .

Θέρος 2012
Νικόλαος Κων/νου Ζαφειρόπουλος
Τέως Θεραπευτής Οφθαλμίατρος Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ Νικαίας (νυν ΕΟΠΥΥ)

