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Με ηηο 1880/2019 θαη 1888/2019 απνθάζεηο ηεο, ε Οινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

έθαλε δεθηέο αηηήζεηο αθπξψζεσο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Παλειιήληαο Έλσζεο Κηελνηξφθσλ θ.ιπ., αληίζηνηρα, θαη πξνέβε ζηελ αθχξσζε: α) ηεο 

61502/3399/30-12-2016 απνθάζεσο ηνπ Υθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηίηιν «Πξνζδηνξηζκφο ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ απφ 1.1.2017», φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 2559/1453/2.6.2017 απφθαζε ηνπ Υθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθαιίζεσο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, β) ηεο Φ.80000/νηθ.60298/1472/23.12.2016 

απνθάζεσο ηνπ Υθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε 

ηίηιν «Πξνζεζκία θαηαβνιήο, απφ 1.1.2017, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ, 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη εκκίζζσλ, νη νπνίνη έσο ηελ έλαξμε ηνπ λ. 4387/2016 ππάγνληαλ 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, ηνπ ΔΤΑΑ θαη ηνπ ΟΓΑ» θαη γ) ηεο 25598/1452/2.6.2017 θνηλήο 

απνθάζεσο ησλ Υθππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κε ηίηιν «Τξνπνπνίεζε ηεο 61501/3398/30-12-2016 (ΦΔΚ Β΄4330) απφθαζεο ησλ 

Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

“Πξνζδηνξηζκφο ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ απφ 

1.1.2017”». Οη αθπξσζείζεο απνθάζεηο είραλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, 

κε ηηο νπνίεο ζπλεζηήζε, σο νξγαληζκφο ππνρξεσηηθήο θχξηαο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, ν Δληαίνο 

Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), ζηνλ νπνίν εληάρζεθαλ νη πθηζηάκελνη θνξείο θχξηαο 

θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη ππήρζεζαλ ζ’ απηφλ δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί, κηζζσηνί, 

απηναπαζρνινχκελνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη αγξφηεο ππφ εληαίνπο θαλφλεο αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη παξνρψλ. Με ηηο σο άλσ αηηήζεηο αθπξψζεσο είρε πξνβιεζεί, κεηαμχ άιισλ, φηη 

αληίθεηηαη ζην Σχληαγκα θαη ζε ινηπνχο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο θαλφλεο δηθαίνπ ε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 δεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο κε ηελ ππαγσγή ζ’ 

απηφλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ, κε δπλακέλσλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο 

ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ζρέζεσο, 

κηζζσηψλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, πξαγκαηνπνηνχλησλ εηζφδεκα ππφ αλφκνηεο ζπλζήθεο 

πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ππφ εληαίνπο θαλφλεο εηζθνξψλ θαη 

παξνρψλ, θαηά ζπγρψλεπζε πθηζηακέλσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

βησζηκφηεηαο. 



 Τν Γηθαζηήξην εμέηαζε, αξρηθψο, ην δήηεκα ηνπ ζπληαγκαηηθψο επηηξεπηνχ ή κε ηεο 

ππαγσγήο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ζε θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο. Σε ζρέζε κε απηφ, ππελζχκηζε φηη κε ην άξζξν 22 παξ. 5 Σ., εξκελεπφκελν ππφ ην 

πξίζκα ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ, ε νπνία επίζεο ηπγράλεη ζπληαγκαηηθήο 

θαηνρχξσζεο,, ν ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 

κφλν ησλ παξερφλησλ εμαξηεκέλε εξγαζία δπλάκεη ζρέζεσο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αιιά θαη θάζε 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (φπσο κηζζσηνί, απηναπαζρνινχκελνη, ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο θαη αγξφηεο) πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ ίδην θίλδπλν απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ 

εξγαζία ή ην επάγγεικα ιφγσ γήξαηνο, αζζέλεηαο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ λα έρεη πξφζβαζε ζε 

αζθαιηζηηθή θάιπςή ηνπ. Καη λαη κελ ε εξκελεία ηεο δηαηάμεσο απηήο δελ δχλαηαη λα δηαζηαιεί ζε 

βαζκφ πνπ λα πεξηιακβάλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη 

ιεηηνπξγνχο ιφγσ ηεο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζρέζεσο, ππφ ηελ νπνία απηνί παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο, σζηφζν ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δελ αλέρεηαη ηελ κε ππαγσγή ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ζε θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απφ 

ηνπο θηλδχλνπο γήξαηνο, αζζέλεηαο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ φηαλ ν θνηλφο λνκνζέηεο δελ ηνπο 

παξέρεη ηελ πξνζηαζία απηή κε άιιν ηξφπν. Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε, θαηά πιεηνςεθία, 

φηη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 θαη 104 ηνπ Σπληάγκαηνο ηίζεληαη θαλφλεο γηα ηελ ζηειέρσζε 

ηεο δεκνζίαο δηνηθήζεσο κε δεκνζίνπο ππαιιήινπο βάζεη ζρέζεσο δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

ζπλεπαγφκελεο θαζήθνληα θαη ηεξαξρηθή εμάξηεζε, νη νπνίνη απνιαχνπλ εγγπήζεσλ κνληκφηεηαο 

θαη ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο, θαζ’ φζνλ αθνξά ηελ κεηάζεζε, ηνλ ππνβηβαζκφ θαη ηελ παχζε, 

θαζψο θαη κηζζνινγηθήο εμειίμεσο. Σηηο δηαηάμεηο απηέο (φπσο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο 

πνπ αθνξνχλ ην θαζεζηψο άιισλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ) νπδεκία 

αλαθνξά γίλεηαη ζε παξνρέο πξνο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ 

ππεξεζία θαη, επνκέλσο,  ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ ηφηε γλσζηνχ ζηνλ ζπληαγκαηηθφ λνκνζέηε 

ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ βξίζθεη έξεηζκα ζηηο ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο. Οχηε απφ ηηο ινηπέο πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο ζπλάγεηαη, θαηά 

ινγηθή αθνινπζία, ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο, δηφηη απηέο δελ ζέηνπλ 

θαλφλεο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ αιιά, πέξαλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ επί 

δηαθνξψλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ, ζεζπίδνπλ δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο δηαθάλεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ιφγσ 

ηεο ζηαζεξήο κέρξη ηφηε επηινγήο ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε λα θαιχπηεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ απφ ηνπο θηλδχλνπο γήξαηνο, αζζέλεηαο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο, απ’ επζείαο κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθψο, κφλν, απφ 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. Η επίθιεζε δε ησλ δηαδηθαζηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ ζηελ 

λνκνινγία σο δηεπνπζψλ ηελ ζπληαμηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ ην Γεκφζην Τακείν 



γίλεηαη πξνο αηηηνιφγεζε, θαη κφλν, ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο επί ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ην νπνίν είρε επηιέμεη ν θνηλφο λνκνζέηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο θηλδχλνπο 

γήξαηνο, αζζέλεηαο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, κε ηελ παξαδνρή, κέζσ απηήο ηεο επηθιήζεσο, φηη ε 

ζχληαμε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη γλσζηή θαη ζηνλ ζπληαγκαηηθφ λνκνζέηε σο παξνρή κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε εθείλα ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο παξνρήο. Δμ άιινπ, 

νχηε ε θχζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ζρέζεσο επηβάιιεη ην ελ ιφγσ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, ην 

νπνίν, άιισζηε, ζπλππήξμε κε ην θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο 

ζην νπνίν είραλ ππαρζεί νη δεκφζηνη ππάιιεινη, αιιά, αληηζέησο, ην ζπληαμηνδνηηθφ απηφ 

θαζεζηψο, σο επηινγή ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ ηνπο 

σο άλσ θηλδχλνπο, βξήθε έξεηζκα ζεκειηψζεσο ζηελ θχζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ζρέζεσο. Ό,ηη 

επηβάιιεη ην Σχληαγκα είλαη ε πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο 

κεηά ην πέξαο ηεο ζρέζεσο δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ηνπο ζπλδέεη κε ην Γεκφζην, φπσο επηβάιιεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο, αθήλεη δε ειεχζεξν 

ηνλ  θνηλφ λνκνζέηε λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν ηεο πξνζηαζίαο. Δίλαη δε δηάθνξν δήηεκα φηη 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή επηινγή ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε ηειεί ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε ηνπ 

ζεβαζκνχ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ππνρξέσζε δηαζθαιίζεσο επηπέδνπ 

αμηνπξεπνχο δηαβηψζεσο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ θαη κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ 

δεκφζηα ππεξεζία θαη ην ιεηηνχξγεκά ηνπο. Υπφ ην πξίζκα απηφ,  ε θαη’ αξρήλ ππαγσγή δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ζε θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο θχξηαο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο κε ηηο 

επίκαρεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016, θαηάιεμε κηαο καθξάο πνξείαο ζπγθιίζεσο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε  (άξζξν 6 λ. 

1902/1990, άξζξν 20 παξ. 2 λ. 2084/1992, άξζξν 27 παξ. 2 λ. 3863/2010), πξνο νπδεκία δηάηαμε 

ηνπ Σπληάγκαηνο αληίθεηηαη. Μεηνςήθεζαλ, σο πξνο ην δήηεκα απηφ, ν Πξφεδξνο θαη 6 κέιε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, θαηά ηε γλψκε ησλ νπνίσλ απφ ην ίδην ην ηζρχνλ Σχληαγκα (φπσο άιισζηε, θαη απφ 

ηα πξντζρχζαληα Σπληάγκαηα) θαζηεξψλεηαη εηδηθή δεκνζίνπ δηθαίνπ ζρέζε κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ θαη, δπλάκεη απηήο, εηδηθφ ππεξεζηαθφ αιιά θαη 

ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο απηψλ, ζπληζηάκελν ζε εληαίνπο θαλφλεο πξνζαξκνζκέλνπο ζηελ 

ηδηνκνξθία ηεο αλσηέξσ δεκνζίνπ δηθαίνπ ζρέζεσο. Τν ελ ιφγσ εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο 

ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, εξεηδφκελν δηαρξνληθά ζηηο πξνεθηεζείζεο πεξί απηψλ 

θαη πεξί απνλνκήο ζπληάμεσλ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, είλαη φισο δηαθεθξηκέλν απφ ηνλ ζεζκφ 

ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο πνπ θαζηεξψζεθε ζπληαγκαηηθψο, γηα πξψηε θνξά, κε ην άξζξν 22 

παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ 1975, ε ζπληαμηνδφηεζε δε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ, 

πνπ έρεη δηαρξνληθά ην σο άλσ απηνηειέο ζπληαγκαηηθφ έξεηζκα, δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο αζθαιίζεσο «ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη ζηελ πεξί απηήο «κέξηκλα» ηνπ Κξάηνπο, νη 



νπνίεο θαζηεξψλνληαη κε ηελ ηειεπηαία σο άλσ ζπληαγκαηηθή δηάηαμε. Καηά ζπλέπεηα, αληίθεηληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 παξ. 1, 2 θαη 4, 104, 73 παξ. 2 θαη 3, 80 παξ. 1 θαη 98 παξ. 1 πεξ. δ΄ 

θαη ζη΄ Σ. νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016, κε ηηο νπνίεο νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί 

ππάγνληαη ζε θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαηά ην άξζξν 22 παξ. 5 Σ. θαη, κάιηζηα, ζε θνηλφ 

θνξέα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη ππφ εληαίνπο θαλφλεο εηζθνξψλ θαη παξνρψλ κε πξφζσπα 

παξέρνληα ππεξεζίεο βάζεη ζρέζεσο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο είλαη νη εξγαδφκελνη κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη νη απηνηειψο απαζρνινχκελνη. 

 Αθνινχζσο, ην Γηθαζηήξην εμέηαζε ην δήηεκα ηεο ππαγσγήο κηζζσηψλ, 

απηναπαζρνινχκελσλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη αγξνηψλ ζε έλαλ θνξέα θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο θαη, δε, ππφ εληαίνπο θαλφλεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ. Σε ζρέζε κε 

απηφ, ην Γηθαζηήξην επεζήκαλε, θαηαξράο, φηη: α) Ο ζθνπφο ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, δειαδή ε 

δηαζθάιηζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, φηαλ αλαηξείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα εξγάδνληαη, ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπέδνπ δηαβηψζεσο εγγχο εθείλνπ πνπ είραλ θαηά ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν, αλάγεηαη ζε δεκφζην 

θαη δηθαηνινγεί ηελ θαζηέξσζε απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο σο 

ππνρξεσηηθήο, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα,  ηελ αλάζεζε απηήο απνθιεηζηηθψο ζην Κξάηνο ή ζε λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, σο εγγχεζε πξνο φζνπο ππνρξεσηηθψο αζθαιίδνληαη. β) Η 

αζθαιηζηηθή εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κηζζσηνχ ή κε, σο ππνρξεσηηθή ρξεκαηηθή παξνρή, είλαη 

εγγελέο ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη ζηα δηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα ρξεκαηνδνηήζεσο 

απηήο- είηε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είηε θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ- ιεηηνπξγεί αα) σο αλαγθαίνο 

φξνο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ββ) σο κέζν ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο θαη γγ) σο εθδήισζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, θαζ’ φζνλ δε, εηδηθφηεξα, αθνξά 

ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, απφ ηηο απαξρέο ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο, ε αζθαιηζηηθή εηζθνξά δελ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ απνιαχνληα ηεο αζθαιηζηηθήο 

πξνζηαζίαο κηζζσηφ αιιά κέξνο απηήο επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ κε σθεινχκελνπ (ακέζσο) 

εξγνδφηε ηνπ (εξγνδνηηθή εηζθνξά), κε ζπλέπεηα νη δηάθνξεο απηέο φςεηο ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο λα κελ επηηξέπνπλ ηελ ζπλαγσγή κηαο εληαίαο λνκηθήο θχζεσο απηήο σο ππνρξεσηηθήο 

ρξεκαηηθήο παξνρήο, ε νπνία, πάλησο, απφ νπνηαδήπνηε άπνςε ζεσξνχκελε, δελ έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θφξνπ. Ωο κέζν ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, σο εθδήισζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη σο εξγνδνηηθή εηζθνξά ζπληζηά δεκφζην βάξνο πξνο αληηκεηψπηζε 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Ωο αλαγθαίνο δε φξνο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε ζπληζηά αληαπνδνηηθή παξνρή γηα ηελ απφιαπζε θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο. γ) 

Τν άξζξν 22 παξ. 5 Σ., δεζκεχνληαο ηνλ θνηλφ λνκνζέηε λα αλαζέηεη ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε ζην Κξάηνο ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, παξέρεη ζ’ απηφλ επξεία εμνπζία 

γηα ηελ εμεηδίθεπζή ηεο, κε γλψκνλα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε νιφθιεξνπ ηνπ εξγαδφκελνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ, αλαιφγσο ησλ εθάζηνηε 



επηθξαηνπζψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ε εμνπζία δε απηή ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη επηβάιινληαη απφ άιιεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν 

θνηλφο λνκνζέηεο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέγεη ην θαηάιιειν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζχζηεκα 

ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ (θαζνξηζκέλεο εηζθνξέο, θαζνξηζκέλεο παξνρέο) 

θαη λα παξέρεη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κε ηδηαίηεξνπο θαλφλεο αλά θαηεγνξία απαζρνιήζεσο 

(κηζζσηνί, απηναπαζρνινχκελνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αγξφηεο) απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο ή απφ έλα αζθαιηζηηθφ θνξέα αδηαθφξσο ηεο θχζεσο ηεο απαζρνιήζεσο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη, δε, ππφ εληαίνπο θαλφλεο, εθ’ φζνλ επηηπγράλεη ηνχην κε φξνπο ηζφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο, ν δε έιεγρνο ηεο ηεξήζεσο ησλ 

επηηαγψλ απηψλ απφ ηνλ θνηλσληθναζθαιηζηηθφ λνκνζέηε απαηηεί κεγαιχηεξε έληαζε ζηελ 

πεξίπησζε εληαίσλ θαλφλσλ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ γηα κε νκνεηδείο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ 

εληφο ηνπ απηνχ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ην ζχζηεκα ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ πνπ επηιέρζεθε. δ) Δίλαη, επίζεο, ειεχζεξνο ν θνηλφο λνκνζέηεο, 

επηθαινχκελνο αλάγθε αλαδηαξζξψζεσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, λα ζπγρσλεχεη ή λα 

εληάζζεη πιείνλεο αζθαιηζηηθνχο θνξείο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν νηθνλνκηθήο επξσζηίαο θαη 

βησζηκφηεηαο ζε έλα πθηζηάκελν ή ζε έλα λέν αζθαιηζηηθφ θνξέα, ρσξίο ηνχην λα αληίθεηηαη ζε 

ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο δηαηάμεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ πεξηνπζία, θαζ’ φζνλ ε πεξηνπζία 

νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, πνπ απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, δελ έρεη 

αλαγλσξηζζεί ζ' απηφλ κε ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο αιιά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έρεη ζπζηαζεί ν νξγαληζκφο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ζρεηηθέο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο πξνθχπηεη ηφζν ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπγρσλεχνληνο ή ηνπ λένπ θνξέα φζν 

θαη ε επάξθεηα ησλ παξνρψλ ηνπ. Λακβάλνληαο  δε ππ’ φςε ηελ θχζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο 

φρη κφλν σο δεκφζηνπ βάξνπο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο αιιά θαη 

σο αληαπνδνηηθήο παξνρήο ηνπ αζθαιηδφκελνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

θηλδχλσλ, ν θνηλφο λνκνζέηεο είλαη ειεχζεξνο λα ππνινγίδεη απηήλ επί βάζεσο, ε νπνία καξηπξεί 

εηζθνξνδνηηθή ηθαλφηεηα, φπσο είλαη ην πξαγκαηνπνηνχκελν εηζφδεκα απφ ηελ αζθαιηδφκελε 

εξγαζία θαη ην αζθαιηδφκελν επάγγεικα, λα θαζνξίδεη δε ην χςνο ηεο ζε επίπεδν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη κελ ηελ επάξθεηα ησλ παξνρψλ ρσξίο φκσο λα πιήηηεη ην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ βίνπ παξαγφκελν- θαη’ ελάζθεζε ηνπ ζπληαγκαηηθψο αλαγλσξηδφκελνπ δηθαηψκαηνο 

ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Φψξαο- εηζφδεκα ππεξκέηξσο ζε ζρέζε πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο 

δηαζθαιίζεσο εηζνδήκαηνο κεηά ην πέξαο ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ. Υπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε, θαηά πιεηνςεθία, φηη ε έληαμε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016, φισλ ησλ 

πθηζηάκελσλ θνξέσλ θχξηαο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο κηζζσηψλ, απηναπαζρνινχκελσλ, ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη αγξνηψλ ζε έλα εληαίν θνξέα θαη ε ππαγσγή ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζε 

παξερφκελε απφ ηνλ λέν θνξέα αζθάιηζε δελ αληίθεηληαη, θαη’ αξρήλ, ζην Σχληαγκα απφ απφςεσο 



δηαθνξάο είηε ηνπ βαζκνχ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο επξσζηίαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ εληαζζφκελσλ 

θνξέσλ είηε ζπλζεθψλ απαζρνιήζεσο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεσο εηζνδήκαηνο απφ 

απηνχο, φπσο αβαζίκσο πξνβάιιεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Πεξαηηέξσ, φκσο, ε ππαγσγή ζηελ 

αζθάιηζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο, κηζζσηψλ θαη κε κηζζσηψλ, ήηνη θαηεγνξηψλ αζθαιηζκέλσλ 

κε νπζησδψο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο απαζρνιήζεσο θαη παξαγσγήο εηζνδήκαηνο, ππφ εληαίνπο 

θαλφλεο εηζθνξψλ θαη παξνρψλ (άξζξα 39, 40 θαη 41 ηνπ λ. 4387/2016), αληίθεηηαη ζηε 

ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο, απφ ηεο απφςεσο ηεο εληαίαο κεηαρεηξίζεσο πξνζψπσλ πνπ 

ηεινχλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Πξάγκαηη, θαηά ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ, ην νπνίν επέιεμε ν λνκνζέηεο γηα ηνλ λέν θνξέα, αζθαιηζκέλνη νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 

απφ ηηο ππαγφκελεο ζηνλ εληαίν αζθαιηζηηθφ θνξέα κε ηηο ίδηεο ζπληάμηκεο απνδνρέο (γηα ηηο νπνίεο 

θαηέβαιαλ εηζθνξέο) θαη ηνλ ίδην ρξφλν αζθαιίζεσο απνθηνχλ ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή παξνρή 

(θχξηα ζχληαμε). Σηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνρήο απηήο ηφζν ε αζθαιηδφκελε κηζζσηή εξγαζία 

φζν θαη ηα αζθαιηδφκελα επαγγέικαηα ζπκβάιινπλ κε ην ίδην πνζνζηφ εηζθνξάο (20%) επί ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ παξάγνπλ. Τελ παξνρή φκσο απηή νη κε κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη 

(απηναπαζρνινχκελνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη αγξφηεο) απνθηνχλ έρνληαο θαηαβάιεη ην 

ζχλνιν ηεο σο άλσ εηζθνξάο επί ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απφ ην επάγγεικά ηνπο, 

ελψ νη κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη απνθηνχλ ηελ ίδηα παξνρή έρνληαο θαηαβάιεη εηζθνξά 6,67% επί 

ησλ απνδνρψλ ηνπο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο ην ππφινηπν ηεο εηζθνξάο (13,33%) βαξχλεη ηνπο 

εξγνδφηεο ηνπο. Σπλεπψο, νη κε κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη, κε έρνληεο εξγνδφηε βαξπλφκελν κε 

ηκήκα ηεο δηθήο ηνπο εηζθνξάο, θαηαβάιινπλ ηξηπιάζην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο σο 

αληηπαξνρή γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ απφιεςε ηεο ίδηαο παξνρήο ζε 

ζρέζε κε ηνπο κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο θαη, κάιηζηα, ρσξίο ην χςνο ησλ θαηαβιεζεηζψλ 

εηζθνξψλ ηνπο λα ζπλδηακνξθψλεη, φπσο ζην ζχζηεκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ην χςνο ηεο 

αζθαιηζηηθήο παξνρήο. Ίδηαο ηάμεσο δε δηαθνξά πξνθχπηεη θαη ζηηο νξηδφκελεο ζηνλ λφκν 

εηζθνξέο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Καηά ηε κεηνςεθία 8 Σπκβνχισλ θαη 1 Παξέδξνπ, λαη 

κελ νη κηζζσηνί, αθελφο, θαη νη κε κηζζσηνί, αθεηέξνπ, ζπληζηνχλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

αζθαιηζκέλσλ, πνπ ηεινχλ θαη’ αξρήλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο απαζρνιήζεσο θαη παξαγσγήο 

εηζνδήκαηνο, ε εληαία, φκσο, αληηκεηψπηζή  ηνπο απφ ηνλ λ. 4387/2016 κε ηε ζέζπηζε εληαίσλ 

θαλφλσλ ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ, δελ ζπληζηά άληζε κεηαρείξηζε εηο βάξνο ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο αζθαιηζκέλσλ, αληίζεηε ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο, δηφηη, φπσο 

έρεη θξηζεί (ΑΔΓ 3-5/2007), θαη νη εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε θαηαβάιινληαη κε αθνξκή ηε ζρέζε 

εξγαζίαο, πνπ ζπλδέεη απηφλ κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο, αθνχ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε 

απνηεινχλ ηκήκα ηνπ κηζζνχ θαη ππνινγίδνληαη επί ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο θαη νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ απηνί, κε ζπλέπεηα ηφζν νη κηζζσηνί φζν θαη νη κε 

κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη λα βαξχλνληαη, ζην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ αζθήζεσο ηνπ 



αζθαιηζηένπ επαγγέικαηνο ηνπο, κε εηζθνξέο αλαγφκελεο ζε ίζν πνζνζηφ επί ησλ πξνεξρνκέλσλ 

απφ ηελ άζθεζε ηνπ αζθαιηζηένπ επαγγέικαηνο απνδνρψλ ησλ θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

δπζκελνχο δηαθξίζεσο εηο βάξνο ηνπο, φπσο εζθαικέλσο ππνιακβάλεη ην αηηνχλ. Καηά ηελ 

εηδηθφηεξε δε γλψκε 3 Σπκβνχισλ θαη 1 Παξέδξνπ, ε παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο 

σο εθ ηεο επηβνιήο ελ πξνθεηκέλσ, εληαίσλ θαλφλσλ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ γηα κηζζσηνχο θαη κε 

κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο δελ πθίζηαηαη θαη γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν φηη, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη απηναπαζρνινχκελνη ζπκκεηέρνπλ, ελ φςεη 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε πνζνζηφ φρη κεγαιχηεξν ηνπ 25%-30%, ν λένο φκσο θνξέαο εγγπάηαη, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηηο θαηαβαιιφκελεο ζε απηνχο παξνρέο κε ην ζχλνιν ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ, δειαδή θαη κε ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο κηζζσηνχο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν ηηο δηθέο ηνπο εηζθνξέο, φζν θαη ηηο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε. 

 Τέινο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε, επίζεο θαηά πιεηνςεθία, φηη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε, 

θαηά ηα αλσηέξσ, δηάγλσζε ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ  39, 40 θαη 41  

ηνπ λ. 4387/2016 ζα ζπλεπαγφηαλ ππνρξέσζε ηεο Γηνηθήζεσο λα ζπκκνξθσζεί κε αλαδξνκηθή 

εθαξκνγή φζσλ ν λνκνζέηεο, πξνο άξζε ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, ζεζπίζεη ζρεηηθά κε ηηο 

θαηαβιεηέεο απφ ηνπο κε κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο εηζθνξέο γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζε θχξηα 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ε εθπιήξσζε δε ηεο ππνρξεψζεσο απηήο, παξά ην άδειν ηεο κέιινπζαο 

λνκνζεηηθήο επηινγήο, εθηηκάηαη φηη ζα δεκηνπξγνχζε, ιφγσ ησλ ήδε θαηαβιεζεηζψλ απφ ηνπο σο 

άλσ αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν δηαηαξάμεσο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηαζηάζεσο ηνπ ΔΦΚΑ, γηα ηνλ ιφγν δε απηφ, θαη κεηά ζηάζκηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

αλαθεξφκελνπ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ κφλνπ θνξέα θχξηαο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, φηη νη ζπλέπεηεο 

ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξέπεη λα επέιζνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

παξνχζαο απνθάζεσο, θαη’ εμάληιεζε ηνπ απψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αθπξσηηθνχ 

απνηειέζκαηνο πνπ επηηξέπεη ην άξζξν 50 παξ. 3β ηνπ π.δ/ηνο 18/1989 (ρξφλνο πξνγελέζηεξνο 

εθείλνπ ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο), ρσξίο ν πεξηνξηζκφο απηφο ηνπ αθπξσηηθνχ 

απνηειέζκαηνο λα αληίθεηηαη νχηε ζην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο πεξί ηεο αμηψζεσο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, αιι’ νχηε θαη κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ΔΣΓΑ θαη ην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ 

Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ απηήο, δηφηη αθ’ ελφο κελ ε αλαδξνκηθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δελ είλαη απηνλφεηε θαη απνθιεηζηηθή θάζε άιιεο 

ξπζκίζεσο, αθ’ εηέξνπ δε κε ηνλ σο άλσ ηηζέκελν πεξηνξηζκφ, δελ δηαηαξάζζεηαη ε δίθαηε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ δηνηθνπκέλσλ, εθ’ φζνλ απηνί δελ απνζηεξνχληαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηα νπνία απιψο 

πεξηνξίδνληαη γηα ιφγνπο επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Μεηνςήθεζαλ 2 κέιε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ηα νπνία ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε φηη νχηε ην Σχληαγκα νχηε ε πθηζηάκελε 



λνκνζεζία παξέρνπλ ζην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δπλαηφηεηα λα πεξηνξίδεη ρξνληθά ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ νη θξίζεηο ηνπ πεξί αληηζπληαγκαηηθφηεηαο δηαηάμεσλ ηππηθνχ λφκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


