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ΣηΔ Οι.1890/2019  

Πξόεδξνο: Δ. Σαξπ 

Δηζεγεηήο: Α. Καινγεξνπνύινπ 

Θέκα: επαλππνινγηζκόο επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ – θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο – 

αλαινγηζηηθή κειέηε ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο – θαζνξηζκόο νξίνπ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ θύξηα ζύληαμε  

 

 Με ηελ 1890/2019 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο, αθπξώζεθε ε νηθ. 25909/470/7.6.2016 απόθαζε ηνπ 

Υθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο “Αλαπξνζαξκνγή 

θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ ηνπ Δληαίνπ Τακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο” (Β΄1605/7.6.2016, δηόξζσζε 

ζθάικαηνο  Β΄ 1623/8.6.2016). Δηδηθόηεξα: 

 Α. Κξίζεθε, θαηά πιεηνςεθία, όηη, ζην πιαίζην ηεο επηρεηξνύκελεο κε ην λ. 4387/2016 αζθαιηζηηθήο 

κεηαξξύζκηζεο, αηηηνινγείηαη επαξθώο ε επηινγή, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 96 παξ. 4 ηνπ λ. 4387/2016 

θαη ηεο νηθ. 25909/470/7.6.2016 απνθάζεσο ηνπ Υθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, σο βάζεο επαλππνινγηζκνύ ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ πνπ θαηαβάιινληαλ 

ζηνπο ήδε ζπληαμηνύρνπο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4387/2016, ηνπ ύςνπο ζην νπνίν νη ζπληάμεηο απηέο 

είραλ δηακνξθσζεί ζηηο 31.12.2014, δειαδή κε ηηο επειζνύζεο θαη θξηζείζεο σο αληηζπληαγκαηηθέο κε ηηο 

2287-2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ πεξηθνπέο ησλ λ. 4051/2012 θαη 4093/2012.  

 Δηδηθόηεξα, σο πξνο ην δήηεκα απηό, έγηλαλ δεθηά, θαηά πιεηνςεθία, ηα αθόινπζα: Με ηηο 

ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνύλ ηνλ επαλππνινγηζκό ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 

4387/2016 θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ (όζν αθνξά ηηο θύξηεο ζπληάμεηο βι. άξζξα 14 θαη 33 ηνπ λ. 

4387/2016 θαη θ.π.α. 26083/887/7.6.2016, Β’ 1605 θαη όζν αθνξά ηηο επηθνπξηθέο βι. άξζξν 96 παξ. 4 ηνπ λ. 

4387/2016 θαη ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε), γηα ηνλ νπνίν ιακβάλεηαη ππόςε σο βάζε, θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο, ην ύςνο ησλ ζπληάμεσλ, θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ αληίζηνηρα, όπσο είραλ δηακνξθσζεί ζηηο 

31.12.2014, δειαδή κε ηηο επειζνύζεο θαη θξηζείζεο σο αληηζπληαγκαηηθέο κε ηηο 2287-2288/2015 

απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ πεξηθνπέο ησλ λ. 4051/2012 θαη 4093/2012, ν λνκνζέηεο  

επηξξίπηεη ην βάξνο ηνπ ζηόρνπ εμαζθαιίζεσο ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο όρη κόλνλ 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζηνπο λένπο ζπληαμηνύρνπο, αιιά θαη ζηνπο παιαηνύο ζπληαμηνύρνπο, 

επηθέξνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό -νπζηαζηηθά- λέεο πεξηθνπέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπληάμεηο, θύξηεο θαη 

επηθνπξηθέο, αληίζηνηρεο ζε ύςνο πξνο εθείλεο πνπ είραλ επέιζεη κε ηνπο λ. 4051/2012 θαη 4093/2012 θαη 

είραλ θξηζεί, θαηά ηα αλσηέξσ, αληηζπληαγκαηηθέο, πινπνηώληαο, παξάιιεια, ηε δέζκεπζε πνπ ε Διιεληθή 

Κπβέξλεζε  αλέιαβε ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ ηνπ ΔΜΣ γηα πηνζέηεζε πνιηηηθώλ πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο σο άλσ απνθάζεσο. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, αιιά θαη ησλ αηηίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λόκνπ θαη ζέηνπλ ζε δηαθηλδύλεπζε ηε βησζηκόηεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, αηηηνινγείηαη θαη’ αξρήλ, ηόζν, γεληθώο, ε αλάγθε κεηαξξπζκίζεσο ηνπ 

πθηζηακέλνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία δελ θσιύεηαη από ηελ ππνρξέσζε ζπκκνξθώζεσο ζηηο 

πξναλαθεξόκελεο 2287, 2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, όζν θαη, 
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εηδηθώο, ν επαλππνινγηζκόο ησλ ζπληάμεσλ ησλ ήδε ζπληαμηνύρσλ, ώζηε λα επσκηζζνύλ θαη απηνί θαη όρη 

κόλνλ νη λένη ζπληαμηνύρνη θαη νη λπλ αζθαιηζκέλνη ην βάξνο ηεο επηρεηξνύκελεο κεηαξξπζκίζεσο, γηα 

ιόγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη  δηαγελεαθήο ηζόηεηαο θαη αιιειεγγύεο∙ δεδνκέλνπ όηη θαη απηνί 

σθεινύληαη εμ ίζνπ από ηελ επηδησθόκελε, κε ηελ επηρεηξνύκελε αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε, δηαζθάιηζε 

ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηε δηαηήξεζε δειαδή ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ λα ρνξεγεί 

ζπληάμεηο ζηνπο πθηζηάκελνπο θαη ζηνπο κειινληηθνύο ζπληαμηνύρνπο. Δμάιινπ, ν λνκνζέηεο δελ εθσιύεην 

από ηηο 2287-2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκειείαο λα πξνβεί ζε λέεο ξπζκίζεηο σο πξνο ην ύςνο ησλ 

ζπληάμεσλ ή αθόκε θαη λα επαλαζεζπίζεη ηηο θξηζείζεο σο αληηζπληαγκαηηθέο πεξηθνπέο, εθόζνλ ειάκβαλε 

ππόςε ηα θξηηήξηα θαη ηθαλνπνηνύζε ηηο απαηηήζεηο πνπ έζεζε κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ ην Γηθαζηήξην 

θαηόπηλ εξκελείαο ησλ κλεκνλεπζεηζώλ ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ, είηε, αθόκε, δηαηεξώληαο ηε ζρεηηθή 

πξνο ηνύην επρέξεηά ηνπ, λα πξνβεί ζηε ζέζπηζε λένπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, 

εθόζνλ επέιεγε λα πηνζεηήζεη εθ λένπ ηηο αλσηέξσ θξηζείζεο σο αληηζπληαγκαηηθέο πεξηθνπέο ησλ 

ζπληάμεσλ θαηά ηνλ επαλππνινγηζκό ηεο ζπληάμεσο ησλ παιαηώλ ζπληαμηνύρσλ, όπσο θαη έπξαμε, 

ππερξενύην λα αηηηνινγήζεη εηδηθώο ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν ήηαλ ηνύην αλαγθαίν ελόςεη ηεο επηρεηξνύκελεο 

ζπλνιηθήο κεηαξξπζκίζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. Δλ πξνθεηκέλσ δε, ε επίκαρε ξύζκηζε 

-ε  επηινγή δειαδή από ην λνκνζέηε, σο βάζεσο επαλππνινγηζκνύ ηεο ζπληάμεσο ησλ παιαηώλ 

ζπληαμηνύρσλ όπσο απηή είρε δηακνξθσζεί κε ηηο θαηά ηα αλσηέξσ θξηζείζεο σο αληηζπληαγκαηηθέο 

πεξηθνπέο- ε νπνία δελ παξίζηαηαη κεκνλσκέλε, αιιά εληάζζεηαη  ζε έλα επξύηεξν πιέγκα κέηξσλ ηνπ λένπ 

ξηδηθώο αλακνξθσκέλνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ λ. 4387/2016, κε ηα νπνία δελ επέξρνληαη απιώο 

νξηδόληηεο πεξηθνπέο πξνο εμππεξέηεζε ακηγώο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ, όπσο κε ηνπο πξνεγνύκελνπο 

λόκνπο, αιιά ζεζπίδνληαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο  ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο επίηεπμε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

ζθνπνύ δηαζθαιίζεσο ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο αηηηνινγείηαη επαξθώο, 

εθηηκσκέλνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνύ δεκνζηνλνκηθνύ νθέινπο ηεο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ηεο ζηε 

ζπγθξάηεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηελ επίηεπμε - βξαρππξόζεζκα θαη 

κεζνπξόζεζκα - ηνπ επηδησθόκελνπ ζηόρνπ ηεο δηαηεξήζεσο ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  

 Μεηνςήθεζαλ δώδεθα κέιε κε απνθαζηζηηθή ςήθν θαη δύν Πάξεδξνη, ηα νπνία ππνζηήξημαλ ηελ 

εμήο άπνςε: Ναη κελ ζην πιαίζην λένπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ν λνκνζέηεο κπνξεί λα πξνβεί θαη ζε 

επαλππνινγηζκό ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ζέζπηζε εληαίσλ θαλόλσλ  

γηα παιαηνύο θαη λένπο ζπληαμηνύρνπο ζην όλνκα ησλ  αξρώλ ηεο θνηλσληθήο  δηθαηνζύλεο θαη ηεο 

αιιειεγγύεο ησλ γελεώλ, ηνπ εμνξζνινγηζκνύ θαη ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Όηαλ 

όκσο ην λέν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηηο θαηαβιεηέεο ζην κέιινλ ζπληάμεηο ζηνπο 

ήδε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ ζπληαμηνύρνπο, ιακβάλεη, ζην πιαίζην  επαλππνινγηζκνύ ηνπο,  σο 

αθεηεξία ην ύςνο ησλ ζπληάμεσλ, όπσο απηό είρε δηακνξθσζεί κεηά από ηηο πεξηθνπέο, νη νπνίεο είραλ 

ζεζπηζζεί κε ηνπο λόκνπο 4051/2012 θαη 4093/2012 θαη είραλ θξηζεί σο αληηζπληαγκαηηθέο κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ν λνκνζέηεο νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηε 

ζρεηηθή επηινγή ηνπ, παξαζέηνληαο ηα εηδηθόηεξα εθείλα δεδνκέλα από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη ρσξίο ηε 
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δηαηήξεζε ησλ σο άλσ αληηζπληαγκαηηθώλ πεξηθνπώλ ην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα δελ είλαη βηώζηκν. Όκσο, 

από ηελ αηηηνινγία ηεο ελ ιόγσ ξπζκίζεσο, πνπ πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ζπλάγεηαη όηη ε 

δηαηήξεζε ησλ επηβιεζεηζώλ κε ηνπο λ. 4051/2012 θαη 4093/2012 πεξηθνπώλ ησλ θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ 

ζπληάμεσλ απνζθνπνύζε ζηελ επίηεπμε δεκνζηνλνκηθνύ θαη κόλνλ ζθνπνύ – ηε κείσζε ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο σο πνζνζηνύ ηνπ ΑΔΠ – θαη κάιηζηα βξαρππξνζέζκνπ έσο θαη ην έηνο 2019 θαη 

δελ εληαζζόηαλ ζην πιαίζην κέηξσλ πξνο εμαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ ζεζπηδνκέλνπ κε ηνλ λ. 

4387/2016 αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε βησζηκόηεηα ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη,  θαη κάιηζηα κόλνλ σο πξνο 

ηνλ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), θαη’ αξρήλ έσο ην έηνο 2060, όπσο πξνθύπηεη από ηελ από Απξηιίνπ 

2016 κειέηε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, πνπ αθνξά ηε βησζηκόηεηα ηνπ ΔΦΚΑ. Υπό ηα αλσηέξσ 

δεδνκέλα, θαηά ηελ κεηνςεθνύζα  άπνςε, δελ αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηνπ λνκνζέηε, θαηά ηνλ 

επαλππνινγηζκό ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 96 

παξ. 4 ηνπ  λ. 4387/2016 θαη ηεο πξνζβαιιόκελεο απνθάζεσο, λα δηαηεξήζεη ηηο θξηζείζεο σο 

αληηζπληαγκαηηθέο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηνπο λόκνπο 4051/2012 θαη 4093/2012.  

 Β. Πεξαηηέξσ, απεξξίθζε ν ιόγνο αθπξώζεσο πεξί παξαβάζεσο ηνπ δεδηθαζκέλνπ, πνπ απνξξέεη 

από ηηο 2287-2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, δηόηη ε ύπαξμε δεδηθαζκέλνπ 

πξνϋπνζέηεη, κεηαμύ άιισλ, ηαπηόηεηα δηαδίθσλ, πξνϋπόζεζε ε νπνία δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ.  

 Γ. Αθόκε, ν ιόγνο αθπξώζεσο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ην λέν ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ησλ 

επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, πνπ εηζήρζε κε ην άξζξν 96 ηνπ λ. 4387/2016, απαγνξεύεη, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο, θάζε ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ από ηνλ θξαηηθό 

πξνϋπνινγηζκό, απεξξίθζε σο ζηεξηδόκελνο ζε εζθαικέλε πξνϋπόζεζε κε ηελ ίδηα αηηηνινγία, βάζεη ηεο 

νπνίαο απεξξίθζε κε ηελ 1889/2019 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο όκνηνο ιόγνο αθπξώζεσο πξνβιεζείο κε ηελ 

αίηεζε αθπξώζεσο ηεο ΑΓΔΓΥ. 

 Γ. Πεξαηηέξσ, έγηλε δεθηό θαηά πιεηνςεθία, κε ηελ ίδηα αηηηνινγία βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε δεθηόο κε 

ηελ  1889/2019 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο όκνηνο ιόγνο αθπξώζεσο πξνβιεζείο κε ηελ αίηεζε αθπξώζεσο 

ηεο ΑΓΔΓΥ, όηη ιόγσ ηεο ειιείςεσο αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ λα πξνθύπηεη όηη είρε εθπνλεζεί πξηλ από 

ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4387/2016 θαη πνπ λα ηεθκεξηώλεη ηε βησζηκόηεηα ηνπ θιάδνπ επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο 

ηνπ ΔΤΔΑΔΠ, ελόςεη ησλ λένπ ηξόπνπ πνινγηζκνύ ηεο επηθνπξηθήο ζπληάμεσο γηα ην κέιινλ θαη ηνπ 

κεραληζκνύ εμηζνξξνπήζεσο ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ΔΤΔΑΔΠ  πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν  96 παξ. 1  ηνπ 

λ. 4387/2016, όπσο ηζρύεη, ηνπ επαλππνινγηζκνύ-αλαπξνζαξκνγήο  ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιόγσ  λόκνπ ζπληάμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 96 παξ. 4 απηνύ, όπσο ηζρύεη,  

θαζώο  θαη ηεο απμήζεσο ησλ εηζθνξώλ γηα ηελ επηθνπξηθή ζύληαμε θαηά  ηελ εμαεηία 2016 έσο 2022, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 97 ηνπ λόκνπ, ε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 4387/2016, όπσο ηζρύεη, 

πνπ αθνξά ζηνλ επαλππνινγηζκό ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4387/2016  

επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, ηελ νπνία εθαξκόδεη ε πξνζβαιιόκελε νηθ. 25909/470/7.6.2016 ππνπξγηθή 

απόθαζε, είλαη αληηζπληαγκαηηθή, ε απόθαζε δε απηή, ε νπνία εθδόζεθε  θαη΄ εμνπζηνδόηεζε ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ σο άλσ λόκνπ, όπσο απηή ήδε ηζρύεη, είλαη αθπξσηέα ζην ζύλνιό ηεο. Ωο πξνο ην 

δήηεκα απηό, δηαηππώζεθαλ ε εηδηθόηεξε θαη νη κεηνςεθνύζεο γλώκεο, πνπ δηαηππώζεθαλ ζηελ  1889/2019 
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απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο επί ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο ηεο ΑΓΔΓΥ θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ίδηνπ 

δεηήκαηνο (βι. ζεκείν Α ηεο πεξίιεςεο ηεο 1889/2019 απόθαζεο). 

 Δ. Αθόκε, έγηλε δεθηό, θαηά πιεηνςεθία, όηη δελ είλαη πξόζθνξν ην θξηηήξην ηνπ ύςνπο ηεο 

θαηαβαιιόκελεο θύξηαο ζύληαμεο, πνπ πηνζεηείηαη, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 96 παξ. 4 ηνπ λ. 

4387/2016 θαη 6 ηεο πξνζβαιιόκελεο νηθ. 25909/470/7.6.2016 απόθαζεο ηνπ Υθππνπξγνύ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, 

δεδνκέλνπ όηη γηα θάζε κηα από ηηο αλσηέξσ ζπληάμεηο έρνπλ θαηαβιεζεί ππνρξεσηηθώο από ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο απηνηειείο εηζθνξέο. Γελ θαζηζηά δε πξόζθνξν ην σο άλσ θξηηήξην ην γεγνλόο όηη ε αμίσζε 

ηνπ ζπληαμηνύρνπ έλαληη ηνπ Κξάηνπο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηόλ ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο, ε νπνία λα ηνπ 

επηηξέπεη λα δεη ζε επίπεδν πνπ λα κελ αθίζηαηαη νπζησδώο από ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηαθνύ 

ηνπ βίνπ, αθνξά ην ζύλνιν ησλ ρνξεγνύκελσλ ζε απηόλ ζπληάμεσλ, δειαδή ην άζξνηζκα θύξηαο θαη 

επηθνπξηθήο ζπληάμεσο. Πεξαηηέξσ, δελ  είλαη ζπληαγκαηηθά αλεθηό, ζπληαμηνύρνη, ύζηεξα από ηνλ θαηά ηα 

σο άλσ επαλππνινγηζκό θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο επηθνπξηθήο ηνπο ζπληάμεσο, λα ιακβάλνπλ, ηειηθώο, ππό 

ηηο απηέο πξνϋπνζέζεηο, επηθνπξηθή ζύληαμε ρακειόηεξνπ ύςνπο από ζπληαμηνύρνπο, πνπ έρνπλ 

ζπληαμηνδνηεζεί από ην ίδην κε απηνύο –ήδε εληαρζέλ ζην ΔΤΔΑΔΠ– ηακείν/ηνκέα/θιάδν επηθνπξηθήο 

αζθαιίζεσο  θαη έρνπλ θαηαβάιεη εηζθνξέο ίδηνπ ή ρακειόηεξνπ ύςνπο, εθ κόλνπ ηνπ ιόγνπ  όηη νη 

ηειεπηαίνη ιακβάλνπλ θύξηα ζύληαμε ρακειόηεξνπ ύςνπο θαη, εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ, πξνζηαηεύνληαη από ην 

πξνβιεπόκελν ζηα άξζξα 96 παξ. 4 ηνπ λ. 4387/2016 θαη 6 ηεο πξνζβαιιόκελεο απνθάζεσο όξην ηνπ πνζνύ 

ησλ 1.300 επξώ, ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππνιείπεηαη, κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο επηθνπξηθήο 

ζπληάμεσο, ην άζξνηζκα ηεο θαηαβαιιόκελεο ζε απηνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο ζπληάμεσο. Σηηο σο άλσ 

πεξηπηώζεηο, ε αλαπξνζαξκνγή ηεο επηθνπξηθήο ζπληάμεσο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 96 παξ. 4 ηνπ λ. 

4387/2016 θαη 6 ηεο πξνζβαιιόκελεο απνθάζεσο, αληίθεηηαη ζηα άξζξα 4 παξ. 1 θαη 5 θαη 22 παξ. 5 ηνπ 

Σπληάγκαηνο. Γελ πξνθύπηεη δε νύηε από ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε νύηε από ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

ζπλνδεύνπλ ην λόκν, πέξαλ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεζαίσλ θαη ρακειόηεξσλ ζπληάμεσλ, νη ζπγθεθξηκέλνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν λνκνζέηεο επέιεμε σο 

θξηηήξην γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ θαηαβαιιόκελσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4387/2016 

επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ην άζξνηζκα ηεο πξηλ από ην λόκν θαηαβαιιόκελεο θύξηαο ζπληάμεσο, κε ηελ κεηά 

ην λόκν επηθνπξηθή ζύληαμε λα αλέξρεηαη εηδηθώο ζην πνζό ησλ  1300 επξώ. Η ζπληαγκαηηθόηεηα δε ή κε 

ηεο αλσηέξσ ξπζκίζεσο ζε ζρέζε κε ηελ παξαβίαζε ή όρη ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αξρήο ηεο 

αληαπνδνηηθόηεηαο  δελ κπνξεί ζε θακκία πεξίπησζε λα ζπλαξηάηαη κε ην   πνζνζηό  (αλ απηό είλαη πςειό 

ή ρακειό) ησλ ζπληαμηνύρσλ, νη νπνίνη ζίγνληαη από ηε ξύζκηζε απηή, από ην πνζνζηό, δειαδή, ησλ 

ζπληαμηνύρσλ ησλ νπνίσλ νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο κεηώλνληαη ύζηεξα από  ηελ εθαξκνγή ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεσο.  

 Ωο πξνο ην δήηεκα απηό δηαηππώζεθαλ ηξεηο κεηνςεθνύζεο γλώκεο: α) Καηά ηε γλώκε ελόο κέινπο 

κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ε αλσηέξσ ξύζκηζε, ε νπνία πιήηηεη ζπληάμεηο πςεινύ, πάλησο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 

δηθαηνινγείηαη ελόςεη όζσλ ππνζηήξημε ε ίδηα γλώκε ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθόηεηα ηνπ λ. 4387/2016 (βι. 

πην θάησ ζεκείν ΣΤ) θαη από ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αζζελέζηεξσλ νκάδσλ ζπληαμηνύρσλ. β) Καηά ηε 
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γλώκε ελόο κέινπο κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ε επηθνπξηθή αζθάιηζε, ζπκπιεξσκαηηθή, θαη΄ αξρήλ, ελ 

ζρέζεη πξνο ηελ θύξηα, παξνπζηάδεη ζηελ ρώξα καο, όπσο δηαρξνληθά εμειίρζεθε, ραξαθηεξηζηηθά όκνηα κε 

απηά ηεο θπξίαο αζθαιίζεσο Δμάιινπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζή ε επάξθεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ 

από ηεο απόςεσο θαιύςεσο ησλ όξσλ, πνπ ηίζεληαη από ηα άξζξα 2 παξ. 1 θαη 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο,  

θξίζηκν είλαη ην ζπλνιηθό πνζό, πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα θύξηαο θαη επηθνπξηθήο ζπληάμεσο. 

Πεξαηηέξσ, ζηνηρείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επάξθεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ είλαη θαη ην 

πνζνζηό αλαπιεξώζεσο πνπ επηηπγράλεηαη κε απηέο. Παξέρεηαη δε ζηνλ λνκνζέηε, εληόο ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζην πιαίζην ησλ αξρώλ ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο θαη ηζόηεηνο, επρέξεηα λα 

πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηό αλαπιεξώζεσο θαη κε ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδσληαη κεγαιύηεξα πνζνζηά 

αλαπιεξώζεσο ζε ζπληαμηνύρνπο κε ρακειόηεξεο απνδνρέο θαηά ηα ηελ δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνύ ησλ βίνπ 

ή, αληηζηξόθσο, λα πεξηνξίδεηαη ην πνζνζηό αλαπιεξώζεσο γηα όζνπο είραλ πνιύ πςειέο απνδνρέο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο βίνπ. Τνύην δε, πάλησο, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηνο. Δμ 

άιινπ, όπσο έρεη παγίσο θξηζή, επζεία αληαπνδνηηθόηεο εηζθνξώλ παξνρώλ δελ θαηνρπξώλεηαη κε ην άξζξν 

22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο. Σην πιαίζην απηό, απηόο θαη κόλνο ν ζπλππνινγηζκόο ηνπ ύςνπο ηεο θπξίαο 

ζπληάμεσο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ηεο επηθνπξηθήο ζπληάμεσο δελ παξίζηαηαη, θαζ΄ εαπηόλ 

απξόζθνξνο, νύηε ε εληεύζελ ζπζρέηηζε ηνπ ύςνπο ηεο ζπλνιηθήο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο κε ην πνζό ηεο θπξίαο ζπληάμεσο γηα ηελ ζέζπηζε νξίνπ, πέξαλ ηνπ νπνίνπ είλαη 

δπλαηή ε πεξηθνπή ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, αληίθεηηαη, θαη΄ αξρήλ, πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Σπληάγκαηνο. Γηάθνξν δε είλαη ην δήηεκα, αλ ην ζεζπηδόκελν κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο εληαίν όξην (1.300 

επξώ), παξίζηαηαη, θαζ΄ εαπηό πξόζθνξν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηά ηα άξζξα 2 παξ. 1, 22 παξ. 5 θαη 25 

παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο επάξθεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ ή αλ ε ζέζπηζε ηνπ σο άλσ νξίνπ νδεγεί, 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, ζε ππνβάζκηζε ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ ησλ παξνρώλ πέξαλ ηνπ θαηά ην 

Σύληαγκα αλεθηνύ νξίνπ, θάηη, όκσο, ην νπνίν, ελ όςεη θαη ηεο πνιπδηαζπάζεσο θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ 

ησλ αζθαιηζηηθώλ θαζεζηώησλ, θαηά ην παξειζόλ, δελ κπνξεί λα θξηζή αθεξεκέλσο, αιιά απηνηειώο, αλά 

θαηεγνξία ζπληαμηνύρσλ, θαηόπηλ πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ ιόγσλ θαη ηζρπξηζκώλ. γ) Σύκθσλα κε ηε 

γλώκε ηξηώλ κειώλ κε απνθαζηζηηθή ςήθν θαη ελόο Παξέδξνπ, ε πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 96 παξ. 4 ηνπ λ. 

4387/2016 πεξηθνπή ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, εθόζνλ ην άζξνηζκα θύξηαο θαη 

επηθνπξηθήο ζύληαμεο ηνπ δηθαηνύρνπ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ (1300) επξώ, δελ 

αληίθεηηαη ζηε γεληθή αξρή ηεο ηζόηεηαο πνπ θαηνρπξώλεηαη ζην άξζξν 4 παξ. 1 Σ. Δηδηθόηεξα, ην θξηηήξην 

ηεο άζξνηζεο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο ζύληαμεο, σο βάζεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπληαμηνύρσλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δπζκελνύο κέηξνπ, παξίζηαηαη εύινγν, δεδνκέλνπ όηη ε ηήξεζε ηεο ζπληαγκαηηθήο αμίσζεο 

έλαληη ηνπ Κξάηνπο γηα εμαζθάιηζε ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ εγγύο ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο πνπ νη 

αζθαιηζκέλνη είραλ θαηαθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο βίνπ ειέγρεηαη ελόςεη ηνπ ζπλόινπ 

ησλ θαηαβαιιόκελσλ παξνρώλ. Άιισζηε, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηθνπξηθε ζύληαμεο δελ ίζρπαλ, 

δηαρξνληθά, θαλόλεο ακηγνύο αληαπνδνηηθόηεηαο, πξνζηδηάδνληεο ζε θεθαιαηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα. 

Δμάιινπ, δελ παξίζηαηαη πξνδήισο απζαίξεην ην θξηηήξην ηνπ πνζνύ ησλ 1.300 επξώ, ην νπνίν απνηειεί ελ 

ηαπηώ ην όξην, πέξαλ ηνπ νπνίνπ πεξηθόπηνληαη νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη θάησ ηνπ νπνίνπ δελ δύλαληαη 
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λα ππνρσξήζνπλ νη ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο κεηά ηελ πεξηθνπή. Καη ηνύην, δηόηη ην ελ ιόγσ εηζόδεκα από 

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αλαγόκελν ζε εηήζηα βάζε, ππεξβαίλεη θαηά 

πνιύ ην δεινύκελν από ην πιένλ ηνπ 80% ηνπ ελεξγνύ θνξνινγηθά πιεζπζκνύ, ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Γηνίθεζεο, ππνιείπεηαη ησλ 10.000 επξώ εηεζίσο, κε ζπλέπεηα ε δηαηήξεζε, κεηά ηελ επίκαρε 

πεξηθνπή ηνπ εηζνδήκαηνο ζην πξναλαθεξζέλ ύςνο λα δηαηεξεί ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ζε θαιύηεξε 

εηζνδεκαηηθά ζέζε έλαληη ησλ ινηπώλ θνξνινγνπκέλσλ, εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ. Γεδνκέλνπ όηη, 

όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο Γηνίθεζεο, άζξνηζκα θύξηαο θαη επηθνπξηθήο ζύληαμεο κεγαιύηεξν ησλ 

1.300 επξώ δελ ιακβάλεη, θαη’ εθηίκεζε, πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 20% ησλ ζπληαμηνύρσλ, ε ελ ιόγσ 

θαηεγνξία δελ βαξύλεηαη ππέξκεηξα ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνύο ζπληαμηνύρνπο, ε επηβάξπλζε ησλ νπνίσλ 

ζην  ζπλνιηθό ηνπο εηζόδεκα θαη, θαη’ επέθηαζε ζην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπο, ζα ήηαλ εληνλόηεξε εάλ ε 

πεξηθνπή ρσξνύζε κε απνθιεηζηηθό θξηηήξην ην ύςνο ηεο θαηαβαιιόκελεο επηθνπξηθήο ζύληαμεο, 

θαηαιακβάλνληαο θαη απηνύο. Σπλεπώο ε ελ ιόγσ ξύζκηζε δελ αληίθεηηαη ζηα άξζξα 4 παξ. 1 θαη 5 θαη 22 

παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο. 

 ΣΤ) Έλα κέινο κε απνθαζηζηηθή ςήθν δηαηύπσζε σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθόηεηα ηνπ λ. 4387/2016 

ηε γλώκε πνπ δηαηύπσζε θαη ζηελ 1889/2019 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο  επί ηεο αίηεζεο αθπξώζεσο ηεο 

ΑΓΔΓΥ (βι. ζεκείν Γ ηεο πεξίιεςεο ηεο 1889/2019 απόθαζεο) 

 Ε) Τέινο, ε Οινκέιεηα, έθξηλε θαηά πιεηνςεθία, κε όκνηα αηηηνινγία κε απηήλ πνπ πηνζέηεζε ζηελ 

1889/2019 απόθαζε επί ηεο αίηεζεο αθπξώζεσο ηεο ΑΓΔΓΥ, όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αθπξώζεσο ηεο νηθ. 

25909/470/7.6.2016 απόθαζεο Υθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο πξέπεη επέιζνπλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο 1890/2019 απνθάζεσο. Καηά ηε γλώκε επηά κειώλ 

κε απνθαζηζηηθή ςήθν, νη ζπλέπεηεο ηεο αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016 πξέπεη λα 

επέιζνπλ έμη κήλεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο 1890/2019 απνθάζεσο.   

   

 

 

 

 


