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ΣηΔ Οι.1889/2019  

Πξφεδξνο: Δ. Σαξπ 

Δηζεγεηήο: Α. Καινγεξνπνχινπ 

Θέκα: θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο – αλαινγηζηηθή κειέηε ζηηο επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο 

 

 

 Με ηελ 1889/2019 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο αθπξψζεθε ε νηθ. 23123/785/7.6.2016 απφθαζε ηνπ 

Υθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηίηιν “Καζνξηζκφο ησλ 

ηερληθψλ παξακέηξσλ ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο ηνπ Δληαίνπ Τακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο” 

(Β΄1604/7.6.2016). Δηδηθφηεξα: 

 Α. Κξίζεθε, θαηά πιεηνςεθία, φηη ε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 4387/2016, φπσο 

ηζρχεη, θαη’ επίθιεζε ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε πην πάλσ απφθαζε ηνπ Υθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, είλαη αληηζπληαγκαηηθή, γηα ην ιφγν φηη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ 

σο άλσ λ. 4387/2016 δελ εθπνλήζεθε αλαινγηζηηθή κειέηε, πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ 

επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ ΔΤΔΑΔΠ, ελφςεη ησλ λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο επηθνπξηθήο ζπληάμεσο 

γηα ην κέιινλ θαη ηνπ απηφκαηνπ κεραληζκνχ εμηζνξξνπήζεσο πνπ πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν  96 παξ. 1  ηνπ 

λ. 4387/2016, φπσο ηζρχεη,  ηνπ επαλππνινγηζκνχ- αλαπξνζαξκνγήο  ησλ ήδε θαηαβαιιφκελσλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιφγσ  λφκνπ ζπληάμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 96 παξ. 4 απηνχ, φπσο ηζρχεη, 

θαζψο θαη ηεο απμήζεσο ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ επηθνπξηθή ζχληαμε θαηά  ηελ εμαεηία 2016 έσο 2022, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 97 ηνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην δήηεκα απηφ έγηλαλ δεθηά ηα αθφινπζα:  

 α) Κξίζεθε, θαηά πιεηνςεθία, φηη ν λνκνζέηεο, φηαλ ζεζπίδεη λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, φπσο είλαη 

ην ζχζηεκα ηνπ λ. 4387/2016, νθείιεη, ελ φςεη θαη ηεο γεληθφηεξεο ππνρξεψζεψο ηνπ  γηα «πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο» (άξζξν 106 

παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο), πξηλ απφ ηελ ςήθηζε  ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, λα ηεθκεξηψζεη αθελφο κελ ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ θνξέα ή ησλ θνξέσλ πνπ ζα απνλέκνπλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο (θχξηεο θαη 

επηθνπξηθέο ), αθεηέξνπ δε  ηελ επάξθεηα ησλ απνλεκφκελσλ απφ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα παξνρψλ ππφ ηελ 

αλσηέξσ έλλνηα ηεο κε παξαβηάζεσο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ππξήλα ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ, εηδηθφηεξα, ν λνκνζέηεο λα αληαπνθξηζεί ζηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ηεθκεξηψζεη ηε 

βησζηκφηεηα  ησλ θνξέσλ πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην  λένπ  αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη  ρνξεγνχλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο (θχξηεο θαη επηθνπξηθέο) -ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ην 

άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο (εξκελεπνκέλνπ ελφςεη θαη ηνπ άξζξνπ 106 παξ. 1 ηνπ  Σπληάγκαηνο)- 

νθείιεη πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ,  λα έρεη πξνθαιέζεη  ηε ζχληαμε  αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ  

πξνεξρφκελσλ   απφ  αξκφδηα πξνο ηνχην αξρή,  ε νπνία λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, φπσο είλαη ε 

Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή, πνπ ζεζπίζζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3029/2002 (Α΄160). Δίλαη δε απνιχησο 

αλαγθαίν λα πξνθχπηεη ε βησζηκφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη  ζα ιεηηνπξγνχλ ζην  λέν 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζα ρνξεγνχλ ηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο εθ βάζξσλ 
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κεηαβνιήο ηνπ ηζρχνληνο κε βηψζηκνπ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ λνκνζέηε, αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε 

λα πξνθχπηεη φηη ε επηρεηξνχκελε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

είλαη πξάγκαηη  ιπζηηειήο, ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη, πξάγκαηη, ηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε νιφθιεξνπ ηνπ εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο φρη κφλνλ βξαρππξφζεζκα αιιά θαη 

καθξνπξφζεζκα.  Δμάιινπ, ην γεγνλφο φηη ε ππάξρνπζα  Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή, έρεη θαηά λφκνλ, 

αξκνδηφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο  ζην ηζρχνλ, θαηά ην ρξφλν ηδξχζεψο ηεο, αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, θαη φηη δελ 

ξπζκίδεηαη εηδηθψο απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ην πεξηερφκελν ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ πξέπεη λα 

εθπνλείηαη ζε πεξίπησζε ζεζπίζεσο λένπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ αίξεη ηελ ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη 

απφ ην άξζξo 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο,  πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε λέν, λα ζπληάζζεηαη αλαινγηζηηθή κειέηε απφ φξγαλν ην νπνίν λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο 

πξνο ηνχην γλψζεηο είηε απηφ είλαη ε αλσηέξσ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή είηε άιιν φξγαλν κε ηηο αλσηέξσ 

εμεηδηθεπκέλεο  γλψζεηο. Ωο πξνο ην δήηεκα απηφ δηαηππψζεθαλ ηξεηο κεηνςεθνχζεο γλψκεο: α) Καηά ηε 

γλψκε επηά κειψλ κε απνθαζηζηηθή ςήθν θαη ελφο Παξέδξνπ, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

θνξέα ή ησλ θνξέσλ πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ 

απαηηείηαη απνθιεηζηηθά ε ζχληαμε αλαινγηζηηθήο κειέηεο αιιά αξθεί ε ζχληαμε εηδηθήο νηθνλνκηθήο 

κειέηεο ή κειεηψλ νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζηηο νπνίεο λα απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά θαη κε πιεξφηεηα 

φια ηα δεδνκέλα ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαη ε εμ απηήο ζπλαγφκελε 

εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ εζφδσλ έλαληη ησλ δαπαλψλ ηνπο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε  δπλαηφηεηά ηνπο 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαηά ην Σχληαγκα απνζηνιή ηνπο. β) Καηά ηε γλψκε ελφο κέινπο κε 

απνθαζηζηηθή ςήθν, απφ ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη επηβάιιεηαη λα 

πθίζηαηαη ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο πξνζθνξφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη κείδνλα κεηαβνιή ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ ε κεηαβνιή 

απηή ζπλίζηαηαη ζε κεηάβαζε απφ έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε άιιν. Ωζηφζν, απφ ηελ ίδηα 

ζπληαγκαηηθή δηάηαμε νπδφισο κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη επηβάιιεηαη ζηνλ λνκνζέηε ε ηεθκεξίσζε απηή λα 

πεξηβάιιεηαη ηνλ ηχπν ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Δμάιινπ, ε αλαινγηζηηθή κειέηε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο 

ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο [βι. θπξίσο ά. 9 παξ. 15 ηνπ λ. 3029/2002 θαη π.α. 

νηθ.21533/293/12.9.2006, Β΄ 1432], δελ ζπληζηά εξγαιείν επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο, πνιιψ δε κάιινλ 

ζπλνιηθνχ αλαζρεδηαζκνχ, ηνπ ελ γέλεη ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ νπνίνπ 

ρσξεί ζε κεγάιε θιίκαθα. Η θαηά ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο δέζκεπζε ηνπ λνκνζέηε γηα 

θαηαξρήλ ηεθκεξίσζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ηνπ επηινγψλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

εμαληιείηαη ζηελ παξάζεζε, ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ή ζε άιια θείκελα, ζηα νπνία απηή ή 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ λφκνπ παξαπέκπνπλ, ησλ ζθνπψλ ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ησλ ιφγσλ πνπ 

ηελ επηβάιινπλ, θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ εθείλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, απφ 

ηα νπνία πξνθχπηεη ε βησζηκφηεηα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο (εθηηκψκελν πιήζνο αζθαιηζκέλσλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ, εθηηκψκελα έζνδα θαη δαπάλεο αλά θαηεγνξία παξνρψλ). γ) Καηά ηε γλψκε ηξηψλ κειψλ κε 

απνθαζηζηηθή ςήθν, φηαλ, ζην πιαίζην ηεο ιήςεο ηαπηνρξφλσο κέηξσλ πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

θαη αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, απνθαζίδεηαη 
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λνκνζεηηθή παξέκβαζε κε ηε ζέζπηζε λένπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πεξηθνπή ήδε απνλεκεζεηζψλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, ν λνκνζέηεο  πξέπεη λα αηηηνινγεί ηηο ξπζκίζεηο κε 

κειέηεο, ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη εηδηθφηεξα ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο ζπζηήκαηνο κε ηελ εμέιημε 

ηεο πνξείαο ησλ εζφδσλ έλαληη ησλ δαπαλψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα ησλ θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαηά ην Σχληαγκα απνζηνιή ηνπο. Η ηεθκεξίσζε αθνξά 

ηδίσο θξίζηκεο πηπρέο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε θαη ε 

αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, ν ιφγνο αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο, ε νηθνλνκηθή χθεζε θαη 

αλεξγία. Δπί ηε βάζεη ησλ κειεηψλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη εθηθηφο ζηε ζπλέρεηα ν 

δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε Γηνίθεζε κπνξεί λα επηθαιεζζεί, ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαη ζηνηρεία πνπ είλαη 

κελ κεηαγελέζηεξα ηεο ςήθηζεο ηνπ λφκνπ αιιά επηβεβαηψλνπλ ηηο επηινγέο ηνπ λνκνζέηε. Με ηα δεδνκέλα 

απηά δελ απαηηείηαη ε εθπφλεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο ε νπνία, εθηφο ηνπ φηη δελ επηβάιιεηαη απφ ην 

Σχληαγκα, δελ ζα είρε λα πξνζθέξεη ζηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν πνπ αζθείηαη επ’ επθαηξία πξνζβνιήο 

θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο ηίζεληαη γεληθνί θαη αθεξεκέλνη θαλφλεο δηθαίνπ, 

δεδνκέλνπ φηη λαη κελ ε πεξηθνπή ησλ απνλεκεζεηζψλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ είλαη απηνλφεην φηη έρεη 

άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζην βηνηηθφ επίπεδν εθάζηνπ, πιελ ν βαζκφο ησλ επηπηψζεσλ πνηθίιιεη 

αλαιφγσο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζηγνκέλσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ πξν ηεο θξίζεο. 

 β) Σχκθσλα κε ηελ γλψκε πνπ επηθξάηεζε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δελ πξνζθνκίζηεθε ζην 

Γηθαζηήξην σο ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππνζέζεσο  θακία αλαινγηζηηθή κειέηε, ε νπνία  λα πξνθχπηεη φηη 

έρεη ιεθζεί ππφςε απφ ην λνκνζέηε θαη λα αθνξά ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη εηδηθφηεξα αλαινγηζηηθή 

κειέηε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη εμεηάζζεθε ε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ 

ΔΤΔΑΔΠ θαη φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο απηήο ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηελ ςήθηζε ησλ ξπζκίζεσλ 

ηνπ λ. 4387/2016 πνπ αθνξνχλ ην λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ γηα ηνπο 

κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνλ απηφκαην κεραληζκφ εμηζνξξνπήζεσο ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ΔΤΔΑΔΠ, 

ηνλ επαλππνινγηζκφ – αλαπξνζαξκνγή ησλ ήδε θαηαβαιιφκελσλ, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, 

επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη ηελ κεηαβαηηθή αχμεζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ εμαεηία 2016 έσο 2022. Η 

έιιεηςε δε απηή δελ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ ηα έγγξαθα ησλ απφςεσλ ηεο Γηνίθεζεο, ζηα νπνία 

παξαηίζεληαη αλαινγηζηηθέο πξνβνιέο, πνπ, θαηά ηηο ελ ιφγσ απφςεηο, έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δζληθή 

Αλαινγηζηηθή Αξρή, νχηε απφ ηα ινηπά έγγξαθα πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζην Γηθαζηήξην σο πιηθφ 

ηεθκεξίσζεο ηνπ λ. 4387/2016, δηφηη κε απηά είηε επηζεκαίλνληαη θαη αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη 

λα αληηκεησπίζεη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, είηε πξνηείλεηαη δηαθνξεηηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα απφ ην 

πηνζεηεζέλ κε ην λ. 4387/2016, είηε αλαθέξνληαη νη εχινγεο δαπάλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ αμηνπξεπέο επίπεδν 

δηαβηψζεσο. Γηα ην ιφγν δε απηφ ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε πξέπεη λα αθπξσζεί, θαηά ηα βαζίκσο 

πξνβαιιφκελα. Καηά ηελ εηδηθφηεξε δε γλψκε κίαο Σπκβνχινπ, ηα πξνζθνκηζζέληα απφ ηε Γηνίθεζε, σο 

πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηνπ λ. 4387/2016, ζηνηρεία αθνξνχλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ηηο θχξηεο 

ζπληάμεηο θαη δελ αηηηνινγνχλ επαξθψο ηηο λνκνζεηηθέο επηινγέο σο πξνο ην θαζεζηψο ησλ επηθνπξηθψλ 
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ζπληάμεσλ. Ωο πξνο ην αλσηέξσ δήηεκα, δηαηππψζεθαλ ηέζζεξηο κεηνςεθνχζεο γλψκεο: α) Σχκθσλα κε ηε 

γλψκε ελφο κέινπο κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ν ιφγνο πεξί κε ζπληάμεσο αλαινγηζηηθήο κειέηεο πξνεβιήζε 

ρσξίο έλλνκν ζπκθέξνλ. β) Σχκθσλα κε ηε γλψκε ελφο κέινπο κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ν ιφγνο πεξί κε 

ζπληάμεσο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, φπσο πξνβάιιεηαη, παξίζηαηαη απνξξηπηένο, δεδνκέλνπ φηη απφ ηα 

πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία θαη κειέηεο πξνθχπηεη φηη ε ξχζκηζε ερψξεζε θαηφπηλ κειεηψλ, απφ ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη απηέο ζπλεηάγεζαλ κε βάζε ζεηξά ζηνηρείσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

αλαινγηζηηθέο πξνβνιέο θαη ινηπά δεδνκέλα θαη εθηηκήζεηο, δελ πξνζάπηνληαη δε κε ηνλ ιφγν απηφλ 

εηδηθφηεξεο πιεκκέιεηεο ζηηο κειέηεο απηέο. γ) Σχκθσλα κε ηε γλψκε ελφο κέινπο κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ε  

δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζηζηνχλ θαηαξρήλ πεξηηηή ηελ 

εθπφλεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Καη ηνχην, δηφηη ε ζέζπηζε, κε ην άξζξν 6 ηεο πξνζβαιιφκελεο νηθ. 

23123/785/2016 απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 96 ηνπ λ. 4387/2016 απηφκαηνπ κεραληζκνχ εμηζνξξφπεζεο γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ειιεηκκάησλ 

ζην ΔΤΔΑΔΠ, εγγπάηαη επαξθψο ηελ αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία θαη βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία, 

άιισζηε, απνηειεί ην πξνέρνλ αληηθείκελν ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, θαη κάιηζηα ζηελ πξννπηηθή ηνπ, 

ιακβαλνκέλνπ ηδηαίηεξα ππφςε φηη ε θαζηεξνχκελε κε ηνλ λ. 4387/2016  επηθνπξηθή αζθάιηζε απνβιέπεη 

ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο απφιπηεο αληαπνδνηηθφηεηαο εηζθνξψλ-παξνρψλ ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο 

πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο, εληφο ηνπ νπνίνπ εηζθνξέο θαη παξνρέο 

ππνινγίδνληαη κε εληαίν ηξφπν, κε θαηάξγεζε παιαηφηεξσλ ξπζκίζεσλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα ηελ θαηαβνιή 

πςειψλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ πνπ δελ αληίθξπδαλ αληίζηνηρνπ χςνπο θαηαβνιή εηζθνξψλ θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ηε ζπζζψξεπζε ειιεηκκάησλ. Σε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ε Γηνίθεζε έρεη εθπνλήζεη ζεηξά κειεηψλ, νη νπνίεο θέξνπλ, θαηά 

ηελ ίδηα γλψκε, ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαινγηζηηθήο κειέηεο, ιακβαλνκέλνπ ηδίσο ππφςε φηη ην πεξηερφκελν 

κηαο ηέηνηαο κειέηεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηθείκελφ ηεο είλαη ε βησζηκφηεηα ελφο λένπ θνξέα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δελ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηνλ λφκν νχηε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία. 

Τα ζηνηρεία απηά, ε αθξίβεηα ησλ νπνίσλ δελ ακθηζβεηείηαη εηδηθψο απφ ηνπο αηηνχληεο, παξαδεθηψο 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην Γηθαζηήξην θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ηήξεζεο ηεο ζπληαγκαηηθήο απαίηεζεο γηα 

ηεθκεξίσζε ησλ λνκνζεηηθψλ επηινγψλ πνπ ζπλεπάγνληαη κείδνλεο κεηαβνιέο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, δεδνκέλνπ φηη απφ θακία ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ή αξρή δελ επηβάιιεηαη ε ηεθκεξίσζε λα 

πξνεγείηαη ηεο ζέζπηζεο ηνπ λφκνπ. Σε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ε Γηνίθεζε ηζρπξίδεηαη φηη έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνβνιέο κε βάζε πξνγελέζηεξα ηνπ λ. 4387/2016 ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, ην Γηθαζηήξην 

ζα έπξεπε λα αλαζηείιεη ηελ πξφνδν ηεο δίθεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζζνχλ ηα ελ ιφγσ θείκελα 

ηεθκεξίσζεο. Σε θάζε δε πεξίπησζε, ε κείσζε ησλ παξνρψλ ιεηηνπξγεί, θαηά θνηλή πείξα, ππέξ ηεο  

βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηε γλψκε απηή ν ζρεηηθφο ιφγνο αθπξψζεσο ζα 

έπξεπε λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο. δ) Καηά ηε γλψκε δχν κειψλ κε απνθαζηζηηθή ςήθν, απφ ην θείκελν 

ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο θαη ηηο ινηπέο κειέηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην λ. 4387/2016, πξνθχπηεη φηη ν 

λνκνζέηεο, θαηά ηε ζέζπηζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, έιαβε ππφςε  θξίζηκεο πηπρέο 
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βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε πιήζνο 

παζνγελεηψλ, θαη επηρεηξεί κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο κεηαβνιήο ηεο πθηζηακέλεο 

θαηάζηαζεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηά ηνπ. Σχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, βάζεη ησλ σο άλσ 

κειεηψλ, ν λνκνζέηεο αηηηνινγεί ηηο ξπζκίζεηο κε βάζε ηηο θξίζηκεο παξακέηξνπο βησζηκφηεηαο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ εμαηξεηηθά δπζκελή θαηάζηαζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ην 

ζχζηεκα απφ ηε δηαξθή ρεηξνηέξεπζε ζεκειησδψλ κεηαβιεηψλ, φπσο είλαη ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε, ε 

αλεξγία θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε, ε ζρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο, πνπ επηδξνχλ απνθαζηζηηθά 

ζηε βησζηκφηεηα φισλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ζπλέπεηα λα ηίζεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε 

δηακφξθσζεο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ λα εγγπάηαη ηε δηαηήξεζή ηνπ θαη’ 

επηηαγήλ ηνπ Σπληάγκαηνο. Με βάζε ηα αλσηέξσ ν λνκνζέηεο ηεθκεξηψλεη εηδηθφηεξα θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΔΤΔΑΔΠ, ε δε αλαθνξά ζην έγγξαθν απφςεσλ 

ηεο Γηνίθεζεο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία πνπ ήδε είραλ ιεθζεί ππφςε πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4387/2016 

θαη αθνξνχζαλ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν αθνξψλ 

ηελ έιιεηςε αλαινγηζηηθήο κειέηεο ιφγνο αθπξψζεσο  ζα ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε απηή, απνξξηπηένο 

σο αβάζηκνο.     

 Β. Πεξαηηέξσ, ν ιφγνο αθπξψζεσο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην λέν ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ησλ 

επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ, πνπ εηζήρζε κε ην άξζξν 96 παξ. 1 ηνπ λ. 4387/2016, απαγνξεχεη, θαηά παξάβαζε 

ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο, θάζε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, απεξξίθζε σο ζηεξηδφκελνο ζε εζθαικέλε πξνυπφζεζε. Καη ηνχην δηφηη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ λ. 4387/2016, ην θξάηνο έρεη εγγπεηηθή επζχλε θαη ζε ζρέζε κε ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη, εάλ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ ειιείκκαηα, πνπ ελδερνκέλσο ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ ζηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ ΔΤΔΑΔΠ, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

απηφκαηνπ κεραληζκνχ εμηζνξξνπήζεσο θαη ηελ εμάληιεζε ησλ παξερνκέλσλ απφ απηφ δπλαηνηήησλ, ην 

Κξάηνο πξέπεη λα ηα θαιχςεη, εθφζνλ, θαη ζην πιαίζην ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζεζπίδεη ν 

αλσηέξσ λφκνο, ε επηθνπξηθή αζθάιηζε θαζηεξψλεηαη,  φπσο θαη ε θχξηα αζθάιηζε, σο ππνρξεσηηθή θαη  

φρη σο πξναηξεηηθή. 

 Γ. Έλα κέινο κε απνθαζηζηηθή ςήθν δηαηχπσζε ηελ αθφινπζε γλψκε σο πξνο ηελ ελ γέλεη 

ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λ. 4387/2016: Με ην εηζαγφκελν δηα ηνπ λ. 4387/2016 αζθαιηζηηθφ θαη 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα επηρεηξείηαη, ζην πιαίζην ζπκκνξθψζεσο ηεο ρψξαο πξνο αλαιεθζείζα δηεζλή 

ππνρξέσζή ηεο (ζπκθσλία ζπλαθζείζα κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Σηαζεξφηεηαο, ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηνο), ε αλακφξθσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ βαξπλνπζψλ απηφ δαπαλψλ. Η αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, ε νπνία επέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, απνβιέπεη, 

θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ λνκνζέηε, ε νπνία ππφθεηηαη ζε νξηαθφ ζπληαγκαηηθφ έιεγρν, ζηε δεκηνπξγία, ελ 

κέζσ ηεο επηδεηλνχκελεο θαηαζηάζεσο ζηελ νπνία ηειεί ε ρψξα, ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη βηψζηκνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κε ηηο νπνίεο εληζρχεηαη ην 

αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 
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ηεο ρψξαο θαη λα βειηησζεί ε δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηεο. Καηά ηε γλψκε απηή, νη ξπζκίζεηο 

ηνπ εηζαγφκελνπ κε ηνλ λ. 4387/2016 αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε νπδεκία ζπληαγκαηηθή δηάηαμε 

αληίθεηληαη, ηα δε πξνβιεπφκελα κε ηνλ λφκν απηφλ κέηξα δελ παξίζηαληαη, θαη’ αξρήλ απξφζθνξα, θαη 

κάιηζηα πξνδήισο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ κε απηφλ ζθνπψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νχηε 

δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ σο κε αλαγθαία. 

 Γ. Τέινο, ε Οινκέιεηα, ζπλεθηηκψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ερψξεζε ε αθχξσζε ηεο πην 

πάλσ 23123/785/7.6.2016 απφθαζεο ηνπ Υθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ήδε θαηαβαιιφκελσλ  επηθνπξηθψλ  ζπληάμεσλ πνπ  ζα ηεζνχλ ελ 

ακθηβφισ κε ηελ αλαδξνκηθή αθχξσζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο θαη ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ ζα 

αλαθχςνπλ, έθξηλε, θαηά πιεηνςεθία, φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 50 παξ. 3β ηνπ π.δ. 18/1989, ηα απνηειέζκαηα ηεο αθπξψζεσο λα  επέιζνπλ απφ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο 1889/2019 απνθάζεσο. Καηά ηε γλψκε επηά κειψλ κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ην Γηθαζηήξην 

έρεη ηελ επρέξεηα λα θαζνξίζεη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ρξφλν επειεχζεσο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

αθπξψζεσο κεηαγελέζηεξν θαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο θαη’ 

απφθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 50 πεξ. 3 β ηνπ π.δ. 18/1989, ζηελ πξνθεηκέλε δε πεξίπησζε, ελ φςεη 

ηνπ επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο λα πθίζηαηαη λφκηκν θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη ζπλέπεηεο 

ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016 πξέπεη λα επέιζνπλ έμη κήλεο κεηά ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο 1889/2019 απνθάζεσο, πξνθεηκέλνπ λα  παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα ζην λνκνζέηε, αθνχ 

ιάβεη γλψζε ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο, λα πξνβεί ζε λέα, ζχκθσλε κε ην Σχληαγκα, 

ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ αθνξνχλ νη θξηζείζεο σο αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο.  

 


