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ΣηΔ Οι.1891/2019  

Πξφεδξνο: Δ. Σαξπ 

Δηζεγεηήο: Γ.Τζηκέθαο 

Θέκα: επαλππνινγηζκφο θχξησλ ζπληάμεσλ – θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θχξησλ ζπληάμεσλ – αλαινγηζηηθή 

κειέηε γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ΔΦΚΑ – κειέηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ παξνρψλ – πνζνζηά 

αλαπιήξσζεο θχξηαο ζπληάμεσο 

  
Με ηελ 1891/2019 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο αθπξψζεθε ε 26083/887/7.6.2016 απφθαζε ηνπ 

Υθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηίηιν «Αλαπξνζαξκνγή θχξησλ ζπληάμεσλ - Πξνζηαζία θαηαβαιιφκελσλ 

ζπληάμεσλ» (Β΄ 1605/7.6.2016 θαη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ Β΄ 1623/8.6.2016 θαη Β΄ 1988/1.7.2016). 

Δηδηθφηεξα: 

Α. Κξίζεθε, θαηά πιεηνςεθία, φηη, ζην πιαίζην ηεο επηρεηξνχκελεο κε ην λ. 4387/2016 

αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, αηηηνινγείηαη επαξθψο ε επηινγή, θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 14 θαη 33 ηνπ λ. 

4387/2016 (Α΄ 85) θαη ηεο παξαπάλσ θ.π.α. 26083/887/7.6.2016, σο βάζεο επαλππνινγηζκνχ ησλ θχξησλ 

ζπληάμεσλ πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνπο ήδε ζπληαμηνχρνπο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4387/2016, ηνπ χςνπο 

ζην νπνίν νη ζπληάμεηο απηέο είραλ δηακνξθσζεί ζηηο 31.12.2014, δειαδή κε ηηο επειζνχζεο θαη θξηζείζεο 

σο αληηζπληαγκαηηθέο κε ηηο 2287-2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ πεξηθνπέο ησλ λ. 

4051/2012 θαη 4093/2012, κε φκνηα αηηηνινγία κε απηήλ πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ 1890/2019 απφθαζε επί ηεο 

αίηεζεο αθπξψζεσο ηεο ΟΤΟΔ επί ηνπ αληίζηνηρνπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ ήδε 

θαηαβαιιφκελσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4387/2016 επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ. Μεηνςήθεζαλ δψδεθα 

κέιε κε απνθαζηζηηθή ςήθν θαη νη δχν Πάξεδξνη, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε φηη, θαηά ηνλ 

επαλππνινγηζκφ ησλ ήδε θαηαβαιιφκελσλ θχξησλ ζπληάμεσλ, δελ αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηνπ λνκνζέηε λα 

δηαηεξήζεη ηηο θξηζείζεο σο αληηζπληαγκαηηθέο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηνπο πην 

πάλσ λφκνπο. Ζ σο άλσ κεηνςεθνχζα γλψκε επηθαιείηαη ηελ ίδηα αηηηνινγία, βάζεη ηεο νπνίαο ππνζηήξημε 

φηη δελ αηηηνινγείηαη ν επαλππνινγηζκφο ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ κε βάζε ηηο πεξηθνπείζεο κε ηνπο 

ίδηνπο λφκνπο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ζηελ 1890/2019 απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο ηεο ΟΤΟΔ (βι. 

ζεκείν Α. ηεο πεξίιεςεο ηεο 1890/2019 απφθαζεο). 

Β. Απεξξίθζε ν ιφγνο αθπξψζεσο πεξί παξαβάζεσο ηνπ δεδηθαζκέλνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηηο 2287-

2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, δηφηη ε χπαξμε δεδηθαζκέλνπ πξνυπνζέηεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηαπηφηεηα δηαδίθσλ, πξνυπφζεζε ε νπνία δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ.  

Γ. Ο ιφγνο αθπξψζεσο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 ηνπ 

Σπληάγκαηνο, ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ηκήκα ηεο εζληθήο 

ζχληαμεο, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο γίλεηαη κφλν απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη φρη απφ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, απεξξίθζε σο ζηεξηδφκελνο ζε εζθαικέλε 

πξνυπφζεζε. Καη ηνχην δηφηη θαη ππφ ην θαζεζηψο ηζρχνο ηνπ λ. 4387/2016 δηαηεξείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

θξάηνπο γηα θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο 
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αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο (βι. ζρεηηθψο άξζξα 1 παξ. 2, 2 παξ. 5 εδ. α θαη 56 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ λ. 4387/2016, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 4455/2017, θαζψο θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4387/2016). 

Γ. Απεξξίθζε θαηά πιεηνςεθία ν ιφγνο, κε ηνλ νπνίν πξνεβιήζε φηη δελ ππάξρεη αλαινγηζηηθή 

κειέηε, απφ ηελ νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην δήηεκα απηφ 

έγηλαλ δεθηά ηα αθφινπζα: 

α) Κξίζεθε, θαηά πιεηνςεθία,  φηη, πξνθεηκέλνπ 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 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 άξζξν 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 
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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. Ζ 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 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. Ζ 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) Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε πνπ επηθξάηεζε, ην θείκελν ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθή Αξρή 

κε ηίηιν «1. Φξεκαηννηθνλνκηθή εμέιημε ηνπ Σπληαμηνδνηηθνχ Σπζηήκαηνο γηα ην ΗΚΑ-ΔΤΑΜ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ 

θαη Γεκφζην (Πξνβνιέο 2015-2060)», ην νπνίν εθπνλήζεθε επηθαίξσο, εθφζνλ ζπλεηάγε κεηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ αληηζηνίρνπ λνκνζρεδίνπ θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ, απνηειεί κειέηε, ε 
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νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ελδεδεηγκέλεο, ελ φςεη ηεο επηρεηξνχκελεο ζπλνιηθήο 

κεηαβνιήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαινγηζηηθήο κειέηεο θαη ηεθκεξηψλεη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα 

ινηπά ζηνηρεία, πνπ απνηεινχλ ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4387/2016, ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α., απνξξηπηνκέλνπ ηνπ ιφγνπ πεξί ειιείςεσο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, πνπ ηεθκεξηψλεη ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Δμ άιινπ, δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλαρζεί άλεπ εηέξνπ αλεπάξθεηα ηεο κειέηεο σο 

εθ ηνπ φηη ν λνκνζέηεο έθξηλε αλαγθαίν λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα (κείσζε πξνζσπηθήο δηαθνξάο) γηα ηε 

ζσξάθηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ΔΦΚΑ (ηα νπνία άιισζηε ν ίδηνο ν λνκνζέηεο ζηε ζπλέρεηα θαηήξγεζε, βι.  

άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ. 4583/2018, Α΄ 212),  νχηε εθ ηνπ φηη κε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο  

θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφ ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ησλ κε κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ, ηφζν δηφηη πξφθεηηαη γηα δεδνκέλν κεηαγελέζηεξν ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηεο ζέζπηζεο ηνπ λ. 4387/2016, φζν θαη δηφηη δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζεί 

ζρεηηθή θξίζε πξηλ επηιεθζεί ν λνκνζέηεο γηα λα εμεηάζεη θαη λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν ζπκκφξθσζεο πξνο  ηα 

θξηζέληα. Καηά ηελ εηδηθφηεξε γλψκε ηξηψλ Σπκβνχισλ, 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 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 εηδηθφηεξε απηή άπνςε, 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. 

Μεηνςήθεζαλ δψδεθα κέιε κε απνθαζηζηηθή ςήθν θαη κία Πάξεδξνο, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ ηελ εμήο 

άπνςε: Ζ σο άλσ κειέηε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο δελ πεξηιακβάλεη φια ηα ηακεία θχξηαο 

αζθάιηζεο, ηα νπνία εληάρζεθαλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., θαη, εηδηθφηεξα, δελ πεξηέρεη θακία αλαθνξά ζην Δληαίν 

Τακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ. Πεξαηηέξσ, ε κειέηε απηή θαηαθάζθεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ην θφζηνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

επαλππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ησλ θαηαβαιιφκελσλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4387/2016 

ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 33 απηνχ. Αθφκε, ε ελ ιφγσ κειέηε δελ έρεη ιάβεη ππφςε ηεο, 

φπσο ξεηψο αλαθέξεηαη ζε απηήλ, «ηα ινηπά έζνδα θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα, θαζψο θαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία», νχηε απεηθνλίδεη κε παξάζεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θνξέσλ θχξηαο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θαη, θαη’ αθνινπζία, δελ ζπλππνινγίδεη ζηε 

ζπλνιηθή ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα ειιείκκαηα ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ζηνλ 

ΔΦΚΑ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδεη ε επίκαρε κειέηε θαη νη νπνίεο επηζεκαίλνληαη ζ’ 

απηήλ, πξνθχπηνπζεο επζέσο απφ ην πεξηερφκελφ ηεο, ε ελ ιφγσ κειέηε δελ ηεθκεξηψλεη επαξθψο ηε 
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βησζηκφηεηα ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη, θαη’ αθνινπζία, ηε δπλαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα ρνξεγεί 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λ. 4387/2016 ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο θαη, ζπλεπψο, δελ απνηειεί ηελ 

απαηηνχκελε θαηά ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο αλαινγηζηηθή κειέηε. Άιισζηε, ην γεγνλφο φηη ε 

επίκαρε κειέηε ήηαλ ειιηπήο ζπλάγεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη έλα πεξίπνπ έηνο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 

4387/2016 ν λνκνζέηεο κε ην λ. 4472/2017 ηξνπνπνίεζε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 4387/2016 

θαη κείσζε ην πνζφ ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο πνπ ζα ειάκβαλαλ νη ήδε ζπληαμηνχρνη αλ ην πνζφ ηεο 

ζπληάμεψο ηνπο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ πξνέθππηε κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ ηεο κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016. Πεξαηηέξσ, νη αλσηέξσ ειιείςεηο δελ αλαπιεξψλνληαη απφ ηα ινηπά ζηνηρεία, 

πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζην Γηθαζηήξην απφ ηε Γηνίθεζε σο πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηνπ λ. 4387/2016, δεδνκέλνπ 

φηη ζηα ζηνηρεία απηά επηζεκαίλνληαη απιψο θαη αλαιχνληαη πξνβιήκαηα ηνπ ηζρχνληνο έσο ηνλ λ. 

4387/2016 αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνηείλεηαη δηαθνξεηηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ην 

ζχζηεκα πνπ ζεζπίζζεθε κε ην λ. 4387/2016. Δμάιινπ, ε αλσηέξσ κειέηε ηεο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο δελ 

πξνεγήζεθε ηεο θαηαξηίζεσο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ 

νξγάλσζε ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαηαξηίζζεθε ελφςεη ησλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο 

πεξηείρνλην ήδε ζην ηεζέλ ππφςε ηεο Αξρήο ζρέδην λφκνπ θαη απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ ηειηθψο 

ςεθηζζέληνο λ. 4387/2016. Άιισζηε, κε ηηο ΣηΔ 1880 θαη 1888/2019 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ  

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θξίζεθε φηη αληίθεηληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Σπληάγκαηνο ε δηα ησλ άξζξσλ 39, 

40 θαη 41 ηνπ λ. 4387/2016 ζέζπηζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ησλ κε  κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ ζην ίδην πνζνζηηαίν χςνο κε εθείλν ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ κηζζσηψλ, ελφςεη δε απηνχ θινλίδεηαη έηη πεξαηηέξσ ε αμηνπηζηία 

ηεο αλσηέξσ κειέηεο, ε νπνία είρε ιάβεη ππφςε γηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ην αλσηέξσ, θξηζέλ σο 

αληηζπληαγκαηηθφ, χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

Δ. Αθφκε, θξίζεθε θαηά πιεηνςεθία φηη, θαηφπηλ ησλ 1889 θαη 1890/2019 αθπξσηηθψλ απνθάζεσλ 

ηεο Οινκέιεηαο, κε ηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε έιιεηςε ηεθκεξίσζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ θιάδνπ ηεο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΔΤΑΔΠ, δελ ηεθκεξηψλεηαη ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο 

ηελ νπνία  ρνξεγεί ην λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ λ. 4387/2016· θαη’ αθνινπζία έγηλαλ, θαηά πιεηνςεθία, 

δεθηνί σο βάζηκνη, νη ιφγνη αθπξψζεσο, κε ηνπο νπνίνπο πξνεβιήζε φηη ε πξνζβαιιφκελε θ.π.α. 

26083/887/7.6.2016 είλαη αθπξσηέα, δηφηη, θαηά παξάβαζε ηνπ Σπληάγκαηνο, ζεζπίζζεθε ν 

επαλππνινγηζκφο ησλ θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ ρσξίο λα ππάξρεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε κειέηε 

πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ απφ ην λ. 4387/2016 παξνρψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε κε 

απηέο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο, φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξν πξνο εθείλν πνπ είραλ ηα κέιε ηνπ 

αηηνχληνο ζσκαηείνπ θαη νη ινηπνί αηηνχληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ. Δηδηθφηεξα, σο 

πξνο ην δήηεκα απηφ έγηλαλ δεθηά ηα αθφινπζα:  

α) Όζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηνπ λνκνζέηε λα ηεθκεξηψζεη ηελ επάξθεηα ησλ παξνρψλ, πνπ 

ρνξεγεί ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ή νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο κε παξαβίαζεο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ππξήλα ηνπ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο (ηεο ρνξήγεζεο δειαδή ζηνλ ζπληαμηνχρν παξνρψλ ηέηνησλ πνπ λα 
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ηνπ επηηξέπνπλ λα δηαβηψλεη κε αμηνπξέπεηα, εμαζθαιίδνληαο ηνπο φξνπο φρη κφλν ηεο θπζηθήο ηνπ 

ππνζηάζεσο αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θνηλσληθή δσή κε ηξφπν πνπ δελ αθίζηαηαη πάλησο 

νπζησδψο απφ ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ), έγηλε δεθηφ θαηά πιεηνςεθία φηη ν 

λνκνζέηεο νθείιεη, πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ πνπ ζεζπίδεη ην λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ξπζκίδεη 

εθ λένπ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, λα έρεη 

πξνθαιέζεη, ελφςεη θαη ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ ηερληθνχ ελ πνιινίο ραξαθηήξα ησλ ζρεηηθψλ 

εθηηκήζεσλ, ηελ εθπφλεζε  επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο κειέηεο ή κειεηψλ απφ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ 

ηηο θαηάιιειεο πξνο ηνχην γλψζεηο, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη θαηά ηξφπν ζαθή θαη νξηζκέλν ε επάξθεηα 

ησλ ρνξεγνχκελσλ παξνρψλ θαη ε εμαζθάιηζε κε απηέο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο, φζν ην δπλαηφλ 

εγγχηεξα πξνο εθείλν πνπ είρε ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Μεηνςήθεζαλ 

δψδεθα κέιε κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ηα νπνία ππνζηήξημαλ ηελ εμήο άπνςε: Σην πιαίζην ζέζπηζεο λένπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ παξνρψλ πνπ ρνξεγεί ν 

αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ή νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί,  ν λνκνζέηεο  πξέπεη: α) λα αηηηνινγεί ηηο ξπζκίζεηο 

κε κειέηεο, ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη εηδηθφηεξα ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 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, β) λα θαζνξίδεη παξνρέο ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο, δειαδή εηζνδήκαηνο ηθαλνχ λα δηαζθαιίζεη 

φρη κφλν ηνπο φξνπο ηεο θπζηθήο ηνπο ππφζηαζεο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

δσή, κε γλψκνλα πάληνηε ηα φξηα πνπ επηηξέπεη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κε ζεβαζκφ ζηε 

δηαγελεαθή αιιειεγγχε πνπ επηβάιιεη νη ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο λα εγγπψληαη ηελ θαηαβνιή 

αμηνπξεπνχο επηπέδνπ παξνρψλ θαη γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Ζ ηεθκεξίσζε απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη  

απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ νηθείνπ λνκνζρεδίνπ ή ηεο νηθείαο πξφηαζεο λφκνπ, ηελ θαη’ άξζξν 75 παξ. 

2 ηνπ Σπληάγκαηνο έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν πνπ ιήθζεθε 

ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ αληηζηνίρσλ δηαηάμεσλ ή γηα ηελ ςήθηζή ηνπο ζηε Βνπιή, αιιά θαη απφ ηηο 

απφςεηο ηεο Γηνίθεζεο ζην Γηθαζηήξην, αθφκε δε θαη απφ άιια ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ιάβεη 

επξεία δεκνζηφηεηα (φπσο νη ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο ηεο ΔΛΣΤΑΤ, κειέηεο εθπνλεζείζεο κε επηκέιεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θ.ά.). [Δπί ηνπ αλσηέξσ δεηήκαηνο ζρεκαηίζζεθαλ αξρηθψο ηξεηο γλψκεο, ε 

αζζελέζηεξε ησλ νπνίσλ πξνζρψξεζε ζηελ πιεηνςεθήζαζα ηειηθψο άπνςε] 

β) Πεξαηηέξσ, θξίζεθε, θαηά πιεηνςεθία, φηη ε δηαπηζησζείζα κε ηηο 1889 θαη 1890/2019 

αθπξσηηθέο απνθάζεηο έιιεηςε ηεθκεξίσζεο ηεο  βησζηκφηεηαο ηνπ θιάδνπ επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ 

Δ.Τ.Δ.Α.Δ.Π., ζέηεη ελ ακθηβφισ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θνξέα λα παξέρεη επηθνπξηθέο παξνρέο, ζην 

χςνο κάιηζηα πνπ επηθαιείηαη ε Γηνίθεζε, θαη, θαη’ επέθηαζε, θινλίδεη ην χςνο θαη, επνκέλσο, ηελ 

επάξθεηα ησλ παξερνκέλσλ ζχκθσλα κε ην λ. 4387/2016 ζπλνιηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 

[αζξνίζκαηνο δειαδή, θχξηαο (εζληθήο θαη αληαπνδνηηθήο) θαη επηθνπξηθήο ζπληάμεσο], ηφζν ζηνπο 

κειινληηθνχο, φζν θαη ζηνπο παιαηνχο ζπληαμηνχρνπο· θαζφζνλ νη πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθέο 

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ππέξ ησλ ζπληαμηνχρσλ έλα αμηνπξεπέο επίπεδν 
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δηαβίσζεο, θαηά ην δπλαηφλ εγγχηεξν εθείλνπ ην νπνίν απηνί είραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο 

βίνπ. Σπλεπψο, εθφζνλ ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο ηελ νπνία  ρνξεγεί ην λέν 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ λ. 4387/2016 δελ είλαη βέβαηνλ, ε έξεπλα απφ ην Γηθαζηήξην ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο 

επάξθεηαο ηεο ζπλνιηθήο απηήο παξνρήο απφ ηε Γηνίθεζε θαη, θαη’ αθνινπζία, ε εμέηαζε ησλ θεηκέλσλ - 

κειεηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην λ. 4387/2016, θαηά ην κέξνο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απφδεημε ηεο επάξθεηαο 

απηήο, θαζίζηαηαη αιπζηηειήο. Δλφςεη, δε, ησλ αλσηέξσ θαη αλεμαξηήησο ηπρφλ πιεκκειεηψλ πνπ θέξνπλ 

ηα αλσηέξσ θείκελα-κειέηεο, εθφζνλ, θαηά ηα ήδε θαηά ηα αλσηέξσ θξηζέληα, δελ ηεθκεξηψλεηαη ην χςνο 

ηεο ζπλνιηθήο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο ηελ νπνία  ρνξεγεί ην λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ λ. 4387/2016, 

γίλνληαη δεθηνί, θαηά πιεηνςεθία, σο βάζηκνη, νη ιφγνη αθπξψζεσο, κε ηνπο νπνίνπο πξνβάιιεηαη φηη ε 

πξνζβαιιφκελε ΚΥΑ είλαη αθπξσηέα, δηφηη, θαηά παξάβαζε ηνπ Σπληάγκαηνο (άξζξα 2 παξ. 1, 4 παξ. 1 θαη 

5, 22 παξ. 5, 25 παξ. 1 θαη 4 θαη 106 παξ. 1), ζεζπίζζεθε ν επαλππνινγηζκφο ησλ θαηαβαιινκέλσλ 

ζπληάμεσλ ρσξίο, ππφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, λα ππάξρεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε κειέηε πνπ λα  

απνδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ απφ ην λ. 4387/2016 παξνρψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε κε απηέο 

αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο, φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξν πξνο εθείλν πνπ είραλ ηα κέιε ηνπ αηηνχληνο 

ζσκαηείνπ θαη νη ινηπνί αηηνχληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ. Ωο πξνο ην δήηεκα απηφ, 

δηαηππψζεθαλ ηέζζεξηο κεηνςεθνχζεο γλψκεο: α) Σχκθσλα κε ηε γλψκε ελφο κέινπο κε απνθαζηζηηθή 

ςήθν, ν ιφγνο πεξί ειιείςεσο ηεθκεξησκέλεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ απφ ην 

λ. 4387/2016 παξνρψλ πξνβάιιεηαη ρσξίο έλλνκν ζπκθέξνλ απφ ηνπο αηηνχληεο. β) Σχκθσλα κε ηε γλψκε 

ελφο κέινπο κε απνθαζηζηηθή ςήθν, εθφζνλ κεηά ηελ αθχξσζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ π.α. νηθ. 23123/785/7.6.2016 θαη νηθ. 25909/470/7.6.2016 θινλίδεηαη ην χςνο ηεο 

ζπλνιηθήο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο θαη ζπλεπψο απνβαίλεη αθπξσηέα ε πξνζβαιιφκελε θ.π.α. 

26083/887/7.6.2016 ζρεηηθά κε ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ, παξέιθεη σο αιπζηηειήο ε 

εμέηαζε ησλ ιφγσλ, κε ηνπο νπνίνπο ακθηζβεηείηαη ε επάξθεηα ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο πιεηηφκελεο ελ 

πξνθεηκέλσ ξπζκίζεσο, αθνξψζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, απφ ηεο απφςεσο 

ελαξκνλίζεσο ηνχησλ πξνο ηηο θαηά ηα άξζξα 2 παξ. 1 θαη 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο αξρέο. γ)  Σχκθσλα 

κε ηε γλψκε ελφο κέινπο κε απνθαζηζηηθή ςήθν, δελ θαζίζηαηαη αιπζηηειήο ε έξεπλα απφ ην Γηθαζηήξην 

ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηαο ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο, δηφηη ε δηαγλσζζείζα κε ηηο πξνεγνχκελεο 

απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αληίζεζε ζην Σχληαγκα, πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε εθπφλεζε 

αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο χςνπο ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016 θαη 

ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, δελ θαζηζηά αλέθηθην ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο 

επάξθεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ πνπ θαηαβάιινληαη δπλάκεη ηνπ σο άλσ λφκνπ. δ) Σχκθσλα κε ηε 

γλψκε δχν κειψλ κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ν ιφγνο αθπξψζεσο, φπσο πξνβάιιεηαη, είλαη απνξξηπηένο σο 

αβάζηκνο, δηφηη δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε αλαινγηζηηθήο κειέηεο ή εηδηθήο επηζηεκνληθήο κειέηεο γηα ηνλ 

επαλππνινγηζκφ ησλ ήδε θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ, αιιά νη λέεο ξπζκίζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε 

βάζε  κειέηεο, ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο, εληφο δε απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ηε ρνξήγεζε παξνρψλ αμηνπξεπνχο 

επηπέδνπ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο.  
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ΣΤ. Πεξαηηέξσ, έγηλε δεθηφ, θαηά πιεηνςεθία, φηη λαη κελ ππάξρεη θιηκάθσζε, σο πξνο ηα 

ζεζπηδφκελα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 4387/2016 πνζνζηά αλαπιεξψζεσο, βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε 

αληαπνδνηηθή ζχληαμε θαη ηα νπνία εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ ήδε θαηαβαιιφκελσλ 

θχξησλ ζπληάμεσλ, ηα πνζνζηά δειαδή απηά απμάλνληαη πξννδεπηηθά αλά θιίκαθα εηψλ αζθάιηζεο, ηα λέα, 

φκσο, απηά πνζνζηά αλαπιεξψζεσο, απηά θαζ’ εαπηά,  είλαη ηδηαηηέξσο ρακειά, ε δε εθαξκνγή ηνπο, σο εθ 

ηνπ χςνπο θαη ηεο αλά ηξηεηία θιηκαθψζεψο ηνπο, ηφζν ζην κέζν φξν ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ  βίνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο, φζν θαη ζηνλ 

ζπληάμηκν κηζζφ επί ηνπ νπνίνπ θαλνλίζζεθε ε ρνξεγεζείζα ζχληαμε πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ήδε 

ζπληαμηνχρνπο, νδεγεί ζηε ρνξήγεζε αληαπνδνηηθήο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο, ε νπνία ηειεί ζε πξνθαλή 

δπζαλαινγία πξνο ηηο αλσηέξσ απνδνρέο, ελφςεη ηνπ φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλαπιεξψζεσο ησλ ελ 

ιφγσ απνδνρψλ είλαη θαηψηεξν ηνπ 50%, θαη πξνο ηηο θαηαβιεζείζεο κε βάζε ηηο απνδνρέο απηέο εηζθνξέο. 

Υπφ ηα δεδνκέλα απηά, ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά αλαπιεξψζεσο παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί έθθαλζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

ππέξβαζεο ηνπ αλεθηνχ νξίνπ κέρξη ηνπ νπνίνπ είλαη επηηξεπηή, θαηά ην Σχληαγκα, ε έιιεηςε 

αληαπνδνηηθφηεηαο εηζθνξψλ – παξνρψλ. Ζ αλσηέξσ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο δελ 

αλαηξείηαη, εμ άιινπ, απφ ηε ρνξεγνχκελε απφ ην ζχζηεκα ηνπ λ. 4387/2016 εζληθή ζχληαμε, ην χςνο ηεο 

νπνίαο παξακέλεη ζηαζεξφ θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ (πέξαλ ησλ 20) εηψλ αζθαιίζεσο θαη ην 

χςνο ησλ απνδνρψλ. Πεξαηηέξσ δε, ην ζχζηεκα ηνπ αλσηέξσ λ. 4387/2016, σο πξνο ηελ ρνξεγνχκελε απφ 

απηφ ζπλνιηθή ζπληαμηνδνηηθή παξνρή (εζληθή, αληαπνδνηηθή θαη επηθνπξηθή), νδεγεί ζε παξαβίαζε ηεο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο, δηφηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 9 ηνπ νηθ. 20263/121/4.5.2016 ελεκεξσηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε ρνξεγνχκελε απφ ην ζχζηεκα ηνπ λφκνπ 

ζπλνιηθή ζπληαμηνδνηηθή παξνρή  εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο (ζρέζε 

ζπλνιηθήο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο πξνο κέζν φξν απνδνρψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ 

ή ζπληάμηκν κηζζφ) ζε πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζηελ ίδηα θιίκαθα απφ πιεπξάο ρξφλνπ αζθαιίζεσο θαη 

έρνπλ κηθξφηεξεο θαηά κέζν φξν απνδνρέο ή ζπληάμηκν κηζζφ ζε ζρέζε κε πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θιίκαθα αιιά έρνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν απνδνρψλ ή ζπληάμηκν κηζζφ. Ωο πξνο ην δήηεκα απηφ, 

δηαηππψζεθαλ ηέζζεξηο κεηνςεθνχζεο γλψκεο: α) Δπηά κέιε κε απνθαζηζηηθή ςήθν ππνζηήξημαλ ηελ εμήο 

άπνςε: Ο λ. 4387/2016 πξνβιέπεη θιηκάθσζε σο πξνο ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο, ηα δε πνζνζηά 

αλαπιήξσζεο ηεο ζπλνιηθήο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ίδηα θιίκαθα ρξφλνπ 

αζθάιηζεο θαη αληηζηνηρνχλ ζε πνζά απνδνρψλ δελ είλαη ηδηαηηέξσο ρακειά νχηε ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά 

είλαη δπζαλάινγα κεγάιε. Σπλεπψο, ν επαλππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ κε εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ 

αλαπιήξσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 4387/2016 θαη πνπ θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

λφκνπ νξίζζεθαλ ζην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην πνπ επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, δελ 

παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, δηφηη πξνθχπηεη φηη ππάξρεη θαη γηα φζνπο ειάκβαλαλ κεζαίεο 

ή πςειέο απνδνρέο, ζηνηρεηψδεο αλαινγία κεηαμχ θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ θαη θαηαβαιιφκελσλ παξνρψλ, 

ην φηη δε εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε αλαπιήξσζε εηζνδήκαηνο ζηηο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθά θαηεγνξίεο 
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αζθαιηζκέλσλ, πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα σο άλσ αηηηνινγηθή έθζεζε, απνηέιεζε επηινγή ηνπ 

λνκνζέηε, δελ αληηβαίλεη ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο.  β) Έλα κέινο κε απνθαζηζηηθή ςήθν ππνζηήξημε ηελ 

άπνςε φηη ν σο άλσ ιφγνο αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο γηα ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ην 

ίδην κέινο ππνζηήξημε φηη ν λ. 4387/2016 είλαη ζχκθσλνο κε ην Σχληαγκα  (βι. πην θάησ ζεκείν Ε. ηεο 

πεξίιεςεο). γ) Έλα κέινο κε απνθαζηζηηθή ςήθν ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4387/2016 εμαζθαιίδνπλ i. ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ θαηεγνξηψλ 

αζθαιηζκέλσλ, δειαδή εθείλσλ κε ρακεινχο ζπληάμηκνπο κηζζνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ν λφκνο πξνβιέπεη ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά αλαπιήξσζεο, δηαζθαιίδνληαο επίπεδν δηαβίσζε θαιχηεξν θαη εθείλνπ πνπ είραλ 

θαηαθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ, ii. ηελ αληακνηβή, σο θίλεηξν παξακνλήο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ησλ αζθαιηζκέλσλ κε κεγαιχηεξν εξγαζηαθφ βίν θαη αληίζηνηρε ζπλεηζθνξά ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, εμαηηίαο ηεο πξννδεπηηθήο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο αλά θιίκαθα εηψλ 

αζθάιηζε θαη iii. επαξθείο παξνρέο γηα ηηο ελδηάκεζεο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, νη νπνίεο 

θαη απνιάκβαλαλ, ελ πνιινίο, ηηο ππεξαληαπνδνηηθέο παξνρέο ησλ πξνεγνχκελσλ λφκσλ. Υπφ ηα δεδνκέλα 

απηά, εθφζνλ νη παξνρέο ηνπ λ. 4387/2016 πιεξνχλ ηηο ζπληαγκαηηθέο απαηηήζεηο επάξθεηαο, νη δε εηζθνξέο 

θαη παξνρέο ππνινγίδνληαη ζηελ ίδηα, πιένλ, βάζε, απηή ηνπ εηζνδήκαηνο, γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθαλ 

εηζθνξέο, κε ζπλέπεηα λα πθίζηαηαη, θαηαξρήλ, αλαινγία κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, δελ ηίζεηαη, θαηά ηελ 

ίδηα γλψκε, δήηεκα πξφδειεο έιιεηςεο αληαπνδνηηθφηεηαο εηζθνξψλ-παξνρψλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

θαηεγνξίεο ζπληαμηνχρσλ, εμαηηίαο ησλ πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο πνπ ζεζπίδνληαη κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 

4387/2016, ην νπνίν θαη δελ αληίθεηηαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο. Σε θάζε 

πεξίπησζε, θαη ππφ ηελ εθδνρή ηεο κεγαιχηεξεο επηβάξπλζεο ησλ ζπληαμηνχρσλ κε κεγαιχηεξεο απνδνρέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ, ηελ νπνία δέρεηαη ε πιεηνςεθία, θξίλνληαο φηη απηνί 

ιακβάλνπλ ιηγφηεξν αληαπνδνηηθή ζχληαμε, θαη πάιη δελ πθίζηαηαη παξαβίαζε ησλ  άξζξσλ 22 παξ. 5 θαη 4 

παξ. 1 Σ. Καη ηνχην, δηφηη ην Σχληαγκα νπδφισο επηβάιιεη ηε ρξήζε ζηαζεξψλ πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο γηα 

φιεο ηηο εηζνδεκαηηθέο νκάδεο, απαγνξεχνληαο νπζηαζηηθά ηελ αληηζηξφθσο πξννδεπηηθή θιηκάθσζή ηνπο 

εηο βάξνο ησλ αλψηεξσλ εηζνδεκάησλ, εθφζνλ πάλησο δηαηεξείηαη ζρέζε νπζηαζηηθήο αληαπνδνηηθφηεηαο 

κεηαμχ παξνρψλ θαη εηζθνξψλ, γεγνλφο πνπ δελ ακθηζβεηείηαη ελ πξνθεηκέλσ. δ) Τξία κέιε κε 

απνθαζηζηηθή ςήθν ππνζηήξημαλ ηελ εμήο άπνςε: Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 4387/2016 ζπληειεζηψλ αλαπιήξσζεο, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη κφλνλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ζχληαμεο, πξνο ηηο ζπληαγκαηηθψο θαζηεξνχκελεο 

αξρέο ηεο ηζφηεηαο,  ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαζψο θαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, 

ειεγθηέν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απηψλ (ησλ ζπληειεζηψλ)  επί ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο ηεο 

ζχληαμεο, ήηνη επί  ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηκήκαηνο απηήο,  άλεπ ζπλππνινγηζκνχ επνκέλσο ηνπ ζηαζεξνχ  

πνζνχ ησλ 384 επξψ ηεο εζληθήο ζχληαμεο. Απφ ηα παξαγφκελα απφ ηνλ σο άλσ ππνινγηζκφ απνηειέζκαηα, 

ηα νπνία αλαιπηηθψο παξαζέηεη ε γλψκε απηή, πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα γλψκε, φηη ην αληαπνδνηηθφ 

ηκήκα ηεο ζχληαμεο ησλ αζθαιηζκέλσλ απμάλεηαη αλαινγηθψο, ελ ζρέζεη πξνο ηνλ κηζζφ (άξα θαη πξνο ηηο 

θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο) ησλ αζθαιηζκέλσλ, άξα νη αζθαιηζκέλνη πνπ θαηέβαιαλ πςειφηεξεο εηζθνξέο ζα 

ιάβνπλ αλαινγηθά πςειφηεξεο αληαπνδνηηθέο ζπληάμεηο γηα ζπγθεθξηκέλα έηε αζθάιηζεο. Οκνίσο, ην 
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αληαπνδνηηθφ ηκήκα ηεο ζχληαμεο παξνπζηάδεη απμεηηθή πνξεία αλαιφγσο θαη πξνο ηα έηε αζθάιηζεο, 

επνκέλσο νη αζθαιηζκέλνη πνπ θαηέβαιαλ εηζθνξέο επί πεξηζζφηεξα έηε ζα ιάβνπλ αλαινγηθά πςειφηεξεο 

αληαπνδνηηθέο ζπληάμεηο. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, δελ επηβεβαηψλεηαη φηη ε αληαπνδνηηθφηεηα γηα φζνπο 

ιακβάλνπλ κεζαίνπ χςνπο απνδνρέο βαίλεη θζίλνπζα γηα φζνπο έρνπλ πνιιά έηε αζθάιηζεο θαη πςειφ 

κέζν φξν απνδνρψλ. Πεξαηηέξσ δε, ε εκθαληδφκελε πςειή έσο πιήξεο αληαπνδνηηθφηεηα ηεο κηθηήο 

ζχληαμεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο  κε ιίγα έηε αζθάιηζεο θαη ρακειφ κέζν φξν απνδνρψλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα ηεο Γηνηθήζεσο, νθείιεηαη, ζηε ζπκκεηνρή ηεο θξαηηθψο ρξεκαηνδνηνχκελεο, εληαίαο  εζληθήο 

ζχληαμεο (ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο νπνίαο, θαζψο θαη ην ζηαζεξφ χςνο απηήο δελ ακθηζβεηήζεθαλ 

άιισζηε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δίθεο) ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πνζνχ ηεο  ζχληαμήο ηνπο. Με ηα 

δεδνκέλα απηά, νη αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη, ιφγσ χςνπο απνδνρψλ θαη ρξφλνπ αζθάιηζεο, θαηέβαιαλ 

πεξηζζφηεξεο εηζθνξέο, δελ ζα ιάβνπλ αλαινγηθψο ρακειφηεξεο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, φπσο αβαζίκσο 

πξνβάιιεηαη απφ ηνπο αηηνχληεο,  αθελφο δηφηη  ην ζπκκεηέρνλ ζηε ζχληαμή ηνπο πνζφ εζληθήο ζχληαμεο δελ 

ζηνηρεί ζε δηθέο ηνπο εηζθνξέο, σο θξαηηθψο ρξεκαηνδνηνχκελν, αθεηέξνπ δηφηη, ην αληαπνδνηηθφ ηκήκα ηεο 

ζχληαμήο ηνπο απμάλεηαη, θαηά ηα αλσηέξσ, ζρεηηθά  αλαινγηθψο πξνο ηα έηε αζθάιηζεο θαη ην κηζζφ ηνπο. 

Δίλαη απνξξηπηένο επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηε γλψκε απηή, ν ζρεηηθφο ιφγνο αθπξψζεσο .  

Ε. Έλα κέινο κε απνθαζηζηηθή ςήθν δηαηχπσζε σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λ. 4387/2016 ηε 

γλψκε πνπ δηαηχπσζε θαη ζηελ 1889/2019 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο επί ηεο αίηεζεο αθπξψζεσο ηεο 

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

Ζ. Τέινο, ε Οινκέιεηα, ζπλεθηηκψληαο ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ερψξεζε ε αθχξσζε ηεο θ.π.α. 

26083/887/7.6.2016 θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ θαηαβαιινκέλσλ θχξησλ ζπληάμεσλ ησλ νπνίσλ ν 

επαλππνινγηζκφο ζα ηεζεί ελ ακθηβφισ κε ηελ αλαδξνκηθή αθχξσζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο θαη 

ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ, έθξηλε θαηά πιεηνςεθία φηη ελ πξνθεηκέλσ 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 1891/2019απνθάζεσο. 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 1891/2019 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.   


