Απόφαση 930/2019

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2019, µε την ακόλουθη σύνθεση: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τµήµατος, Βασιλική Σοφιανού (εισηγήτρια) και Βασιλική Πέππα, Σύµβουλοι, Αικατερίνη
Σπηλιοπούλου και Αθανάσιος Καρακόιδας, Πάρεδροι (µε συµβουλευτική ψήφο).
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παραστάθηκε ο Eπιτροπεύων Πάρεδρος
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ∆ηµήτριος Κοκοτσής, που αναπληρώνει
νόµιµα την κωλυόµενη Γενική Επίτροπο της Επικρατείας.
Γραµµατέας: Γεωργία Φραγκοπανάγου, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για να δικάσει την από 31.1.2019 αγωγή (Α.Β.∆……)
Της ….του …, κατοίκου ……η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της
δικηγόρου, Νικολάου Αναγνωστόπουλου (Α.Μ.∆.Σ.Α. 19556),
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό
Οικονοµικών,
και κατά του ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8),
και εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ιοικητή του,
που αµφότερα παρέστησαν διά του Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, το ∆ικαστήριο άκουσε:
Tον πληρεξούσιο δικηγόρο της ενάγουσας, ο οποίος ζήτησε της παραδοχή της
αγωγής.
Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ζήτησε
την απόρριψη της αγωγής, και
Τον Επιτροπεύοντα Πάρεδρο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος πρότεινε την αναστολή εκδίκασης της αγωγής.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση, το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
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Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε τα εξής:
1. Με την υπό κρίση αγωγή, η ενάγουσα, εκ µεταβιβάσεως πολιτική συνταξιούχος του ∆ηµοσίου, χήρα αποβιώσαντος συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού (τέως
Συµβούλου της Επικρατείας), ζητεί, κατ’ εκτίµηση του περιεχοµένου της αγωγής και
µε βάση τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, να υποχρεωθούν το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ο
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης να της καταβάλουν, εις ολόκληρον και νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των 6.489,44 ευρώ. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί, κατά τους ισχυρισµούς της ενάγουσας, στη ζηµία που υπέστη από την
παρακράτηση από τη σύνταξή της, κατά το διάστηµα από 8.2.2017 έως 31.1.2019,
της «Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν κατά
τον κρίσιµο χρόνο, οι οποίες, όπως προβάλλει η ενάγουσα, καθ’ ο µέρος επέβαλαν
την επίδικη εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις του ∆ηµοσίου, είναι αντίθετες προς
τις ρυθµίσεις των άρθρων 4 παρ.1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγµατος και τις από αυτά απορρέουσες συνταγµατικές αρχές, σύµφωνα και µε όσα έχουν
κριθεί µε την 244/2017 απόφαση της Ολοµέλειας του παρόντος ∆ικαστηρίου.
2. Από τις διατάξεις του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., περί αποζηµιωτικής ευθύνης
του ∆ηµοσίου, που έχουν ως συνταγµατικό τους θεµέλιο την κατά το άρθρο 4 παρ. 5
του Συντάγµατος αρχή της ισότητας των πολιτών στα δηµόσια βάρη (βλ. ΣτΕ Ολ.
1501/2014, ΣτΕ 48/2016, 980/2002), προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση ευθύνης
του ∆ηµοσίου προς αποζηµίωση λόγω πράξης ή παράλειψης των οργάνων του κατά
την άσκηση της ανατεθειµένης σ’ αυτά δηµόσιας εξουσίας απαιτείται, µεταξύ άλλων,
η πράξη ή παράλειψη να είναι παράνοµη. Εκ του ότι δε ο νοµοθέτης, είτε µε νόµο,
είτε µε διοικητική κανονιστική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση νόµου, καθορίζει γενικότερα τους όρους του αδίκου, παρέπεται ότι δεν µπορεί να προκύψει,
έστω και αν προκαλείται ζηµία σε τρίτο, ευθύνη του ∆ηµοσίου προς αποζηµίωση,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., από την εκ µέρους της πολιτείας νοµοθέτηση µε τα αρµόδια αυτής όργανα ή από την παράλειψη των οργάνων αυτών να
νοµοθετήσουν, εκτός αν από τη νοµοθέτηση ή την παράλειψή της γεννάται αντίθεση
προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (βλ. Ειδ. ∆ικ. άρθρου 88 Σ. 73/2012,
26/2006, ΣτΕ Ολ. 479-481, 4741/2014, πρβλ. ΣτΕ 3901/2013, 2544/2013 7µ.,
730/2010, 909/2007, 1038/2006 7µ.). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ευθύνη του
∆ηµοσίου προς αποζηµίωση του ζηµιωθέντος γεννάται µόνο αν οι επιζήµιες συνέπειες επέρχονται απευθείας από την επίµαχη διάταξη, πριν και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εφαρµογή της µε πράξη της ∆ιοίκησης. Στις λοιπές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι επιζήµιες συνέπειες επέρχονται από την εφαρµογή του ανωτέρω κανόνα δικαίου, δηλαδή από την πράξη της ∆ιοίκησης που τον εφαρµόζει στην ατοµική περίπτωση, η ευθύνη έναντι του ζηµιωθέντος προκύπτει, όχι από τον κανόνα δικαίου, αλλά από την τελευταία αυτή πράξη, που, όταν συνιστά πράξη οργάνου ν.π.δ.δ., στοιχειοθετεί και ευθύνη του τελευταίου προς αποζηµίωση κατ’ άρθρο 106 Εισ.Ν.Α.Κ.
(βλ. ΣτΕ Ολ. 479-481/2018, 4741/2014, πρβλ. ΣτΕ 3901/2013, 450/2013 7µ.,
2773/2010 7µ., 3093/2009, 1038/2006 7µ.). Περαιτέρω, για τη θεµελίωση της ευθύνης προς αποζηµίωση απαιτείται, µεταξύ άλλων, να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της παράνοµης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας και της επελθούσας
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ζηµίας. Ο σύνδεσµος αυτός υφίσταται, όταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής
πείρας, η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και εν όψει των ειδικών συνθηκών της συγκεκριµένης
περίπτωσης, ήταν εξ αντικειµένου ικανή και πρόσφορη να επιφέρει το ζηµιογόνο γεγονός (βλ. ΣτΕ Ολ. 479-481/2018, 4741/2014, πρβλ. ΣτΕ 4100/2012, 3124/2011). Εν
όψει αυτών, γεννάται αποζηµιωτική ευθύνη του ∆ηµοσίου, κατ’ άρθρο 105
Εισ.Ν.Α.Κ., µεταξύ άλλων, και από τη θέσπιση συνταξιοδοτικής φύσης διατάξεων,
όπως οι διατάξεις περί επιβολής εισφοράς επί των συντάξεων, που οδηγεί σε µεταβολή του ύψους τους, εφόσον οι διατάξεις αυτές αντιβαίνουν σε υπέρτερης τυπικής
ισχύος ρυθµίσεις, έχουν ευρύτερες συνέπειες για τη συνταξιοδοτική κατάσταση των
δικαιούχων και η εφαρµογή τους από τη ∆ιοίκηση σε κάθε ατοµική περίπτωση συνιστά άµεση συνέπεια της θέσπισής τους, µε αποτέλεσµα η ενέργεια της ∆ιοίκησης να
συνιστά µεν αυτοτελή και αναγκαίο αιτιακό όρο του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, χωρίς όµως να επιφέρει διακοπή του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της αντιβαίνουσας σε
υπερνοµοθετικής ισχύος ρυθµίσεις κανονιστικής διάταξης και της επελθούσας ζηµίας, διατηρώντας κατά τούτο την αδικοπρακτική ευθύνη του ∆ηµοσίου ακέραιη (βλ.
ΣτΕ Ολ. 479-481/2018, 4741/2014).
3. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 926, 481,482 και 483 του
Αστικού Κώδικα, εφαρµοζοµένων και στο πλαίσιο της κατά τα άρθρα 105 και 106
Εισ.Ν.Α.Κ. αδικοπρακτικής ευθύνης του ∆ηµοσίου και των ν.π.δ.δ., αν ευθύνονται
περισσότεροι για αποζηµίωση από αδικοπραξία, έναντι του δικαιούχου της αποζηµίωσης ενέχονται όλοι εις ολόκληρον, ανεξαρτήτως του µέτρου συµµετοχής αυτών, αντίστοιχα δε ο δικαιούχος της αποζηµίωσης δύναται να ζητήσει ολόκληρη την αποζηµίωση από οποιονδήποτε των συνυπεύθυνων εις ολόκληρον, ανεξαρτήτως του
βαθµού συµµετοχής εκάστου στην τέλεση της αδικοπραξίας. Άλλωστε, επί οφειλής
εις ολόκληρον, κατ’ άρθρο 482 του Αστικού Κώδικα, ο δανειστής έχει το δικαίωµα
να απαιτήσει την παροχή κατά την προτίµησή του από οποιονδήποτε συνοφειλέτη ή
και από τους δύο είτε ολικώς είτε µερικώς, σε περίπτωση δε κατά την οποία η αποζηµίωση καταβληθεί πλήρως από έναν εκ των εις ολόκληρον υπόχρεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 483 του Αστικού Κώδικα, η ενοχή εις ολόκληρον, όσον αφορά στη σχέση του
δικαιούχου µε τους συνευθυνοµένους, αποσβέννυται και ο δικαιούχος δεν µπορεί
πλέον να ζητήσει από άλλον υπόχρεο την εκ νέου καταβολή της αποζηµίωσης (βλ.
ΣτΕ Ολ. 169/2010, ΣτΕ 1029, 76/2018, 21/2015, 3055, 3056, 3196, 3343, 4739,
4740/2014, πρβλ. ΑΠ 630/2015, 1046/2011, 1379/2009, 150/2007).
4. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του π.δ/τος
1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (Α΄ 304),
που ως διάταξη δικονοµικού πλαισίου εφαρµόζεται σε όλες τις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίκες, ενόψει των αρχών της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας, της
ενότητας και συνοχής του δικονοµικού συστήµατος, ως βασικών πτυχών της αρχής
της δίκαιης δίκης, κατά τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 της ΕΣ∆Α (πρβλ.
απόφ. Ε∆∆Α της 2.6.2016 Παπαϊωάννου κατά Ελλάδος, σκ. 39, 46, ΣτΕ 674/2018),
σε συνδυασµό και µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 72 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Κ∆∆), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97), αναλόγως
εφαρµοζοµένων και σε αγωγές που εκδικάζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει
του άρθρου 123 του ίδιου ως άνω διατάγµατος (όπως αντικ. από το άρθρο 12 παρ. 2
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του ν. 3472/2006, Α΄ 135), συνάγεται ότι, επί αγωγών συνταξιούχων υπαγόµενων στο
ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµόσιων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, µε αντικείµενο την ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από τη συνταξιοδοτική τους σχέση, είτε ευθέως εκ του νόµου, είτε ένεκα αδικοπραξίας κατ’ άρθρο
105 Εισ.Ν.Α.Κ., παθητικά νοµιµοποιείται πάντοτε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Και τούτο,
διότι αυτό, µέσω του κρατικού προϋπολογισµού, συνιστά τον εκ του Συντάγµατος
εγγυητή του συνταξιοδοτικού αυτού συστήµατος και της καταβολής των συντάξεων,
ως συνέχειας των αποδοχών (βλ. ΕλΣ Ολ 244/2017), αλλά και τον κατ’ αρχήν φορέα
της συνταξιοδοτικής σχέσης (βλ. άρθρο 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, κωδικοποιηθέντος µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 169/2007, Α΄ 210), µε συνέπεια να καταλαµβάνεται και το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης (εκτελεστότητα, δεδικασµένο, υποχρέωση συµµόρφωσης), ανεξαρτήτως του εάν βαρύνεται αποκλειστικά αυτό µε την πληρωµή του σχετικού ποσού ή εάν το οικείο οικονοµικό βάρος έχει αναδεχθεί και άλλος φορέας (πρβλ. ΕλΣ Ολ. 1453/2006). Περαιτέρω,
όταν αντικείµενο της αγωγής συνιστούν αποζηµιωτικής φύσης απαιτήσεις των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, κατ’ άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., από τη θεσµοθέτηση και εφαρµογή διατάξεων που φέρονται ως αντιβαίνουσες σε υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου, στο βαθµό που οι διατάξεις αυτές επιφέρουν ευρύτερες συνταξιοδοτικές συνέπειες και η εφαρµογή τους από τη συνταξιοδοτική ∆ιοίκηση συνιστά άµεση
συνέπεια της θέσπισής τους, το Ελληνικό ∆ηµόσιο νοµιµοποιείται παθητικά όχι µόνο
λόγω της, κατά τα ανωτέρω, εκ του Συντάγµατος θέσης του ως εγγυητή του συνταξιοδοτικού αυτού συστήµατος, αλλά και ως εκ της ευθύνης που απορρέει από τη θεσµοθέτηση των διατάξεων αυτών (βλ. σκ. 2).
5. Ειδικότερα, για αποζηµιωτικής φύσης απαιτήσεις γεννηθείσες κατά το χρονικό
διάστηµα από 1.1.2017 και εντεύθεν, όπως οι επίδικες, η σχετική αποζηµιωτική ευθύνη του Ελληνικού ∆ηµοσίου απορρέει τόσο από την εγγυητική του θέση στο ειδικό
αυτό συνταξιοδοτικό σύστηµα, όσο και από τη θεσµοθέτηση των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων από όργανά του (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 478-481/2018, 4741/2014). Η
δυνατότητα δε του δικαιούχου να απαιτήσει δικαστικά την ικανοποίηση των σχετικών
αξιώσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και η παθητική νοµιµοποίηση του τελευταίου
δεν αναιρείται από τη µεταφορά της αρµοδιότητας πληρωµής των συντάξεων από την
ως άνω ηµεροµηνία (1.1.2017) στο συσταθέντα µε το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 (Α΄
85) «Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (εφεξής «ΕΦΚΑ»), µεταφορά που συντελέστηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 100 παρ. 1 εδ. β του ν. 4387/2016
εκδοθείσα κ.υ.α. 124456/0092/13.12.2016 (Β΄ 4074), µε την οποία ορίστηκε ότι από
την ως άνω ηµεροµηνία (1.1.2017) καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ και αναδροµικά
συντάξεων του ∆ηµοσίου, έστω και αν ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της ηµεροµηνίας αυτής. Επίσης, η παθητική νοµιµοποίηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν αναιρείται ούτε µετά τις 30.4.2018, οπότε και ολοκληρώθηκε - σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α. 2915/783/17.1.2018 (Β΄ 55), που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των άρθρων 51, 53 παρ. 2, 100 παρ. 1 του ν. 4387/2016 και 395 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) - η
µεταφορά αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων ∆ηµοσίου
Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών (βλ. άρθρα 48, 49, 50, 51 και 52 του π.δ/τος 111/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών», Α΄ 178) στον ΕΦΚΑ. Και τούτο, διότι, ενόψει του συνταγµατικά κατοχυρωµένου ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δηµόσιων λειτουργών,
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υπαλλήλων και στρατιωτικών, της εκ του Συντάγµατος εγγυητικής θέσης του ∆ηµοσίου σ’ αυτό, της σαφούς συνταγµατικής του διάκρισης, ως συνταξιοδοτικού φορέα,
από τους κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος φορείς κοινωνικής ασφάλισης (βλ.
ΕλΣ 244/2017 και σκ. 14 έως 24 της παρούσας), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των
άρθρων 51, 53 και 70 του ν. 4387/2016, συνάγεται ότι ο ΕΦΚΑ δεν συνιστά οιονεί
καθολικό διάδοχο του ∆ηµοσίου, ούτε συνεχίζει τις σχετικές δίκες αυτού, όπως αντιθέτως συµβαίνει µε τους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς κοινωνικής ασφάλισης που συγχωνεύθηκαν σ’ αυτόν και απώλεσαν τη νοµική τους προσωπικότητα (βλ. σχετικά ΣτΕ 1965, 1835, 1383, 442/2018), ή κατά το σκέλος που απορροφήθηκαν από τον ΕΦΚΑ µε τη µεταφορά σ’ αυτόν των κοινωνικοασφαλιστικών τους
αρµοδιοτήτων (βλ. σχετικά για τον ΟΓΑ, ΣτΕ 1839, 1670, 29/2018, 3326, 2128,
744/2017 και για το ΝΑΤ, ΣτΕ 1067/2018). Αυτό, άλλωστε, συνάγεται και από τη
σταδιακή µεταφορά των σχετικών συνταξιοδοτικών αρµοδιοτήτων του ∆ηµοσίου
στον ΕΦΚΑ µε ειδικές ρυθµίσεις, όλως διακριτές από το σύστηµα της εκ του νόµου
οιονεί καθολικής διαδοχής, που υιοθετήθηκε για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
και χωρίς να προβλέπεται ρητά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο ΕΦΚΑ υπεισέρχεται εν
όλω και αυτοδικαίως στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, που απορρέουν από την άσκηση των συνταξιοδοτικών του αρµοδιοτήτων (πρβλ. a contrario
ΣτΕ 3436/2015, 4097/2015, 3298, 3297/2017, 1592/2010). ∆οθέντος δε, ότι στις ρυθµίσεις των άρθρων 51, 53, 70 και 100 του ν. 4387/2016 και των ως άνω κ.υ.α. δεν ορίζεται κατά τρόπο ρητό, σαφή και προβλέψιµο (πρβλ. ΕλΣ. Ολ. 244/2017, ΣτΕ Ολ.
2649, 1738/2017, πρβλ. ΑΕ∆ 14/2013, ΣτΕ 2034/2011 Ολ., 4731/2014, 640/2015
κ.ά., ∆ΕΕ απόφ. της 18.11.2008, C- 158/07, Jacqueline Förster κατά
HoofddirectievandeInformatieBeheerGroep, σκ. 67, βλ. και τον ν. 4048/2012 «Ρυθµιστική ∆ιακυβέρνηση: Αρχές, ∆ιαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης», Α΄ 34,
στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. η΄, όπου µεταξύ των αρχών καλής νοµοθέτησης περιλαµβάνεται και η ασφάλεια δικαίου), ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο παύει να ευθύνεται για την
ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεων και ότι αποκλειστικά υπόχρεος προς ικανοποίηση αυτών φορέας καθίσταται πλέον ο ΕΦΚΑ, συνάγεται, τόσο υπό των φως των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α περί πλήρους και αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, όσο και των άρθρων 17 παρ. 1 του Συντάγµατος
και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α για την προστασία της περιουσίας, όπως των συνταξιοδοτικής φύσης αξιώσεων (βλ. σκ. 17), ότι το Ελληνικό
∆ηµόσιο παραµένει υπόχρεο προς ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεων, που γεννώνται κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2017 και εντεύθεν. Σε κάθε δε περίπτωση, µε
τη µεταφορά της αρµοδιότητας πληρωµής των συντάξεων στον ΕΦΚΑ, από 1.1.2017,
θεσπίζεται και δική του αυτοτελής και πρόσθετη υποχρέωση καταβολής των σχετικών ποσών στους δικαιούχους, χωρίς να αποσβέννυται η αρχική υποχρέωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου (πρβλ. άρθρο 477 του Α.Κ. περί της σωρευτικής αναδοχής χρέους,
ελλείψει αντίθετης, ρητής και σαφούς ρύθµισης, βλ. ΑΠ 60/2017, 984/2006,
557/1999), ενώ η σχετική ευθύνη του φορέα αυτού γεννάται και από την εφαρµογή
των διατάξεων αυτών κατά το διάστηµα αυτό από όργανά του, σύµφωνα τα άρθρα
105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ., σε συνδυασµό µε το άρθρο 926 του Α.Κ. (βλ. σκ. 3 και ΣτΕ
Ολ. 479-481/2018, 4741/2014). Μεταξύ δε του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ΕΦΚΑ
ιδρύεται παθητική εις ολόκληρον ενοχή, κατά τα άρθρα 481 επ. ΑΚ. Στο πλαίσιο αυτό, ο δικαιούχος δύναται να εναγάγει οποιονδήποτε των υπόχρεων - συνοφειλετών ή
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όλους µαζί ή συγχρόνως ή διαδοχικά για το σύνολο ή για µέρος της παροχής (βλ.
σκέψη 3 και ΑΠ Ολ. 1770/2014, 176/1976), µεταξύ δε αυτών γεννάται δικονοµικά
σχέση απλής οµοδικίας, κατ’ άρθρο 115 παρ. 2 του Κ∆∆, αναλόγως εφαρµοζοµένου
κατ’ άρθρο 123 του π.δ/τος 1225/1981 (πρβλ. ΑΠ 245/2006, 1370/2005, ΣτΕ
1592/2010).
6. Αντίθετη εκδοχή περί διαδοχής του ∆ηµοσίου από τον ΕΦΚΑ και περί αποκλειστικής
παθητικής νοµιµοποίησης του τελευταίου στις σχετικές δίκες, τόσο για το χρονικό
διάστηµα από 1.1.2017 όσο και από 1.5.2018 και εντεύθεν, πέραν του ότι θα αντέβαιναν στη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ειδική θέση του ∆ηµοσίου στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµόσιων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών,
που του προσδίδει και την άνευ ετέρου δικονοµική θέση του παθητικά νοµιµοποιούµενου στις σχετικές δίκες, δεν θα εύρισκαν έρεισµα ούτε στις σχετικές οργανικές περί
ΕΦΚΑ διατάξεις (άρθρα 51, 53, 70 και 100 του ν. 4387/2016), αλλά ούτε και στις
διατάξεις των ως άνω κ.υ.α. για τη µεταφορά των σχετικών συνταξιοδοτικών αρµοδιοτήτων στον ΕΦΚΑ. Επίσης, κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στις συνταγµατικά κατοχυρωµένες και διατρέχουσες την ΕΣ∆Α αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας και
της προβλεψιµότητας, σε σχέση µε την ταυτότητα του πραγµατικού οφειλέτη και υπόχρεου προς ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεων, καθιστώντας αυτήν επισφαλή,
χωρίς να έχει παρασχεθεί η δέουσα ενηµέρωση στους δικαιούχους για την αποκλειστική επιδίωξη των αξιώσεών τους από τον ΕΦΚΑ (βλ. κατ’ αναλογία απόφ. Ε∆∆Α
της 29.1.2013 Ζολώτας κατά Ελλάδος, σκ. 52-55), ενόψει και των ουσιαστικών και
διαδικαστικών εγγυήσεων, µε τις οποίες απαιτείται, τόσο κατά το άρθρο 17 παρ. 1
του Συντάγµατος, όσο και κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου
της ΕΣ∆Α, να περιβάλλεται το δικαίωµα στην περιουσία, για την αποτελεσµατική
δικαστική του προστασία (βλ. αποφ. Ε∆∆Α της 13.9.2011, Ζαφρανάς κατά Ελλάδος,
σκ. 36, της 5.2.2009 Βοντάς κατά Ελλάδος, σκ. 35, της 31.5.2007 Bistrovic κατά
Κροατίας, σκ. 33, της 27.3.2007 Αποστολίδης και λοιποί κατά Τουρκίας, σκ. 70, της
21.5.2002 Jokela κατά Φινλανδίας, σκ. 45). Στο βαθµό, µάλιστα, που οι διατάξεις
περί πληρωµής των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ εντάσσονται στο πλαίσιο µίας διαρθρωτικής µεταβολής που επέφερε ο νοµοθέτης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
των δηµόσιων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, οι νέες αυτές ρυθµίσεις σε
καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαν να αποτελέσουν αιτία για να τεθούν εν αµφιβόλω οι σχετικές αξιώσεις τους και έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ως κατ’ αρχήν συνταξιοδοτικού τους φορέα βάσει του άρθρου 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα και εκ
του Συντάγµατος εγγυητή του ειδικού τους συνταξιοδοτικού καθεστώτος. Τούτο δε,
ενόψει και της σχετικής γνωµοδότησης του ∆ικαστηρίου τούτου περί της αντισυνταγµατικότητας των διατάξεων του ν. 4387/2016 ως προς την ένταξη των δηµόσιων
λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ (βλ. ΕλΣ Πρακτ. Ολ. 1ης Ειδ.
Συν/σης της 20.4.2016), η οποία θεµελιώνει, άνευ ετέρου, δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των δικαιούχων, τόσο για αποκλειστική, όσο και για σωρευτική εναγωγή και
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τόσο επί ευθειών εκ του νόµου, όσο και επί αποζηµιωτικής
φύσης αξιώσεων (πρβλ. ΕλΣ Ολ. 244/2017 και, κατ’ αναλογία, ΕλΣ Ολ. 2142, 750,
748, 287/2017).
7 . Σε κάθε δε περίπτωση, το ως άνω ζήτηµα της συνταγµατικότητας ή µη των διατάξεων του ν. 4387/2016 (βλ. ΕλΣ Ολ. 1388, 1277/2018, 244/2017, Ολ. Πρακτ. 1ης Ειδ.
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Συν/σης της 20.4.2016, αποφ. Ειδ.∆ικ. άρθρου 88 του Συντάγµατος 1/2018), επειδή
αποτελεί ένα από τα εγειρόµενα στην παρούσα δίκη ουσιαστικής φύσης ζητήµατα,
επιβάλλει τη συµµετοχή τόσο του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσο και του ΕΦΚΑ στην παρούσα δίκη. Τούτο ενόψει α) του δικαιώµατος πλήρους και αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας κατά τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α (βλ. ΕλΣ Ολ. 484/2018, 244/2017, αποφ. Ε∆∆Α της 19.3.1997 «Hornsby κατά
Ελλάδος», της 14.12.1999 «Αντωνακόπουλος και Βορτσελά κατά Ελλάδος», της
25.3.1999 «Ιατρίδης κατά Ελλάδος», της 8.4.2004 «Assanidze κατά Γεωργίας», και
της 11.12.2003 «Καραχάλιος κατά Ελλάδος» της 22.12.2005 «Ιερά Μονή Προφήτου
Ηλίου Θήρας κατά Ελλάδος», της 10.5.2007 «Πανταλέων κατά Ελλάδος», της
21.6.2007 «Γεωργούλης κλπ. κατά Ελλάδος, της 28.10.2010 «Βλαστός κατά Ελλάδος»), που επιβάλλει τη διασφάλιση της εκτελεστότητας και της συµµόρφωσης προς
τη δικαστική απόφαση, έναντι οποιουδήποτε φορέα είναι αρµόδιος για την ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεων, και εν προκειµένω τόσο έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσο και έναντι του ΕΦΚΑ και β) της απορρέουσας από τις ανωτέρω υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις αρχής της ισότητας των όπλων που επιβάλλει τη διατύπωση
απόψεων επί του εριζόµενου ζητήµατος της συνταγµατικότητας ή µη των διατάξεων
του ν. 4387/2016 περί της ένταξης των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου στον ΕΦΚΑ, και
από τους δύο φορείς (πρβλ.. αποφ. Ε∆∆Α της 13.10.2005, Clinique des Acacias και
λοιποί κατά Γαλλίας, της 5.9.2013, Čepek κατά Τσεχίας, της 3.5.2016, Alexe v.
Romania και της 17.5.2016 Liga Portuguesa de Futebol Profissional κατά Πορτογαλίας, απόφ. ∆ΕΕ της 24.6.2015, C- 263/13, Ισπανία κατά Επιτροπής, σκ. 57, ΣτΕ
2081/2015).
8. Στην υπό κρίση υπόθεση, οι αξιώσεις της ενάγουσας, κατ’ εκτίµηση του περιεχοµένου της αγωγής, ερείδονται επί των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ. και αφορούν σε ποσά συντάξεων, που αυτή απώλεσε για το διάστηµα από 8.2.2017 έως
31.1.2019, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11
του ν. 3865/2010, περί επιβολής της ΕΑΣ, όπως αυτές ίσχυαν κατά τον κρίσιµο εν
προκειµένω χρόνο, και οι οποίες, κατά τους ισχυρισµούς της, καθ’ ο µέρος επέβαλαν
την επίδικη εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις του ∆ηµοσίου, είναι αντίθετες προς
τις ρυθµίσεις των άρθρων 4 παρ.1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγµατος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές, όπως έχει κριθεί µε την 244/2017 απόφαση
της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου τούτου. Οι διατάξεις αυτές, που θεσπίστηκαν από
όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, έχουν, ως εκ του περιεχοµένου τους, ευρύτερες
συνέπειες για τη συνταξιοδοτική κατάσταση της ενάγουσας, έτυχαν δε άµεσης εφαρµογής από όργανα εντός της δοµής του ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εντεύθεν. Ενόψει
τούτων και των όσων έγιναν δεκτά στις προηγούµενες σκέψεις, τόσο το Ελληνικό
∆ηµόσιο, όσο και ο ΕΦΚΑ νοµιµοποιούνται παθητικά στην παρούσα δίκη, κατά τα
άρθρα 8 του π.δ/τος 1225/1981 και 72 του Κ∆∆, ως εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την
ικανοποίηση των επίδικων αξιώσεων, κατά τα άρθρα 105, 106 Eισ.Ν.Α.Κ., 926, 481
επ. ΑΚ, για το λόγο δε αυτόν παραδεκτά οµοδικούν, κατ’ άρθρο 115 παρ. 2 του Κ∆∆
(βλ. σκ. 3, 5 και 6).
9. Εξάλλου, η υπό κρίση αγωγή, που έχει ασκηθεί στις 4.2.2019 και αφορά σε
αποζηµιωτικής φύσης αξιώσεις της ενάγουσας γεννηθείσες κατά το διάστηµα από
8.2.2017 έως και 31.1.2019, ήτοι µετά τις 8.2.2017, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
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244/2017 απόφασης της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου και έναρξης των αποτελεσµάτων της διάγνωσης της αντίθεσης των διατάξεων των άρθρων 38 του ν. 3863/2010,
11 του ν. 3865 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 10 του ν.
3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011, ως προς την επιβολή και την αύξηση της
ΕΑΣ σε βάρος των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου προς τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22
παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγµατος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές, είναι κατά τούτο παραδεκτή (βλ. και απόφ. Ε∆∆Α της 12.2.2019, Φραντζεσκάκη και
λοιποί κατά Ελλάδος).
10.
Κατόπιν αυτών, η υπό κρίση αγωγή, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήµου, ως εκ του περιορισµού του καταψηφιστικού της αιτήµατος για το ποσό µέχρι τις 6.000 ευρώ και της παραδεκτής µετατροπής του λοιπού
σε αναγνωριστικό [βλ. άρθρο 274 παρ. 1 και 2 του Κ∆∆, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της παραγράφου 2 αυτού, µε το άρθρο 34 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77), αναλόγως εφαρµοζόµενου βάσει του άρθρου 123 του π.δ/τος 1225/1981 (βλ. ΕλΣ Ολ.
1277/2018, 244/2017, ΙΙ Τµ. 611/2017, ΙΙΙ Τµ. 2053, 2052, 442/2017, ΣτΕ Ολ
660/2016, 3410/2014], έχει ασκηθεί και κατά τα λοιπά παραδεκτά, είναι δε περαιτέρω ερευνητέα, ως προς την νοµική και ουσιαστική της βασιµότητα.
11.
Από το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι «ο σεβασµός
και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση
της Πολιτείας», το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος που προβλέπει ότι «καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει
τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη», καθώς και από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγµατος που ορίζει ότι «Τα
δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η
αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα
τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή τους. … Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από
το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας», απορρέουν οι αρχές της ασφάλειας δικαίου, της
προβλεψιµότητας και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης. Οι αρχές αυτές, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπουν την αιφνίδια µεταβολή ουσιωδών στοιχείων της σταθερά διαµορφωµένης νοµικής και πραγµατικής κατάστασης των προσώπων, στη διατήρηση
των οποίων είχαν δικαιολογηµένα αποβλέψει, µεταξύ άλλων, και κατά τον καθορισµό των συνθηκών και του επιπέδου διαβίωσής τους, παρά µόνο στο µέτρο που η
µεταβολή αυτή δικαιολογείται από υπέρτερους λόγους δηµοσίου συµφέροντος και
στο βαθµό που, ενόψει της αρχής της αναλογικότητας, τηρείται µία δίκαιη ισορροπία µεταξύ του υπερκείµενου αυτού συµφέροντος και των δικαιωµάτων ή των νοµίµων προσδοκιών των θιγοµένων από την µεταβολή του νοµοθετικού καθεστώτος
(πρβλ. ΕλΣ Ολ 1277, 32/2018, 244/2017, Πρακτ. Ολοµ. της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης της 31.10.2012, Ολοµ. ΣτΕ 602/2003, ΣτΕ 1508/2002, αποφ. Ε∆∆Α της
2.4.2015 Dimech κατά Μάλτας, σκ. 64, της 7.2.2013 Fabris κατά Γαλλίας, σκ. 66).
12.
Με το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγµατος που ορίζει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου» καθιερώνεται η αρχή της ισότητας, η οποία, όπως έχει
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παγίως κριθεί, αποτελεί συνταγµατικό κανόνα που επιβάλλει την οµοιόµορφη µεταχείριση των τελούντων υπό τις αυτές ή παρόµοιες συνθήκες προσώπων. Ο κανόνας
αυτός δεσµεύει τα συντεταγµένα όργανα της Πολιτείας και, ειδικότερα, τόσο τον
κοινό νοµοθέτη κατά την άσκηση του νοµοθετικού έργου, όσο και τη ∆ιοίκηση, όταν θεσπίζει κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθµιση. Η παραβίαση
της συνταγµατικής αυτής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η πραγµάτωση του Κράτους ∆ικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας καθενός µε ίσους όρους. Κατά το δικαστικό αυτό έλεγχο, που είναι έλεγχος
ορίων και όχι ορθότητας των νοµοθετικών επιλογών, αναγνωρίζεται στον κοινό νοµοθέτη ή την κατ’ εξουσιοδότηση θεσµοθετούσα ∆ιοίκηση η ευχέρεια να ρυθµίζει
µε ενιαίο ή µε διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγµατικές καταστάσεις και σχέσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες κοινωνικές, οικονοµικές, επαγγελµατικές ή άλλες συνθήκες, που συνδέονται µε καθεµία από τις καταστάσεις ή
σχέσεις αυτές, µε βάση γενικά και αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία βρίσκονται σε
συνάφεια προς το αντικείµενο της ρύθµισης. Πρέπει, όµως, η επιλεγόµενη ρύθµιση
να κινείται µέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας, τα οποία
αποκλείουν τόσο την έκδηλα άνιση µεταχείριση, είτε µε τη µορφή της εισαγωγής
ενός καθαρά χαριστικού µέτρου ή προνοµίου µη συνδεόµενου προς αξιολογικά κριτήρια, είτε µε τη µορφή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή της αφαίρεσης
δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται ή παρέχονται από προϋφιστάµενο ή συγχρόνως
τιθέµενο γενικότερο κανόνα, όσο και την αυθαίρετη εξοµοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία µεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, µε βάση όλως τυπικά ή συµπτωµατικά ή άσχετα µεταξύ τους κριτήρια (ΑΕ∆
1/2012, Ελ. Συν. Ολοµ. 2654/2013, 2340/2009, ΣτΕ Ολοµ. 1286/2012 κ.ά.).
13.
Στην παράγραφο 5 του αυτού άρθρου 4 του Συντάγµατος που ορίζει
ότι «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους», κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας των πολιτών στα δηµόσια βάρη. Η αρχή αυτή αναλύεται στις επιµέρους ειδικότερες αρχές της καθολικότητας των δηµοσίων βαρών και της αναλογικότητας της συνεισφοράς σε σχέση µε
τις δυνάµεις του συνεισφέροντος. Ως δηµόσια δε βάρη νοούνται κάθε είδους υποχρεωτικές, χρηµατικές ή υλικές οριστικές παροχές των πολιτών προς το Κράτος,
όπως φόροι, τέλη, δασµοί, κοινωνικοί πόροι, εισφορές, εφ’ όσον επιβάλλονται χωρίς
ειδικό αντάλλαγµα υπέρ της βαρυνόµενης µε αυτά κατηγορίας. Ενόψει των αρχών
αυτών, ο νοµοθέτης έχει, κατ’ αρχήν, την ευχέρεια να καθορίζει τις µορφές των δηµοσίων βαρών, ήτοι των οικονοµικών επιβαρύνσεων για τη δηµιουργία δηµοσίων
εσόδων προς κάλυψη των δαπανών του Κράτους, που δύνανται να επιβληθούν
στους βαρυνόµενους πολίτες µε ποικίλες µορφές, περιορίζεται, όµως, από τις ανωτέρω αρχές, µε τις οποίες επιδιώκεται από το συνταγµατικό νοµοθέτη η πραγµάτωση
της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, όπως κατοχυρώνεται στην προεκτεθείσα
παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Συντάγµατος. Από την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Συντάγµατος, δεν αποκλείεται τα δηµόσια βάρη να επιβάλλονται σε ορισµένο µόνο κύκλο προσώπων (κοινωνικοοικονοµικές οµάδες) ή
πραγµάτων, εφ’ όσον, όµως, δικαιολογείται η επιβάρυνση του κύκλου αυτού σε
σχέση µε τις µη βαρυνόµενες κατηγορίες, δηλαδή µόνον εάν δικαιολογείται από αντικειµενικά κριτήρια που τελούν σε συνάφεια µε το ρυθµιζόµενο θέµα, όπως η
σύνδεση της βαρυνόµενης κοινωνικοοικονοµικής οµάδας µε τον υπηρετούµενο από

10
τη ρύθµιση σκοπό και η ωφέλεια που αυτή αντλεί από τον κοινωνικό ή οικονοµικό
τοµέα στον οποίο αφορά η νοµοθετική παρέµβαση ή από την ιδιαίτερη εισφοροδοτική ικανότητα της επιλεγείσας ως αποκλειστικά βαρυνόµενης κατηγορίας (πρβλ.
ΣτΕ Ολοµ. 2469-2471/2008, ΣτΕ 4986/2012, 3143/2015), η επιβολή δε του βάρους
γίνεται επί συγκεκριµένης ύλης, πρόσφορης να καταδείξει την ικανότητα συµβολής
της κατηγορίας και συναφούς προς τη θεσπιζόµενη ρύθµιση (πρβλ. ΣτΕ Ολοµ.
1241/2015).
14.
Ο συνταγµατικός νοµοθέτης έχει επιφυλάξει διαχρονικά ειδικό υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους
και στρατιωτικούς (άµεσα και έµµεσα όργανα του Κράτους) που συνδέονται µε ειδική νοµική σχέση µε το Κράτος (βλ. µεταξύ άλλων τη νοµοθετική πράξη ΧΝΒ΄ του
1861, άρθρα 94, 114 και 49 εδ. γ΄ του Συντάγµατος του 1927, άρθρα 61, 87 επ., 98
εδ. δ΄ και 101 του Συντάγµατος του 1952). Ειδικότερα, το Σύνταγµα του 1975,
όπως ισχύει και µετά τις ύστερες αναθεωρήσεις του, περιλαµβάνει διατάξεις από τις
οποίες απορρέει, µεταξύ άλλων, η ιδιαίτερη θέση των δικαστικών λειτουργών (άρθρα 87 και επ.), του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(άρθρο 100 Α), των βουλευτών (άρθρα 59 και επ.), των στελεχών των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας (άρθρα 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3), των πανεπιστηµιακών (άρθρο 16), των ιατρών που υπηρετούν σε κρατικούς φορείς για την
προστασία της υγείας των πολιτών (άρθρο 21 παρ. 3), των δηµοσίων υπαλλήλων
(άρθρα 103 και 104). Περιέχει δε και ειδικές διαδικαστικές ρυθµίσεις για την προπαρασκευή και τη νοµοπαραγωγική διαδικασία επί των συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων (άρθρα 73 παρ. 2 και 3), την απονοµή των συντάξεων (άρθρο 80), αλλά και την
ειδική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των διαφορών από
την απονοµή σύνταξης (άρθρο 98 παρ. 1 περ. στ΄), µε την επιφύλαξη και της ειδικότερης δικαιοδοσίας του Ειδικού ∆ικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος και των διατάξεων του εκτελεστικού του Συντάγµατος ν. 3038/2002 (Α΄ 180),
επί ζητηµάτων που αφορούν ειδικά στους δικαστικούς λειτουργούς και του κύριου
προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και δύνανται ταυτόχρονα να
επηρεάσουν την συνταξιοδοτική κατάσταση ευρύτερου κύκλου των προσώπων αυτών. Από το σύνολο των ρυθµίσεων αυτών συνάγεται ότι το Σύνταγµα κατοχυρώνει
ως ιδιαίτερο θεσµό το ειδικό υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών (βλ. ΕλΣ Ολ 1388, 1277, 32/2018,
244/2017, Πρακτ. Ολοµ. 1ης Ειδ. Συν/σης 20.4.2016, ΙΙ Τµ. 2076, 1176/2018, πρβλ
ΑΕ∆ 16/1983, ΑΠ 701/2014, 968/2013).
15.
Το ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς των ανωτέρω κατηγοριών, ερείδεται επί της αρχής ότι το Κράτος, λόγω της αποστολής του, δεν αποτελεί έναν κοινό
εργοδότη και για το λόγο αυτό υπάγει τις σχέσεις του µε τα όργανά του σε ιδιάζον
µονοµερώς θεσπιζόµενο νοµικό καθεστώς, πυρήνα του οποίου αποτελεί η ειδική
λειτουργική σχέση που συνδέει το Κράτος µε τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς (βλ. EλΣ ΙΙ Τµ. 1176/2018, ΣτΕ 773/2017, 2209/1977,
99/1930). Οι ειδικότερες πτυχές της σχέσης αυτής παραλλάσσουν αναλόγως του
λειτουργήµατος και των καθηκόντων κάθε κατηγορίας, η σχέση δε αυτή διέπεται
από την αρχή της αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση και εξέλιξη στις δηµόσιες θέσεις
(βλ. άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 103 του Συντάγµατος ΑΕ∆ 30/1985, ΣτΕ Ολοµ.
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1120-1124/2016, 527/2015, 3593- 3595/2008, ΕλΣ ΙΙ Τµ. 1176/2018), ενώ συνεπάγεται και ιδιαίτερες δεσµεύσεις λόγω της φύσης της, µε στόχο τη διασφάλιση της
αµερόληπτης, διαφανούς, ορθολογικής, αποτελεσµατικής και αδιάλειπτης λειτουργίας του Κράτους [βλ. ενδεικτικά: α) Σχετικά µε τους δικαστικούς λειτουργούς τα
άρθρα 26, 87 παρ. 1 και 2, 88 παρ. 2 του Συντάγµατος για την εξασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους και την ισοτιµία της δικαστικής λειτουργίας µε τις άλλες δύο κρατικές λειτουργίες, νοµοθετική και εκτελεστική, µε
γνώµονα τη διασφάλιση αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες,
κατ’ άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, 19 παρ. 1 εδ. β΄ της
ΣΕΕ, 47 εδ. β΄ του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(αποφ. Ειδ. ∆ικ. άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος 1-4/2018, αποφ. ∆ΕΕ της
7.2.2019, C- 49/18 Carlos Escribano Vindel κατά Ministerio de Justicia, σκ. 66, της
27.2.2018, C- 64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de
Contas, σκ. 44 και 45, αποφ. Ε∆∆Α της 23.6.2016, Baka κατά Ουγγαρίας, της
26.4.2006, Zubko και λοιποί κατά Ουκρανίας), αλλά και τα άρθρα 23 παρ. 2 και 29
παρ. 3 του Συντάγµατος για την απαγόρευση της απεργίας και της εκδήλωσης υπέρ
ή κατά πολιτικών κοµµάτων, µεταξύ άλλων και στην κατηγορία αυτή, καθώς και το
άρθρο 100 Α του Συντάγµατος για το status των εξοµοιούµενων µε τους δικαστικούς
λειτουργούς µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (βλ. Ειδ. ∆ικ. αρ. 88 παρ.
2 του Συντάγµαος 156/2009, 166/2008, ΕλΣ Ολ 2497/2016, 6/2008), β) ως προς το
ιατρικό προσωπικό του ∆ηµοσίου άρθρα 5 παρ. 5, 21 παρ. 3 και 22 παρ. 5 του Συντάγµατος για την προστασία της υγείας των πολιτών και την παροχή των υπηρεσιών αυτών από ιατρικό προσωπικό που καλύπτει ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη διασφάλιση υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου (βλ. ΣτΕ Ολοµ. 431/2018, 1634/2009,
2267/2005), γ) αναφορικά µε τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ το άρθρο 16 του Συντάγµατος
και την απορρέουσα από την αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας ειδικότερη θεσµική
εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της κατηγορίας αυτής λειτουργών προς διασφάλιση της αδέσµευτης επιστηµονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας (βλ. ΣτΕ Ολοµ. 4741/2014 και ήδη στο ίδιο πνεύµα ΣτΕ Ολοµ. 479481/2018 για τα µέλη Ε.Π. των ΤΕΙ), δ) σχετικά µε τους στρατιωτικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας τα άρθρα 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3
του Συντάγµατος για την ιδιαίτερη θέση και τις δεσµεύσεις τους λόγω της ένταξής
τους στον πυρήνα του Κράτους (βλ. ΣτΕ 2192- 2196/2014) και ε) σχετικά µε τους
δηµοσίους υπαλλήλους, που στελεχώνουν την δηµόσια διοίκηση, το άρθρο 103 του
Συντάγµατος, µε τις εγγυήσεις της µονιµότητας και τις δεσµεύσεις που συνοδεύουν
το διορισµό τους (βλ. ΕλΣ ΙΙ Τµ. 1176/2018, ΣτΕ 2639/2008, 7µ., 1754/2008,7µ.)].
Εξ άλλου, εγγενές στοιχείο της ειδικής λειτουργικής σχέσης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών µε το Κράτος και άµεση απόρροια των θεσµικών
εγγυήσεων που συγκροτούν το status των κατηγοριών αυτών συνιστά και το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δηµοσίου δικαίου δικαίωµά τους σε µισθό, το οποίο εµπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 17 παρ. 1 του Συντάγµατος, που περιλαµβάνει τόσο τα περιουσιακά δικαιώµατα όσο και τις νόµιµες προσδοκίες επί περιουσιακών δικαιωµάτων, όπως της αµοιβής από παρεχόµενη εργασία (βλ. ΕλΣ
1277/2018, 244/2017), καθώς και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α (βλ. Ε∆∆Α Eskelinen κατά Φινλανδίας, απόφ. της 19.4.2007, σκ.
40 επ., ΣτΕ 6/2010, 2032/2009, ΑΠ Ολοµ. 104/2009). Ο µισθός που καταβάλλεται
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στα πρόσωπα αυτά δεν συνιστά αντάλλαγµα για ορισµένη εργασία, όπως στην περίπτωση της ιδιωτικού δικαίου εργασιακής σχέσης, αλλά παροχή προσαρµοσµένη
στην ειδική λειτουργική σχέση που τα συνδέει µε το Κράτος. Η παροχή δε αυτή, ενταγµένη κατά τρόπο συνεπή και συνεκτικό στην κατά τα άρθρα 26 παρ. 2, 79 παρ.
8, 82 παρ. 1 και 106 του Συντάγµατος ευρύτερη δηµοσιονοµική πολιτική του Κράτους, πρέπει, ενόψει και των συνταγµατικά κατοχυρωµένων στα άρθρα 73 παρ. 2,
75, 79 και 80 του Συντάγµατος αρχών της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας και της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης (πρβλ. ΕλΣ Ολοµ. 1277/2018, 32/2018,
244/2017 και συγκριτικά απόφ Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της 5.5.2015, 2 BvL 17/09), να εξασφαλίζει στους δηµοσίους λειτουργούς,
υπαλλήλους και στρατιωτικούς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, ανάλογες της θέσης, των καθηκόντων, των συνθηκών απασχόλησης, του χρόνου υπηρεσίας και της
υπηρεσιακής τους εξέλιξης, παρέχοντάς τους τα αναγκαία οικονοµικά εχέγγυα για
την απερίσπαστη άσκηση των καθηκόντων τους και την αποτροπή φαινοµένων οικονοµικής εξάρτησης και διαφθοράς [βλ. ενδεικτικά α) για τους δικαστικούς λειτουργούς το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγµατος και αποφ. Ειδ. ∆ικ. άρθρο 88 παρ. 2
του Συντάγµατος, µεταξύ άλλων, 1-4/2018, µε τις οποίες έγινε δεκτό ότι «εγγύηση
για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης αποτελεί η ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση των δικαστών, οι δε αποδοχές τους πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσες προς τις αποδοχές των αντίστοιχων µε τους δικαστικούς λειτουργούς οργάνων
των άλλων δύο λειτουργιών, λόγω της ισοτιµίας της λειτουργίας αυτής προς τις λοιπές δύο, αλλά και επαρκείς για να εξασφαλίσουν αφενός µεν την αξιοπρεπή διαβίωση των δικαστικών λειτουργών, δηλαδή τη διαβίωσή τους κατά τρόπο συνάδοντα µε
το κύρος του λειτουργήµατος που ασκούν και την αποστολή τους ως οργάνων της
τρίτης πολιτειακής εξουσίας και αφετέρου την απερίσπαστη εκ µέρους τους άσκηση
των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων», β) για τους ιατρούς του ΕΣΥ βλ. ΣτΕ Ολοµ.
431/2018, µε την οποία κρίθηκε ότι «… ο νοµοθέτης επεφύλαξε διαχρονικώς στους
ιατρούς του ΕΣΥ ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση, µε αποδοχές προβλεπόµενες
ειδικώς στο νόµο και ύψους ανάλογου προς τη σηµασία του λειτουργήµατός τους,
κατ’ εκτίµηση των ειδικών συνθηκών ασκήσεως του εν λόγω λειτουργήµατος, των
ιδιαίτερων απαιτήσεων του ιατρικού επαγγέλµατος, όσον αφορά το χρόνο απασχόλησης, την ένταση και την ποιότητα της εργασίας, των ιδιαίτερων ευθυνών που απορρέουν από την άσκησή του, του καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπό το οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, του µεγαλύτερου χρόνου γενικής εκπαίδευσης εν σχέσει µε άλλους επιστήµονες, της πολυετούς µεταπανεπιστηµιακής µετεκπαίδευσής τους για ειδίκευση αλλά και της ανάγκης για διαρκή εκπαίδευση στην επιστήµη τους … Η αρχή της ιδιαίτερης µισθολογικής µεταχειρίσεως
των ιατρών του ΕΣΥ απορρέει εµµέσως από την κατά το Σύνταγµα (άρθρο 21 παρ.
3) υποχρέωση του Κράτους για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου
προς όλους τους πολίτες …και εγγυάται τη διαµόρφωση του ύψους των αποδοχών
τους µε κριτήρια συναπτόµενα όχι µόνο προς τα καθήκοντα της θέσεώς τους, αλλά
και προς τις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως και την επικινδυνότητα του επαγγέλµατός τους …, ώστε οι αποδοχές τους να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και
ανάλογες της σηµασίας της αποστολής τους, συγχρόνως δε να αποτρέπεται η εξωϋπηρεσιακή τους απασχόληση … καθώς και οι συνδεόµενοι µε την άσκηση των καθηκόντων τους αυξηµένοι κίνδυνοι διαφθοράς», γ) για τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ, βλ.

Απόφαση 930/2019

13

ΣτΕ Ολοµ. 4741/2014, µε την οποία έγινε δεκτό ότι «Μεταξύ … των εγγυήσεων …
περιλαµβάνεται και η απορρέουσα από την, κατά το άρθρο 16 του Συντάγµατος,
φύση των καθηκόντων τους και της αποστολής τους ως ακαδηµαϊκών διδασκάλων
και ερευνητών καθώς και λόγω των ηυξηµένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, υποχρέωση εξασφάλισης των απαραίτητων προϋποθέσεων για την άσκηση του έργου τους, προεχόντως δε ο καθορισµός αποδοχών ειδικώς προβλεποµένων
γι’ αυτούς, κατ’ εκτίµηση των ειδικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήµατός τους
και ύψους αναλόγου προς αυτό, που αφ’ ενός µεν να τους επιτρέπει να ασκούν αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους αφ’ ετέρου δε να καθιστά τα ΑΕΙ ελκυστικά για νέο
υψηλής στάθµης επιστηµονικό προσωπικό. …» (βλ. ήδη στο ίδιο πνεύµα ΣτΕ Ολοµ.
479-481/2018 για τα µέλη του Ε.Π. των ΤΕΙ), δ) για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, βλ. ΣτΕ Ολοµ. 2192/2014, µε την οποία κρίθηκε ότι «… η υποχρέωση τηρήσεως από τον κοινό νοµοθέτη της απορρέουσας εµµέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3 του Συντάγµατος,
αρχής της ιδιαίτερης µισθολογικής µεταχειρίσεως των στρατιωτικών αποτελεί µία
πρόσθετη θεσµική εγγύηση που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική εκπλήρωση της
αποστολής των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας µέσω της ενισχύσεως του ηθικού των στελεχών τους, αλλά και δικαίωµα των στρατιωτικών, λόγω
των συνταγµατικών απαγορεύσεων και περιορισµών, στις οποίες υπόκεινται και της
επικινδυνότητας των καθηκόντων τους» και ε) για τους δηµοσίους υπαλλήλους βλ.
ΕλΣ ΙΙ Τµ. 1176/2018, ΣτΕ Ολοµ. 890/1956, ΑΠ 768/1989 και βλ. συγκριτικά απόφ.
Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της 27.9.2005, 2 BvR
1387/02, της 5.5.2015, 2BVL 17/09, ενόψει της απορρέουσας από το άρθρο 33 παρ.
5 του Θεµελιώδους Νόµου αρχής της ανάλογης προς το λειτούργηµα διατροφής των
δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών).
16.
Στο πλαίσιο της ειδικής λειτουργικής σχέσης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών εντάσσεται και η θεσµική εγγύηση του ειδικού
τους συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η έννοια δε της «σύνταξης» στις οικείες συνταγµατικές ρυθµίσεις (άρθρα 73 παρ. 2, 80, 88 παρ. 2 και και 98 παρ. 1 περ. στ΄ του
Συντάγµατος), είναι νοµικά προκαθορισµένη από τις διατάξεις των προϊσχυόντων
Συνταγµάτων και ιδίως των νοµοθετηµάτων που είχαν εκδοθεί σε εκτέλεσή τους
(πρβλ. ΑΕ∆ 1/2004, 4/2001, 5/1999). Όπως δε συνάγεται από το σύνολο των ισχυουσών κατά τη θέσπιση του Συντάγµατος του 1975 συνταξιοδοτικών διατάξεων (βλ.
µεταξύ άλλων τις διατάξεις του α.ν. 1854/1951 της 23/23 Ιουνίου 1951 «Περί απονοµής των Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», Α΄ 182, του ν. 3163/1955 «περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του Ι.Κ.Α.» Α΄ 71), ως «σύνταξη» προεχόντως νοείται η ισόβια περιοδική παροχή που καταβάλλεται στους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς αντί µισθού και ως συνέχεια αυτού, µετά
την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία, για τη δε απονοµή της εφαρµόζονται
ενιαίοι κανόνες, προσαρµοσµένοι στην ιδιοµορφία της σχέσης δηµοσίου δικαίου
που τους συνδέει µε την υπηρεσία (βλ. αποφ. Ειδ. ∆ικ. άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος 1-4/2018, 34/2011, 105/2008, 112/2007, 112/2007, 32, 30, 22, 9,
3/2006, ΕλΣ Ολ 137/2019, 1388, 1277, 32/2018, 244/2017). Η έννοια αυτή διευρύνθηκε χωρίς, όµως, να αλλοιωθεί ο πυρήνας της, µε την προσθήκη και άλλων κατηγοριών δικαιούχων, είτε διότι οργανικά ή λειτουργικά προσοµοιάζουν µε τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς, είτε λόγω της ιδιαίτερης προ-
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σφοράς τους προς την Πολιτεία (βλ. µεταξύ άλλων π.δ. 167/2000 «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόµων», Α΄ 154, π.δ. 168/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο
κείµενο, µε τον τίτλο "Κώδικας Πολεµικών Συντάξεων", των διατάξεων που ισχύουν για την απονοµή των πολεµικών συντάξεων», Α΄ 209, άρθρο 1 του ν.
3075/2002, Α΄ 297, για τις συντάξεις των καλλιτεχνών και ΕλΣ Ολ. 1510/1996,
966/1999), ή µε την όλως εξαιρετική και γι’ αυτό συνταγµατικά ανεκτή δυνατότητα
ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή ν.π.δ.δ. να επιλέγουν ως ασφαλιστικό καθεστώς εκείνο των κοινών ασφαλισµένων στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης (βλ. µεταξύ άλλων την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962, Α΄ 191,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 4579/1966, Α΄
234), χωρίς όµως να µεταβάλλεται ούτε η φύση του δικαιώµατός τους, ούτε η δικαιοδοσία επί των σχετικών διαφορών (βλ. ΕλΣ Ολ 1277/2018, 244/2017, 1668/2003,
πρβλ. ΣτΕ Ολ 2491/1988, ΣτΕ 387/1990).
17.
Κατ’ αντιστοιχία προς το δικαίωµα σε µισθό (βλ. σκ. 15), το δικαίωµα
σε σύνταξη του δηµοσίου λειτουργού, υπαλλήλου και στρατιωτικού, συνιστά ωσαύτως συνταγµατικά κατοχυρωµένο δηµοσίου δικαίου δικαίωµα, το οποίο όπως και το
δικαίωµα σε µισθό, εµπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 17 παρ. 1 του Συντάγµατος (βλ. ΕλΣ Ολ. 1277, 32/2018, 244/2017, ΙΙ Τµ. 2076, 1176/2018), ενώ απολαµβάνει και της συρρέουσας προστασίας του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, ως στοιχείο της ειδικής νοµικής σχέσης των κατηγοριών
αυτών πολιτών µε το Κράτος (βλ. αποφ. Ε∆∆Α Κοκκίνης κατά Ελλάδας, απόφ. της
6.11.2008, σκ. 29, Ρεβελιώτης κατά Ελλάδας, απόφ. της 4.12.2008, σκ. 27, Αποστολάκης κατά Ελλάδας, απόφ. της 22.10.2009, σκ. 29, Khoniakina κατά Γεωργίας,
απόφ. της 19.6.2012, σκ. 69 επ., Κωσταδήµας κατά Ελλάδας, απόφ. της 26.6.2012,
σκ. 29, ΕλΣ Ολ. 3023, 441/2012, 1031/2011, 984, 166, 26/2010 2274/1997).
18.
Εξάλλου, το ύψος της σύνταξης, επιβάλλεται να τελεί σε εύλογη αναλογία προς τις αποδοχές ενεργείας, αναλόγως των ιδιαίτερων υπηρεσιακών συνθηκών εκάστης κατηγορίας, εξασφαλίζοντας για τους δικαιούχους και µετά την έξοδό
τους από την ενεργό υπηρεσία αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, ανάλογες της θέσης, των καθηκόντων, του χρόνου υπηρεσίας και της υπηρεσιακής τους εξέλιξης
[βλ. σχετικά τη νοµοθετική αποτύπωση της αρχής αυτής στα άρθρα 10 και 41 του
β.δ/τος της 31ης Οκτωβρίου 1935, στα άρθρα 9 και 34 των διαδοχικά ισχυσάντων
Συνταξιοδοτικών Κωδίκων του α.ν. 1854/1951, του π.δ/τος 1041/1979, του π.δ/τος
166/2000, Α΄ 153 και π.δ/τος 169/2007, Α΄ 210, που ίσχυε κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, Ειδ. ∆ικ. Άρθρου 88 παρ. 2, αποφ. 1-4/2018, ΕλΣ Ολ. 137/2019,
1277, 32/2018, 244/2017, ΕλΣ πρακτ. Ολ. 1ης Ειδ. Συν/σης της 20.4.2016, 9ης Γεν.
Συν/σης της 27.5.2015, και συγκριτικά αποφ. Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της 27.9.2005, 2 BvR 1387/02, της 5.5.2005, 2BVL 17/09,
άρθρο L1 του Γαλλικού Συνταξιοδοτικού Κώδικα (Loi 64-1339 1964-12-29) και
αποφ. Γαλλικού Συνταγµατικού Συµβουλίου της 28.5.2010, no 2010-QPC, Γαλλ.
Συµβουλίου της Επικρατείας της 18.7.2006, no 274664]. Ειδικότερα, από τις συνταγµατικές διατάξεις για το ειδικό υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των
δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών και των θεσµικών εγγυήσεων
που το περιβάλλουν, καθεστώς το οποίο οι ίδιοι επιλέγουν στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος), την απορρέουσα
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από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της αξιοκρατίας που διέπει το σύνολο της υπηρεσιακής τους κατάστασης, δηλαδή το διορισµό, την πρόσληψη αλλά και τη σταδιοδροµία σε δηµόσια θέση, σε συνδυασµό και προς τις συνταγµατικές αρχές του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1α του Συντάγµατος),
των συνταγµατικών αρχών της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας και της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης (άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγµατος), καθώς και του ατοµικού δικαιώµατος στην περιουσία (άρθρο 17 παρ. 1
του Συντάγµατος), συνάγεται ότι οι καταβαλλόµενες µετά τον τερµατισµό του εργασιακού βίου συντάξεις πρέπει να τελούν σε αναλογία, δηλαδή σε εύλογη ποσοτική
σχέση, µε τις αποδοχές από την ενεργό υπηρεσία. Και τούτο, ως αναγκαίο αντιστάθµισµα των ιδιαίτερων δεσµεύσεων που συνεπάγεται για την προσωπική τους
κατάστασης η ειδική λειτουργική τους σχέση µε το Κράτος και η εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε να διατηρείται ένα επαρκές ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήµατος ενεργείας στους αποχωρούντες από την υπηρεσία δηµοσίους λειτουργούς,
υπαλλήλους και στρατιωτικούς, να µην διαταράσσεται σε δυσανάλογο βαθµό το βιοτικό επίπεδο των συνδεοµένων µε ειδική υπαλληλική ή λειτουργική µε το Κράτος
σχέση, σε σύγκριση µε αυτό που είχαν εξασφαλίσει κατά τον ενεργό υπηρεσιακό
τους βίο και να µην µειώνεται κατά τρόπο δραστικό και αιφνίδιο το εισόδηµά τους,
µε την ανατροπή καταστάσεων στις οποίες δικαιολογηµένα είχαν αποβλέψει [βλ.
σχετ. τη νοµοθετική αποτύπωση της αρχής αυτής στο άρθρο 10 και 41 του β.δ/τος
της 31ης Οκτωβρίου 1935, στα άρθρα 9 και 34 των Συνταξιοδοτικών Κωδίκων του
α.ν. 1854/1951, του ν.δ/τος 1041/1979, του π.δ/τος 166/2000 και του π.δ/τος
169/2007, ΕλΣ Ολ. απόφ. 1277, 32/2018, 244/2017 σκ. VI. Α.3. και Πρακτ. 1ης Ειδ.
Συν/σης της 20.4.2016, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο γνωµοδότησης της ∆ιοικητικής
Ολοµέλειας επί του σχεδίου νόµου «Ενιαίο σύστηµα κοινωνικής ασφάλειας - Εθνικό
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης», στα οποία περιέχεται παρατήρηση, επί του άρθρου 14 αυτού, ότι «η αποσύνδεση της σύνταξης από τον µισθό ενεργείας, στο µέτρο που θίγει τη δίκαιη αναλογία µεταξύ αποδοχών και σύνταξης δύναται να εγείρει
ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας», πρβλ. ΣτΕ Ολοµ. αποφ. 2287-2290/2015 σχετικά µε την ηπιότερης έντασης αρχή της αναλογίας σύνταξης και µισθού ενεργείας
στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος και
συγκριτικά βλ. τις συγγενείς αρχές που ισχύουν στη Γαλλία και τη Γερµανία και, ειδικότερα, το άρθρο 1 του Γαλλικού Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που προβλέπει ότι: «Το ύψος της σύνταξης προσδιορίζεται βάσει του επιπέδου,
της διάρκειας και της φύσης της ενεργού υπηρεσίας, ώστε να εγγυάται στο δικαιούχο υλικές συνθήκες διαβίωσης σύµφωνες µε το status της υπηρεσίας του» και τη
σχετική απόφαση Γαλλικού Συµβουλίου της Επικρατείας της 29.12.2014, Nο
377293, καθώς και την απορρέουσα από το άρθρο 33 παρ. 5 του Θεµελιώδους Νόµου της Γερµανίας (Grundgesetz) αρχή της ανάλογης µε το λειτούργηµα διατροφής
των κρατικών υπαλλήλων και λειτουργών (Alimentationsprinzip), σύµφωνα µε την
οποία το Κράτος υποχρεούται να διασφαλίζει στους δηµοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς εφ’ όρου ζωής, δηλαδή και µετά τον τερµατισµό του εργασιακού τους βίου, συνθήκες διαβίωσης ανάλογης µε τη θέση τους στην ιεραρχία, την ευθύνη που
συνεπάγεται το λειτούργηµά τους και τη σηµασία του για το κοινωνικό σύνολο, σε
αντιστοιχία µε την εξέλιξη των οικονοµικών συνθηκών και του γενικού επιπέδου δι-
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αβίωσης, σχετ. και οι αποφάσεις του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου
της Γερµανίας της 27.9.2005 - 2BvR 1387/02 και της 5.5.2015 -2BvL 17/09 και ΕλΣ
Ολοµ. 1277/2018]. Η αρχή δε της εύλογης αναλογίας σύνταξης και αποδοχών ενεργείας επιβάλλει : (α) την τήρηση µίας εύλογης κατ’ αρχήν θετικής αναλογίας µεταξύ
αποδοχών ενεργείας και συντάξεων, η πρακτική αποτελεσµατικότητα της οποίας επιτάσσει την διαµόρφωση του ύψους των συντάξεων κατά το δυνατόν εγγύτερα
προς τις αποδοχές εξόδου από την υπηρεσία (βλ. π.χ. άρθρα 9 και 34 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα), (β) τη µη διατάραξη της εύλογης αυτής σχέσης µε τη λήψη µονοµερών µέτρων επί των συντάξεων (όπως π.χ. µε την επιβολή βαρών δυσανάλογα µεγαλύτερων σε σχέση µε τα επιβαλλόµενα στις αποδοχές ενεργείας), (γ) την επιβολή
βαρών κατά τρόπο συµβατό µε τη λειτουργία της σύνταξης, λαµβάνοντας υπ’ όψη
την κλιµάκωση των συντάξεων ανάλογα µε το καθεστώς κάθε κατηγορίας, δηλαδή
τη σηµασία του λειτουργήµατος ή της υπηρεσίας, την ευθύνη που συνεπάγεται, τις
υπηρεσιακές συνθήκες, τη θέση των δικαιούχων στην ιεραρχία, ενόψει και της αρχής της αξιοκρατίας, καθώς και µε τη διάρκεια της απασχόλησης, κατά τρόπο ώστε
να µη θίγεται η αρχή της εύλογης αναλογίας υπό τη θετική της όψη (ανωτέρω στοιχ.
α), (δ) τη λήψη υπόψη για τον προσδιορισµό του ύψους της σύνταξης, σε περίπτωση
περικοπής της λόγω δυσµενών δηµοσιονοµικών συνθηκών, των αποδοχών ενεργείας
και όχι του κατώτατου ορίου προστασίας του ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος, ώστε το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων να µην αφίσταται ουσιωδώς από εκείνο που είχαν εξασφαλίσει κατά το τέλος του ενεργού υπηρεσιακού τους βίου και της καταληκτικής υπηρεσιακής και µισθολογικής τους εξέλιξης, (ε) την ειδική αιτιολόγηση και τεκµηρίωση του καθορισµού του ύψους των συντάξεων των εξελθόντων της υπηρεσίας σε σχέση µε τους
τρέχοντες µισθούς των αντίστοιχων εν ενεργεία δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων
και στρατιωτικών, υπό το φως της κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγµατος αρχής της
αναλογικής µισθολογικής ισότητας λόγω της κατ’ αρχήν οµοιότητας των υπηρεσιακών συνθηκών εν ενεργεία και συνταξιούχων, και (στ) την ειδική αιτιολόγηση και
τεκµηρίωση του ύψους των µισθών και των συντάξεων σε σχέση µε τρέχοντα δηµοσιονοµικά και οικονοµικά δεδοµένα, ενόψει κυρίως των δεικτών του εν γένει επιπέδου διαβίωσης, την ειδική αιτιολόγηση της επιβολής βαρών επί των συντάξεων σε
σχέση µε τις αποδοχές ενεργείας, καθώς και του συστήµατος των συντελεστών και
των κλιµακώσεων αυτών, προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος των ως άνω
στοιχείων (βλ. ΕλΣ Ολ. 1277/2018). Ειδικότερα δε, σε ό, τι αφορά τους δικαστικούς
λειτουργούς, των οποίων το συνταξιοδοτικό καθεστώς αποτελεί εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής τους ανεξαρτησίας (βλ. σκέψη 12 και αποφ. Ειδ. ∆ικ. αρ.
88 παρ. 2 του Συντάγµατος 171/2016, 6/2015, 203/2014, 73/2012), υπό την έννοια
ότι απαιτείται κατά την ενεργό τους υπηρεσία και άσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων να γνωρίζουν ότι και µετά την έξοδό τους από αυτήν θα εξακολουθήσουν
να έχουν την ίδια, ως προς τη σύνταξή τους µεταχείριση, και, πάντως, όχι δυσµενέστερη από τους εν ενεργεία συναδέλφους τους (βλ. αποφ. Ειδ. ∆ικ. αρ. 88 παρ. 2 του
Συντάγµατος 1-4/2018, ΕλΣΟλ. 4327/2014, 1316/2001, ΣτΕ 3540, 3541/2003), η
αναλογία µεταξύ των συντάξεων και των σύµφωνα προς το Σύνταγµα καθοριζοµένων αποδοχών ενεργείας, όπως αυτές προκύπτουν µετά τη φορολόγησή τους, απαιτείται επιπρόσθετα προς τα προεκτεθέντα και γενικά ισχύοντα στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα για τους λοιπούς δηµοσίους λειτουργούς, να είναι σταθερή, ενόψει
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της θέσης και του βαθµού που αυτοί κατείχαν κατά το χρόνο αποχώρησής τους από
την ενεργό υπηρεσία (βλ. απόφ. Ειδ. ∆ικ. άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος 14/2018, το άρθρο 6 παρ. 6.4 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για το καθεστώς των δικαστών,
ο οποίος εγκρίθηκε στις 8-10 Ιουλίου 2010 στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης και δεν έχει δεσµευτική ισχύ, αποφ. ∆ΕΕ της 7.2.2019, C- 49/18 Carlos Escribano Vindel κατά Ministerio de Justicia, σκ. 66, της 27.2.2018, C- 64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de Contas, σκ. 44 και 45, αποφ.
Ε∆∆Α της 23.6.2016, Baka κατά Ουγγαρίας, της 26.4.2006, Zubko και λοιποί κατά
Ουκρανίας). Οι ίδιες δε αρχές ισχύουν και για τις συντάξεις των µελών του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, κατ’ άρθρο 100 Α του Συντάγµατος, ως εκ της µισθολογικής και συνταξιοδοτικής τους εξοµοίωσης µε τους δικαστικούς λειτουργούς (βλ.
Ειδ. ∆ικ. αρ. 88 παρ. 2 Σ 156/2009, 166/2008, ΕλΣ Ολ. 2497/2016, 6/2008).
19.
Περαιτέρω, εναπόκειται, κατ’ αρχήν, στην ευχέρεια του νοµοθέτη, ενόψει και των εκάστοτε δηµοσιονοµικών συνθηκών να µεταβάλλει για το µέλλον το
µισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων
και στρατιωτικών, ως προς το ύψος του µισθού, τον τρόπο καθορισµού του, καθώς
και ως προς τον συντελεστή αντιστοίχισης µεταξύ των αποδοχών ενεργείας και συντάξεων, χωρίς να επιβάλλεται η διατήρηση του υφιστάµενου µισθολογικού καθεστώτος ή του συστήµατος κανονισµού, ανακαθορισµού ή αναπροσαρµογής των συντάξεων ορισµένης κατηγορίας λειτουργών ή υπαλλήλων του δηµοσίου, δοθέντος
ότι δεν κατοχυρώνεται ούτε από την εθνική ούτε από την διεθνή έννοµη τάξη δικαίωµα σε αποδοχές ή συντάξεις συγκεκριµένου ύψους (βλ. ΕλΣ Ολ 137/2019,
287/2008 και ΙΙ Τµ. 5110/2015, 177/2012, 836/2009, 1443/2004 (πρβλ. ΣτΕ Ολ.
1286, 1283/2012 και Ε.∆.∆.Α. Skorkiewicz κατά Πολωνίας, απόφαση επί του παραδεκτού της 1.6.1999, Νο 39860/98, Domalewski κατά Πολωνίας, απόφαση επί
του παραδεκτού της 15.6.1999, Νο 34610/97, Kjartan Asmundsson κατά Ισλανδίας,
απόφαση της 30.3.2005, No 60669/00, Lakicevic and Others κατά Μοντενέγκρο και
Σερβίας, απόφαση της 13.3.2012, Νos 27458, 37205, 37207, 33604/07, σκ. 60 επ. ιδίως δε σκέψη 70, Stefanetti και άλλοι κατά Ιταλίας, απόφαση της 15.4.2014, Νos
21838, 21849, 21852, 21855, 21860, 21863, 21869 και 21870/10, σκ. 60 επ.). Η
ρυθµιστική, όµως, αυτή επέµβαση του νοµοθέτη δεν δύναται να θίγει, ούτε το ιδιαίτερο µισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς κάθε κατηγορίας λειτουργών και
υπαλλήλων του Κράτους, όπως αυτό απορρέει από το Σύνταγµα (βλ. σκ.14), αλλά
ούτε και να παραβιάζει την προεκτεθείσα αρχή της εύλογης αναλογίας αποδοχών
ενεργείας και συντάξεων, όπως αυτή ισχύει για κάθε κατηγορία, καθώς και την αρχή
της σταθερής αναλογίας για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (βλ. σκ. 18 και, µεταξύ άλλων, για τους δικαστικούς λειτουργούς απόφ. Ειδικού ∆ικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγµατος 14/2018, 57/2010, 21, 13/2006, ΕλΣΟλ 4327/2014 και 1316/2001, ΣτΕ Ολοµ.
3540/2003, απόφ. Ε∆∆Α της 26.4.2006, Zubko και λοιποί κατά Ουκρανίας, για τους
στρατιωτικούς ΕλΣΟλ. 137/2019, για τους ιατρούς του ΕΣΥ ΕλΣΟλ. 7412/2015, για
τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ ΕλΣΟλ 1506/2016). Απαιτείται, περαιτέρω, να είναι αιτιολογηµένη και να εµπεριέχει την αναγκαία τεκµηρίωση, ώστε να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης των αρχών αυτών, µε τα προεκτεθέντα κριτήρια (βλ. σκ.
18). Στο ίδιο πλαίσιο, ο νοµοθέτης έχει, επίσης, κατ’ αρχήν την ευχέρεια, ενόψει της
κατ’ άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγµατος αξίωσής του για εκπλήρωση του χρέους ε-
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θνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης προς διασφάλιση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, να επιβάλλει βάρη στις συντάξεις των λειτουργών και υπαλλήλων του δηµοσίου, υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγµατος, µε ποικίλες µορφές (περικοπή του ύψους της σύνταξης, επιβάρυνση αυτής µε εισφορές κ.ά.). Οι αρχές, όµως, της ισότητας ενώπιον του νόµου και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, υπό την
έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγµατος (βλ. σκ. 12 και 13), απαιτούν τα
βάρη αυτά, που επιβάλλονται στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής σχέσης, να τελούν
σε συνάφεια τόσο προς το ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς της κατηγορίας αυτής, όσο και προς το σκοπό που επιδιώκει η νοµοθετική παρέµβαση, ενόψει και του
γενικότερου κανονιστικού πλαισίου. Απαιτείται, τέλος, αναλόγως της φύσης του επιβαλλόµενου βάρους, της διάρκειάς του, του διαρθρωτικού ή µη χαρακτήρα του, να
αιτιολογείται ειδικά η επιλογή της κατηγορίας αυτής, η σύνδεσή της µε την εισαγόµενη ρύθµιση, η ιδιαίτερη ικανότητα συνεισφοράς της, ενόψει και των λοιπών βαρών που της έχουν επιβληθεί, η τήρηση µίας, κατ’ αρχήν δίκαιης, ισορροπίας µεταξύ
του υπηρετούµενου σκοπού και των παρεµβάσεων στο ύψος της σύνταξης, µε την
εξέταση τυχόν εναλλακτικών λύσεων, καθώς και η διασφάλιση της αρχής της (εύλογης ή σταθερής κατά περίπτωση) αναλογίας σύνταξης και µισθού ενεργείας υπό την
προεκτεθείσα έννοια, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία (βλ. αποφ. Ειδ. ∆ικ. άρ. 88
παρ. 2 του Συντάγµατος 1-4/2018, ΕλΣ Ολ. 1277, 32/2018, 244/2017, 4327/2014 και
πρβλ. ΣτΕ Ολοµ. 2287-2290/2015).
20.
Ακολούθως, η ως άνω θεσµική εγγύηση του ειδικού συνταξιοδοτικού
καθεστώτος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών περιλαµβάνει, σε περίπτωση θανάτου τους, και την καταβολή σύνταξης στα επιζώντα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρο 21 παρ. 1 και 3
του Συντάγµατος ειδικής συνταγµατικής προστασίας του γάµου, της οικογένειας,
της παιδικής ηλικίας, της ενήλικης νεότητας και της αναπηρίας (βλ. π.χ. άρθρα 5,
18 και 31 του π.δ/τος 169/2007, βλ. ΕλΣ ΙΙ Τµ. 2076/2018, 213/2016, ΣτΕ
4237/2005 7µ., 4091/2012 7µ., 3413/2013 7µ., 988/2014 Ολοµ. κ.ά και πρβλ. συγκριτικά απόφαση της 12.2.2003 του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου, 1BvR 624/01), ενόψει και της εκπορευόµενης από τη διάταξη αυτή
υποχρέωσης του νοµοθέτη να θεσπίζει θετικά µέτρα για την πραγµάτωση των απορρεουσών από τις συνταγµατικές αυτές διατάξεις θεσµικών εγγυήσεων (βλ. ΕλΣ ΙΙ
Τµ. 2076/2018 και πρβλ. συγκριτικά απόφαση του Γερµανικού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της 7.7.2009, 1BvR 1164/07). Η κατά µεταβίβαση αυτή σύνταξη έχει τα
ίδια εννοιολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά µε τη σύνταξη που καταβάλλεται
στον ίδιο τον δηµόσιο λειτουργό, υπάλληλο και στρατιωτικό, πρόκειται, δηλαδή, για
δηµοσίου δικαίου δικαίωµα, εµπίπτον στο προστατευτικό πεδίο των άρθρων 17 του
Συντάγµατος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, που εξακολουθεί να αποτελεί όφελος απορρέον από την ένταξή του αποβιώσαντος στο εν λόγω ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, µε το διορισµό του, την ίδρυση της υπηρεσιακής σχέσης και την καταβολή των εκάστοτε προβλεπόµενων συνταξιοδοτικών εισφορών (βλ. ΕλΣ ΙΙ Τµ. 2076, 1176/2018). Εποµένως, και η αξίωση του επιζώντος
µέλους της οικογένειάς τους επί της σύνταξης αποκτάται στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης µεταξύ του θανόντος και του δηµοσίου, ως εργοδότη (βλ. ΕλΣ Ολ
4324/2014, ΙΙ Τµ. 2076/2018).
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21.
Το σύστηµα, άλλωστε, ασφάλισης της κατηγορίας αυτής συνταξιούχων,
των εξοµοιουµένων προς αυτήν κατηγοριών και όσων έλκουν κατά νόµο από αυτούς δικαίωµα σύνταξης, παρά τις όποιες δευτερεύουσες εξαιρέσεις και αποκλίσεις,
όπως διαχρονικά οργανώθηκε από το νοµοθέτη, σε εκτέλεση των σχετικών συνταγµατικών ρυθµίσεων, προσιδιάζει στα συστήµατα επαγγελµατικής ασφάλισης. Τα
συστήµατα αυτά αφορούν σε ιδιαίτερες κατηγορίες εργαζοµένων, όπως οι δηµόσιοι
λειτουργοί, υπάλληλοι και στρατιωτικοί, στο πλαίσιο δε αυτών η συνταξιοδοτική
παροχή καταβάλλεται λόγω της ειδικής σχέσης των δικαιούχων µε τον εργοδότη,
αποτελώντας όρο της απασχόλησής τους, όπως και στην περίπτωση του κατοχυρωθέντος µε το Σύνταγµα θεσµού, ενώ, όπως προεκτέθηκε, για την απονοµή της και
τον καθορισµό του ύψους της εφαρµόζονται κανόνες συνδεόµενοι µε την ιδιοτυπία
της σχέσης δηµοσίου δικαίου που συνδέει το δηµόσιο λειτουργό, υπάλληλο και
στρατιωτικό µε την υπηρεσία, οι δε καταβαλλόµενες στο πλαίσιο του συστήµατος
αυτού συνταξιοδοτικές παροχές, ως αµοιβές, συνδεόµενες µε τις αποδοχές της ενεργού υπηρεσίας, εµπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, «για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου
για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία», ΕΕ L 303, σ. 16 (βλ.
ΕλΣ Ολ. 1277, 32/2018, 244/2017, 4324/2014, 1571/2011, Πρακτ. Ολ. 9ης Γεν.
Συν/σης της 27.5.2015, απόφ. ∆ΕΕ της 15.1.2019, C-258/17, E.B. κατά Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA, σκ. 45, της 21.1.2015, C- 529/13
Georg Felber κατά Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, σκ. 20 έως
23, της 26.3.2009, C-559/07 «Επιτροπή κατά Ελλάδος», σκ. 31, 32, 42, 52, της
1.4.2008, C-267/06 «Tadao Maruko κατά Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen», αποφ. Ε∆∆Α της 3.3.2011 «Klein κατά Αυστρίας», σκ. 57, της 2.2.2010
«Αizpurua Ortiz κλπ. κατά Ισπανίας», σκ. 38, της 22.10.2009 «Αποστολάκης κατά
Ελλάδος», σκ. 29 και 35, απόφ. της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της
13.7.1988, «Sture Stigson»).
22.
Στο ίδιο πλαίσιο, το κόστος της σύνταξης βαρύνει κατ’ αρχήν τον κρατικό προϋπολογισµό, ήτοι το ∆ηµόσιο Ταµείο (βλ. τους διαχρονικά ισχύοντες συνταξιοδοτικούς κώδικες και ειδικότερα άρθρο 1 του β.δ/τος της 31ης Οκτωβρίου
1935, Α΄ 505, άρθρο 1 του α.ν. 1854/1951, άρθρο 1 του π.δ/τος 1041/1979, Α΄ 292,
άρθρο 1 του π.δ/τος 166/2000 και άρθρο 1 του π.δ/τος 169/2007 και βλ. ΑΕ∆ 28,
2/2004), ενώ το βάρος αυτό δύναται να αναδέχεται και ο προϋπολογισµός νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου (βλ. µεταξύ άλλων τον ανωτέρω ν. 3163/1955, ΕλΣ.
Ολ. 1277/2018, 244/2017, 1510/1996 και βλ. απόφ. ∆ΕΚ της 22.11.1995, C- 443/93,
Βουγιούκας κατά Ελλάδος, για την ένταξη όσων λαµβάνουν σύνταξη υπό το καθεστώς του ν. 3163/1955 από το ΙΚΑ στο ελληνικό ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα
των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων). Η καταβολή της σύνταξης, τελεί πάντοτε υπό την εγγύηση του Κράτους και δη του ∆ηµοσίου, για όσους αντλούν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα από αυτό ως εργοδότη, αλλά και για όσους εντάσσονται
υπό την ιδιότητα του δηµοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου στην οργανωτική δοµή
ν.π.δ.δ. και λαµβάνουν σύνταξη είτε απευθείας από το ∆ηµόσιο Ταµείο, είτε από
άλλον φορέα, στον οποίο έχει κατά νόµο µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα κανονισµού
και πληρωµής των συντάξεων και έχει αναδεχθεί το βάρος καταβολής τους. Η συνταξιοδοτική δε παροχή, στο βαθµό που αποτελεί συνέχεια των αποδοχών, δεν συνδέεται µε τον σχηµατισµό διακριτού ασφαλιστικού κεφαλαίου από τις εισφορές των
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εν ενεργεία δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών. Ειδικότερα, η υποχρέωση καταβολής εισφορών - κρατήσεων, ως όρος για την παροχή σύνταξης
στην κατηγορία αυτή δικαιούχων (βλ. άρθρα 6 του 1902/1990, Α΄ 138, και 20 παρ. 2
του ν. 2084/1992, Α΄ 165), δύναται να θεσµοθετείται στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος, όχι υπό µορφή δηµοσίων βαρών, κατά την έννοια
του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγµατος, αλλά ως τµήµα της αµοιβής τους, δύνανται
δε να επιβάλλονται ως προϋπόθεση για τη γένεση συνταξιοδοτικής προσδοκίας και
την απονοµή σύνταξης µετά την έξοδο από την υπηρεσία, ενόψει της αρχής της εν
ευρεία εννοία ανταποδοτικότητας (πρβλ. ΣτΕ 2083/2013, 3302, 3143, 1898,
475/2011, 3553/2010), λειτουργώντας και ως µέσο χρηµατοδότησης των συντάξεων
της κατηγορίας αυτής, στο πλαίσιο της επαγγελµατικής και διαγενεακής αλληλεγγύης, χωρίς να τελούν υποχρεωτικά σε ευθεία αναλογία, αλλά πάντως σε εύλογη και
δίκαιη αναλογία προς το ύψος της καταβλητέας σύνταξης, ενόψει των συνταγµατικών αρχών της ισότητας, της προβλεψιµότητας και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης αλλά και της συνταγµατικής προστασίας των περιουσιακών δικαιωµάτων και
προσδοκιών, κατ’ άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγµατος (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018,
244/2017, 1/2014, 2651/2011, 2298/2010, 1296/2006, 2366/2004, πρβλ. ΣτΕ
1970/2002, 1022/2005, 3487/2008).
23.
Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 2 και
80 του Συντάγµατος, οι νόµοι µε τους οποίους οργανώνεται το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, όσων έλκουν
από αυτούς συνταξιοδοτικό δικαίωµα, καθώς και των εξοµοιουµένων προς αυτούς
κατηγοριών, και µε τους οποίους (νόµους) καθορίζονται οι όροι απονοµής σ’ αυτούς συντάξεων, φέρουν τα χαρακτηριστικά οργανικών του Συντάγµατος νόµων,
καθόσον µε αυτούς υλοποιείται η κατά τα ανωτέρω συνταγµατική θεσµική εγγύηση,
επιβάλλεται δε να είναι ειδικοί, συµβατοί προς το συνταγµατικά κατοχυρωµένο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα και να υποβάλλονται στην προηγούµενη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κατ’ άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγµατος γνωµοδοτική παρέµβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πέραν του ότι πλαισιώνει σε διαδικαστικό επίπεδο τη θεσµική εγγύηση για το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών (βλ. σκ. 14) εντάσσεται επίσης
στο σύστηµα των συνταγµατικών εκείνων ρυθµίσεων από τις οποίες απορρέουν οι
αρχές της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης (βλ. άρθρα 79 και επόµενα και 75 παρ. 2 του Συντάγµατος και ΕλΣΟλοµ.
244/2017, Πρακτ. Ολοµ. της 26ης Γεν. Συν/σης της 17.12.2014, πρβλ. ΣτΕ Ολοµ.
3409, 3408, 1685/2013, 3668/2006 και άρθρο 126 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία των κρατών – µελών της
Ένωσης, αλλά και άρθρα 310 και 317 της ΣΛΕΕ για την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ένωσης βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
πρβλ. απόφ. ∆ΕΕ της 15.11.2011, C- 539/09 Επιτροπή κατά Γερµανίας, σκ. 38, 60,
81). Σκοπεί δε, στην εξασφάλιση της ενότητας και της ορθολογικής οργάνωσης κατά την διάρθρωση του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος στο σύνολό του και
καλύπτει τόσο την εναρµόνιση των κανόνων στο εσωτερικό του συστήµατος, όσο
και τη συµβατότητα των επιµέρους ρυθµίσεων προς την εν γένει συνταγµατική έννοµη τάξη, ενόψει και της τήρησης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας (βλ. ΕλΣ
Πρακτ. Ολ. της 5ης Γεν. Συν/σης της 29.3.2017, Θέµα Β΄, 16ης Γεν.Συν/σης της
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13.6.1998, Θέµα Α΄, ΕλΣΟλ 310/1985). Η τήρηση της διάταξης αυτής, η οποία αναφέρεται στα εξωτερικά τυπικά στοιχεία κατάρτισης του νόµου (βλ. ΑΕ∆ 4/1988),
υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, µε συνέπεια κάθε νόµος συνταξιοδοτικού περιεχοµένου, που εκδόθηκε χωρίς προηγουµένως να προκληθεί η σχετική προς το περιεχόµενό του γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αντίκειται στο Σύνταγµα
και να µην εφαρµόζεται (βλ. ΕλΣΟλ 1576/2011, 2450/2008, 2405, 386/2007). Καθιερώνεται, επίσης, µε τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 2 και 80 του Συντάγµατος
και η αρχή της ειδικότητας των συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων, κατά την οποία δεν
επιτρέπεται να αναγράφονται συνταξιοδοτικές διατάξεις σε νόµους το κύριο περιεχόµενο των οποίων αφορά σε άλλα, µη συνταξιοδοτικά θέµατα, χωρίς ωστόσο να
αποκλείεται να τεθούν σε συνταξιοδοτικό νόµο και διατάξεις άλλου περιεχοµένου.
Σκοπός της συνταγµατικής ρύθµισης περί του ανίσχυρου της διάταξης που θεσπίζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας αυτής, η τήρηση της οποίας υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο ως αναγόµενη, επίσης, στα εξωτερικά τυπικά στοιχεία κατάρτισης
του νόµου, συνίσταται όχι σε αυτή καθ’ εαυτή τη µη αλλοίωση της τελικής µορφής
του νόµου ως αµιγώς συνταξιοδοτικού, αλλά στη µη διαφυγή του ελέγχου διατάξεων που συνάπτονται µε το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα (βλ. ΕλΣ Ολ. 1636/1992,
Πρακτ. 5ης Γεν. Συν/σης της 29.3.2017). Η συνταγµατική επιταγή περί της ειδικότητας των συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων για τα οποία απαιτείται η προηγούµενη
γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιβάλλεται να τηρείται ακόµη και όταν
οι θεσπιζόµενες συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις εµπεριέχονται σε ιδιαίτερο (αυτοτελές)
κεφάλαιο νοµοσχεδίου, που περιλαµβάνει και άλλου περιεχοµένου διατάξεις στα
λοιπά κεφάλαιά του (βλ. ΕλΣ Πρακτ. Ολ. 5ης Γεν. Συν/σης της 29.3.2017, Θέµα Β΄,
1ης Ειδ.Συν/σης της 20.2.2012, 2ης Ειδ.Συν/σης της 28.3.2012).

24.
Eνόψει του κατοχυρωµένου στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και
6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α δικαιώµατος πλήρους και αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας (βλ. ΕλΣ Ολοµ. 887/2016, 4326, 489, 488/2014, ΣτΕ 914/2013, 4775/2012,
Ε∆∆Α αποφ. της 28.10.2010 «Βλαστός κατά Ελλάδος», της 21.6.2007 «Γεωργούλης
κλπ. κατά Ελλάδος», της 10.5.2007 «Πανταλέων κατά Ελλάδος», της 22.12.2005
«Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Θήρας κατά Ελλάδος» και της 11.12.2003 «Καραχάλιος κατά Ελλάδος») και στο πλαίσιο του απορρέοντος από το Σύνταγµα σαφούς διαχωρισµού των δικαιοδοσιών, αλλά και της ανάγκης πρακτικής εναρµόνισης και διασφάλισης της πρακτικής αποτελεσµατικότητας των σχετικών συνταγµατικών ρυθµίσεων (βλ. άρθρα 93, 94, 95 και 98 του Συντάγµατος), από τη διάταξη του άρθρου
98 παρ. 1 εδ. στ΄ του Συντάγµατος, όπως αυτή ισχύει µετά την αναθεώρησή της µε
το Ψήφισµα της 6.4.2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που ορίζει
ότι στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει «[η] εκδίκαση διαφορών
σχετικά µε την απονοµή συντάξεων», συνάγεται ότι κάθε διαφορά από σύνταξη, αναφυόµενη στο πλαίσιο του συνταγµατικά κατοχυρωµένου ειδικού συνταξιοδοτικού
συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, των εξοµοιούµενων προς αυτούς κατηγοριών και όσων έλκουν από αυτούς δικαίωµα σύνταξης
(βλ. σκ. 14 έως 21), ανεξαρτήτως του είδους της προσβολής του δικαιώµατος και
του δικονοµικού µέσου µε το οποίο άγεται η διαφορά ενώπιον της δικαιοσύνης, εµπίπτει στην ειδική και αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ.
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ΑΕ∆ 28, 1/2004, 7, 6/2003, 4, 3/2002, 4/2001, 5/1999, ΕλΣ Ολ. 484/2018,
1510/1996, ΣτΕ 1229/2016 και πρβλ. ΣτΕ Ολ 2491/1988, 358/1966). Αποκλείεται,
άλλωστε, η κρίση άλλων δικαστηρίων επί των εν λόγω θεµάτων, ευθέως ή παρεµπιπτόντως (βλ. ΑΕ∆ 1/2004, 4, 3/2002, 4/2001, Ειδ. ∆ικ. αρ. 88 παρ. 2 του Συντάγµατος 203/2014, 110, 104/2007, ΕλΣ Ολ. 484/2018, ΣτΕ Ολ. 2066/1999, 303/1998,
ΣτΕ 1827/2010, 1109, 516/2004, 1201, 1200/2003). Τούτο δε, µε την επιφύλαξη της
ειδικότερης δικαιοδοσίας του Ειδικού ∆ικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το από 6.4.2001 Ψήφισµα της
Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, και των διατάξεων του εκτελεστικού του
Συντάγµατος ν. 3038/2002. Με τις ρυθµίσεις αυτές το Ειδικό αυτό ∆ικαστήριο καθίσταται, µεταξύ άλλων, αρµόδιο όταν πρόκειται για ζητήµατα που εγείρονται στο
πλαίσιο χορήγησης συντάξεων από το ∆ηµόσιο σε δικαστικούς λειτουργούς, καθώς
και στο κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, στο πλαίσιο διαφορών κατ’ αρχήν υπαγοµένων, στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως
προεκτέθηκε (βλ. απόφ. Ειδ. ∆ικ. άρ. 88 παρ. 2 του Συντάγµατος 34/2011,
105/2008, 112/2007, 32, 30, 22, 9, 3/2006), στο βαθµό που η κρίση επί των ζητηµάτων αυτών δύναται να έχει επιπτώσεις σε ευρύτερο κύκλο προσώπων της κατηγορίας αυτής (βλ. αποφ. Ειδ. ∆ικ. άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγµατος 187/2018, 8,
89/2013, 109/2012, 61, 62/2011, 11/2010 και 165/2008, ΕλΣ Ολ. 327/2018, 1520,
1521/2016, 4708, 4709/2015).
25.
H λειτουργία της σύνταξης, υπό την προεκτεθείσα συνταγµατική έννοια, ως στοιχείου της ειδικής νοµικής σχέσης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών µε το Κράτος και ως συνέχεια των αποδοχών ενεργείας τους,
που συνιστά και τον πυρήνα της οργάνωσης και λειτουργίας του ειδικού συνταξιοδοτικού τους συστήµατος (βλ. σκ. 16), σαφώς διακρίνεται από τις παροχές που καταβάλλονται στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης, θεσµού κατοχυρωθέντος ρητά
στο Σύνταγµα µόλις µε την αναθεώρηση του 1975, που όριζε στο άρθρο 22 παρ. 4
αυτού ότι «Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως
νόµος ορίζει» (ήδη άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, µετά την δηµοσίευση του από
6.4.2001 Ψηφίσµατος της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής), η οποία συνίσταται, στην έναντι καταβολής εισφοράς, προστασία του ασφαλισµένου από την επέλευση κινδύνων (γήρας, ασθένεια, αναπηρία κλπ.) που µειώνουν ή εξαλείφουν την ικανότητά
του να εργάζεται (ασφαλιστικοί κίνδυνοι) και, συνακόλουθα, τείνουν να υποβαθµίσουν τις συνθήκες διαβίωσής του [βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017, ΣτΕ Ολ. 22872290/2015, βλ. συναφώς το άρθρο 9 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά,
Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα, το οποίο έχει υπογραφεί στη Νέα Υόρκη
στις 19.12.1966 µε τη φροντίδα των Ηνωµένων Εθνών και κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 1532/1985, Α΄ 45, τη ∆ΣΕ 102/1952, κυρωθείσα µε τον ν. 3251 της
1/2-6-55, Α΄ 140, τη ∆ιεθνή Σύµβαση «περί του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής
Ασφαλείας», που είχε υπογραφεί στο Στρασβούργο στις 16.4.1964 και κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 1136/1981 (Α΄ 61), το άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν. 1426/1984, Α΄ 34, καθώς και το
άρθρο 34 παρ.1 και 2 του ΤΙΤΛΟΥ IV 34 του ΤΙΤΛΟΥ IV «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007/C 303/01,
2010/C 83/02)]. Τούτο δε, ακόµη και όταν από τις παροχές αυτές δύνανται να επωφελούνται και οι δηµόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι ή στρατιωτικοί (βλ. ΑΕ∆ 28/2004,
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Ειδ. ∆ικ. αρ. 88 παρ. 2 του Συντάγµατος 143, 142/2009, 10/2006, ΕλΣΟλ 32,
244/2017, ΣτΕ 226/2012), ή όταν πρόκειται για κοινωνικοασφαλιστικές παροχές
που χαρακτηρίζονται σε επίπεδο νόµου ως «συντάξεις», υπό την έννοια της περιοδικά καταβαλλόµενης ασφαλιστικής παροχής, καθόσον αυτές δεν έχουν χαρακτήρα
αµοιβής, αλλά το χαρακτήρα κοινωνικοασφαλιστικής παροχής µετά την επέλευση
του ασφαλιστικού κινδύνου (βλ. ΑΕ∆ 2/2004). Ο νοµοθέτης έχει, κατ’ αρχήν, την
ευχέρεια να οργανώνει το ειδικό σύστηµα συνταξιοδότησης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, τόσο ως προς τον τρόπο λειτουργίας του φορέα
συνταξιοδότησης και των χρηµατοδοτικών του µέσων (κρατικός προϋπολογισµός,
σύσταση αποθεµατικών κεφαλαίων ή ειδικών λογαριασµών για την χρηµατοδότηση
των συντάξεων), όσο και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των
συνταξιοδοτικών παροχών. Ειδικότερα, δύναται να µεταφέρει στο συνταξιοδοτικό
αυτό σύστηµα κατ’ αναλογία ρυθµίσεις ή αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, σεβόµενος, όµως, τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσµού, όπως αποτυπώθηκαν στο Σύνταγµα, διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια της υπαλληλικής µε τη συνταξιοδοτική σχέση, την εγγυητική λειτουργία του Κράτους και δη του ∆ηµοσίου, ως εν
ευρεία εννοία εργοδότη για τη χρηµατοδότηση και την καταβολή των συντάξεων,
και µόνο στο βαθµό που οι ρυθµίσεις και οι αρχές αυτές είναι συµβατές προς τις ιδιαιτερότητες του ειδικού αυτού συστήµατος συνταξιοδότησης, όπως αυτές απορρέουν από το Σύνταγµα και έχουν οργανωθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη (βλ. σκ. 14
έως και 23, ΕλΣ Ολ. 32/2018, 244/2017). Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας παροχής της
σύνταξης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών και ειδικότερα
το ∆ηµόσιο ή άλλος φορέας, που αναλαµβάνει κατά τον νόµο την παροχή σύνταξης
στους αποχωρούντες από την υπηρεσία, δεν ενεργεί ως οργανισµός ή φορέας κοινωνικής ασφάλισης (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017, 992/2015, 918/2012, 3299/2013,
ΣτΕ 1296/2015, 2087/2012, 3037/2007, 1970/2002 κ.ά., ΕλΣ Πρακτ. 1ης Ειδ.
Συν/σης 20.4.2016). Η θεσµική αυτή εγγύηση της ειδικής συνταξιοδοτικής προστασίας της κατηγορίας αυτής σε ό,τι αφορά την καταβολή κύριας σύνταξης, ήτοι της
ισόβιας περιοδικής παροχής που συνδέεται µε την έξοδό τους από την ενεργό υπηρεσία, η οποία, για την κατηγορία αυτή συνταξιούχων, συνιστά, κατά τα προεκτεθέντα, όχι κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου, αλλά συνέχεια του µισθού που ελάµβαναν
κατά τον ενεργό υπηρεσιακό τους βίο, υπερκαλύπτει τις θεσµικές εγγυήσεις του κοινωνικού δικαιώµατος στην κοινωνική ασφάλιση κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος και των κυρίων συνταξιοδοτικών παροχών που καταβάλλονται στο πλαίσιο
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος για την κάλυψη κινδύνων (γήρας, αναπηρία, θάνατος). Για το λόγο δε αυτό, το συνταξιοδοτικό δικαίωµα των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, συνιστά το «λειτουργικό αντίστοιχο/ισοδύναµο» του δικαιώµατος στην κοινωνική ασφάλιση και, ως εκ τούτου, µε τη
διακριτή του κατοχύρωση και ρύθµιση δεν θίγεται η κατοχυρωµένη στο 22 παρ. 5
του Συντάγµατος αρχή της υποχρεωτικότητας και καθολικότητας της κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που παρέχεται από το Κράτος ή από νοµικά
πρόσωπα µε δηµόσιο κατά τούτο χαρακτήρα, τη βιωσιµότητα της οποίας εγγυάται
το Κράτος (βλ. επί των αρχών αυτών ΑΕ∆ 5/2002, 87/1997, ΕλΣ Ολ 32/2018,
244/2017, πρβλ. ΣτΕ Ολ. 2287-2290/2015, 2200/2010, 2180/2004). Συνεπώς, όχι
µόνο δεν επιβάλλεται εκ του Συντάγµατος, αλλά ούτε και επιτρέπεται, ενόψει της
πρακτικής εναρµόνισης των κατοχυρωµένων από αυτό διακριτών θεσµικών εγγυή-
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σεων, η ένταξη της κατηγορίας αυτής στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης καθ’ υποκατάσταση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατός τους σε ασφάλιση και
καταβολή σύνταξης από το ∆ηµόσιο ή από άλλον ειδικά συνεστηµένο προς τούτο
ανάδοχο φορέα. Και τούτο, διότι αντίθετη εκδοχή θα οδηγούσε σε ευθεία παραβίαση
της οικείας συνταγµατικής θεσµικής εγγύησης για το ειδικό υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, ενώ
τυχόν κατάργηση της «σύνταξης», υπό την προεκτεθείσα συνταγµατική έννοια που
είναι ιστορικά συνυφασµένη µε το ειδικό υπηρεσιακό και ασφαλιστικό καθεστώς
των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, ή η πλήρης εξοµοίωσή
της µε παροχή κοινωνικής ασφάλισης, θα έθιγε τον πυρήνα των οικείων διατάξεων
του Συντάγµατος (βλ. σκέψη 14), στερώντας τους κάθε πρακτική αποτελεσµατικότητα (βλ. ΕλΣ Ολ. 244/2017, Πρακτ. 3ης Ειδ. Συν/σης της 24.6.2010). Αντιθέτως, για
τις λοιπές κατηγορίες εργαζοµένων και εν γένει απασχολούµενων, η δράση των οποίων εντάσσεται στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, όπου κυρίαρχο είναι το συµβατικό στοιχείο των εννόµων σχέσεων και η κατ’ αρχήν ελεύθερη ατοµική και συλλογική διαπραγµάτευση των οικονοµικών όρων αυτών, ως αντάλλαγµα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενόψει της αρχών της ιδιωτικής και συλλογικής αυτονοµίας, κατ’
άρθρα 5 παρ. 1 και 22 του Συντάγµατος, χωρίς τις δεσµεύσεις που συνεπάγεται η ειδική λειτουργική σχέση µε το Κράτος, επιβάλλεται η ένταξη στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης προκειµένου να µη θίγεται ο πυρήνας του κοινωνικού δικαιώµατος,
που κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018,
244/2017 και για την κοινωνική ασφάλιση ως θεσµική εγγύηση αλλά και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για το Κράτος βλ. ΑΕ∆ 87/1997, ΕλΣ Ολοµ., 244/2017,
ΣτΕ Ολ. 2287-2290/2015, 2202/2010, 3487/2008, 3096, 3101/2001, 5024/1987).
Τούτο δε, ανεξαρτήτως του εάν δύναται να προβλέπεται και επάλληλο σύστηµα
πρόσθετων κοινωνικοασφαλιστικών παροχών και για τους δηµοσίους λειτουργούς,
υπαλλήλους και στρατιωτικούς. Τέτοια, άλλωστε, ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε συνέπεια την οργανωτική,
λειτουργική και θεσµική του αλλοίωση, δεν δικαιολογείται ούτε από την κατ’ άρθρο
4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της ισότητας, η οποία, όπως προεκτέθηκε (βλ. σκέψη 12), επιβάλλει την οµοιόµορφη µεταχείριση των τελούντων υπό τις αυτές ή παρόµοιες συνθήκες προσώπων, ενώ δεν επιτρέπει την αυθαίρετη εξοµοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία µεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, µε βάση όλως τυπικά ή συµπτωµατικά ή άσχετα µεταξύ τους κριτήρια (βλ. ΑΕ∆ 1/2012, ΕλΣ Ολ 244/2017, 2654/2013, 2340/2009, ΣτΕ Ολ.
1286/2012 κ.ά.). Και τούτο, διότι το ίδιο το Σύνταγµα διακρίνει τα δύο παράλληλα
ισχύοντα ασφαλιστικά συστήµατα, κατατάσσοντας τους εντασσόµενους σ’ αυτά σε
διακριτές κατηγορίες µε αντικειµενικά και εύλογα κριτήρια αναγόµενα στο είδος της
απασχόλησής τους και του νοµικού δεσµού που τους συνδέει µε τον εργοδότη, ενόψει και του ιδιάζοντος χαρακτήρα της ειδικής λειτουργικής σχέσης που συνδέει τους
δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς µε το Κράτος (βλ. σκ. 14
και 15 και ΑΕ∆ 16/1989), παρέχει δε στους τελευταίους προστασία όχι ταυτόσηµη
αλλά κατ’ αρχήν ισοδύναµη µε εκείνη των κυρίων συνταξιοδοτικών παροχών που
χορηγούνται στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης, όπως προεκτέθηκε, και υπό
την επιφύλαξη των επιµέρους νοµοθετικών ρυθµίσεων που υλοποιούν την οικεία
θεσµική εγγύηση, µε συνέπεια να µην τίθεται ζήτηµα παραβίασης της αρχής της ι-
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σότητας (βλ. κατ’ αναλογία επί των όρων εφαρµογής της αρχής της ισότητας µεταξύ
δηµοσίων υπαλλήλων και µισθωτών ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Οδηγίας
2000/78 απόφ. ∆ΕΕ της 9.3.2017, C-406/15, Petya Milkova κατά Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol, σκ. 60 επ.). Εποµένως, η κατ’ επίκληση της αρχής της ίσης µεταχείρισης διαρθρωτική ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και η πλήρης οργανωτική και λειτουργική ταύτιση της σύνταξης µε τις αντίστοιχες κοινωνικοασφαλιστικές παροχές,
ήτοι η εφαρµογή της αρχής αυτής σε µη οµοειδείς κατηγορίες, δεν συµβαδίζει µε
την κατά το Σύνταγµα διακριτή λειτουργία των συστηµάτων αυτών και συνιστά ευθεία παραβίαση των οικείων συνταγµατικών ρυθµίσεων (βλ. σκέψη 14) αλλά και
της ίδιας της προεκτεθείσας αρχής της αναλογικής ισότητας κατ’ άρθρο 4 παρ. 1
του Συντάγµατος (βλ. ΕλΣΟλ. 32/2018, 244/2017, Πρακτ. Ολοµ. 3ης Ειδ. Συν/σης
της 24.6.2010 και 4ης Ειδ. Συν/σης της 29.6.2010, όπου και σχετικές ειδικές επί του
ζητήµατος παρατηρήσεις και πρβλ. ΣτΕ 3693/2015, 3412-13/2013 7µ., 1077/2003
7µ., 3294/2011 7µ.).
26.
Εξάλλου, το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών είναι σαφώς διακριτό και παρέχει όλως διάφορες
και µείζονες εγγυήσεις από τις έσχατες εγγυήσεις κοινωνικής προστασίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας που απαιτείται να παρέχει το Κράτος, κατ’ εφαρµογή
των άρθρων 21 παρ. 1, 2, 3 και 6 του Συντάγµατος, υπό τη µορφή παροχών σε χρήµα ή σε είδος, προς συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, µε σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους επιπέδου αξιοπρεπούς, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος,
διαβίωσης, οι οποίες δεν συνδέονται µε την παροχή εργασίας και την καταβολή εισφορών (βλ. ΕλΣ ΙΙ Τµ. 1176/2018, ΣτΕ 2287-2290/2015 Ολ., 660/2016, βλ. συναφώς και άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα και 34 παρ. 3 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

27.
Ο ν. 3655/2008 «∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», Α΄ 58, στο
Κεφάλαιο ΙΣΤ΄ αυτού, που επιγράφεται «Λοιπά Ασφαλιστικά θέµατα» και στο άρθρο 149, υπό τον τίτλο «Σύσταση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών»,
όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, όριζε, µεταξύ άλλων, ότι: «1.
Ιδρύεται Κεφάλαιο µε την επωνυµία «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών» (ΑΚΑΓΕ), το οποίο εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2. Σκοπός του ΑΚΑΓΕ είναι
η δηµιουργία αποθεµατικών, για την χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), από 1.1.2019 και µετά, για τη διασφάλιση
των συντάξεων των νέων γενεών. 3. … 5. Η διαχείριση του ΑΚΑΓΕ ασκείται από
Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι πενταµελής και έχει τριετή θητεία … 6. … µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται: α) … β) Ο τρόπος λειτουργίας του ΑΚΑΓΕ, ο
τρόπος απόδοσης των πόρων του, η διαδικασία χρηµατοδότησης των φορέων και
των κλάδων σύνταξης, η οικονοµική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του και η
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λειτουργία της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια». Με τις ρυθµίσεις αυτές, συστάθηκε Κεφάλαιο µε την επωνυµία «Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών» (ΑΚΑΓΕ) και σκοπό τη δηµιουργία αποθεµατικών
για τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ), από 1.1.2019 και εφεξής και τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών. Η σύσταση του Κεφαλαίου αυτού εντάχθηκε στο πλαίσιο µίας ευρύτερης µεταρρύθµισης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, που διαδέχθηκε τις µεταρρυθµίσεις των νόµων 1902/1990 (Α΄ 138), 2084/1992 (Α΄ 165), 3371/2005 (Α΄ 178),
3518/2006 (Α΄ 272). Κύριο άξονα της µεταρρύθµισης αυτής, που αφορούσε αποκλειστικά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, υπό την έννοια του άρθρου 22 παρ.
5 του Συντάγµατος, και όχι στο δηµόσιο σύστηµα συνταξιοδότησης των δηµοσίων
λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, το οποίο διατήρησε την επιβαλλόµενη
από το Σύνταγµα αυτοτέλειά του (βλ. µεταξύ άλλων τον από τότε ισχύοντα Συνταξιοδοτικό Κώδικα, π.δ. 169/1007 και σκ. 14 έως 24), αποτελούσαν ο συνταγµατικά
κατοχυρωµένος δηµόσιος και υποχρεωτικός χαρακτήρας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος (βλ. σκ. 25). Περαιτέρω, διατηρήθηκαν τα βασικά διαχρονικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος (τύπου
Bismarck), ήτοι αφενός ο θεσµοθετηµένος αναδιανεµητικός χαρακτήρας του συστήµατος (pay as you go system), στο οποίο η διαγενεακή αλληλεγγύη οργανώνεται µε
φορά από τον ενεργό ασφαλισµένο πληθυσµό προς τους ασφαλισµένους για τους
οποίους επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, αφού µε το κεφάλαιο που σχηµατίζεται
από τις ασφαλιστικές εισφορές των πρώτων καταβάλλονται οι ασφαλιστικές παροχές στους συνταξιούχους, ενώ µε την καταβολή των εισφορών θεµελιώνεται η ασφαλιστική προσδοκία των ενεργών ασφαλισµένων για την καταβολή παροχής µετά
την επέλευση κινδύνου και αφετέρου η ιστορικά υιοθετηθείσα οργάνωση του συστήµατος στη βάση των πολλαπλών ασφαλιστικών κοινοτήτων (βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση του ν. 3655/2008). Με θεµέλιο αυτά τα δοµικά χαρακτηριστικά
της κοινωνικής ασφάλισης επιχειρήθηκε ο εξορθολογισµός του θεσµού, µε συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις φορέων και κλάδων ασφάλισης, χωρίς να µεταβάλλονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και το είδος των παροχών προς τους ασφαλισµένους,
µε τη διατήρηση διακριτών λογαριασµών για κάθε εντασσόµενο τοµέα, ενώ διαρθρωτικού χαρακτήρα µέτρο της µεταρρύθµισης αυτής ήταν η σύσταση του ΑΚΑΓΕ.
Το Κεφάλαιο αυτό, που συστάθηκε υπό τον άµεσο κρατικό έλεγχο µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διαγενεακής αλληλεγγύης, ενόψει της ήδη από µακρού χρόνου επελθούσας ανατροπής του ασφαλιστικού ισοζυγίου (βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση του ν. 3655/2008), λειτουργούσε, από τη θεσµοθέτησή του, εκτός των
στενών ορίων έκαστης ασφαλιστικής κοινότητας. Οργανώθηκε µεν σε ευρύτερη εθνική βάση, ως αποθεµατικό σύνταξης µε µακροχρόνιο ορίζοντα ενεργοποίησης,
πλην εντός του πλαισίου της κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος κοινωνικής ασφάλισης ως συστήµατος, υπό τη µορφή του Κεφαλαίου Αποθεµατικού Κοινωνικής
Ασφάλισης “Social Security Reserve Fund”, [βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017, ΣτΕ
3052/2014 και πρβλ. άρθρο 67, άρθρο 67 του ν. 2084/1992 για τη σύσταση του
"Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΛΑΦΚΑ)" µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση των ελλειµµάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
και επί του οργανωτικού σκέλους αυτού βλ. ΣτΕ Ολ. 1461/1995, πρβλ. στο γαλλικό
δίκαιο την κανονιστική πράξη 96-50, της 24ης Ιανουαρίου 1996, περί της εξόφλη-
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σης του κοινωνικοασφαλιστικού χρέους (JORF της 25ης Ιανουαρίου 1996) για τη
σύσταση ταµείου απόσβεσης του κοινωνικοασφαλιστικού χρέους (Cades)]. To Κεφάλαιο δε αυτό, όπως σαφώς συνάγεται από το σκοπό θεσµοθέτησής του, δεν συνδέεται µε το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα των δηµοσίων, λειτουργών, υπαλλήλων
και στρατιωτικών και δεν έχει οργανωθεί σε µία ευρύτερη εθνική συνταξιοδοτική
βάση διαγενεακής κοινωνικής αλληλεγγύης, ως Αποθεµατικό Εθνικής Σύνταξης
“Sovereign Pension Reserve Fund” (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017). Πόρους του
Ταµείου αποτελούσαν έσοδα του Κράτους και το προϊόν ειδικώς συνεστηµένων
κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, µε γνώµονα τη δικαιότερη αναδιανοµή τους υπέρ της βιωσιµότητας όχι των επιµέρους ασφαλιστικών
κοινοτήτων, αλλά του εν γένει κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, καθόσον τελικοί αποδέκτες των πόρων του Κεφαλαίου ήταν οι κλάδοι σύνταξης όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση του ν. 3655/2008
και ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017).
28. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της από το Σύνταγµα υποχρέωσης διασφάλισης της
δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας (βλ. σκ.15), και κατ’ επίκληση της παράλληλης υποχρέωσης του Κράτους να τηρεί τις απορρέουσες από τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 3671/2008, Α΄ 129) δεσµεύσεις (βλ. µεταξύ άλλων
άρθρο 119 παρ. 3 ΣΛΕΕ για την υποχρέωση των κρατών µελών να διασφαλίζουν
υγιή δηµόσια οικονοµικά, υγιείς νοµισµατικές συνθήκες και σταθερό ισοζύγιο πληρωµών και άρθρο 126 ΣΛΕΕ για την αποφυγή υπερβολικών ελλειµµάτων και την
τήρηση δηµοσιονοµικής πειθαρχίας εκ µέρους των κρατών µελών), θεσπίσθηκαν οι
νόµοι 3833/2010 και 3845/2010 [βλ. σχετικά την 2010/182 απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (L 83/13), µε την οποία
διαπιστώθηκε η κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος στην οποία είχε περιέλθει η
Ελληνική ∆ηµοκρατία και της ανάγκης λήψης µέτρων για τη µείωσή τους]. Με τους
νόµους αυτούς και ενόψει της ραγδαίας οικονοµικής κρίσης ελήφθησαν άµεσα και
επείγοντα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την εξοικονόµηση πόρων των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, µεταξύ των οποίων και µειώσεις των αποδοχών
και των συντάξεων του ∆ηµοσίου καθώς και συντάξεων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (βλ. επί των µέτρων αυτών ΕλΣ Ολ. 1388, 1277, 32/2018, 244/2017,
1506/2016, 7412/2015, 4327/2014, ΣτΕ Ολοµ. 1286, 668/2012).
29. Στη συνέχεια και µε σκοπό την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού, εκδόθηκε
ο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις», ο οποίος στο Μέρος ∆εύτερο και στο Κεφάλαιο Έβδοµο αυτού, που φέρει τον τίτλο «Θέµατα Οικονοµικής Οργάνωσης» και στο άρθρο 38, µε
τον τίτλο «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», προέβλεπε αρχικά ότι: «1. Από
1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται
σε λογαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 …. Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α.». Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο οριζόταν,
στην παράγραφο 2 αρχικά ότι: « Η «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται µηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, NAT και των Φορέων Κοινωνικής Ασφά-
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λισης (Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής: α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%. β. Για συντάξεις από 1.700,01
€ έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%. γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%. δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%. ε. Για
συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%. στ. Για συντάξεις από
2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%. ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως
3.500,00 €, ποσοστό 9%. η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό
10%.», στην παράγραφο 3, ότι: «α. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης
µετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €). … δ. … Το Κέντρο Ελέγχου της Η.∆.ΙΚΑ Α.Ε. ενηµερώνει
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το ∆ηµόσιο για το ποσό της παρακράτησης. Η παρακράτηση γίνεται από τον Φορέα που χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης …», στην παράγραφο 4, ότι: «Τα ποσά που παρακρατούνται µε ευθύνη του
∆ηµοσίου, του NAT και των Φ.Κ.Α. αποδίδονται στο Λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ το
αργότερο µέχρι το τέλος του εποµένου, από την παρακράτηση, µήνα», στην παράγραφο 5, ότι: «Η οικονοµική και λογιστική λειτουργία του Λογαριασµού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι η ίδια µε αυτή που ισχύει για το
Α.Κ.Α.Γ.Ε.. Τα κεφάλαια του Λογαριασµού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος», στην παράγραφο 6, ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία: α) απόδοσης της εισφοράς στο Λογαριασµό και β) η διαδικασία µεταφοράς των ποσών
στους Φ.Κ.Α.. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος του ποσού που απαιτείται
κάθε φορά για κάλυψη του ελλείµµατος του κλάδου κύριας σύνταξης». Περαιτέρω,
στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, αρχικά προβλεπόταν ότι: «Μετά την 1.1.2015
τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Α.Κ.Α.Γ.Ε.
και αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών», ενώ
ήδη η παράγραφος αυτή, τροποποιηθείσα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του
ν. 4325/2015, Α΄ 47, ορίζει ότι «Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του».
30. Με το νόµο αυτό (3863/2010), ο οποίος, όπως προκύπτει από την αιτιολογική του έκθεση, είχε βασισθεί σε Πόρισµα Επιτροπής Ειδικών για την ασφαλιστική
µεταρρύθµιση, ενώ συνοδευόταν και από «Τεχνικό Σηµείωµα προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή µε τίτλο «Ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική εξέλιξη του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήµατος 2008-2060- ∆εύτερη Εκτίµηση της 22 Ιουνίου
2010» (βλ. αναλυτικά ΕλΣ Ολ 244/2017, σκ. ΙΧ Γ5 και ΙΧΓ6), επιχειρήθηκε, σύµφωνα µε την αιτιολογική του έκθεση, µία νέα διαρθρωτική µεταρρύθµιση στο συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό σύστηµα της Χώρας ως «θεσµική απάντηση της Πολιτείας σε µία χρόνια, διαρκώς επιδεινούµενη και ήδη πλέον ανεξέλεγκτη κρίση …
του ασφαλιστικού … συστήµατος» (βλ. τις σχετικές αναφορές στο Γενικό Μέρος
της αιτιολογικής έκθεσης του νόµου και του µνηµονευόµενου σ’ αυτήν πρακτικού
της ειδικώς συσταθείσας Επιτροπής Ειδικών). Θεµέλιο δε της µεταρρύθµισης, κατά την αιτιολογική έκθεση του νόµου, αποτελούσε αφενός «… η διάκριση … µεταξύ βασικής και αναλογικής σύνταξης», όπως αυτή αποτυπώθηκε στις ρυθµίσεις των
άρθρων 1, 2, 3, 4, 37 και 39 του ν. 3863/2010, µε στόχο την εκλογίκευση του συ-
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νταξιοδοτικού συστήµατος µέσω του διαχωρισµού των προνοιακού τύπου παροχών,
οι οποίες χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το Κράτος, από τις κατά κυριολεξία
συντάξεις και αφετέρου «η θεσµική και λειτουργική ενοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης», η οποία επιχειρήθηκε, κυρίως, µε την κατ’ άρθρο 27 παρ. 2 του ν.
3863/2010 ένταξη στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσλαµβανόµενων για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιο από 1.1.2011 και εντεύθεν, τακτικών και µετακλητών υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών, καθώς και των τακτικών υπαλλήλων των Ν.Π.∆.∆. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας, των ιερέων και υπαλλήλων των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι βάσει
του άρθρου 1 του ισχύοντος και κατά τον τότε χρόνο Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ.
169/2007) θα υπήγοντο στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου. Η διαρθρωτική αυτή µεταβολή, όπως και οι λοιπές εντάξεις κατηγοριών ασφαλισµένων στον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα, είχε ως στόχο, κατά την οικεία αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου
27 του ν. 3863/2010, την επίτευξη µεγαλύτερης δυνατότητας ελέγχου και εποπτείας,
ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας, τη µείωση του διοικητικού και λειτουργικού
κόστους και την αντιµετώπιση οργανωτικών δυσχερειών, η δε ένταξη συγκεκριµένα
των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε ως δικαιολογητική βάση το γεγονός ότι «οι όροι
και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους είναι πλέον κοινοί µε τους ισχύοντες για
το σύνολο των λοιπών ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
31. Περαιτέρω, µε τον ίδιο νόµο θεσπίσθηκε στο άρθρο 38 αυτού, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (εφεξής ΕΑΣ), για την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
και δηµοσιονοµικών αναγκών χρηµατοδότησης του συστήµατος, στο πλαίσιο αναζήτησης πηγών αυτοχρηµατοδότησής του «µε συµβολή των συνταξιούχων από ένα
επίπεδο σύνταξης και άνω, στην αντιµετώπιση των τρεχουσών οικονοµικών δυσχερειών» (βλ. σχετική αναφορά στο Γενικό Μέρος της αιτιολογικής έκθεσης του νόµου). Ειδικότερα, µε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού προβλέφθηκε από 1.8.2010 η
επιβολή της εν λόγω εισφοράς, υπό µορφή µηνιαίας παρακράτησης από τις κύριες
συντάξεις των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, του ΝΑΤ, καθώς και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, το προϊόν της οποίας τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια εντός του θεσπισθέντος µε την προδιαληφθείσα διάταξη του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 ΑΚΑΓΕ. Σκοπός του λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των ΦΚΑ, ενώ σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, όπως αυτή έχει ήδη τροποποιηθεί µε το άρθρο 29 παρ. 2 και 3 του ν. 4325/2015 και ισχύει, µετά την 1.1.2019, τα ποσά της επίµαχης εισφοράς µεταφέρονται στο ΑΚΑΓΕ, συνιστώντας έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών. Η εισφορά αυτή επιβλήθηκε στις συντάξεις από το ποσό των 1.400,01 ευρώ και άνω µε συντελεστή παρακράτησης προοδευτικό, κλιµακούµενο αναλόγως του ύψους της σύνταξης από 3% έως και 10%,
κατά τα προδιαληφθέντα. Στην αιτιολογική έκθεση του νόµου επί του εν λόγω άρθρου αναφέρονταν, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Η χώρα µας σήµερα δηµοσιονοµικά
βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγµή της µεταπολιτευτικής ιστορίας της µε ένα έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης κοντά στο 14% του ΑΕΠ και δηµόσιο χρέος πάνω
από 300 δις. Ευρώ, 126,5% του ΑΕΠ. Το έτος δε 2009 η χρηµατοδότηση των ΦΚΑ
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ξεπέρασε τα 17 δις. Ευρώ, ποσοστό 7,22% του
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ΑΕΠ. Το έτος 2009 η χρηµατοδότηση των ΦΚΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
ξεπέρασε τα 17 δισ. Ευρώ, ποσοστό 7,22 % του ΑΕΠ. Από τον Ιανουάριο δε του
2010 έχει τεθεί σε εφαρµογή το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της περιόδου 2010-2012, που κύριο στόχο έχει τη σηµαντική µείωση του ελλείµµατος ως
ποσοστό του ΑΕΠ, και ταυτόχρονα τη συγκράτηση της αύξησης του δηµοσίου χρέους που υποθηκεύει το άµεσο και µακροπρόθεσµο µέλλον της οικονοµίας µας. Η
δηµοσιονοµική αυτή προσαρµογή πρέπει να γίνει κυρίως µε κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης και δίκαιης κατανοµής των πόρων των Ελλήνων πολιτών. Η πολιτεία µετά την ψήφιση του ν. 3845/2010 … ανέλαβε και τη βασική υποχρέωση για τη διάσωση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µε τη θέσπιση συγκεκριµένων θεσµών και τη λήψη µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής που κατατείνουν στη διαφύλαξη του ασφαλιστικού κεφαλαίου των υπαρχόντων Ταµείων αλλά και στη συνέχιση της καταβολής όσο το δυνατόν εξορθολογισµένων συντάξεων. … Ακριβώς αυτές τις υπερβάσεις στοχεύει να µειώσει ο θεσµός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Συµπερασµατικά, µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3845/2010, η επιβολή ειδικής εισφοράς υπό µορφή περιορισµού σε ορισµένου ύψους συντάξεις στοχεύει να εξοµαλύνει τις δηµοσιονοµικές υπερβάσεις από τις οποίες µαστίζεται ο
Κρατικός Προϋπολογισµός όσον αφορά τους ΦΚΑ µε την σε τακτά χρονικά διαστήµατα κάλυψη των ελλειµµάτων τους, χωρίς να θίγεται η περιουσιακή κατάσταση
εκάστου δικαιούχου, αφού τελικά, αυτός θα είναι ο αποδέκτης της σχετικής ωφέλειας η οποία θα συντελέσει στην αύξηση ή και στη διατήρηση σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο ύψος της σύνταξης που λαµβάνει (µελλοντική ανταποδοτικότητα του συστήµατος), όπως ορίζουν και οι επικαλούµενες στο σκεπτικό των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων ∆ιεθνείς Συµβάσεις. Η Ολοµέλεια του ΣτΕ µε τις αποφάσεις (14611464/1995) έκρινε ότι οι διατάξεις των άρθρων 59 και 67 του ν. 2084/1992 για το
Λογαριασµό Αλληλεγγύης Φ.Κ.Α. δεν αντίκεινται στο άρθρο 12 της ∆ιεθνούς Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ν. 1426/1984) κατά τον οποίο τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν προσπάθειες για
την ανύψωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στο υψηλότερο επίπεδο εφόσον οι διατάξεις των άρθρων 59, 61 και 67 του ν. 2084/1992 αποσκοπούν στην αποτροπή κινδύνου που απειλεί το όλο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Στο
σηµείο αυτό θέλουµε να τονίσουµε τα εξής: Η ΕΑΣ προτείνεται να επιβληθεί σε
ποσά συντάξεων πάνω από 1.400 ευρώ ενώ η εισφορά στο ΛΑΦΚΑ όταν θεσπίσθηκε το 1992 επιβλήθηκε σε ποσά συντάξεων πάνω από 100.000 δρχ. ή 293,5 ευρώ, ενώ τη χρονική στιγµή που καταργήθηκε, σε εισφορά υπέκειντο συντάξεις πάνω από 135.000 δρχ. ή 396 ευρώ. Από τη σύγκριση των δεδοµένων αυτών προκύπτει ότι η ΕΑΣ υποβάλλεται σε ποσά συντάξεων τετραπλάσια από αυτά του ΛΑΦΚΑ, δηλαδή η ΕΑΣ επιβάλλεται µε κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης και δίκαιης
κατανοµής των βαρών. Επιβάλλεται δε προκειµένου και οι συνταξιούχοι στους οποίους καταβάλλεται µια ικανοποιητική σύνταξη να συµβάλλουν και αυτοί στην µεγάλη προσπάθεια για την αντιµετώπιση των τεράστιων δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας αλλά κυρίως και στην διάσωση του ασφαλιστικού συστήµατος, µε τη
λήψη µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής που στόχο έχουν να διαφυλάξουν τα
ασφαλιστικά κεφάλαια αλλά να διασφαλίσουν και για το µέλλον την οµαλή και έγκαιρη καταβολή των συντάξεων. …».
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32. Επακολούθησε ο ειδικός, κατ’ επιταγή του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγµατος, συνταξιοδοτικός ν. 3865/2010 «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις», Α΄ 120, ο οποίος, στα άρθρα 1 έως 4 αυτού,
επανέλαβε τις ρυθµίσεις του ν. 3863/2010 για τη διάκριση βασικής και αναλογικής
σύνταξης και την υπαγωγή των διοριζόµενων, για πρώτη φορά, από 1.1.2011 και
µετά λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου στον κλάδο κύριας σύνταξης του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όριζε δε αρχικά στο άρθρο 11, ότι: «1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το
οποίο συστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (…). Σκοπός
του λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). 2. α. Η ΕΑΣ παρακρατείται µηνιαία από τις
συντάξεις που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο ως εξής: α) Για συντάξεις από
1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%. β) Για συντάξεις από 1.700,01 € έως
2.000,00 €, ποσοστό 4%. γ) Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό
5%. δ) Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%. ε) Για συντάξεις
από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%. στ) Για συντάξεις από 2.900,01 € έως
3.200,00 €, ποσοστό 8%. ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό
9%. η) Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10%. β. (…) 3. α. Για την
πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν
µπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €). β. (…) 5. Τα ποσά
που παρακρατούνται µε ευθύνη του ∆ηµοσίου αποδίδονται στον Λογαριασµό του
ΑΚΑΓΕ το αργότερο µέχρι το τέλος του εποµένου, από την παρακράτηση, µήνα. 6.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις χορηγίες και τα
βοηθήµατα που καταβάλλει το ∆ηµόσιο». Συναφώς, στην αιτιολογική έκθεση του
νόµου αυτού διαλαµβάνεται ότι: «(…) Με τις νέες ρυθµίσεις επιχειρείται: α. Να
πραγµατοποιηθεί µια δηµοσιονοµικά βιώσιµη ρύθµιση στο συνταξιοδοτικό
σύστηµα των δηµοσίων υπαλλήλων, που σηµειώνεται ότι απορροφά πάνω από το
10% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού. β. Να διαµορφωθεί µια πιο δίκαιη και ισότιµη αντιµετώπιση των δηµοσίων υπαλλήλων τόσο µεταξύ τους … όσο
και µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπολοίπων ασφαλισµένων, και γ. Να
απελευθερωθούν πόροι από την καταβολή συντάξεων που θα επιτρέψουν τη χρηµατοδότηση και λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού και ποιοτικού κοινωνικού κράτους, που θα εξασφαλίζει δικαιώµατα και υπηρεσίες για όλους τους εργαζόµενους …». Η ίδια δε έκθεση ανέφερε επί του άρθρου 11 του οικείου νοµοσχεδίου
ότι: «Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επεκτείνεται και για τους συνταξιούχους
του ∆ηµοσίου η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προκειµένου οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν ικανοποιητικές συντάξεις να συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση
του ασφαλιστικού συστήµατος, προκειµένου να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής συντάξεων. Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται από 1.8.2010 ειδική µηνιαία εισφορά για τους συνταξιούχους οι συντάξεις των
οποίων είναι πάνω από 1.400 ευρώ, η οποία κλιµακώνεται ανάλογα µε το καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης … Η ειδική εισφορά θα αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασµό
που συστήνεται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), τα δε
ποσά που θα συγκεντρώνονται θα διατίθενται για την κάλυψη των ελλειµµάτων των
κλάδων κύριας σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµέ-
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νου του ∆ηµοσίου». Όπως δε προκύπτει από τη σύγκριση των οικονοµικών µεγεθών
που παρατίθενται στις, κατά το άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος, εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί των νόµων 3863 και 3865/2010, η συµµετοχή
των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου στο σύνολο των ετησίων εσόδων του ΑΚΑΓΕ από
την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ανέρχεται περίπου στο
ήµισυ των εσόδων αυτών (126.000.000,00 ευρώ επί συνόλου εκτιµωµένων εσόδων
290.000.000,00 ευρώ).
33. Στη συνέχεια, θεσπίστηκε ο ν. 3985/2011, µε τίτλο «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» Α΄ 151, στα πρότυπα της δηµοσιονοµικής διαχείρισης που εισήχθησαν µε το ν. 3871/2010, οι προβλεπόµενες δε στον τυπικό αυτό νόµο (βλ. ΕλΣ Ολ. 244/2017, ΣτΕ Ολ 2287-2290/2015) παρεµβάσεις στο
πλαίσιο της δεύτερης δέσµης µέτρων για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, που περιελάµβαναν την «επανεξέταση της σκοπιµότητας και τον επαναπροσδιορισµό του συνόλου των µεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό, µεταξύ άλλων, και προς το ασφαλιστικό σύστηµα, πραγµατοποιήθηκαν µε το ν.
3986/2011 µε τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152/1.7.2011). Ειδικότερα, στο άρθρο
44 του ως άνω νόµου, ορίσθηκαν τα εξής: «1. … 2. … 10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.
3863/2010 (Α΄ 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αναπροσαρµόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα», η διάταξη δε
αυτή επαναλήφθηκε για τα ποσοστά του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 µε την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, Α΄ 180.
34. Εξάλλου, µε την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, Α΄ 226, προστέθηκε στο άρθρο 38 του ν. 3863/2010 παράγραφος 8, η οποία, τροποποιηθείσα µε τις
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του ν. 4075/2012, Α΄ 89, ορίζει ότι: «Από τον
Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) δύνανται να µεταφέρονται ποσά
µέχρι του ύψους των τριάντα πέντε εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση του προγράµµατος «Πρόγραµµα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέµα σχετικά
µε τη διαδικασία µεταφοράς του ποσού». Συναφώς δε, µε την υποπαρ. 10 παρ. Β΄
του άρθρου 138 του ν. 4052/2012, Α΄ 41, συµπληρώθηκε το εκτεθέν ανωτέρω δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, το οποίο, όπως στη
συνεχεία τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν. 4075/2012,
ορίζει ότι: «Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α., καθώς και η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος «Πρόγραµµα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Η διεύρυνση αυτή των σκοπών για τους
οποίους διατίθεται η ΕΑΣ έγινε, κατ’ αρχήν, στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινωνικού προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» (βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση του ν.
4024/2011) και ακολούθως ενόψει της θεσµοθέτησης µε την παράγραφο Β του άρθρου 138 του ν. 4052/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του ν.
4075/2012, στο πλαίσιο προγράµµατος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων φορέων
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κύριας κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, µε σκοπό
«την εξασφάλιση αυτόνοµης διαβίωσης των ηλικιωµένων και των ανάπηρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να παραµείνουν στο οικείο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού » (βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση της οικείας τροπολογίας κατά την ψήφιση του ν.
4052/2012). Περαιτέρω, εκδόθηκε η ΠΝΠ της 14.6.2012 «Παράταση διάρκειας του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», Α΄ 135, κυρωθείσα µε το άρθρο πρώτο του ν.
4087/2012, Α΄ 196, µε το άρθρο 2 της οποίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4147/2013, Α΄ 98, καθώς και επίσης και µε τις αλλεπάλληλες διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 1 του ν. 4277/2014, Α΄ 156, 49 παρ. 2
του ν. 4351/2015, Α΄ 164, 69 του ν. 4430/2016, Α΄ 205 και 153 του ν. 4483/2017,
Α΄ 107, παρατάθηκε το εν λόγω πρόγραµµα διαδοχικά µέχρι τις 31.12.2019 και
προβλέφθηκε η χρηµατοδότησή του, µεταξύ άλλων και από τον Ειδικό Λογαριασµό
του ΑΚΑΓΕ (βλ. ΕλΣ Ολ. 32/2018, 244/2017).
35. Κατ’ εξουσιοδότηση, τέλος, των διατάξεων των άρθρων 149 του ν. 3655/2008
και 38 του ν. 3863/2010, εκδόθηκε η Φ.80000/οικ.12445/2646/10.8.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας «Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του
Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (Β΄ 2371), η οποία,
ορίζει, στο άρθρο 2, ορίζει ότι: «Σκοπός του Α.Κ.Α.ΓΕ. είναι η δηµιουργία αποθεµατικών, για τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, από 1/1/2019 και µετά, για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων,
η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια στο ΑΚΑΓΕ, διατίθενται για την κάλυψη των ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης
των Φ.Κ.Α. Μετά την 1/1/2015 τα ποσά της "Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων" µεταφέρονται και αποτελούν έσοδο του ΑΚΑΓΕ … Από το Λογαριασµό της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) δύνανται να µεταφέρονται ποσά µέχρι του ύψους
των τριανταπέντε εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση «Προγραµµάτων κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη διαδικασία µεταφοράς του ποσού. Επίσης, από το Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
(ΑΚΑΓΕ), θα καλυφθεί η προβλεπόµενη, από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 135/Α/14-6-2012), δαπάνη µε τις προϋποθέσεις που καθορίζει η παραπάνω πράξη» και στο άρθρο 4 αυτής, υπό τον τίτλο «∆ιαδικασία Χρηµατοδότησης των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», ορίζει ότι: «Οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλουν αίτηµα στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για ενίσχυση τους, η οποία συνοδεύεται µε τα απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία. Το ύψος της χρηµατοδότησης καθορίζεται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών µετά
από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης και µελέτη της ∆/νσης Αναλογιστικών
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Μελετών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». Κατ’
εφαρµογή δε της ως άνω διάταξης, µεταξύ άλλων, εκδόθηκαν, η κ.υ.α.
οικ.29145/2075/13.10.2014, Β΄ 2865, µε την οποία ποσό 100.000.000,00 ευρώ διατέθηκε από τον τηρούµενο στο Α.Κ.Α.ΓΕ. Λογαριασµό Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για την κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του Κλάδου Σύνταξης του
ΟΑΕΕ για το έτος 2014, η οικ.43362/2178/19.10.2015, Β΄ 2304, µε την οποία διατέθηκε ποσό 150.000.000 ευρώ, για την κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του Κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2015, η οικ. 11248/641/19.5.2016, µε αντικείµενο τη διάθεση ποσού του 1.000.000 ευρώ για την κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών για το έτος 2016, η οικ. 20898/1186/ 20.5.2016, Β΄ 1485, για
τη διάθεση του ποσού 10.000.000 ευρώ, µε σκοπό την κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του ΕΤΑΑ - Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) για το
έτος 2016, η οικ.20900/1187/20.5.2016, Β΄ 1485, µε αντικείµενο τη διάθεση του
ποσού 10.000.000 και σκοπό την κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του ΕΤΑΑ - Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (TAN) για το έτος 2016. Επίσης, κατ’ επίκληση των ίδιων ως άνω διατάξεων εκδόθηκαν οι οικ.35435/2067/27.7.2017, Β΄ 2962 και
56956/4898/3.12.2018, Β΄ 5683, για τη διάθεση του ποσού 395.000.000,00 ευρώ ,
προς κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του Κλάδου Σύνταξης του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από το Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ, για τα έτη 2017 και 2018 αντιστοίχως. Εξάλλου, για την κάλυψη αναγκών του Προγράµµατος κατ’ οίκον Φροντίδας
Συνταξιούχων,
εκδόθηκαν,
µεταξύ
άλλων,
η
κυα
Φ.80.000/24195/4227/9.11.2012, Β΄ 3036, περί µεταφοράς ποσού 30.000.000 ευρώ
από το Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο
ΑΚΑΓΕ, προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση Α.Ε.
(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για την κάλυψη του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους
συνταξιούχους στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» για την περίοδο από 1/07/2012 έως 31/12/2012, η κυα ∆32/Φ.3/6/οικ.3897/282/25.2.2014 Β΄
536, περί µεταφοράς ποσού ύψους 2.453.957.95 ευρώ για το διάστηµα από
1/04/2013 έως 30/09/2013, η ΚΥΑ ∆32/Β/Φ.3/6/οικ.5576/436/24.3.2014, Β΄ 800,
περί µεταφοράς ποσού ύψους 35.000.000,00 ευρώ για το διάστηµα από 1/10/2013
έως 30/09/2014, η ΚΥΑ Φ.3/6/οικ. 10780/829/25.4.2014, Β΄ 1219, περί µεταφοράς
ποσού 720.492.03 ευρώ για το διάστηµα από 1/4/2013 έως 30/9/2013, η
οικ.21057/1624/ 24.6.2014, Β΄ 1692, περί µεταφοράς ποσού 24.500.000,00 ευρώ για
το διάστηµα από 1.10.2013- 30.09.2014, η οικ. 32592/2328/ 24.10.2014, Β΄2945
περί χρηµατοδότησης του οικείου προγράµµατος µε 35.000.000 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ, για το διάστηµα από 1.10.2014 έως 31.12.2015, η οικ.
35802/2035/14.9.2016, Β΄ 2993 και η οικ. 47472/2691/2.12.2016, Β΄ 4041, για τη
µεταφορά ποσού 12.000.000 ευρώ και 7.000.000 ευρώ αντίστοιχα, µε σκοπό τη
χρηµατοδότηση του Προγράµµατος για την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.12.2016, η
οικ. 2669/129/ 6.12.2017, Β΄ 417 για τον προσδιορισµό της διαδικασίας µεταφοράς
χρηµατοδότησης ύψους 40.000.000 ευρώ του Προγράµµατος κατά το διάστηµα από
1.1.2017 έως 31.12.2017 και η ΚΥΑ Φακ.: Φ.3/6/ , Β΄1019, για τον προσδιορισµό
της διαδικασίας µεταφοράς χρηµατοδότησης ύψους έως 40.000.000 ευρώ του ίδιου
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Προγράµµατος για την περίοδο από 1.1.2018 - 31.12.2018 και από 1.1.2019 31.12.2019.
36. Με τη 244/2017 απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. συναφώς και την αντίστοιχου περιεχοµένου επί υπόθεσης στρατιωτικού συνταξιούχου
ΕλΣ Ολ 32/2018), κρίθηκε, µε τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, σύµφωνα µε το
άρθρο 108Α του π.δ/τος 1225/1981, ότι η επιβολή σε βάρος των συνταξιούχων του
∆ηµοσίου Εισφοράς Αλληλεγγύης, µε τις προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 38
του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010, ως πάγιου πόρου υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και συνακόλουθα και η επαύξηση αυτής µε τις προµνησθείσες ρυθµίσεις των άρθρων 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν.
4002/2011, αντίκειται στο Σύνταγµα. Ειδικότερα, µε την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι
:
Α. Η επιβολή της επίµαχης εισφοράς σε βάρος των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου και
µάλιστα επί της σύνταξής τους, η οποία συνιστά «αµοιβή» καταβαλλόµενη ως συνέχεια του µισθού στο πλαίσιο της ειδικής νοµικής σχέσης που τους συνέδεε µε το
Κράτος, αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της ισότητας στα δηµόσια βάρη κατ’
άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγµατος. Και τούτο, διότι οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου και όσοι συνταξιοδοτούνται µε το σύστηµα αυτό εντάσσονται, ενόψει της απορρέουσας από το Σύνταγµα θεσµικής εγγύησης (βλ. άρθρα 16, 21 παρ. 3, 22 παρ.
2, 23 παρ. 2 εδ. β, 45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 98 του Συντάγµατος), σε ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς που συνιστά άµεση συνέχεια του ειδικού υπηρεσιακού τους καθεστώτος το οποίο, κατά πάγια νοµολογία του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και του Συµβουλίου της Επικρατείας, σαφώς διακρίνεται από το κατοχυρωµένο στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης (βλ. αναλυτικά σκέψεις ΕλΣΟλ 244/2017 VI A. A.1,
A.2 και A. 3 και σκέψεις 14 έως 25 της παρούσας). Συνεπώς, κατά τα κριθέντα από
την Ολοµέλεια, δεν είναι συνταγµατικά ανεκτή η επιβολή ασφαλιστικών βαρών υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κατ’ επίκληση της δηµοσιονοµικής κρίσης,
στην κατηγορία αυτή συνταξιούχων, που συνιστά διακριτή ασφαλιστική κατηγορία
από εκείνες που εντάσσονται στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και επωφελούνται από το προϊόν της εισφοράς (βλ. αναλυτικά ΕλΣΟλ 244/2017 σκ. VB, Γ, ∆, VII
B, ∆.1, VIII, Χ Α.2, Α.3, Α.4).
Β. Η επιβολή της επίµαχης εισφοράς και η επιβάρυνση των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου µε το χρέος χρηµατοδότησης των Φ.Κ.Α., εκτός του πλαισίου της καθολικής
εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, που προϋποθέτει την αντίστοιχη επιβάρυνση
όλων των πολιτών, θίγει και τις απορρέουσες από τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 25
παρ 1α του Συντάγµατος αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας και
της προστατευοµένης εµπιστοσύνης, αφού η επιβολή της σε βάρος των συνταξιούχων της ειδικής αυτής κατηγορίας οδηγεί σε αιφνίδια και χωρίς ειδική αιτιολόγηση
σύνδεσή τους µε ένα σύστηµα ασφάλισης και τα ήδη γεγενηµένα ελλείµµατά του,
στα οποία ουδέποτε µετείχαν (βλ. αναλυτικά ΕλΣ Ολ 244/2017, σκ. VA, ∆, XA.5).
Γ. Η επίµαχη εισφορά, θεωρούµενη και ως αµιγές µέτρο διαταµειακής - διαγενεακής
αλληλεγγύης, αντίκειται στην, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος, αρχή της ισότητας στα δηµόσια βάρη και στην, κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 περ.δ του Συντάγµατος,
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αρχή της αναλογικότητας. Και τούτο, διότι δεν αιτιολογείται επαρκώς ούτε η επιβολή καθ’ εαυτή του επίµαχου βάρους αποκλειστικά στους συνταξιούχους της παρούσας γενεάς, τόσο του ∆ηµοσίου, όσο και των Φ.Κ.Α., ως ενιαίας κατηγορίας, ενόψει
του ότι το µέτρο αυτό υπερβαίνει τα όρια του συνταξιοδοτικού σχήµατος και των
κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών κοινοτήτων, στις οποίες ανήκουν οι βαρυνόµενοι µε αυτό,
ούτε η εσωτερική διαρρύθµιση της επίδικης εισφοράς, ως προς τον καθορισµό του
ύψους και των συντελεστών της, καθιστώντας µη εφικτό και το σχετικό δικαστικό
έλεγχο. Περαιτέρω, λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι οι βαρυνόµενοι µε την ΕΑΣ συνταξιούχοι δεν είναι η µόνη κατηγορία που αντλεί ωφέλεια από τη βιωσιµότητα του
συνταξιοδοτικού συστήµατος ως συνόλου και ειδικότερα των κλάδων κυρίας σύνταξης, αφού άµεση ωφέλεια από το σύστηµα αυτό αντλεί και ο ενεργός ασφαλισµένος πληθυσµός, η επιλογή του νοµοθέτη να θεσµοθετήσει ένα τέτοιο διαταµειακό βάρος µόνο σε βάρος της κατηγορίας των συνταξιούχων και, µάλιστα,
όσων οι συντάξεις υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, έπρεπε να αιτιολογηθεί
ειδικά, αφού συνιστά κατ’ αρχήν απόκλιση από την κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος αρχή της καθολικότητας των βαρών, καθόσον µε τον επίµαχο γενικευµένο κοινωνικοασφαλιστικό πόρο επιφορτίζεται συγκεκριµένη κατηγορία (βλ. αναλυτικά ΕλΣ Ολ 244/2017, σκ. VΓ, ∆, VII ∆, ∆.1, ΧΒ, Β.1, Β.2).
∆. Στο µέτρο που η εν λόγω εισφορά δεν αποτελεί έκτακτο δηµοσιονοµικό µέτρο
προς ελάφρυνση του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά διαρθρωτικού
χαρακτήρα παρέµβαση, υπό µορφή πάγιου µηχανισµού χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, εντασσόµενη στο πλαίσιο της επιχειρηθείσας µε τους νόµους
3863 και 3865/2010 κοινωνικοασφαλιστικής µεταρρύθµισης, και µόνη η έλλειψη
ώριµης, πλήρους και επιστηµονικά τεκµηριωµένης οικονοµικής και αναλογιστικής
µελέτης, από την οποία να προκύπτει το αναγκαίο και πρόσφορο τόσο της επιβολής
της εισφοράς στην κατηγορία των συνταξιούχων, όσο και του ύψους της για τη βιωσιµότητα του συστήµατος, συνιστά παραβίαση της απορρέουσας από το άρθρο 22
παρ. 5 του Συντάγµατος υποχρέωσης του νοµοθέτη για τη διασφάλιση της αναλογιστικής και οικονοµικής βιωσιµότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, αλλά και της συνταγµατικής αρχής της ασφάλειας δικαίου (βλ. αναλυτικά ΕλΣ Ολ
244/2017, σκ. VIIΓ, ΧΓ).
Ε. Εξ άλλου, µε την προσθήκη στο άρθρο 38 του ν. 3863/2010 της δυνατότητας
διάθεσης µέρους του προϊόντος της υπέρ του Προγράµµατος της κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, ήτοι υπέρ προνοιακού σκοπού, αρχικά µε τον ν. 4024/2011 και,
στη συνέχεια, µε τους νόµους 4052/2012 και 4075/2012, που για την ταυτότητα του
νοµικού λόγου ισχύει και στο πλαίσιο του ειδικού συνταξιοδοτικού ν. 3865/2010,
παρά τη µη ρητή προσθήκη στο άρθρο 11 αυτού σχετικών ρυθµίσεων, δεν αναιρείται ο προέχων σκοπός της επίµαχης εισφοράς, που συνίσταται στην χρηµατοδότηση
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος µεσοπρόθεσµα υπό µορφή κάλυψης των
ελλειµµάτων των ΦΚΑ και µακροπρόθεσµα µε την ανάληψη µέρους του βάρους
των καταβαλλόµενων από αυτούς κυρίων συντάξεων. Εποµένως, δεν αλλοιώνεται
ουσιωδώς η φύση της εισφοράς ως προς τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, ως
προεχόντως κοινωνικού πόρου. Έτσι, ανεξαρτήτως εάν η επιβάρυνση των συντάξεων µε εισφορά για τους συγκεκριµένους προνοιακούς σκοπούς θα ήταν, στην προκείµενη περίπτωση, συµβατή µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του
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Συντάγµατος και τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης, η ΕΑΣ σε βάρος των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, όπως έχει θεσπισθεί
και µε βάση την κύρια αποστολή της παραµένει αντίθετη στις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις και αρχές. Τούτο δε, στο βαθµό που η χρηµατοδότηση του προνοιακού αυτού σκοπού δεν ρυθµίσθηκε µε την τεχνική του επιµερισµού της εισφοράς,
ήτοι ως ποσοστό επί της παρακράτησης, αλλά ως δυνατότητα διάθεσης µέρους του
προϊόντος της ΕΑΣ, µε συνέπεια να έχει δευτερογενή χαρακτήρα και να µην επιδρά
στην κρίση περί της αντισυνταγµατικότητας της εισφοράς (βλ. αναλυτικά ΕλΣΟλ
244/2017, σκ. Χ.Α.6.).
ΣΤ. Τέλος, καθορίστηκε ο χρόνος έναρξης των αποτελεσµάτων της κρίσης της περί
της αντισυνταγµατικότητας συνταξιοδοτικών διατάξεων στο χρονικό σηµείο από τη
δηµοσίευση της απόφασης και εφεξής, κατόπιν στάθµισης των διακυβευόµενων περιουσιακής φύσης ατοµικών δικαιωµάτων αφενός (άρθρα 17 παρ. 1 του Συντάγµατος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α) και αφετέρου της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, υπό το φως
των άρθρων 100 παρ. 4 και 5 του Συντάγµατος και 66 παρ. 8 του Συνταξιοδοτικού
Κώδικα. Ειδικότερα, η Ολοµέλεια αφού έλαβε υπ’ όψιν ότι δεν είχε διαγνώσει µε
τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της (βλ. ΕλΣ Πρακτ. Ολ. 3ης Ειδ. Συν/σης της 24.6.2010
και της 4ης Ειδ. Συν/σης της 29.6.2010) την αντίθεση των οικείων διατάξεων περί
επιβολής της ΕΑΣ στο Σύνταγµα, ότι το προϊόν της εισφοράς είχε ήδη διατεθεί για
την κάλυψη ελλειµµάτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τους προνοιακούς σκοπούς του «Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι», ενόψει και των ισχυρισµών
του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την επαπειλούµενη διατάραξη της δηµοσιονοµικής ισορροπίας από την επιστροφή του συνόλου του ποσού που αναλογεί στους δικαιούχους, έκανε δεκτό το αίτηµα του τελευταίου για την εφεξής ενέργεια της κρίσης
του και αποφάσισε ότι εκτός από την ενώπιόν της επίδικη αγωγή και τα λοιπά ήδη
ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα, που πρέπει να ικανοποιηθούν ενόψει του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας (άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 της ΕΣ∆Α), τα
αποτελέσµατα της κρίσης της για την αντισυνταγµατικότητα θα µετατεθούν από τη
δηµοσίευση της απόφασης, ήτοι από 8.2.2017 και εφεξής (βλ. αναλυτικά ΕλΣΟλ
244/2017, σκ. ΧΙΙ Α και Β). Ήδη δε, µε την από 12.2.2019 απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Κ. Φραντζεσκάκη
και λοιποί κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου (αρ. προσφ. no 57275/17), κρίθηκε ότι η Ολοµέλεια, µε το σκέλος αυτό της απόφασής της, δεν παραβίασε τις διατάξεις των
άρθρων 6 παρ. 1 και 14 της ΕΣ∆Α.
37. Εξάλλου, οι αποφάσεις της Ολοµέλειας επί ζητηµάτων αντισυνταγµατικότητας
τυπικού νόµου κατ’ άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγµατος, καθώς και επί πρότυπων
δικών και προδικαστικών ερωτηµάτων, κατ’ άρθρο 108 Α του π.δ/τος 1225/1981,
παράγουν ευθέως νοµικά δεσµευτικό αποτέλεσµα εν στενή εννοία µόνο στο πλαίσιο
των δικών επί των οποίων εκδόθηκαν, ενώ στις δύο τελευταίες περιπτώσεις και στις
δίκες που αφορούν στους ενώπιόν της παρεµβάντες και όχι στις υπόλοιπες όµοιες
δίκες που εκκρεµούν ενώπιον των κατώτερων σχηµατισµών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακόµη και αν η εκδίκαση αυτών έχει ανασταλεί µέχρι την έκδοση της απόφασης της Ολοµέλειας, ενώ η υποχρέωση συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης, κατ’ άρθρα
95 παρ. 5 του Συντάγµατος και 1 έως και 3 του ν. 3068/2002, Α΄ 274, εκτείνεται µό-
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νο µεταξύ των διαδίκων της δίκης που επιλύθηκε στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας (πρβλ. 92/2009, 33/2007, 52/2010, 105/2010, 22/2015, Ολοµ., 9, 10, 11, 12,
14/2016 Ολοµ., αποφάσεις του Τριµελούς Συµβουλίου Συµµόρφωσης του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και τα υπ’ αριθµ. 28/2007, 20/2008, 70/2010, 6/2013,
1/2017 πρακτικά του ίδιου Συµβουλίου). Τόσο όµως η κρίση της Ολοµέλειας επί
του τεθέντος ενώπιόν της µείζονος σπουδαιότητας ζητήµατος, όσο και η κρίση της
για τη χρονική µετάθεση των αποτελεσµάτων της σχετικής της απόφασης, παράγουν
µία εν ευρεία εννοία νοµική και σε κάθε περίπτωση πραγµατική δέσµευση τόσο για
τους κατώτερους σχηµατισµούς όσο και για τα όργανα της Πολιτείας (βλ. ΕλΣΟλ.
244/2017 και ήδη απόφ. Ε∆∆Α της 12.2.2019, Κ. Φραντζεσκάκη και λοιποί κατά
Ελληνικού ∆ηµοσίου, σκ. 40), ενόψει των συνταγµατικών αρχών του κράτους δικαίου, της ασφάλειας δικαίου (άρθρα 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγµατος,
πρβλ. ΑΕ∆ 14/2013, ΣτΕ Ολ 2034/2011), της αρχής της ισότητας των πολιτών κατά
την παροχή δικαστικής προστασίας, που διατρέχουν και την ΕΣ∆Α (άρθρα 4 παρ. 1
και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, 6 και 14 της ΕΣ∆Α), αλλά και από θεσµική σκοπιά
για την αποφυγή κλονισµού της αξιοπιστίας του ίδιου του ∆ικαστηρίου (πρβλ.
Πρακτ 7.12.2010 Συν/σης ΛΖ της Β΄ Συνόδου της Βουλής, σελ. 2268 για την ευρύτερη δεσµευτικότητα των αντίστοιχων διαδικασιών ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας, κατά τον ν. 3900/2010, Α΄ 213, απόφ. Ειδ. ∆ικ. 127/2016, ΑΕ∆
14/2013, ΣτΕ 2034/2011, Ολοµ. και κατ’ αναλογία αποφ. Ε∆∆Α της 2.6.2016 Παπαϊωάννου κατά Ελλάδας, σκ. 41, της 2.11.2010 «Stefanica κατά Ρουµανίας», σκ.
37 και 38, της 24.3.2009 «Tudor Tudor κατά Ρουµανίας», σκ. 29, της 1.12.2009
«Vinčić κα λοιποί κατά Σερβίας», σκ. 56). Στο πλαίσιο αυτό, οι νοµικές σκέψεις της
244/2017 απόφασης της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου (βλ. και τις οµοίου περιεχοµένου σκέψεις της ΕλΣΟλ 32/2018), παράγουν εν τοις πράγµασι δεσµευτικότητα για
το παρόν Τµήµα, το οποίο, άλλωστε, και σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται οµόφωνα
µε αυτές. Συνεπώς, εφόσον το Τµήµα δεν διαπιστώσει συµµόρφωση των οργάνων
της Πολιτείας προς τα κριθέντα µε την λόγω απόφαση, όπως µε τη λήψη πρόσφορων νοµοθετικών µέτρων προσαρµογής της εισφοράς προκειµένου αυτή να καταστεί συµβατή προς τις οικείες συνταγµατικές διατάξεις, δεν τίθεται ζήτηµα να αποστεί από τις κρίσεις της Ολοµέλειας (βλ. άλλωστε επί της συνταγµατικότητας της
επίµαχης εισφοράς, σε ό,τι αφορά µόνον τους κοινούς ασφαλισµένους τις 22872295 αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τις οποίες κρίθηκε, στο όριο της δικαιοδοσίας του επί των κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών,
ότι οι σχετικές διατάξεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4
του Συντάγµατος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, χωρίς να
κρίνει επί των ζητηµάτων επί των οποίων έκρινε η 244/2017 απόφαση της Ολοµελείας του ∆ικαστηρίου τούτου, επιφυλάχθηκε δε ρητά για τη συµβατότητα αυτής
ως εισφοράς µε το Σύνταγµα, περιοριζόµενο να την κρίνει ως περικοπή στη σύνταξη
ενόψει και των αιτιάσεων που ήχθησαν ενώπιόν του, βλ. και την 164/2015 απόφαση του Ειδικού ∆ικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, µε την οποία
κρίθηκε η επίµαχη εισφορά ως συµβατή µε το ειδικό status των δικαστικών λειτουργών, ενόψει της περιορισµένης δικαιοδοσίας του, όχι, όµως, και η εν γένει συµβατότητά της µε το Σύνταγµα, όπως η 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το λόγο, άλλωστε, αυτό, το ίδιο ∆ικαστήριο παρέπεµψε σχετικά ένδικα βοηθήµατα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, βλ. απόφ. Ειδικ. ∆ικ. 2/2018, σκ. 22).
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38. Ενόψει των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Ελληνική ∆ηµοκρατία στο πλαίσιο της
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (βλ. την παρατιθέµενη
στο ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», Α΄ 80, Ανακοίνωση του
Συµβουλίου Κορυφής («Eurosummit»), που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις
12.7.2015, σχετικά µε τις δεσµεύσεις της Ελλάδας ενόψει µελλοντικής συµφωνίας
µε τον Ε.Μ.Σ., µεταξύ των οποίων αναφέρεται και η λήψη εµπροσθοβαρών µέτρων
για τη βελτίωση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του συνταξιοδοτικού συστήµατος ως µέρος ενός προγράµµατος συνολικής αναµόρφωσης του συνταξιοδοτικού
συστήµατος) θεσπίσθηκε και ο ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις
φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», Α΄ 85, ο οποίος άρχισε να ισχύει, κατά το άρθρο 122 αυτού, από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (12.5.2016), το πρώτο δε µέρος του νόµου αυτού (άρθρα 1-111) φέρει τον τίτλο «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού Συστήµατος». Ειδικότερα, µε το Κεφάλαιο Α΄ του πρώτου µέρους του εν λόγω νόµου,
που επιγράφεται «Αρχές και Όργανα του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας», εισήχθησαν, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες επιµέρους ρυθµίσεις: Στο άρθρο
1, µε τίτλο «Θεµελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας»,
ορίζονται τα εξής: «1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας, µε σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, µε όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανοµής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαµβάνει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το
Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθµίζεται από το νόµο αυτόν. 2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωµα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όσων διαµένουν µόνιµα
και νόµιµα στην Ελλάδα. Το Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την απονοµή
των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις. 3. Το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί µε ενιαίους κανόνες για όλους
τους ασφαλισµένους του E.Φ.K.A.», ενώ στο άρθρο 2 παρατίθενται οι οικείοι «εννοιολογικοί προσδιορισµοί» ως εξής: «1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας και εκ µεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισµα δύο τµηµάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος. 2. Η Εθνική Σύνταξη δεν
χρηµατοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό. 3. Το ανταποδοτικό µέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των
αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης,
όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια του
εργασιακού του βίου. 4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύνταξης καταβάλλεται ανά µήνα. 5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο
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των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές µε την κρατική χρηµατοδότηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται».
39. Ακολούθως, στο άρθρο 4, µε το οποίο εκκινεί το Β΄ Κεφάλαιο του ως άνω
ν. 4387/2016 µε τον τίτλο «Συντάξεις ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών»,
ρυθµίζονται τα ζητήµατα υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) των υπαλλήλων και λειτουργών του ∆ηµοσίου, καθώς και των στρατιωτικών, ως εξής: «1.α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της
Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι
των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη
των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) που συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους
κανονίζονται και καταβάλλονται µε βάση τις ρυθµίσεις του παρόντος. β. Για τις
προϋποθέσεις θεµελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος, καθώς και για τα όρια
ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν
εφαρµογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, όπως
αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 2.α. Το ∆ηµόσιο εξακολουθεί έως 31.12.2016 να υπολογίζει και να εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές
των προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να
καταβάλλει τις ήδη κανονισθείσες συντάξεις, καθώς και εκείνες που θα κανονισθούν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
β. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έως
31.12.2016 κανονίζονται από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. γ. Οι καταβαλλόµενες από το ∆ηµόσιο, κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος νόµου, συντάξεις
όσων από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν καταστεί συνταξιούχοι µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή, µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλονται από αυτόν, λαµβανοµένων
υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 13 περί ανωτάτου ορίου σύνταξης. 3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν έχουν εφαρµογή: α. για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (Α` 120) και
1977/1991 (Α΄ 185), β. για όσους δικαιούνται πολεµική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.δ. 168/2007
(Α΄209), του Π.δ. 169/2007 (Α΄210) και των άρθρων 22 και 27 του Ν. 1813/1988
(Α΄243), γ. για τους λογοτέχνες - καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3075/2002 (Α΄ 297), δ. για
όσους λαµβάνουν προσωπική σύνταξη, καθώς και ε. για όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναµφισβήτητα
εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.δ.
169/2007 σε συνδυασµό και µε αυτές του Π.δ. 168/2007. Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται µε βάση τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνταξιοδοτικές διατάξεις του ∆ηµοσίου και καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και
για τα πρόσωπα στα οποία µεταβιβάστηκε ή µεταβιβάζεται η σύνταξη των υπαγοµένων σε αυτές προσώπων. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα ορισθεί κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού».
Περαιτέρω, στο άρθρο 5, µε τον τίτλο «Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων ∆ηµοσίου», ότι «1. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου
σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιµων µηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1
του άρθρου 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισµένου και κατά 13,33% σε βάρος του ∆ηµοσίου και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ` της παραγράφου
2 περίπτωση γ` του παρόντος άρθρου. …2. α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισµένου και
εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε
προβλεπόµενο κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. … 3. Οι
εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικασίες για την εφαρµογή
του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών, τις προσαρµογές στα πληροφοριακά
συστήµατα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.». Ακολούθως, στο άρθρο 6 του νόµου, µε τίτλο «Ειδικές - Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του ∆ηµοσίου», ορίζονται τα εξής: «1.α. Οι συντάξεις όσων
από τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αποχωρούν
από την Υπηρεσία τους λόγω συνταξιοδότησης, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπολογίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
∆ηµοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις 31.12.2014, και καταβάλλονται µε τον περιορισµό των διατάξεων του άρθρου 13. β. Η προηγούµενη παράγραφος δεν έχει εφαρµογή για όσα από τα προαναφερόµενα πρόσωπα δεν πληρούν, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, τις προϋποθέσεις άµεσης καταβολής της σύνταξής
τους. Τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. γ. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά
την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόµενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάµβαναν µε βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την
31.12.2014, το ήµισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα
τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται
έως 31.12.2018. (Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως γ΄ προστέθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 2 ν. 4472/2017, Α΄ 74/19.5.2017.) δ. ... 2. ... 3. Οι συντάξεις των προηγούµενων παραγράφων αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος. 4. ... .». Εξάλλου, στις παραγράφους 1και
6 του άρθρου 7 του ίδιου ως άνω νόµου, µε τίτλο «Εθνική Σύνταξη» ορίζεται ότι:
«1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεµελιώνουν
δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος ή ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. … 6. Για την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ µηνιαίως και κα-

42
ταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. ...
Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει µειούµενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης
που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. … Η εθνική σύνταξη αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος». Στο δε άρθρο 8, µε τίτλο «Ανταποδοτική σύνταξη», ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι: «1. Οι υπάλληλοι - λειτουργοί του
∆ηµοσίου και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαιώµατα σύνταξης εξ ιδίου
δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις,
δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες
αποδοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως
αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος ενσωµατώνεται στην παράγραφο 4,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων. 2.α. Ως συντάξιµες αποδοχές
για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου
δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος
των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού
του βίου. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο
µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων
αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του
βίου. ... . 3. (όπως η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.
4488/2017, Α΄ 137/13.9.2017) Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
6, ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνεται υπόψη ο, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2, µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση µε βάση τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού. Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης
(πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται
ως συντάξιµος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 µέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως
συντάξιµος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. … 4. [όπως αυτή προστέθηκε από το
άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4461/2017] 4.α. Η αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών, για το διάστηµα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη µεταβολή του µέσου
ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η
προσαύξηση των συντάξιµων αποδοχών για το διάστηµα από το 2021 και εφεξής
διενεργείται µε βάση το δείκτη µεταβολής µισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
και η διαδικασία της εφαρµογής του δείκτη µεταβολής µισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την
αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών.». 5. [όπως αναριθµήθηκε η παράγραφος 4 µε το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4461/2017, Α΄ 38/28.3.2017] Το τελικό ποσό
του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου
ασφάλισης, µε βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. [Σύµφωνα δε
µε τον πίνακα αυτόν το ποσοστό αναπλήρωσης είναι για τα έτη 0-15 0,77%, για τα
έτη 15,01-18 0,84%, για τα έτη 18,01-21 0,90%, για τα έτη 21,01-24 0,96%, 24,01-
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27 1,03%, για τα έτη 27,01-30 1,21%, για τα έτη 30,01-33 1,42%, για τα έτη 33,0136 1,59%, για τα έτη 36,01-39 1,80% και για τα έτη 39,01-42 και περισσότερα
2,00%.] […] Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο
ποσό των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4488/2017,
Α΄ 137/13.9.2017.]». Εν συνεχεία, στο άρθρο 9 του ίδιου νόµου ρυθµίζεται το ζήτηµα της καταβολής προσωρινής σύνταξης, στο άρθρο 10 η καταβολή οικογενειακής
παροχής, στο άρθρο 11 οι συντάξεις αναπηρίας και στο άρθρο 12 οι συντάξεις λόγω
θανάτου. Περαιτέρω, µε το άρθρο 13 θεσπίσθηκε προσωρινό ανώτατο όριο στο
ύψος των ήδη καταβαλλόµενων συντάξεων των υπαλλήλων και λειτουργών του
∆ηµοσίου και των στρατιωτικών, ως εξής: «1. Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η
καταβολή κάθε ατοµικής µηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί
συνταξιούχοι µέχρι την έναρξη του παρόντος, κατά το µέρος που υπερβαίνει τις δύο
χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την εφαρµογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαµβάνονται
υπόψη το καταβαλλόµενο ποσό συνυπολογιζόµενης της εισφοράς υγειονοµικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου
38 του Ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει. 2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισµα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ. [...] 3. Από 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν
υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση µε [το] ανώτατο όριο των παραγράφων 1
και 2 και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει, σύµφωνα µε την κατά το
άρθρο 14 αναπροσαρµογή τους». Με το τελευταίο δε αυτό άρθρο 14, που φέρει τον
τίτλο «Αναπροσαρµογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόµενων συντάξεων», όπως ίσχυε κατά την αρχική του διατύπωση, ορίσθηκε ότι: «1.α. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεµελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόµενων
παραγράφων. β. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των καταβαλλόµενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάξεων, για τον προσδιορισµό των
συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη o συντάξιµος µισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε βάση τους κανόνες αναπροσαρµογής των συντάξιµων αποδοχών του ∆ηµοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής. 2.α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούµενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις. [...]. β. Από
1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο
από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά,
συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει σε εφαρµογή της παραγράφου 3.
[...]. 3.α. [...] β. [...]». Η ανωτέρω περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 14
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4472/2017 (Α΄
74/19.5.2017), ως εξής: «Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντά-
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ξεων αυτών είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους
βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%)
της καταβαλλόµενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, µετά την εφαρµογή της ρύθµισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψη του µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως
αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3.», ενώ το ίδιο εδάφιο αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4583/2018, Α΄ 212, ως
εξής: «β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι
µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόµενης
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, µετά
την εφαρµογή της ρύθµισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόµενο ποσό των
συντάξεων είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει
κατ` εφαρµογή της παραγράφου 3». Εν συνεχεία, στο εδάφιο γ΄, της ίδιας παραγράφου, όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4472/2017,
ορίζεται ότι ««γ. Αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µικρότερο από
αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό
προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών». Ακολούθως, στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αρχικά προβλεπόταν ότι «3. α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αυξάνεται από την 1.1.2017 κατ’ έτος µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µε βάση συντελεστή που διαµορφώνεται κατά 50% από τη µεταβολή
του ΑΕΠ και κατά 50% από τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή», µετά δε την τροποποίησή του µε την παράγραφο 4 άρθρου 1 του ν.
4472/2017, ορίζει ότι «3. α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την 1.1.2022 κατ’ έτος µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε βάση συντελεστή που διαµορφώνεται κατά πενήντα
τοις εκατό (50%) από τη µεταβολή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
από τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους και δεν
υπερβαίνει την ετήσια µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.», ενώ στο εδάφιο
β΄ της ίδιας παραγράφου προβλέπεται ότι «β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου µε τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρµογή ή αύξηση των
συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο στη περίπτωση α΄ ή µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά µισθολογικές διατάξεις,
καταργούνται» και στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι: «4. Από
την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά
αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη συνεχή παρακολούθηση της
εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζονται οι
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συντάξεις µε στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόµενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να
υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος
αναφοράς το 2009». Στη συνέχεια, στο ίδιο Κεφάλαιο του ν. 4387/2016 και στο άρθρο 15 καθορίζεται ο υπολογισµός του χρόνου ασφάλισης της κατηγορίας αυτής
στον ΕΦΚΑ, στο άρθρο 16 τα ασφαλιστικά δικαιώµατα όσων έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, στα άρθρα 17, 18 και 19 ζητήµατα παράλληλης, προαιρετικής και
διαδοχικής ασφάλισης και στο άρθρο 20 θέµατα παράλληλης απασχόλησης. Τέλος,
στο άρθρο 21 του ίδιου Κεφαλαίου του ν. 4387/2016 προβλέπεται, µε τίτλο «Αναλογική Εφαρµογή διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις», ότι : « Για όσα θέµατα
δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι
συνταξιοδοτικές διατάξεις του ∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού. Ειδικά, από την ηµεροµηνία υπαγωγής των προσώπων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 στον Ε.Φ.Κ.Α., για τις εισφορές, παροχές
και οφειλές, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφαρµόζονται αναλογικά οι γενικές ή ειδικές διατάξεις που
ισχύουν κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» και στο άρθρο 26, µε
τίτλο «Έκταση Εφαρµογής», προβλέπεται ότι «Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, εφαρµόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων
Ν.Π.∆.∆. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό
καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το ∆ηµόσιο είτε τους οικείους φορείς,
καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών ∆ικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276)».
40. Εξάλλου, στο Κεφάλαιο Γ΄ του ίδιου νόµου, περιλαµβάνονται τα άρθρα 27 έως
και 37, στα οποία περιέχονται σύµφωνα και µε τον τίτλο του Κεφαλαίου οι «Ρυθµίσεις Ασφαλισµένων του Ιδιωτικού Τοµέα». Ειδικότερα δε, στο άρθρο 27, µε τίτλο
«Εφαρµογή ενιαίων κανόνων ασφαλισµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα»,
ορίζεται ότι «1. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεµελιωδών αρχών των άρθρων 1 και 2, οι ρυθµίσεις των άρθρων 4 - 20 του Κεφαλαίου Β΄
εφαρµόζονται και στους ασφαλισµένους των φορέων, τοµέων κλάδων και λογαριασµών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. του άρθρου 53, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων, ειδικών ρυθµίσεων των άρθρων που ακολουθούν και µε εξαίρεση
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ που, από τη φύση τους, ρυθµίζουν αποκλειστικά
τη σχέση των δηµοσίων ή στρατιωτικών υπαλλήλων µε την υπηρεσία τους. …», ενώ
στο Κεφάλαιο ∆΄ του νόµου, που επιγράφεται «Ενιαίοι Κανόνες Εισφορών – Πόροι
– Αποκεφαλαιοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης», περιλαµβάνονται τα άρθρα 37 έως και 50, όπου περιέχονται, µεταξύ άλλων, γενικοί και
ειδικότεροι ανά κοινωνικοασφαλιστικό φορέα κανόνες για τον καθορισµό των εισφορών.
41. Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο Ε΄ του νόµου 4387/2016, µε τίτλο «Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης -Σύσταση – Σκοπός» και στο άρθρο 51 αυτού, µε τίτλο «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Σύσταση – Σκοπός», ορίζεται ότι: «1. Συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία «Ενιαίος
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούµενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», το οποίο
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του στην Αθήνα. Από 1.1.2017, οπότε και
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αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάµενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.
Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. εξακολουθούν, και µετά την κατά τα ως άνω ένταξή τους,
να διατηρούν αυτοτελή νοµική προσωπικότητα για την άσκηση των µη ασφαλιστικών τους αρµοδιοτήτων. Ειδικά ως προς το ∆ηµόσιο, περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
οι εν γένει αρµοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 53, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος. 2. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους
που προβλέπονται από την οικεία νοµοθεσία µε την προβλεπόµενη στο νόµο αυτόν
χορήγηση: α. µηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
στους ασφαλισµένους ή/και στα µέλη της οικογενείας τους. β. η χορήγηση προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους συνταξιούχους … δ. ειδικών προνοιακών
επιδοµάτων και ε. κάθε άλλης παροχής σε χρήµα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρµόδιος ο Ε.Φ.Κ.Α.. …», στο άρθρο 53, µε τίτλο «Ένταξη φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών στον Ε.Φ.Κ.Α.», ότι: «1. Ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται
από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται,
σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς,
µε τους κλάδους, τοµείς και λογαριασµούς τους, πλην των αναφερόµενων στο Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής: …2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά
την έναρξη ισχύος του νόµου από τη Γενική ∆ιεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων ∆ηµοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
…», στο άρθρο 55, µε τον τίτλο «Ασφαλιστέα Πρόσωπα», ότι: «1. Στην ασφάλιση
του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά: α. Οι µέχρι την ένταξη ασφαλισµένοι και
συνταξιούχοι και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, καθώς και οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών, οι
οποίοι καθίστανται αντιστοίχως ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. β.
Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα
ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών, καθώς και
τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών. 2. Οι ασφαλισµένοι των ανωτέρω
εντασσόµενων φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών, καθώς και του ∆ηµοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει µε τις διατάξεις του ο παρόν νόµος», στο άρθρο 56,
µε τίτλο «Πόροι», ότι : «1. Πόρους του Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν: α. Τα έσοδα από τις
ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας,
η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο και
πόρος που θεσµοθετείται υπέρ αυτού. β. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές
υπέρ των φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών που εντάσσονται στον
Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 53 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς
και η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο
και πόρος που προβλέπεται από διάταξη νόµου. γ. [όπως αυτό προστέθηκε µε το
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άρθρο 14 του ν. 4455/2017, Α΄22 και ισχύει από 1.1.2017] Η επιχορήγηση από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2.».
Τέλος, στα άρθρα 72 Α και 100 παρ. 1 εδ. β και γ του ν. 4387/2016 περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις για την άσκηση αρµοδιοτήτων επί των συντάξεων του
∆ηµοσίου, ενώ µε την κ.υ.α. 124456/0092/13.12.2016 (Β΄ 4074), ανατέθηκε από
1.1.2017 η καταβολή των συντάξεων του ∆ηµοσίου στον ΕΦΚΑ ακόµη και των αναδροµικών, και µε την κ.υ.α. 2915/783/17.1.2018 ολοκληρώθηκε µέχρι της
30.4.2017 η µεταφορά αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων ∆ηµοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών στον ΕΦΚΑ (βλ. σχετικά και σκ. 5 της παρούσας).
42. Σύµφωνα δε µε το Γενικό Μέρος της αιτιολογικής έκθεσης του νόµου «[...]
Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η πλήρης αναµόρφωση του συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης, στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας, του οποίου οι γενικές αρχές ορίζονται στον νόµο ως εξής: εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας µε όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης,
αναδιανοµής και αλληλεγγύης των γενεών. Α. Αναποτελεσµατικότητα, µη βιωσιµότητα και άδικος χαρακτήρας του υφιστάµενου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Το υφιστάµενο σύστηµα κοινωνικής προστασίας είναι άναρχο, κοινωνικά άδικο,
αναποτελεσµατικό και µη βιώσιµο. Ο σχεδιασµός της κοινωνικής πολιτικής, ιδίως
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, δεν έγινε ποτέ µε στρατηγικό σκοπό την
καθολικότητα των παροχών. Αντιθέτως, χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερµατισµό, που αντανακλά την εν γένει πελατειακή λειτουργία του πολιτικού συστήµατος
πριν από την κρίση. … Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, έτσι χαρακτηρίζεται
από εκτεταµένη πολυνοµία η οποία δηµιουργεί έντονες κοινωνικές ανισότητες, αφού αντιµετωπίζει όµοιες περιπτώσεις πολιτών µε διαφορετικό τρόπο. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όρια ηλικίας), τα ποσοστά αναπλήρωσης, οι κατώτατες συντάξεις, οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, οι κοινωνικοί πόροι … και η κρατική χρηµατοδότηση διαφέρουν τόσο µεταξύ των ταµείων όσο και µεταξύ ασφαλισµένων στο ίδιο ταµείο. … Β. Οι στόχοι της µεταρρύθµισης. Η µεταρρύθµιση επιχειρεί για πρώτη φορά την αντιµετώπιση όλων των δοµικών αυτών παθογενειών του συστήµατος, σε συνθήκες γενικευµένης κρίσης και
πρόσθετων µνηµονιακών υποχρεώσεων. Το νοµοσχέδιο ενσωµατώνει όλες τις προβλέψεις του νόµου 4336/2015 (Μνηµονίου) εντάσσοντάς τις όµως στο πλαίσιο ενός
εντελώς νέου θεσµικού πλαισίου που εξασφαλίζει κανόνες ισονοµίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. … Οι δύο θεµελιώδεις αρχές της µεταρρύθµισης είναι η ισονοµία
και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ισονοµία, γιατί για πρώτη φορά θεσπίζονται όµοιοι
κανόνες για όλους, παλαιούς και νέους συνταξιούχους, εργαζόµενους στον ιδιωτικό
και τον δηµόσιο τοµέα, µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους. Κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί µε το νέο θεσµό της εθνικής σύνταξης επιτυγχάνεται αναδιανοµή, αµβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και εξασφαλίζεται επαρκής σύνταξη και για τις
επισφαλείς κοινωνικά οµάδες. Ειδικότερα, η Μεταρρύθµιση: - Επιτυγχάνει τη διοικητική αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και απλοποιεί τις διαδικασίες, ενοποιώντας τους φορείς ασφάλισης σε ένα και διακρίνοντας πλήρως προνοιακές και
ασφαλιστικές παροχές. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζεται ένας, εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης µε ένταξη σε αυτόν όλων των φορέων κύριας ασφάλισης, χωρίς
εξαίρεση, γιατί διαφορετικά το εγχείρηµα της ενοποίησης θα υπονοµευθεί στο σύ-
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νολό του. [...] - Καθιερώνει πλήρη ισονοµία, µέσω της ουσιαστικής ενοποίησης
του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης µε θέσπιση ενιαίων κανόνων
για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους και ανακαθορισµό των συντάξεων των ήδη
συνταξιούχων. Οι ενιαίοι κανόνες είναι αναγκαίοι, γιατί απέναντι στους βασικούς
κινδύνους της ζωής πρέπει όλοι οι ασφαλισµένοι να απολαµβάνουν τον ίδιο βαθµό
εθνικής - κοινωνικής αλληλεγγύης. [...] Όσον αφορά στις εισφορές προβλέπονται
ενιαία ποσοστά εισφορών µε βάση υπολογισµού τους το πραγµατικό εισόδηµα. Όσον αφορά στις παροχές, καθιερώνεται ενιαίος τρόπος υπολογισµού της σύνταξης,
κύριας και επικουρικής, για παλιούς και νέους ασφαλισµένους, µε βάση το µέσο εργασιακό εισόδηµα και ίδια ποσοστά αναπλήρωσης για όλους. Η συµµετοχή του συνταξιοδοτικού συστήµατος στη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας οριοθετείται
από το σεβασµό της ισότητας στα βάρη (άρθρο 4, παρ. 5 Συντάγµατος). ∆εν πρέπει
οι συνταξιούχοι να αναλάβουν ένα δυσανάλογο µέρος του κόστους της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των εισφορών
επί του πραγµατικού εισοδήµατος, όπως και εν γένει για τον προσδιορισµό της
οικονοµικής ισορροπίας και βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος ελήφθησαν υπόψη, πέραν των υφιστάµενων κανονιστικών ρυθµίσεων, αναλογιστικές
µελέτες-προβολές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, οι οποίες συντάχθηκαν µε
επιστηµονική βοήθεια από την ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. - Θεσπίζει την εθνική σύνταξη, ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής αναπλήρωση εισοδήµατος και για τους µακροχρόνια ανέργους, όσους εργάζονται µε ατυπικές µορφές εργασίας ή αµείβονται µε χαµηλούς µισθούς. Η πρόληψη της φτώχειας
µε την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τον κάθε ηλικιωµένο
είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τη
διάρκεια της κρίσης δηµοσίου χρέους η προστασία κατά της φτώχειας των
ηλικιωµένων αποκτά διάσταση απόλυτης προτεραιότητας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα
µε τη Eurostat (SILC 2014), το 23, 1% των ατόµων άνω των 65 ετών ζουν στο όριο
της φτώχειας. Ο προσδιορισµός του επιπέδου της Εθνικής Σύνταξης σε 384 Ευρώ
έγινε µε βάση το 60% του διάµεσου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. - ∆ιασφαλίζει τη βιωσιµότητα, τη διαγενεακή ισότητα, καθώς και την ίση κατανοµή των θυσιών. Η µέριµνα για την προστασία της
βιωσιµότητας χάριν των επόµενων γενεών ανάγεται στις συνταγµατικές υποχρεώσεις του κράτους (ΣτΕ Ολοµ. 2290/15, αρ. 7), σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για τις Συντάξεις του 2012, το κόστος που συνεπάγεται η
µεταρρύθµιση των συντάξεων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από τη
δηµοσιονοµική στρατηγική κι όχι το αντίθετο, δηλαδή ορµώµενοι αποκλειστικά
από τη δηµοσιονοµική εξυγίανση να στενεύουµε το βεληνεκές (κοινωνικό χαρακτήρα) και την αποτελεσµατικότητα των ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων. Η αποκατάσταση της βιωσιµότητας, δηλαδή η διατήρηση της ικανότητας του συστήµατος να
χορηγεί συντάξεις στους τωρινούς και µελλοντικούς συνταξιούχους, δεν αποτελεί
αυτοσκοπό, αλλά υπηρετεί το συµβόλαιο ανάµεσα στις γενεές που βρίσκεται στη
βάση κάθε διανεµητικού συστήµατος. Με το ισχύον σύστηµα η σηµερινή γενεά
εργαζοµένων θα πλήρωνε περισσότερα απ’ όσα θα λάβει. Με τη µεταρρύθµιση η
αναλογικότητα αποκαθίσταται πλήρως. Μόνον οι πιο αδύναµοι θα λάβουν περισσότερα από όσα έχουν δώσει µέσω των εισφορών τους στο σύστηµα, λόγω της ύπαρξης της εθνικής σύνταξης και άλλων ειδικών προβλέψεων για αυτούς. Για τον
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προσδιορισµό των ποσοστών αναπλήρωσης. Για τον προσδιορισµό των ποσοστών
αναπλήρωσης εισοδήµατος της αναλογικής/ανταποδοτικής σύνταξης, επί του
πραγµατικού εισοδήµατος, όπως και εν γένει για τον προσδιορισµό της οικονοµικής
ισορροπίας και βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος ελήφθησαν υπόψη,
πέραν των υφιστάµενων κανονιστικών ρυθµίσεων, αναλογιστικές µελέτες-προβολές
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, οι οποίες συντάχθηκαν µε επιστηµονική βοήθεια από την ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κοινωνική δικαιοσύνη, µε την έννοια της δικαιότερης κατανοµής του εθνικού πλούτου, επιτυγχάνεται και µε την σύνδεση των συντάξεων µε την άνοδο του εθνικού πλούτου,
εφόσον αυξάνονται ανάλογα µε την εκάστοτε άνοδο του Α.Ε.Π.- Εγγυάται τη διαβίωση των συνταξιούχων µε αξιοπρέπεια, και διατηρεί, στο βαθµό του δυνατού, την
εγγύτητα µε το κεκτηµένο κατά τον εργασιακό βίο επίπεδο ζωής. […] – Επαναφέρει
τη συνταγµατική νοµιµότητα στη ρύθµιση των συντάξεων. Βάσει των ειδικών µελετών που έχουν ήδη καταρτισθεί, σύµφωνα µε τα κριτήρια της νοµολογίας και θα κατατεθούν στη Βουλή κατά την ψήφιση του νόµου, ορίζονται τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων που επιτρέπει η οικονοµική κατάσταση της χώρας. […] Στο
πλαίσιο αυτό γίνεται ανακαθορισµός, κατ’ επιταγή των αρχών της συµµετοχικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης των γενεών, των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων
µε αναφορά στο νέο, ενιαίο τρόπο υπολογισµού της κύριας και επικουρικής σύνταξης για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους. Παράλληλα όµως εξασφαλίζεται πλήρης προστασία των κύριων συντάξεων, µε πρόβλεψη προσωπικής διαφοράς [...]. Η
δηµιουργία ενός φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως µε ένταξη σ’ αυτόν όλων [των] φορέων ασφαλίσεως (κύριας, επικουρικής και εφ’ άπαξ παροχών) µε ενιαίους κανόνες
για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους δεν αντίκειται στο Σύνταγµα υπό την προϋπόθεση ότι στηρίζεται σε µελέτη βιωσιµότητας. Ο ανακαθορισµός των συντάξεων
των ήδη συνταξιούχων µε αναφορά στον νέο, ενιαίο, τρόπο υπολογισµού της κύριας
και επικουρικής συντάξεως για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους, εφόσον συνεπάγεται µείωση των συντάξεων, δεν αντίκειται στο Σύνταγµα υπό την προϋπόθεση
ότι σέβεται τις αρχές της ισότητας της συµµετοχής στα δηµόσια βάρη και της κοινωνικής αλληλεγγύης. [...]».
43. Ακολούθως, στο Τµήµα της αιτιολογικής έκθεσης επί των επιµέρους άρθρων
και δη επί του Κεφαλαίου Α΄, αναφέρεται, σχετικά µε το άρθρο 1 ότι : «Με το άρθρο αυτό τίθενται οι βασικές αρχές του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας, βασικό συστατικό του οποίου είναι το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα. … Από
το Σύνταγµα και ειδικότερα τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 25
παράγραφος 1 προκύπτει ο δηµόσιος, καθολικός και αναδιανεµητικός χαρακτήρας
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, το Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας έχει ως στόχο την ουσιαστική απλοποίηση του συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης, την αποκατάσταση της ισότητας, µέσω καθιέρωσης ενιαίων
κανόνων, τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, την ενίσχυση του κοινωνικού, αναδιανεµητικού χαρακτήρα, ενώ, παράλληλα, εγγυάται τη µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα του συστήµατος, µε γνώµονα την εξασφάλιση πλήρους κοινωνικής
προστασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης, µε όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανοµής. … Ο βασικός σκοπός της πρόβλεψης «συστήµατος» κοινωνικής ασφάλειας είναι ακριβώς η αποκατάσταση της συµπληρωµατικότητας και της
ισορροπίας µεταξύ των συνιστωσών του. Ο νόµος συµβάλλει στην κατεύθυνση αυ-
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τή διακρίνοντας πλήρως τις συνταξιοδοτικές από τις προνοιακές παροχές,
µεριµνώντας όµως παράλληλα για την παραπληρωµατικότητά τους, ιδίως µέσω της
πρόβλεψης της εθνικής σύνταξης. Τέλος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τρίτη παράγραφο, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτό προσδιορίζεται µε το νόµο
αυτό, εφαρµόζεται κατά τρόπο όµοιο, ενιαίο και σύµφωνο µε τη συνταγµατική αρχή της ισότητας, για όλους χωρίς διάκριση, τόσο στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο
τοµέα όσο και στις διαφορετικές κατηγορίες εργαζοµένων, είτε είναι µισθωτοί είτε
αυτοαπασχολούµενοι, µε ειδικές προσαρµογές, αυτονοήτως, όπου υφίσταται διαφοροποίηση των πραγµατικών συνθηκών» και επί του άρθρου 2 ότι: « Το άρθρο 2 εισάγει τους ορισµούς των δύο τµηµάτων το άθροισµα των οποίων αποτελεί τη σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
υπό το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα δύο αυτά τµήµατα αντιστοιχούν σε δύο βασικές και αλληλοσυµπληρούµενες αρχές του Εθνικού Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης, την αρχή της εξασφάλισης ενός ελάχιστου πυρήνα αξιοπρεπούς παροχής και την αρχή της ανταποδοτικότητας, που σκοπεί στην αποκατάσταση, κατά το δυνατό, του προτέρου εισοδήµατος, βάσει της αναλογικής σχέσης
εισφορών-παροχών. Ειδικότερα, το µεν τµήµα της Εθνικής Σύνταξης αποσκοπεί
στην αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς εγγυάται
ένα κατώτατο ποσό σύνταξης που δεν εξαρτάται από την καταβολή εισφορών ούτε
από το ύψος των αποδοχών ή του εισοδήµατος του ασφαλισµένου. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, αφενός, εξασφαλίζει στην ευπαθή οµάδα των χαµηλοσυνταξιούχων ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αφετέρου, παρέχει, κατ’ αποτέλεσµα, υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης σε ασφαλισµένους µε χαµηλότερες συντάξιµες αποδοχές ή λίγα χρόνια ασφάλισης Τέλος, δεδοµένου ότι η Εθνική Σύνταξη δεν χρηµατοδοτείται
από εισφορές των ασφαλισµένων, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο κοινωνικής αναδιανοµής υπέρ
των ασθενέστερων κοινωνικών κατηγοριών. Από την άλλη, η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και
των ποσοστών αναπλήρωσης που προβλέπονται στον παρόντα νόµο. Η ανταποδοτική σύνταξη στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και αποτελεί το σύνδεσµο
µεταξύ συνταξιοδοτικής παροχής, εισφορών και εισοδήµατος. Παράλληλα,
σύµφωνα µε την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, το αναλογικό µέρος της σύνταξης χρηµατοδοτείται από τις τρέχουσες εισφορές των ασφαλισµένων. Συνολικά, η
κατά τα ανωτέρω σύνταξη, δηλαδή, το άθροισµα Εθνικής Σύνταξης και ανταποδοτικού µέρους, αφενός, εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σε όλους
τους ασφαλισµένους, αφετέρου, εγκαθιδρύει ένα στενό δεσµό µεταξύ παροχής, εισφορών και εισοδήµατος, µε αποτέλεσµα η παροχή να αντιστοιχεί στο επίπεδο διαβίωσης που διήγε ο ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Η κανονισθείσα σύνταξη καταβάλλεται ανά µήνα. Τέλος ορίζεται ότι το κράτος, πέραν της
υποχρέωσης κάλυψης της δαπάνης της εθνικής σύνταξης από τη φορολογία, έχει
πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών και για τη
διασφάλιση της βιωσιµότητας των ταµείων, κατά τα οριζόµενα και στο άρθρο 22
παράγραφος 5 του Συντάγµατος. Η εγγυητική ευθύνη του κράτους δεν περιορίζεται
στη ρυθµιστική υποχρέωση του για την κανονιστική ρύθµιση του ασφαλιστικού
συστήµατος µε τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του, αλλά και για
την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων που παρόλα αυτά θα προκύψουν στον Ε.Φ.Κ.Α.».
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44. Περαιτέρω, στην αιτιολογική έκθεση του νόµου επί του Κεφαλαίου Β΄ για τις
Συντάξεις των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών, αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα εξής, επί του άρθρου 4, ότι: «Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και προκειµένου να υπάρξουν οικονοµίες κλίµακας, έτσι ώστε να µειωθεί
κατά τρόπο απολύτως ανώδυνο για τους ενδιαφεροµένους η συνταξιοδοτική δαπάνη, ορίζεται ότι από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού, οι τακτικοί
και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι
της Βουλής, των ΝΠ∆∆ και των υπαλλήλων των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που αποχωρούν από την Υπηρεσία από
την ανωτέρω ηµεροµηνία και µετά, υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
καθεστώς του ΕΦΚΑ. Επιπλέον, µε την υπαγωγή αυτή διασφαλίζεται η ισότητα ως
προς την ασφαλιστική αντιµετώπιση των ανωτέρω προσώπων µε τους ασφαλισµένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (περίπτωση α). 4. Επειδή το ανωτέρω
εγχείρηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου ότι αφορά ασφαλισµένους και συνταξιούχους που προσεγγίζουν τις 900.000, µε ιδιαίτερες ανά κατηγορία ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα ορισθεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των προεκτεθεισών διατάξεων…», επί του άρθρου 5, ότι: «Με τις
διατάξεις του άρθρου 5 και προκειµένου να διασφαλιστεί η αναφερόµενη στο άρθρο
4 ίση αντιµετώπιση των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου µε τους ασφαλισµένους των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ορίζονται ενιαίοι κανόνες ασφάλισης και παροχών…», επί του άρθρου 7, ότι: «Με τις διατάξεις του άρθρου 7 καθιερώνεται η Εθνική Σύνταξη, η οποία αποτελεί νέο θεσµό, η λειτουργία του οποίου είναι αφενός
αναδιανεµητική, εξασφαλίζοντας υψηλότερες συντάξιµες αποδοχές από όσες θα δικαιολογούσε η αυστηρή ανταποδοτικότητα σε όσους έχουν χαµηλότερα εισοδήµατα
ή λίγα χρόνια ασφάλισης και αφετέρου εγγυητική, εξασφαλίζοντας για όλους προστασία από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης εξ ιδίου
δικαιώµατος ή ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
…» και, επί του άρθρου 8, ότι: «Με τις διατάξεις του άρθρου 8 καθιερώνεται το αναλογικό µέρος της σύνταξης, το οποίο χορηγείται, εφόσον ο ασφαλισµένος κύριας
ασφάλισης θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος ή ανικανότητας ή
κατά µεταβίβαση. Το ποσό του αναλογικού µέρους της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των συντάξιµων αποδοχών και του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισµένου,
σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης του πίνακα
της παραγράφου 4. Οι συντάξιµες αποδοχές καθορίζονται ανάλογα µε την κατηγορία, στην οποία ανήκει ο ασφαλισµένος. Ειδικότερα, για τους µισθωτούς
λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου καθ’
όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος προκύπτει
από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισµένου διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Ως προς τα δύο αυτά µεγέθη,
το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών ισοδυναµεί µε το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος και υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια
του ασφαλιστικού του βίου. Όσον αφορά στο χρόνο ασφάλισης, εφαρµόζονται τα
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προβλεπόµενα στο άρθρο 15. Τέλος, κατά τον υπολογισµό των µηνιαίων αποδοχών
λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος,
προσαυξανόµενες κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ δεν προσµετράται το τελευταίο έτος ή τµήµα
του έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. …»
45. Εξ άλλου, σχετικά µε τις ρυθµίσεις ειδικά του ως άνω άρθρου 13 του ν.
4387/2016 περί ανωτάτου ορίου καταβολής σύνταξης, στην αιτιολογική έκθεση του
νόµου αναφέρονται τα εξής: «Με το άρθρο 13 προβλέπονται τα ανώτατα ποσά συντάξεων που θα καταβάλλονται µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Σκοπός της µεταβατικής αυτής διάταξης είναι η οικονοµική
εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήµατος και η άµβλυνση κοινωνικών αντιθέσεων
και ανισοτήτων, ενώ µε τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η περαιτέρω επιβάρυνση των
δικαιούχων µεσαίων και χαµηλών και παράλληλα διασφαλίζεται µεσοπρόθεσµα η
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος. Σηµειωτέον ότι η ρύθµιση αυτή δεν είναι διαρκής, εφόσον δεν καθιερώνει εις το διηνεκές το προβλεπόµενο ανώτατο όριο.
Απλώς αναστέλλεται η καταβολή του επιπλέον του ανωτάτου ορίου τµήµατος της
σύνταξης, δεν περικόπτεται αυτό οριστικά. Θα καταβληθεί αυτό µετά τη λήξη του
προγράµµατος προσαρµογής και µετά τον επανυπολογισµό της οικείας σύνταξης,
σύµφωνα µε το άρθρο 14. Άλλωστε, κατά την πάγια νοµολογία το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών δεν αποτελεί σταθερό ποσό, αλλά δύναται να µεταβάλλεται είτε επί τα βελτίω είτε επί τα χείρω, ανάλογα µε τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες
και, σύµφωνα πάντοτε µε αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία εξειδικεύει ο νοµοθέτης,
εντός των ορίων της ευρείας εξουσίας που αυτός διαθέτει [...]. Περαιτέρω, δεν κατοχυρώνεται, µε βάση τη νοµολογία του Ε∆∆Α δικαίωµα σε µισθό ή σύνταξη ορισµένου ύψους [...] µε συνέπεια να µην αποκλείεται, κατ’ αρχήν, διαφοροποίηση του
ύψους συνταξιοδοτικής παροχής αναλόγως µε τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
Επιπρόσθετα, [...] µε βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και την αρχή της αναλογικότητας,
σύµφωνα µε την νοµολογία του Ε∆∆Α, εξασφαλίζεται δίκαιη ισορροπία ανάµεσα
στην προσβολή των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και την εξυπηρέτηση δηµοσίου
σκοπού, ο οποίος έγκειται στην αποκατάσταση της ισορροπίας του κοινωνικού προϋπολογισµού [...]. Άλλωστε, βάσει της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ), το δίκαιο της Ένωσης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη, όταν θεσπίζουν µέτρα στον τοµέα των συντάξεων, να λαµβάνουν υπόψη όχι µόνο λόγους πολιτικού, κοινωνικού ή δηµογραφικού χαρακτήρα, αλλά και δηµοσιονοµικούς λόγους,
εφόσον διασφαλίζεται η γενική αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων λόγων ηλικίας.
[...].». Περαιτέρω, ως προς τις ρυθµίσεις του άρθρου 14 περί αναπροσαρµογής των
ήδη καταβαλλόµενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 συντάξεων, όπως οι
ρυθµίσεις αυτές είχαν πριν από την τροποποίησή τους κατά τα άνω, στην αιτιολογική έκθεση του νόµου αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι: «Με βάση το άρθρο 14, επανυπολογίζονται οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. [...] Εντούτοις, ο νοµοθέτης επιλέγει να εισάγει µία ευνοϊκή µεταχείριση για τους ήδη συνταξιούχους προβλέποντας ρητά ότι µέχρι την ολοκλήρωση
του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις
τότε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, παρακρατούµενης της εισφοράς υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης [...] η συγκεκριµένη πρόβλεψη στοχεύει στο σεβασµό της δι-
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καιολογηµένης εµπιστοσύνης, όπως αυτή προστατεύεται, τόσο σε εθνικό επίπεδο,
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Στην περίπτωση που το ποσό της σύνταξης, όπως επανυπολογίζεται, είναι µεγαλύτερο από το ήδη καταβαλλόµενο, η διαφορά καταβάλλεται σταδιακά, σε βάθος πενταετίας. [...]». Εξάλλου, στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4472/2017, µε το άρθρο 1 παρ. 2 του οποίου προβλέφθηκε το πρώτον, κατά τα ήδη εκτεθέντα, περικοπή, από 1.1.2019, µέχρι ποσοστού 18%, του ποσού της ήδη καταβαλλόµενης σύνταξης, που, µετά την αναπροσαρµογή, υπερβαίνει
το προκύπτον βάσει των νέων, ενιαίων κανόνων υπολογισµού ποσό, ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής και να επιτευχθεί σταθερή και άµεση
χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας. Απαραίτητη προϋπόθεση προς τούτο είναι η περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά ποσοστό 1% του ΑΕΠ για το
έτος 2019, η οποία επιτρέπει την περιχαράκωση της βιωσιµότητας του συνταξιοδοτικού συστήµατος. [...] Λαµβάνοντας δε υπόψη την αρχή της ίσης κατανοµής των
βαρών, προβλέπεται ότι η µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα επιτευχθεί µόνο
µέσω της αναπροσαρµογής των συντάξεων εκείνων, το ποσό των οποίων είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων, ούτως ώστε
να µην θίγεται η αλληλεγγύη µεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων [...] [και] να
µην διαταραχθεί σηµαντικά και αιφνιδίως το επίπεδο διαβίωσης της συγκεκριµένης
κατηγορίας συνταξιούχων».
46. Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής διαδικασίας του οικείου νοµοσχεδίου, µε
τα Πρακτικά της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 20.4.2016, η ∆ιοικητική Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου γνωµοδότησε, ενόψει της κατ’ άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγµατος γνωµοδοτικής της αρµοδιότητας,
αρνητικά επί των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του οικείου νοµοσχεδίου, ενώ από το περιεχόµενο των Πρακτικών δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκαν προς γνωµοδότηση οι λοιπές ρυθµίσεις του οικείου νοµοσχεδίου και δη εκείνες των άρθρων 51 και επόµενα,
που περιλαµβάνουν τις οργανωτικές περί ΕΦΚΑ διατάξεις, µεταξύ των οποίων και
η µεταφορά αρµοδιοτήτων από τις οικείες Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου στον ΕΦΚΑ για
τις συντάξεις του ∆ηµοσίου, οι ρυθµίσεις περί συνέχισης των δικών κ.α. Ειδικότερα,
η Ολοµέλεια, εναρµονιζόµενη µε την αντίστοιχη αρνητική γνωµοδότησή της επί της
συνταγµατικότητας του άρθρου 27 του προδιαληφθέντος ν. 3863/2010 περί της ένταξης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών από 1.1.2011 και
εφεξής στην ασφάλιση του ΙΚΑ (βλ. ΕλΣ Ολ Πρακτικά 3ης Ειδ. Συν/σης της
24.6.2010), γνωµοδότησε ότι : «… τα ελληνικά Συντάγµατα έχουν επιφυλάξει διαχρονικά ειδικό υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους δηµοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς (άµεσα και έµµεσα όργανα του Κράτους). Ειδικότερα ο συντακτικός νοµοθέτης του 1975 µε τα άρθρα 87, 98 και 103, τα οποία περιλαµβάνονται στο Τρίτο Μέρος του Συντάγµατος µε τίτλο "Οργάνωση και Λειτουργίες της
Πολιτείας" ρυθµίζει την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ως άνω οργάνων και
συνακόλουθα το ασφαλιστικό τους καθεστώς - το οποίο τελεί σε συνάρτηση της θέσης που κατέχουν και ως εκ τούτου αποτελεί σύστηµα επαγγελµατικής ασφάλισης διακρίνοντας αυτό από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που κατοχυρώνεται ως
κοινωνικό δικαίωµα στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος και περιλαµβάνεται στο
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Πρώτο Μέρος αυτού "Βασικές ∆ιατάξεις" και ειδικότερα στο Μέρος ∆εύτερο "Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα". Συνεπώς, η υπαγωγή µε νόµο σε ενιαίο ασφαλιστικό οργανισµό των δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών µε τους λοιπούς εργαζόµενους δεν συνάδει µε τη θέση που το ισχύον Σύνταγµα επιφυλάσσει σ’ αυτούς,
δεδοµένου ότι αυτή συνιστά συνταγµατικό κεκτηµένο, η ανατροπή του οποίου απαιτεί αναθεώρηση των σχετικών συνταγµατικών διατάξεων. Περαιτέρω, η ρύθµιση
αυτή θέτει ζήτηµα αντίθεσης στην αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης που
απορρέει από το κράτος δικαίου, δοθέντος ότι η υπαγωγή των εργαζοµένων στο σύστηµα κοινωνικής ή επαγγελµατικής ασφάλισης αποτελεί ουσιώδη παράγοντα που
εκτιµάται κατά την επιλογή του επαγγέλµατος. Ενόψει αυτών, το υπό εξέταση σχέδιο νόµου, εφόσον στηρίζεται στην ενιαία ασφαλιστική αντιµετώπιση προσώπων
που σύµφωνα µε το Σύνταγµα δεν µπορούν να υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισµό, εγείρει ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας στο σύνολό του, καθόσον ανατρέπεται το νοµοθετικό του θεµέλιο. ….».
47. Με το ν. 4387/2016, στον οποίο ενσωµατώνονται, κατά τα αναφερόµενα στην
αιτιολογική του έκθεση, οι προβλέψεις της εγκριθείσας µε το ν. 4336/2015 συµφωνίας της Χώρας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, επιχειρείται η πλήρης
αναµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε την εισαγωγή νέου, ενιαίου
συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας, το οποίο χαρακτηρίζεται αφενός από τη θέσπιση όµοιων κανόνων για όλους τους απασχολούµενους είτε στον δηµόσιο είτε στον
ιδιωτικό τοµέα και αφετέρου από την ενίσχυση του κοινωνικού και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του µέσω της εθνικής σύνταξης. Ειδικότερα, µε το νόµο αυτό ιδρύθηκε, κατά πρώτον, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (βλ. άρθρα
51 και επ. του ν. 4387/2016), στον οποίο υπάγονται όλες οι κατηγορίες απασχολουµένων και συνταξιούχων, ανεξαρτήτως απασχόλησης ή ιδιότητας, και δη τόσο οι
λειτουργοί και υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και οι στρατιωτικοί, όσο και οι απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα. Επιπλέον, ορίσθηκαν ενιαίοι, για όλους τους απασχολουµένους, µεταξύ των οποίων δηµόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι και στρατιωτικοί, κανόνες υπολογισµού των εισφορών και των παροχών, µέσω της θέσπισης του
ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την εθνική
(χρηµατοδοτούµενη από τον κρατικό προϋπολογισµό) σύνταξη και αθροίζεται µε
αυτήν, και της άρρηκτης σύνδεσής του µε τις καταβληθείσες εισφορές, ως βάση υπολογισµού των οποίων καθιερώνεται, ενιαία, το εισόδηµα των υπαγοµένων στην
ασφάλιση του ανωτέρω φορέα από την ασφαλιστέα δραστηριότητα καθ’ όλη τη
διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Προκειµένου δε να διασφαλισθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος (βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση του ν. 4387/2016), προβλέπεται η άµεση εφαρµογή των νέων, ενιαίων κανόνων υπολογισµού των συντάξεων και επί των ήδη συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, µέσω του επανυπολογισµού των συντάξεών τους κατά τους ορισµούς του άρθρου 14
του ν. 4387/2016. (βλ. αποφ. 1-4 Ειδ. ∆ικ. άρ. 88 παρ. 2 Συντάγµατος).
48. Στο πλαίσιο, όµως, αυτό µε τις διατάξεις των άρθρων 4,5, 6, 7, 8, 13, 14, 51 και
53, 55 και 56 του ν. 4387/2016 περί ένταξης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων
και στρατιωτικών εν ενεργεία και συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ, ως φορέα κοινωνικής
ασφάλισης µε ενιαίους κανόνες ασφάλισης µε τους εντασσοµένους στο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης, κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, τόσο ως προς το
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οργανωτικό του σκέλος και την αρχιτεκτονική του συστήµατος, όσο και ως προς τις
ουσιαστικές ασφαλιστικές του ρυθµίσεις, παραβιάζονται οι συνταγµατικές διατάξεις
µε τις οποίες κατοχυρώνονται οι θεσµικές εγγυήσεις του ειδικού υπηρεσιακού και
συνταξιοδοτικού καθεστώτος της κατηγορίας αυτής καθώς και οι αρχές της ισότητας ενώπιον του νόµου και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, όπως αναλυτικά εκτέθηκαν στις σκέψεις 12 έως και 25 της παρούσας και όπως άλλωστε είχε επισηµανθεί
και στη σχετική γνωµοδότηση του ∆ιοικητικής Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου τούτου, µε τα Πρακτικά της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης της 20.4.2016 (βλ. σκ. 46) . Ειδικότερα:
Α. Από το σύνολο των προεκτεθεισών ρυθµίσεων των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Ε΄
του ν. 4387/2016, σε συνδυασµό και µε την αιτιολογική του έκθεση (βλ. σκ. 38 έως
45), συνάγεται ότι µε το νόµο αυτό θεσµοθετείται ένα ενιαίο σύστηµα Κοινωνικής
Ασφάλειας, µε δύο βασικούς πυλώνες, αφενός την κοινωνική προστασία (πρόνοια
και υγεία), κατ’ άρθρο 21 παρ. 2 και 3 του Συντάγµατος (βλ. σκ. 26), και αφετέρου
την κοινωνική ασφάλιση, κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος (βλ. σκ. 25). Στο
σύστηµα δε κοινωνικής ασφάλισης ο νόµος αυτός ενσωµατώνει πλήρως µε τις ουσιαστικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και τις διαδικαστικές -οργανωτικές ρυθµίσεις
των άρθρων 51 και επ. του Κεφαλαίου Ε΄, που αφορούν στην µεταφορά αρµοδιοτήτων από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου στον ΕΦΚΑ, και το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών. Τούτο δε, κατ’
επίκληση, πλην άλλων της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, καθώς και των συνταγµατικών αρχών της καθολικότητας και της υποχρεωτικότητας της κοινωνικής
ασφάλισης. Όπως, όµως, έγινε δεκτό στις σκέψεις 14 έως και 25 της παρούσας, το
συνταγµατικά κατοχυρωµένο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, που διασφαλίζει την καταβολή κύριας σύνταξης στην κατηγορία αυτή από το ∆ηµόσιο, ως εργοδότη, ή από άλλον ειδικά συνεστηµένο προς τούτο φορέα µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου, ως συνέχειας του µισθού τους, δεν εµπίπτει στο κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο εντάσσονται οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, όπως
οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των απασχολούµενων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές που καταβάλλονται και σε δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς όχι όµως ως συνέχεια των αποδοχών τους, αλλά στο πλαίσιο της ασφαλιστικής τους σχέσης µε κοινωνικοασφαλιστικούς φορείς. Το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα παρέχει, όχι ταυτόσηµη αλλά
τουλάχιστον ισοδύναµη και πάντως σαφώς διακριτή προστασία από εκείνη των κύριων συνταξιοδοτικών παροχών της κοινωνικής ασφάλισης (βλ. σκ. 25 της παρούσας). Εποµένως, δεν νοείται η, κατ’ επίκληση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, διαρθρωτική ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και η
πλήρης οργανωτική και λειτουργική ταύτιση της σύνταξης µε τις αντίστοιχες κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω, ήτοι η εφαρµογή
της αρχής αυτής σε µη οµοειδείς κατηγορίες, καθόσον δεν συνάδει µε την κατά το
Σύνταγµα διακριτή λειτουργία των συστηµάτων αυτών και συνιστά ευθεία παραβίαση και αναίρεση της πρακτικής αποτελεσµατικότητας τόσο των οικείων συνταγµατικών ρυθµίσεων, από τις οποίες απορρέει η θεσµική αυτή εγγύηση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος, κατ’ άρθρα 16, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 23 παρ. 2 εδ. β,
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45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 104 του Συντάγµατος (βλ. αναλυτικά σκ. 14 έως
24 της παρούσας) όσο και της ίδιας της αρχής ισότητας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του
Συντάγµατος (βλ. σκ. 12 και 25), που απαγορεύει την αυθαίρετη εξοµοίωση ανόµοιων καταστάσεων. Κατόπιν αυτών, οι ρυθµίσεις των άρθρων 4 και επόµενα του ν.
4387/2016, στο βαθµό που µε αυτές πραγµατώνεται η ένταξη της κατηγορίας αυτής
συνταξιούχων στο σύστηµα του ΕΦΚΑ µε κανόνες ενιαίους µε τους κοινούς ασφαλισµένους, αντίκεινται στις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις, όπως άλλωστε και οι
αντίστοιχες ρυθµίσεις των άρθρων 27 παρ. 2 του ν. 3863/2010 και 2 του ν.
3865/2010, µε τις οποίες είχε ήδη επέλθει ένταξη των εν ενεργεία δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ.
ΕλΣΟλ Πρακτ. 3ης Ειδ. Συν/σης της 24.6.2010 και της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης της
29.6.2010, βλ. σχετικά και τα συναφή ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας που εγείρει
η ένταξη των δικαστικών λειτουργών και των µελών του κυρίου προσωπικού του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απσχολούµενων (ΕΤΑΑ) µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4075/2012, Α΄
89, οι οποίες επιπροσθέτως δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς γνωµοδότηση, όπως επιβάλλεται από το Σύνταγµα, βλ. σκ. 23).
Β. Εξάλλου, τα µνηµονευόµενα στην αιτιολογική έκθεση του νόµου (βλ. ιδίως το
Γενικό Μέρος αυτής στη σκ. 42 της παρούσας) συνταγµατικά θεµέλια της ασφαλιστικής – συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, και δη οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αναδιανοµής του εισοδήµατος, ενόψει και της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας στην κατανοµή των βαρών και της ανάγκης διασφάλισης της
βιωσιµότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, καθώς και η επίκληση της
ανάγκης διοικητικής αναδιάρθρωσης για την επίτευξη του εξορθολογισµού, της απλούστευσης και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος αυτού, συνιστούν µεν
λόγους δηµοσίου συµφέροντος για τους οποίους, κατ’ αρχήν, και ενόψει και του ευρέος περιθωρίου εκτίµησης του νοµοθέτη κατά τη χάραξη της δηµοσιονοµικής πολιτικής, κατ’ άρθρα 106 παρ. 1 και 26 του Συντάγµατος, δικαιολογείται η µεταρρύθµιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος διά της ενοποίησης και της εφαρµογής ενιαίων κανόνων στους υπαγόµενους σ’ αυτό (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018,
244/2017, ΣτΕ Ολ 2287-2290/2015). Η αναγκαιότητα, όµως, της αναδιάρθρωσης
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αρχών,
κατ’ άρθρα 4 παρ. 5, 22 παρ. 5, 25 παρ. 1 α, δ και 4 και 79 επ. του Συντάγµατος, δεν
συνιστά λόγο που µπορεί να δικαιολογήσει θεµιτά την παράκαµψη των συνταγµατικών εγγυήσεων του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, κατ’ άρθρα 16, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 23 παρ. 2
εδ. β, 45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 104 του Συντάγµατος σε συνδυασµό µε
την κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της αναλογικής ισότητας, διά της
απορρόφησης του ειδικού αυτού συστήµατος στο συνταγµατικά διακριτό, κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα. Ειδικότερα, ο
νοµοθέτης, για την αντιµετώπιση της κρίσης του ασφαλιστικού συστήµατος, δύναται να προβαίνει στην ενεργοποίηση ή και στην το πρώτον θεσµοθέτηση ευρύτερων
µορφών κοινωνικής αλληλεγγύης και αναδιανοµής, όταν αιτιολογηµένα και βάσει
οικονοµικών και αναλογιστικών µελετών προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η συµβολή
του Κράτους µέσω της χρηµατοδότησης του ασφαλιστικού συστήµατος, ή η κατά τα
ανωτέρω αυτοχρηµατοδότηση των ασφαλιστικών κοινοτήτων από τους ασφαλισµέ-
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νους που ευθέως ωφελούνται από το ασφαλιστικό κεφάλαιο και µετέχουν στους
κινδύνους του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι νοητή και η ανάπτυξη θεσµών διαταµειακής
αλληλεγγύης, µε την µεταφορά πόρων από πλεονασµατικούς ασφαλιστικούς φορείς
σε ελλειµµατικούς, την αναδιανοµή των ήδη συνεστηµένων υπέρ των ασφαλιστικών
φορέων πόρων και τη διοχέτευσή τους προς τους πλέον ελλειµµατικούς ή µε την
τροφοδότηση των Κεφαλαίων Αποθεµατικών Κοινωνικής Ασφάλισης και την κάλυψη µέσω αυτών των ελλειµµάτων των ασφαλιστικών φορέων, ενώ, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις αιτιολόγησης, παρίσταται συµβατή µε το Σύνταγµα η αύξηση του
ύψους ή η θεσµοθέτηση νέων κοινωνικών πόρων ή ακόµη και η αύξηση της φορολογίας ή η θεσµοθέτηση γενικευµένων φορολογικών βαρών, στο πεδίο της εθνικής
κοινωνικής αλληλεγγύης µε σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης. Η επιλογή του επιπέδου, στο οποίο ενεργοποιείται η αρχή της αλληλεγγύης (ενδοταµειακό – διαταµειακό – εθνικό), εναπόκειται στην κατ’ αρχήν ευχέρεια του νοµοθέτη,
πρέπει, όµως, να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη, προκειµένου να καθίσταται εφικτός
ο δικαστικός έλεγχος συνταγµατικότητας κατ’ άρθρα 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4, ενόψει και των συνταγµατικών αρχών του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου,
η δε επιβολή των σχετικών βαρών πρέπει να συνάδει, όπως προεκτέθηκε, µε τις ανωτέρω αρχές της ισότητας ενώπιον του νόµου, της ισότητας στα δηµόσια βάρη,
καθώς και της αναλογικότητας (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017). Σε καµία, όµως,
περίπτωση δεν παρίσταται συνταγµατικά θεµιτή, ενόψει των άρθρων κατ’ άρθρα 16,
21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 23 παρ. 2 εδ. β, 45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 104 του
Συντάγµατος σε συνδυασµό µε τις κατ’ άρθρα 4 παρ. 5, 25 παρ. 1 δ και 4 του Συντάγµατος αρχές της ισότητας στα δηµόσια βάρη, της αναλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, η κατά παράβαση του ίδιου του Συντάγµατος θεσµική αλλοίωση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών µε την ενσωµάτωσή του στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, προκειµένου για λόγους αµιγώς δηµοσιονοµικούς να συµβάλλει διά του µηχανισµού των εισφορών στη βιωσιµότητα του συστήµατος αυτού µε το οποίο δεν
συνδέεται εκ του Συντάγµατος, ούτε είναι συνταγµατικά επιτρεπτό να συνδεθεί δια
νόµου, υποκαθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αφενός την υποχρέωση συµβολής
στη βιωσιµότητα του εν λόγω συστήµατος όσων µετέχουν σ’ αυτό (εν ενεργεία και
συνταξιούχων απασχολούµενων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου και των εργοδοτών αυτών) και αφετέρου την εγγυητική ευθύνη του ίδιου του Κράτους για την σύµφωνα
µε το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος υποχρέωση χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης (βλ. ΕλΣ Ολ. 32/2018, 244/2017). Η εκπλήρωση, άλλωστε, του χρέους κοινωνικής αλληλεγγύης, κατ’ άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγµατος, και η ισότιµη
συµβολή στα δηµόσια βάρη για την κατηγορία αυτή συνταξιούχων, ενόψει και της
συνταγµατικής αρχής της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, δύναται να χωρήσει είτε
στο πλαίσιο της εθνικής κοινωνικής αλληλεγγύης, µέσω της συµµετοχής τους στα
φορολογικά βάρη που µπορούν να διατίθενται και υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης,
είτε στο πλαίσιο του δικού τους ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος, µε την επιβολή βαρών (εισφορών, περικοπών) συναφών µε τη λειτουργία του, κατόπιν αιτιολογηµένης νοµοθετικής παρέµβασης (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017).
Γ. Ανεξαρτήτως δε της κατά τα ανωτέρω συστηµικής παθολογίας της εν γένει ένταξης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, κατ’ επίκληση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, η ένταξη
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όσων εξ αυτών έχουν ήδη προσληφθεί µε τη ιδιότητα αυτή και έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση του ∆ηµοσίου, καθώς και κατά µείζονα λόγο όσων έχουν ήδη θεµελιώσει
δικαίωµα σύνταξης από το ∆ηµόσιο, αλλά και όσων είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί από
το ∆ηµόσιο κατά τη θέση σε ισχύ του ν. 4387/2016, αντίκειται στις συνταγµατικές
αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. Ειδικότερα, µε τις ρυθµίσεις του ν. 4387/2016 περί ένταξης της κατηγορίας αυτής συνταξιούχων στο ασφαλιστικό σύστηµα του ΕΦΚΑ επέρχεται αιφνίδια
µεταβολή ουσιώδους στοιχείου της ήδη διαµορφωµένης νοµικής και πραγµατικής
κατάστασης των προσώπων αυτών, στη διατήρηση των οποίων είχαν δικαιολογηµένα αποβλέψει, και δη του συνταξιοδοτικού καθεστώτος στο οποίο υπάγονται, που,
άλλωστε, αποτελεί ένα εκ των ουσιωδών κριτηρίων και για την κατ’ άρθρο 5 παρ. 1
του Συντάγµατος επιλογή επαγγέλµατος. Τούτο δε, διότι οι ανωτέρω δεν έχουν µεν
αξίωση για την καταβολή σύνταξης ορισµένου ύψους, όµως κατά το διορισµό τους
στο ∆ηµόσιο είχαν αποβλέψει στην εφαρµογή ενός συνταξιοδοτικού συστήµατος µε
τα χαρακτηριστικά του συστήµατος επαγγελµατικής ασφάλισης (ειδικοί κανόνες,
αναλογία αποδοχών ενεργείας και σύνταξης) (βλ. ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. 277/2019, µειοψ). ∆οθέντος δε, ότι µε την ένταξη της κατηγορίας αυτής συνταξιούχων στο σύστηµα του
ν. 4387/2016 επέρχεται, όπως ήδη εκτέθηκε και θα καταδειχθεί κατωτέρω από την
ανάλυση των επιµέρους συνιστωσών του νεοπαγούς συστήµατος, θεσµική αλλοίωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και
στρατιωτικών, µε σοβαρή µείωση των συνταξιοδοτικών παροχών, λόγω συµµετοχής
της κατηγορίας αυτής στους δηµοσιονοµικούς κινδύνους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, στο οποίο πλέον εντάσσονται, κατά παράβαση των συνταγµατικών
θεσµικών εγγυήσεων του ειδικού συνταξιοδοτικού τους συστήµατος, υφίσταται
πρόδηλη παραβίαση των ανωτέρω συνταγµατικών αρχών (βλ. σκ. 11 της παρούσας,
ΕλΣ Ολ Πρακτ. 1ης Ειδ. Συν/σης της 20.4.2016, ΕλΣΟλ 1277, 32/2018, 244/2017,
πρβλ. ΣτΕ Ολοµ. 3099/2001, ΣτΕ 2710/2004, 3969/2003 και πρβλ. απόφ. ∆ΕΕ της
5.3.2009, C-350/07 «Kattner Stahlbau GmbH κατά Maschinenbau- und MetallBerufsgenossenschaft», σκ. 48).
∆. Ακολούθως, οι προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 4 και επόµενα του ν.
4387/2016 περί ένταξης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών
στο ενιαίο ασφαλιστικό σύστηµα του ΕΦΚΑ, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 4
παρ. 3 του ίδιου νόµου περί εξαίρεσης από την υπαγωγή στον φορέα αυτό ειδικών
κατηγοριών συνταξιούχων, οι οποίοι ιστορικά εντάσσονται στην ειδική συνταξιοδοτική προστασία του ∆ηµοσίου, καθόσον λόγω των ειδικών συνθηκών στις οποίες
τελούν η Πολιτεία απονέµει και σ’ αυτούς αµοιβές, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα
για τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς (οι παθόντες από
τροµοκρατική ενέργεια ή βίαιο συµβάν που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των ν.
1897/1990 και 1977/1991, οι δικαιούχοι πολεµικής σύνταξης ή σύνταξης αναπήρου
οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου
Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 168/2007, του
π.δ. 169/2007 και των άρθρων 22 και 27 του ν. 1813/1988, οι λογοτέχνες - καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, προσωπική σύνταξη, καθώς και όσοι δικαιούνται σύνταξης λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναµφισβήτητα
εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
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π.δ.169/2007 σε συνδυασµό και µε αυτές του π.δ. 168/2007 και βλ. σκ. 16 της παρούσας), αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 16, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 23 παρ. 2
εδ. β, 45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 104 του Συντάγµατος µε τις οποίες κατοχυρώνεται το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, σε συνδυασµό µε την κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος
αρχή της ισότητας (βλ. σκ. 12 της παρούσας). Και τούτο, διότι τη στιγµή που για
τον κύριο κορµό των εντασσοµένων στο συνταξιοδοτικό σύστηµα του ∆ηµοσίου
κατηγοριών, επέρχεται µε τις διατάξεις του ν. 4387/2016 εκ βάθρων αλλοίωση του
συνταξιοδοτικού τους καθεστώτος, καθόσον αυτό εντάσσεται οργανικά και λειτουργικά στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, µε το οποίο δεν παρουσιάζει καµία
συνταγµατικά θεµιτή συνάφεια, χωρίς να διατηρεί την ειδικότητά του κατά τα ουσιώδη σηµεία του, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω, και υφίσταται τις δυσµενείς επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης, δευτερεύουσες κατηγορίες υπαγοµένων στο ίδιο ειδικό
συνταξιοδοτικό σύστηµα διατηρούν τις εγγυήσεις του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η δε σύνταξή τους εξακολουθεί να καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο Ταµείο, ενώ ισχύουν πλήρως ως προς αυτούς οι διατάξεις του οργανικού του Συντάγµατος Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ. 169/2007), χωρίς να υφίσταται αποχρών λόγος
δηµοσίου συµφέροντος που να δικαιολογεί µία τέτοια διαφοροποίηση. Τέτοιο δε
λόγο δεν συνιστά η όλως αόριστη αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του νόµου επί
της παραγράφου 3 του άρθρου 4, σύµφωνα µε την οποία «Με τις διατάξεις της παρ.
3 εξαιρούνται από την υπαγωγή στον Ε.Φ.Κ.Α., τα πρόσωπα που ρητά αναφέρονται
στην παράγραφο αυτή, λόγω των απολύτως ιδιαίτερων συνθηκών ασφάλισης/συνταξιοδότησής τους, αφού εκ των πραγµάτων τυχόν υπαγωγή τους στον
Ε.Φ.Κ.Α. θα δηµιουργήσει επί του παρόντος µείζονα διαχειριστικά προβλήµατα»
και η σε δεύτερη φάση εξέταση της ένταξης και της κατηγορίας αυτής στον ΕΦΚΑ,
στο βαθµό, µάλιστα, που µε τον τρόπο αυτό διασπάται κατά τρόπο συνταγµατικά
ανεπίτρεπτο το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου, µε τη µεταφορά του
κύριου όγκου των συνταξιούχων του στον ΕΦΚΑ και την ταυτόχρονη απαλοιφή
των ουσιωδών στοιχείων της ειδικότητάς του, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω, ενώ
διατηρείται στο συνταξιοδοτικό σύστηµα του ∆ηµοσίου ένα έλλασσον και δευτερεύον µέρος του συστήµατος αυτού, κατά παράβαση των σχετικών συνταγµατικών
θεσµικών εγγυήσεων. Εξ άλλου, δεν συνιστά θεµιτό λόγο διάκρισης των κατηγοριών αυτών το γεγονός ότι για τους µεν δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και
στρατιωτικούς η ένταξη στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα του ∆ηµοσίου ανάγεται στην ειδική επαγγελµατική, λειτουργική τους σχέση µε αυτό, η οποία από ένα
χρονικό σηµείο και εντεύθεν συνδέεται και µε την καταβολή εισφορών/κρατήσεων
επί του µισθού τους, ενώ για τις ως άνω ειδικές κατηγορίες παθόντων ή καλλιτεχνών κριτήριο ένταξης συνιστά η προστασία τους από το ∆ηµόσιο λόγω των θυσιών
στις οποίες υποβλήθηκαν ή λόγω της προσφοράς τους προς την Πολιτεία. Και τούτο, διότι, από συνταξιοδοτική άποψη, που είναι και κρίσιµη εν προκειµένω, οι δύο
κατηγορίες παρουσιάζουν συνάφεια, στο βαθµό που η σύνταξη συνιστά προεχόντως
αµοιβή, είτε ως συνέχεια του µισθού για την πρώτη κατηγορία που τελεί σε αναλογία προς αυτόν, είτε ως αντιστάθµισµα για τις θυσίες και τους κινδύνους που ανέλαβαν χάριν της Πολιτείας οι παθόντες ή για την ιδιαίτερη προσφορά τους προς αυτήν
µέσω της αναγνωρισµένης καλλιτεχνικής δράσης. Για το λόγο, άλλωστε, αυτό η
δεύτερη αυτή κατηγορία εντάχθηκε στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα του ∆ηµο-
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σίου και δεν υπήχθη στην νοµοθεσία περί κοινωνικής αποκατάστασης και πρόνοιας
(βλ. συναφώς και σκ. 14 έως 26 της παρούσας).
Ε. Περαιτέρω και από τις επιµέρους διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Ε΄ του ν.
4387/2016, µε τις οποίες υλοποιήθηκε η διαρθρωτική ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον
ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο νοµοθέτης επιχείρησε την πλήρη λειτουργική εξοµοίωση
της συνταξιοδοτικής προστασίας των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών µε την κοινωνικοασφαλιστική προστασία, ταυτίζοντας την από το Σύνταγµα κατοχυρωµένη και πλήρως από το ∆ηµόσιο εγγυηµένη περιουσιακή τους αξίωση σε συνέχεια καταβολής αποδοχών µετά την έξοδό τους από την ενεργό υπηρεσία από τον εργοδότη ή από ειδικά συνεστηµένο προς τούτο ανάδοχο του σχετικού βάρους φορέα, στο πλαίσιο της ειδικής επαγγελµατικής τους σχέσης (βλ. σκ. 14
έως 22), µε κοινωνικοασφαλιστική παροχή µετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Προσέδωσε στη σύνταξη χαρακτηριστικά προσιδιάζοντα σε σύνταξη καταβαλλόµενη στο πλαίσιο κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης και όχι επαγγελµατικής. Ειδικότερα, από τις διατάξεις αυτές (βλ. και την επί της αρχής του συστήµατος διάταξη
του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 4327/2016), προκύπτει ότι εφαρµόζονται πλέον ενιαίοι,
κατά τα ουσιώδη σηµεία τους, κανόνες όσον αφορά στη µορφή της ασφαλιστικής
σχέσης µεταξύ των ενεργών ασφαλισµένων (δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου) και
του ΕΦΚΑ, ως ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της οποίας ο κοινωνικοασφαλιστικός δεσµός ιδρύεται µεταξύ του εργαζοµένου και του ασφαλιστικού του φορέα (βλ. τις προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 4 και 55 του ν.
4387/2016), ο εργαζόµενος καταβάλλει τις εισφορές τροφοδοτώντας το ασφαλιστικό κεφάλαιο, το οποίο έχει οργανωθεί ως ενιαίο για τους δηµοσίους λειτουργούς,
υπαλλήλους και στρατιωτικούς µε τους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να γεννηθεί υπέρ αυτού ασφαλιστική προσδοκία, στο πλαίσιο της αρχής
της ανταποδοτικότητας (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017, ΣτΕ Ολ 2287-2290/2015,
3487/2008). Μετέχει δε στους κινδύνους του κεφαλαίου αυτού, χωρίς καµία διάκριση µε τους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα (άρθρα 5 και 56 του ν. 4387/2016),
πραγµατώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις εγγενείς στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγµατος αρχές της κοινωνικής – ενδοταµειακής –
ενδογενεακής αλληλεγγύης, µέσω της αναδιανοµής του εισοδήµατος υπέρ των οικονοµικά ασθενέστερων µελών της οικείας ασφαλιστικής οµάδας, καθώς και της
κοινωνικής – ενδοταµειακής διαγενεακής αλληλεγγύης, µε τη συµβολή στη βιωσιµότητα και την αειφορία του ασφαλιστικού κεφαλαίου υπέρ και των επόµενων γενεών (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017, αποφ. ∆ΕΚ της βλ. 22.1.2002, C- 218/00
«Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas και Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)», σκ. 38, 39, 40, 42, της 17.2.1993, συνεκδ.
υποθ. C-159/91 και C-160/91, Poucet και Pistre κατά AGF και Cancava σκ. 8 επ.).
Μετά δε την επέλευση του κινδύνου (γήρας) ο εργαζόµενος αποκτά αξίωση καταβολής σύνταξης που, κατ’ αρχήν και ως εκ της οργάνωσης του συστήµατος στην
ασφαλιστική τεχνική των κινδύνων, δεν προσιδιάζει σε αµοιβή αλλά σε κοινωνικοασφαλιστική παροχή (βλ. ΕλΣΟλ 32/2018, 244/2017, ΣτΕ Ολ 2287-2290/2015). Εξάλλου, στο σχηµατισµό του κεφαλαίου µετέχει και ο εργοδότης µε τις εισφορές
του και, συνεπώς, για τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς
µετέχει το ∆ηµόσιο ή το ν.π.δ.δ. µε το οποίο αυτοί συνδέονται µε ειδική λειτουργική
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σχέση, µόνο όµως µέσω της εργοδοτικής του εισφοράς και όχι ως κατ’ αρχήν συνταξιοδοτικός φορέας και εγγυητής των συντάξεων της κατηγορίας αυτής ως εργοδότης, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα (βλ. σκ. 22). Περαιτέρω, το Κράτος µετέχει στο
σύστηµα και ως τρίτος στην κοινωνικοασφαλιστική σχέση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής, κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, µέριµνάς του για την προστασία
του ασφαλιστικού κεφαλαίου, εγγυώµενο τη βιωσιµότητά του, χάριν και των επόµενων γενεών (βλ. άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β του ν. 4387/2016, ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017,
ΣτΕ Ολ 2287-2290/2015, 2200/2010, 2180/2004, πρβλ. ΑΕ∆ 5,4,3/2007, Πρακτ.
Επεξ. ΟλΣτΕ 240/2006), χρηµατοδοτώντας το σκέλος της Εθνικής Σύνταξης και διασφαλίζοντας το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών (βλ. άρθρα 2 παρ. 2 και 5 και
56 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4387/2016), δηλαδή στο πλαίσιο της από το άρθρο 22 παρ. 5
του Συντάγµατος υποχρέωσής του να χρηµατοδοτεί απευθείας από τον κρατικό
προϋπολογισµό τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (βλ. ΕλΣ Ολ 32/2018, 244/2017,
Πρακτ. Ολ. 3ης Ειδ. Συν/σης της 24.6.2010, ΣτΕ Ολ 2287-2290/2015). Με το σύστηµα όµως, αυτό, συγχέονται απολύτως ανόµοιες περιπτώσεις, κατά παράβαση της
αρχής της ισότητας, σύµφωνα και µε όσα ήδη εκτέθηκαν (βλ. σκ. 12, 25 και 48 Α
της παρούσας), και ειδικότερα αφενός µεν οι δηµόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι και
στρατιωτικοί, οι οποίοι όσο είναι στην ενέργεια υπόκεινται στις δεσµεύσεις της ειδικής λειτουργικής τους σχέσης µε το δηµόσιο εν ευρεία εννοία (∆ηµόσιο και
ν.π.δ.δ.), στο πλαίσιο της οποίας οι αποδοχές τους, που συνιστούν και βάση προσδιορισµού των εισφορών, δεν καθορίζονται βάσει της ελεύθερης ατοµικής ή συλλογικής διαπραγµάτευσης, όπως στους απασχολούµενους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου,
αλλά ευθέως εκ του νόµου, αφετέρου δε η δεύτερη αυτή κατηγορία, της οποίας οι
όροι απασχόλησης είναι κατ’ αρχήν ελεύθερα διαπραγµατεύσιµοι, µε την επιφύλαξη
της τήρησης των ελάχιστων ορίων προστασίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τον
νόµο και τις ΣΣΕ (βλ. άρθρα 22 παρ. 2 και 23 παρ. 2 του Συντάγµατος και ν.
2738/1999 «Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µονιµοποιήσεις
συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», Α΄ 180, στο άρθρο 3 του οποίου δεν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων οι
αποδοχές και τα συνταξιοδοτικά ζητήµατα και την εφαρµογή των ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις», Α' 27, για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, όπως ισχύει για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, που καλύπτει ευρύτερο αντικείµενο συλλογικής διαπραγµάτευσης, περιλαµβανοµένων των αποδοχών). Το γεγονός δε, ότι
εισφορές δύνανται, κατ’ αρχήν, να επιβάλλονται, υπό µορφή µισθολογικών κρατήσεων και στις συντάξεις των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών
(βλ. σκ. 22), στο πλαίσιο θεµιτής διαρθρωτικής και δηµοσιονοµικής επιλογής του
νοµοθέτη να ανεύρει πηγές αυτοχρηµατοδότησης του ειδικού αυτού συστήµατος
(βλ. άρθρα 6 του 1902/1990, Α΄ 138, και 20 παρ. 2 του ν. 2084/1992, Α΄ 165, βλ.
απόφ. ∆ΕΚ της 26.3.2009, C- 559/07, Επιτροπή κατά Ελλάδος, σκ. 45), δεν δικαιολογεί τη λειτουργική αλλοίωση της σύνταξής τους που απαιτείται εκ του Συντάγµατος να καθορίζεται βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εµφανίζει η σχέση
εργασίας µε το Κράτος (βλ. σκ. 14 έως 25 της παρούσας, αποφ. ∆ΕΚ, C- 559/07,
όπ., σκ. 54, της 13.11.2008, C 46/07, Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 45) και την
ταύτισή της µε τις συντάξεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, οι οποίες αντίθετα καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους (γή-
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ρας) και συνδέονται άρρηκτα µε το σχηµατισµό ασφαλιστικού κεφαλαίου, µηχανισµού σύµφυτου µε το θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης. Εξάλλου, το ∆ηµόσιο, ως
κατ’ αρχήν συνταξιοδοτικός φορέας στο πλαίσιο της διµερούς ειδικής επαγγελµατικής σχέσης µε τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς (βλ.
άρθρο 1 του π.δ/τος 169/2007) και βαρυνόµενος µε το χρέος καταβολής των συντάξεων, είτε ως καταβάλλων φορέας, είτε ως εγγυητής σε περίπτωση µεταφοράς αρµοδιότητας σε τρίτον ανάδοχο ειδικά συνεστηµένο προς τούτο φορέα (ειδικός λογαριασµός, ν.π.δ.δ.) που φέρει κατ’ αρχήν εξ ολοκλήρου τους σχετικούς δηµοσιονοµικούς κινδύνους, όπως και στην περίπτωση των αποδοχών ενεργείας, στο σύστηµα
του ν. 4387/2016 απεκδύεται της εκ του Συντάγµατος ειδικής του θέσης στο ειδικό
αυτό συνταξιοδοτικό σύστηµα. Μετέχει δε σ’ αυτό πλέον ως απλός εργοδότης, όπως
οι ιδιώτες, και ως τρίτος στην ασφαλιστική σχέση των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, όπως ακριβώς µετέχει και στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, και όχι ως φορέας της επαγγελµατικής σχέσης µε το δηµόσιο λειτουργό,
υπάλληλο και στρατιωτικό. Με τη µεταφορά, όµως, τέτοιων αµιγών οργανωτικών
και λειτουργικών χαρακτηριστικών του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στο εν
λόγω ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα (σχηµατισµός ενιαίου ασφαλιστικού κεφαλαίου, υπαγωγή στους κινδύνους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, τριµερής
χρηµατοδότηση του συστήµατος), παρακάµπτεται η συνταγµατική θεσµική εγγύηση
του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων
και στρατιωτικών και παραβιάζονται τόσο οι συνταγµατικές διατάξεις που την κατοχυρώνουν όσο και η αρχή της αναλογικής ισότητας (βλ. άρθρα 16, 21 παρ. 3, 22
παρ. 2, 23 παρ. 2 εδ. β, 45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 104 του Συντάγµατος και
αναλυτικώς σκ. 14 έως 25 και 48 Α της παρούσας και ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. µειοψ. σε 277,
278/2019). Η ειδικότητα, άλλωστε, του συστήµατος δεν διασφαλίζεται µε τη διατήρηση δέσµης διατάξεων του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ. 169/2007), καθόσον αυτές κυρίως αφορούν στις προϋποθέσεις θεµελίωσης της εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξης και στα όρια ηλικίας για την καταβολή σύνταξης, καθώς και σε λοιπά περιφερειακά συνταξιοδοτικά ζητήµατα κατά τρόπο απολύτως αόριστο (βλ. άρθρο 4
παρ. 1 εδ. β του ν. 4387/2016 και τη γενική παραπεµπτική διάταξη του άρθρου 21
του ίδιου νόµου για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται στο Κεφάλαιο Β΄ του εν λόγω
νόµου), και δεν άπτονται ουσιωδών παραµέτρων της συνταξιοδοτικής σχέσης που
συνίστανται τόσο στη διατήρηση του ∆ηµοσίου, ως κατ’ αρχήν συνταξιοδοτικού
φορέα, ο οποίος πλέον υποκαθίσταται από τον ΕΦΚΑ µε την ίδρυση έννοµης σχέσης διαµορφωµένης κατά το πρότυπο της κοινωνικής ασφάλισης, όσο και στη λειτουργία της σύνταξης ως συνέχειας των αποδοχών, η οποία πλήρως υποκαθίσταται
από µορφώµατα της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης (βλ. συναφώς και άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 4387/2016 περί κατάργησης των διατάξεων των άρθρων 9 και 34 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, µε τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρµογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον καθοριζόµενο στην περίπτωση α΄ του άρθρου 14, ή µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά µισθολογικές διατάξεις).
ΣΤ. Στο ίδιο πλαίσιο και οι συντάξεις, ήτοι οι παροχές που καταβάλλονται από τον
ΕΦΚΑ στους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς (βλ. άρθρα 7
και 8 του ν. 4387/2016), καθ’ υποκατάσταση της σύνταξης που κατ’ αρχήν καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο Ταµείο (άρθρο 1 του π.δ/τος 169/2007), επιφέρουν ρωγµή
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στην νοµικά προκαθορισµένη συνταγµατική έννοια της «σύνταξης», ως ισόβιας περιοδικής παροχής, κατ’ αρχήν καταβαλλόµενης από το ∆ηµόσιο Ταµείο ή από άλλον ειδικά συνεστηµένο προς τούτο ανάδοχο φορέα, υπό την πλήρη εγγύηση του
∆ηµοσίου και υπό µορφή συνέχειας των αποδοχών ενεργείας, θίγοντας τον πυρήνα
των συνταγµατικών διατάξεων που την κατοχυρώνουν (βλ. σκ. 16 της παρούσας).
Ειδικότερα, στο σύστηµα του ν. 4387/2016 (βλ. ειδικότερα άρθρα 2, 7 και 8 αυτού,
καθώς και τα προεκτεθέντα αποσπάσµατα της αιτιολογικής έκθεσης του νόµου), το
πρώτο τµήµα της σύνταξης αποτελείται από την «εθνική σύνταξη», η οποία δεν
χρηµατοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό
προϋπολογισµό και αντιστοιχεί στη συµµετοχή του κράτους µέσω του κρατικού
προυπολογισµού στις συνταξιοδοτικές παροχές. Η σύνταξη αυτή ορίζεται, καταρχήν, για την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, σε 384 ευρώ µηνιαίως και καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.
Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει µειούµενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης
που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (άρθρο 7 ν. 4387/2016). Εποµένως, ο προσδιορισµός της δεν συνδέεται
άµεσα µε το χρόνο υπηρεσίας, ενώ δεν λαµβάνεται υπόψη κανένα υπηρεσιακό κριτήριο, αλλά χορηγείται µόνο µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Η συνταξιοδοτική αυτή παροχή, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου, έχει αναδιανεµητική λειτουργία και αποσκοπεί στην αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς
εγγυάται ένα κατώτατο ποσό σύνταξης που εξασφαλίζει στην ευπαθή οµάδα των
χαµηλοσυνταξιούχων ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και παρέχει, κατ’ αποτέλεσµα, υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης σε ασφαλισµένους µε χαµηλότερες συντάξιµες αποδοχές ή λίγα χρόνια ασφάλισης. Συνεπώς, κατά το µέρος αυτό, η καταβαλλόµενη σύνταξη, η οποία εντάσσεται µεν λειτουργικά στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, πλην εµφανίζει προεχόντως προνοιακά χαρακτηριστικά, ως εργαλείο παραπληρωµατικότητας µεταξύ παροχών του προνοιακού και του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος (βλ. σχετικά την οικεία αιτιολογική έκθεση του νόµου, σκ. 43,
βλ. και την αιτιολογική έκθεση του ν. 3863/2010 επί του λειτουργικά ταυτόσηµου
θεσµού της βασικής σύνταξης και σκ. 26 της παρούσας), δεν συναρτάται µε την
προϋφιστάµενη υπηρεσιακή ιδιότητα του συνταξιοδοτούµενου, ούτε µε τις ασφαλιστέες αποδοχές και τις καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού βίου ασφαλιστικές εισφορές, ούτε χρηµατοδοτείται από τις τελευταίες και, ως εκ τούτου,
αποτελεί παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο της εθνικής κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλους τους συνταξιούχους (βλ. ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. µειοψ. 278/2019). Εξάλλου, το
δεύτερο τµήµα της σύνταξης αποτελείται από την «ανταποδοτική σύνταξη», το ύψος της οποίας προσδιορίζεται µε βάση τον χρόνο ασφάλισης και το ύψος του εισοδήµατος του συνταξιοδοτούµενου κατά την διάρκεια της ενεργού ασφαλιστικής του
διαδροµής. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους
σύνταξης κύριας ασφάλισης λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος, καθ’ όλη τη διάρκεια
του ασφαλιστικού βίου, των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου που υπόκεινται
σε εισφορές (άρθρο 8 ν. 4387/2016), οι οποίες (ασφαλιστέες µηνιαίες αποδοχές) δεν
δύνανται να υπερβαίνουν το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε
προβλεπόµενο κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών(άρθρο 5
ν. 4387/2016). Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του
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συνόλου των ασφαλιστέων µηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ειδικά για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου που υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 4387/2016, για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται
υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών, που προκύπτει από το ασφαλιστικό
έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού. Εποµένως, το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης προσδιορίζεται βάσει του ύψους του ασφαλιστέου εισοδήµατος του συνταξιούχου κατά τη διάρκεια της συνολικής του ασφαλιστικής υπηρεσίας, το ανώτατο
όριο του οποίου προσδιορίζεται µηνιαίως κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον θεσπίζεται
ένας συντελεστής – ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξιµων κατ’ έτος αποδοχών,
που καθορίζει το ύψος της χορηγητέας σύνταξης ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης µέχρι τη συνταξιοδότηση, ήτοι ανάλογα µε το αν ο ασφαλισµένος επιλέξει την πρόωρη
συνταξιοδότησή του ή την παράταση του ενεργού ασφαλιστικού βίου. Κύριο µέσο
χρηµατοδότησης της «ανταποδοτικής» συνταξιοδοτικής παροχής αποτελούν, στο
πλαίσιο της αρχής της ανταποδοτικότητας και της αρχής της κοινωνικής διαγενεακής αλληλεγγύης, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον ενεργό
πληθυσµό και, στο πλαίσιο της εθνικής κοινωνικής αλληλεγγύης, η συµµετοχή του
κράτους µε την καθιέρωση της εγγυητικής υποχρέωσής του για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών, καθώς και µε τη µεταβίβαση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης των πρόσθετων πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν.
4387/2016, που συνιστούν καταρχήν πόρους του κρατικού προϋπολογισµού. Εκ
τούτων συνάγεται ότι µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 4387/2016, µε τις
οποίες θεσµοθετήθηκαν αφενός µεν η εθνική σύνταξη, ως παροχή προνοιακού χαρακτήρα ενσωµατωµένη στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, αφετέρου δε η ανταποδοτική σύνταξη, ως γνήσια ασφαλιστική παροχή, και για τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς, αλλοιώθηκε η εκ του Συντάγµατος ιδιαίτερη φύση της συνταξιοδοτικής παροχής τους ως µισθολογικού οφέλους που απορρέει από την ειδική λειτουργική τους θέση µε το Κράτος, κατά παράβαση των διατάξεων που υποδέχονται συνταγµατικά τη σχετική θεσµική εγγύηση, αλλά και την
αρχή της αναλογικής ισότητας, αφού παραγνωρίζονται τα απορρέοντα εκ του Συντάγµατος ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νοµικής τους θέσης και εξοµοιώνονται µε
όλως ανόµοιες κατηγορίες και δη εκείνες των κοινών ασφαλισµένων, όπως προεκτέθηκε (βλ. ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. 277, 278/2019, µειοψ).
Ζ. Πέραν δε της θεσµικής αλλοίωσης της λειτουργίας της «σύνταξης» των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, ως συνέχειας των αποδοχών τους, µε
την υπαγωγή της κατηγορίας αυτής στο καθεστώς του ν. 4387/2016, οι ρυθµίσεις
του οποίου, αναφορικά µε τον προσδιορισµό της συνταξιοδοτικής παροχής τους, δεν
συναρτώνται µε την υπηρεσιακή τους θέση και την αµοιβή του εν ενεργεία υπαλλήλου, ούτε άµεσα µε τα έτη υπηρεσίας, αλλά µόνο µε το µέσο όρο των συντάξιµων
αποδοχών τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου, πλήττεται η συνταγµατική αρχή της ιδιαίτερης συνταξιοδοτικής µεταχείρισής τους που επιβάλλει
τον προσδιορισµό του συντάξιµου µισθού τους σε συνάρτηση µε τις αποδοχές ενεργού υπηρεσίας τους κατά το δυνατόν εγγύτερα στο χρόνο εξόδου τους από την υπηρεσία (αρχή εύλογης αναλογίας), ανάλογα µε την υπηρεσιακή κατάσταση κατά το
χρόνο συνταξιοδότησής τους, και τη διατήρηση των υφιστάµενων διαφοροποιήσεων, ανά κλάδο, βαθµό και έτη υπηρεσίας, στις συντάξιµες αποδοχές τους. Ειδικώς
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δε ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους πλήττεται κατά µείζονα λόγο η αρχή της σταθερής αναλογίας που επιβάλλει την αντιστοίχηση της σύνταξης µε τις απολαβές εξόδου από την υπηρεσία (βλ.
σκ. 18 της παρούσας, όπου παρατίθενται αναλυτικά τα σχετικά κριτήρια και ΕλΣ
ΙΙΙ Τµ. 278/2019, µειοψ). Ειδικότερα, δεν διασφαλίζεται η τήρηση µίας εύλογης ή
σταθερής ποσοτικής σχέσης, µεταξύ της σύνταξης και των αποδοχών ενεργείας,
όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί σε χρόνο ευλόγως προσδιοριζόµενο σε σχέση µε την
έξοδό τους από την υπηρεσία ή κατά το χρόνο εξόδου για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ώστε να διατηρείται
ένα επαρκές ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήµατος ενεργείας στους αποχωρούντες από την υπηρεσία (βλ. και ΕλΣ Ολ Πρακτ. 1ης Ειδ. Συν/σης της 20.4.2016). Και
τούτο, διότι, µε την κατάργηση των σχετικών διατάξεων του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (άρθρα 9 και 34) που συναρτούσαν τον κανονισµό και την αναπροσαρµογή της
σύνταξης από τις εκάστοτε ισχύουσες µισθολογικές διατάξεις (βλ. άρθρο 14 παρ. 3
β του ν. 4387/2014), πλέον η συνολική συνταξιοδοτική παροχή που καταβάλλεται
στους αποχωρούντες δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς, αποσυνδέεται πλήρως από τις αποδοχές ενεργείας κατά το χρόνο εξόδου τους από την
υπηρεσία. Συγκεκριµένα, για τον υπολογισµό του ύψους της εθνικής σύνταξης, ως
θεσµού της εθνικής κοινωνικής αλληλεγγύης µε προέχοντα προνοιακά χαρακτηριστικά, δεν λαµβάνονται υπόψη, παρά µόνο κατ’ εξαίρεση και σε πολύ περιορισµένο
βαθµό, τα υπηρεσιακά στοιχεία του συνταξιοδοτούµενου, ήτοι µόνον ως προς τη
θεµελίωση του δικαιώµατος λήψης αυτής εις το ακέραιο ή σε ποσοστό και όχι ως
προς τον καθορισµό του ύψους της. Περαιτέρω, η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται σε χαµηλά ανά έτος ποσοστά (σε περίπτωση συµπλήρωσης των 35 και των 40
ετών υπηρεσίας αναπληρώνεται το 33,81% και το 42,80% των συντάξιµων αποδοχών, ενώ για ποσοστό αναπλήρωσης 70% απαιτούνται 53-54 έτη υπηρεσίας). Συνεπώς, ουσιώδες τµήµα της σύνταξης, ήτοι η εθνική, δεν καθορίζεται ούτε µε βάση τα
έτη υπηρεσίας, ούτε µε βάση τις αποδοχές του συνταξιούχου υπαλλήλου του ∆ηµοσίου, το δε έτερο τµήµα της σύνταξης (ανταποδοτική) ορίζεται µεν µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια, πλην η επιρροή του στον καθορισµό του ύψους της τελικής σύνταξης είναι περιορισµένη, ενόψει των πολύ χαµηλών ποσοστών αναπλήρωσης και του
ευρύτατου χρονικού ορίζοντα για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών, δηλαδή κατά κανόνα βάσει των αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος καθ’ όλο τον
ασφαλιστικό του βίο, κατ’ εξαίρεση δε βάσει της µεταβατικής διάταξης του άρθρου
8 παρ. 3 του ν. 4387/2016 για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από το έτος 2002
έως τη συνταξιοδότηση. Τέλος, τόσο κατά τον καθορισµό όσο και κατά την αναπροσαρµογή των συντάξεων των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών δεν συνεκτιµάται ο τρόπος διαµόρφωσης του µισθολογίου των εν ενεργεία δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, ενώ, και το προβλεπόµενο από
το ν. 4387/2016 σύστηµα αναπροσαρµογής των συντάξεων τους, από το 2020 µε
βάση τη µεταβολή του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και από 2021 και εφεξής µόνο µε βάση το (γενικό) δείκτη
µεταβολής µισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, δεν συναρτάται µε τον αντίστοιχο µισθό ενεργείας και δεν είναι από µόνος του πρόσφορος συντελεστής για
τον καθορισµό του ύψους των συντάξεων των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων
και στρατιωτικών, ούτε είναι ως αποκλειστικό κριτήριο συµβατό µε την συνταγµα-
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τική αρχή της αναλογίας αποδοχών ενεργείας και συντάξεων (βλ. σκ. 18 και ΕλΣ
ΙΙΙ Τµ. 278, 279/2019 µειοψ.).
Η. Εξ άλλου, διάρρηξη της συνταγµατικής αρχής της αναλογίας αποδοχών ενεργείας και συντάξεων, αλλά και των αρχών της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας, της
προβλεψιµότητας και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, επιφέρουν και οι ρυθµίσεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4387/2016, µε τις οποίες προβλέπεται η άµεση
εφαρµογή των νέων, ενιαίων κανόνων υπολογισµού των συντάξεων και επί των ήδη
συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, µέσω του επανυπολογισµού των συντάξεών τους κατά
τους ορισµούς του άρθρου 14 του ν. 4387/2016. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του οικείου νόµου, όπως ίσχυε αρχικά, έως τις 31.12.2018 (οπότε ολοκληρώνεται, κατά τα αναφερόµενα στην αιτιολογική έκθεση, το πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής), οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του
εν λόγω νόµου συντάξεις εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2014, δηλαδή κατόπιν συνυπολογισµού των περικοπών που είχαν επέλθει στις συντάξεις του ∆ηµοσίου κατ’ εφαρµογή των νόµων 4024/2011,
4051/2012 και 4093/2012, καθώς και της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων των
άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010, ενώ από 1.1.2019 και εφόσον
το ποσό της σύνταξης, όπως υπολογίζεται, είναι µεγαλύτερο από το ήδη καταβαλλόµενο, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος, και ως την πλήρη εξάλειψή του, µε την
εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων. Στη συνέχεια, όµως, και από 19.5.2017,
οπότε δηµοσιεύθηκε ο ν. 4472/2017, ορίσθηκε, τροποποιηθέντος µε το νόµο αυτόν,
κατά τούτο, του ως άνω άρθρου 14 του ν. 4387/2016, ότι το τυχόν υπερβάλλον µετά
τον επανυπολογισµό ποσό περικόπτεται µέχρι ποσοστού 18% επί της καταβαλλόµενης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 κύριας σύνταξης του δικαιούχου, ήδη
δε µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4583/2018 απαλείφθηκε ο ως άνω
ποσοστιαίος περιορισµός. Περαιτέρω, µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13
του εν λόγω ν. 4387/2016 ορίσθηκε, για τους ήδη κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, ανώτατο όριο δυναµένης να καταβληθεί
σύνταξης. Ειδικότερα, προβλέφθηκε, ως προς αυτούς, η αναστολή καταβολής, έως
τις 31.12.2018 (ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής κατά τα προεκτεθέντα), κάθε ατοµικής µηνιαίας σύνταξης, κατά το ποσό
(ακαθάριστο) που υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ (ή τις 3.000 ευρώ, προκειµένου περί
αθροίσµατος συντάξεων), καθώς και η καταβολή εκ νέου, από 1.1.2019, του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον αυτό προκύψει µετά τον επανυπολογισµό της σύνταξης
επί τη βάσει των οριζοµένων στο ως άνω άρθρο 14. Εξάλλου, ειδικά ως προς το άρθρο 13 του ν. 4387/2016, στην αιτιολογική έκθεση του νόµου αναφέρεται, µεταξύ
άλλων, κατά τα ήδη εκτεθέντα, ότι σκοπός των µεταβατικών αυτών διατάξεων είναι
η οικονοµική εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήµατος και η άµβλυνση κοινωνικών
αντιθέσεων και ανισοτήτων. Όσον αφορά δε την εισαχθείσα µε το ν. 4472/2017 ως
άνω τροποποίηση περί περικοπής του υπερβάλλοντος ποσού των συντάξεων κατά
ποσοστό 18%, στην αιτιολογική έκθεση του νόµου αυτού εκτίθεται σχετικά ότι η
ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να εξασφαλισθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και να επιτευχθεί σταθερή και άµεση χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας, αφού προηγουµένως περισταλεί η συνταξιοδοτική δαπάνη. Στο πλαίσιο,
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όµως, αυτό, µε την ένταξη της κατηγορίας αυτής στον ΕΦΚΑ, και ανεξαρτήτως του
ότι αυτή άνευ ετέρου αντίκειται στις συνταγµατικές αρχές της ασφάλειας δικαίου,
της προβλεψιµότητας και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης (βλ. σκ. 48 σηµ. Γ), οι
καταβαλλόµενες συντάξεις αποσυνδέονται αυτόµατα από τις αποδοχές ενεργείας, µε
την κατάργηση και των σχετικών διατάξεων του Συνταξιοδοτικού Κώδικα που συναρτούσαν τον κανονισµό και την αναπροσαρµογή τους βάσει των τρεχόντων µισθολογικών δεδοµένων ενεργείας (βλ άρθρο 14 παρ. 3 β του ν. 4387/2016, άρθρα 9
και 34 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα), χωρίς να εκτιµηθούν, ούτε οι ιδιαίτερες υπηρεσιακές περιστάσεις έκαστης κατηγορίας, ούτε και το σωρευτικό αποτέλεσµα των
διαδοχικών δηµοσίων βαρών που έχουν επιβληθεί στην ίδια κατηγορία, ενώ η σκοπούµενη µε τις οικείες διατάξεις ν. 4387/2016 διατήρηση της βιωσιµότητας του συνταξιοδοτικού συστήµατος, κατά την οικεία αιτιολογική έκθεση, δεν δικαιολογεί
τον άνευ προϋποθέσεων οριζόντιο καθορισµό του ανωτάτου ύψους καταβαλλόµενης σύνταξης (βλ. σχετικά τις δεσµευτικές για το παρόν ∆ικαστήριο αποφάσεις 14/2018 του Ειδικού ∆ικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος µε τις οποίες κρίθηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4387/2016 και οι περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών που επήλθαν κατ’ εφαρµογήν τους
αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 26, 87 παρ. 1, 88 παρ. 2 περί σταθερής αναλογίας συντάξεων και αποδοχών ενεργείας, αφού δεν εκτιµήθηκαν από το νοµοθέτη
οι ιδιαίτερες περιστάσεις που αφορούν στο status των δικαστικών λειτουργών).
Θ. Περαιτέρω, ενόψει των συνταγµατικών αρχών του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου, τα νοµοθετικά µέτρα δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής προσαρµογής που λαµβάνονται απαιτείται να αιτιολογούνται και να εντάσσονται κατά τρόπο διαφανή, συστηµατικό και αποτελεσµατικό στο συνολικό προγραµµατικό και οικονοµικό σχεδιασµό του Κράτους και στο ειδικότερο πεδίο οικονοµικής δράσης µε
το οποίο σχετίζονται, υπηρετώντας τη συνταγµατική αρχή της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, ώστε να παρίσταται, κατ’ αρχήν, θεµιτή η επιβολή τους από την άποψη
του υπηρετούµενου µε αυτά σκοπού. Προκειµένου δε να καθίσταται εφικτός ο κατ’
άρθρα 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγµατος ουσιαστικός και πλήρης δικαστικός
έλεγχος της συµβατότητας των επιβαλλόµενων µέτρων προς τις συνταγµατικές εγγυήσεις, στην περίπτωση που τα µέτρα επιβάλλονται σε συγκεκριµένη κοινωνικοοικονοµική οµάδα και συνεπάγονται σοβαρή και διαρκή οικονοµική επιβάρυνση της
οµάδας αυτής, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση της οικείας νοµοθετικής ρύθµισης. Η
ειδική αυτή αιτιολόγηση µπορεί να προέρχεται από την ίδια τη ρύθµιση ή από τα
συνοδευτικά αυτής κείµενα, όπως η κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του Συντάγµατος σχετική
αιτιολογική έκθεση, οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την ψήφιση των σχετικών
νοµοθετικών µέτρων, από στοιχεία στα οποία οι εργασίες αυτές αναφέρονται, όπως
ειδικές τεχνικές επιστηµονικές µελέτες ή πορίσµατα ειδικών επιτροπών στα οποία
στηρίχθηκε η νοµοθετική πρωτοβουλία. Η εν λόγω ουσιαστική και διαδικαστική εγγύηση της αιτιολόγησης των νοµοθετικών µέτρων, η ένταση της οποίας κλιµακώνεται αναλόγως της επείγουσας ή µη φύσης των προς αντιµετώπιση δηµοσιονοµικών
προβληµάτων, του άµεσου ή διαρθρωτικού χαρακτήρα των επιχειρούµενων µεταβολών, του παροδικού ή διαρκούς χαρακτήρα των µέτρων, του τεχνικού ή µη χαρακτήρα αυτών και η τήρηση της οποίας κρίνεται από το δικαστή, µε βάση το πλαίσιο
στο οποίο εντάσσεται η επίδικη νοµοθετική παρέµβαση και τις συγκεκριµένες δηµοσιονοµικές και νοµικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης (πρβλ. αποφ. ∆ΕΕ της
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17.3.2011,
C-221/09 «AJD Tuna Ltd κατά Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd,
Avukat Generali», σκ. 58), προϋποθέτει ότι προκύπτει ή συνάγεται µε σαφήνεια και
ακρίβεια ο ειδικότερος σκοπός που επιδιώκεται από τα µέτρα αυτά, ενόψει του
πλαισίου στον οποίο εντάσσονται και των δηµοσιονοµικών προβληµάτων που πρόκειται να θεραπεύσουν. Περαιτέρω, από τη σχετική αιτιολογία, η οποία συνιστά και
το εργαλείο δικαστικού ελέγχου της τήρησης των ανωτέρω συνταγµατικών διατάξεων και αρχών, µεταξύ των οποίων και η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόµου και
της ισότητας στα δηµόσια βάρη, απαιτείται να προκύπτει η σχέση της βαρυνόµενης
κατηγορίας προς το ρυθµιζόµενο ζήτηµα, η ικανότητα αυτής να συνεισφέρει για τη
διασφάλιση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας του συγκεκριµένου τοµέα της κοινωνικής ή οικονοµικής δράσης του Κράτους, συνδεόµενη αφενός µε την ωφέλεια
που πορίζεται η βαρυνόµενη κατηγορία από τον τοµέα αυτόν και αφετέρου µε το
σύνολο των λοιπών επιβαρύνσεων που της έχουν επιβληθεί, η αναγκαιότητα και η
προσφορότητα των επιβαλλόµενων µέτρων σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, η
εξέταση τυχόν εναλλακτικών λύσεων, καθώς και η κατ’ αρχήν στάθµιση από τον
νοµοθέτη των διακυβευόµενων συµφερόντων, µε την τήρηση µίας δίκαιης ισορροπίας µεταξύ αυτών (πρβλ. Ελ. Συν. Ολοµ. 4327/2014, ΣτΕ Ολοµ. 2287-2290/2015,
1664/2011, 2204/2010, πρβλ. αποφ. ∆ΕΚ της 7.9.2006, C-310/04 «Ισπανία κατά
Επιτροπής», σκ. 57 έως 66). Κατά το δικαστικό έλεγχο της αιτιολογίας των νοµοθετικών παρεµβάσεων, ο οποίος παραµένει έλεγχος ορίων και όχι της ορθότητας των
ουσιαστικών εκτιµήσεων του νοµοθέτη ή της σκοπιµότητας των κατ’ αρχήν επιλογών του κατά τη χάραξη της δηµοσιονοµικής πολιτικής, ζητήµατα που ανάγονται
αποκλειστικά στη σφαίρα της πολιτικής του ευθύνης, ελέγχεται ο σκοπός που υπηρετούν τα νοµοθετικά µέτρα σε συνάρτηση και προς το γενικότερο κανονιστικό
πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, η κατ’ αρχήν στάθµιση από τον νοµοθέτη των επιµέρους συµφερόντων υπό το πρίσµα των ανωτέρω συνταγµατικών διατάξεων και
αρχών, καθώς και η µετά τη στάθµιση αυτή, τυχόν, πρόδηλη υπέρβαση του περιθωρίου εκτίµησης του νοµοθέτη και σύγκρουση των τιθέµενων ρυθµίσεων προς τις εν
λόγω συνταγµατικές διατάξεις και αρχές. Άλλωστε, ο βαθµός διακινδύνευσης της
δηµοσιονοµικής ισορροπίας συνιστά λόγο που σταθµίζεται κατά τη δικαιολόγηση
της επιβολής των µέτρων και της έκτασης αυτών σε σχέση µε την επέµβαση σε δικαιώµατα ή νόµιµες προσδοκίες των πολιτών, δεν συνιστά, όµως, κατά το Σύνταγµα, θεµιτό µηχανισµό κάµψης των ανωτέρω ουσιαστικών και διαδικαστικών εγγυήσεων, αφού αυτό περιλαµβάνει ειδικούς κανόνες για την αντιµετώπιση επειγουσών
καταστάσεων (βλ. άρθρο 44 παρ. 1 και άρθρο 76 παρ. 4 και 5 του Συντάγµατος,
όπως αυτό συµπληρώνεται από τον Κανονισµό της Βουλής, βλ. ΕλΣ Ολ 1388, 1277,
32/2018, 244/2017). Εν προκειµένω, πέραν του ότι η ένταξη των συνταξιούχων του
∆ηµοσίου στον ΕΦΚΑ και η απορρόφηση του ειδικού συνταξιοδοτικού τους συστήµατος από το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, χωρίς την τήρηση των αναγκαίων ουσιαστικών εγγυήσεων της ειδικότητάς του και µε την επίρριψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων στην εν λόγω κατηγορία και στις αµοιβές που λαµβάνουν µετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, πρόδηλα παραβιάζει τις συνταγµατικές
διατάξεις που κατοχυρώνουν το ειδικό αυτό σύστηµα, καθώς και τις αρχές της ισότητας ενώπιον του νόµου και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, όπως προεκτέθηκε,
σε κάθε περίπτωση, στις µελέτες που ελήφθησαν υπόψη κατά την έκδοση του νόµου
δεν εκτιµάται το ύψος των επερχοµένων µεταβολών στο ύψος των δηµοσίων συντά-
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ξεων. Περαιτέρω, εκτός του ότι από τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 13 και 14 προκύπτει σαφής διατάραξη της αρχής της εύλογης αναλογίας µεταξύ αποδοχών ενεργείας και συντάξεων, καθώς και της σταθερής αναλογίας για την ειδική κατηγορία
των δικαστικών λειτουργών και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
όπως προεκτέθηκε, δεν εκτιµάται µε πληρότητα η αναλογία της σύνταξης µε τις εν
ενεργεία αποδοχές ανά κατηγορία συνταξιούχων του ∆ηµοσίου µε βάση τις αποδοχές και τα έτη υπηρεσίας τους, µε τις οποίες, άλλωστε συναρτώνται και οι καταβληθείσες εισφορές, οι οποίες επίσης πρέπει να τελούν όχι απαραιτήτως σε ευθεία αντιστοιχία πάντως σε σχετική εύλογη και δίκαιη αναλογία µε τις συνταξιοδοτικές παροχές. Ειδικότερα, στη µελέτη του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων του
Υπουργείου Οικονοµικών υπολογίζεται το ύψος των εύλογων δαπανών διαβίωσης,
ενώ στην οικονοµική µελέτη του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται ότι για µεν τις
περιπτώσεις «χαµηλόµισθων», το ποσοστό αναπλήρωσης είναι πολύ µεγάλο, για δε
τις περιπτώσεις «υψηλόµισθων» καλύπτεται σε κάθε περίπτωση το ύψος των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Από τη µελέτη αυτή δεν προκύπτει µε πληρότητα η τήρηση µίας εύλογης και δίκαιης αναλογίας µεταξύ αποδοχών και σύνταξης για όλες τις
κατηγορίες δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, µε βάση το εν ενεργεία µισθό τους, αλλά απλώς αναφέρονται ορισµένα (βάσει ετών ασφάλισης και
ύψους συντάξιµου µισθού) «Παραδείγµατα υπολογισµού σύνταξης µισθωτού ασφαλισµένου». Στα εν λόγω παραδείγµατα, για τον υπολογισµό του ύψους αναπλήρωσης λαµβάνεται υπόψη το ύψος του µισθού, τα έτη υπηρεσίας και η συνολική προκύπτουσα σύνταξη – κύρια και επικουρική. Πλην, όµως, η επικουρική ασφάλιση
αποτελεί αυτοτελές δικαίωµα για το οποίο έχουν καταβληθεί αυτοτελείς εισφορές,
στη δε περίπτωση του ∆ηµοσίου µόνο η δηµόσια σύνταξη παρέχεται για αναπλήρωση του εισοδήµατος, ενώ η επικουρική σύνταξη χορηγείται, υπό µορφή κοινωνικοασφαλιστικής παροχής στο πλαίσιο του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγµατος (βλ.
ΣτΕ 226/2012 - ΙΙ Τµ. ΕλΣ 2417/2016, 2479, 1817/2009, 848/2005, 1095/2004,
969/2003), προς συµπλήρωση ήδη απονεµηθείσας από το ∆ηµόσιο σύνταξης. Μόνο
δε η δηµόσια σύνταξη που κατοχυρώνεται σε ειδικές συνταγµατικές διατάξεις αποτελεί αµοιβή η οποία πρέπει να τελεί σε αναλογία προς τις εν ενεργεία αποδοχές.
Αντιθέτως, η επικουρική σύνταξη επιτρεπτά λαµβάνεται υπόψη µόνο στο πλαίσιο
της εκτίµησης αν οι χορηγούµενες παροχές καταβάλλονται στο επιβαλλόµενο µε
βάση την παρ. 1 του άρθρου 2 του Συντάγµατος ύψος. Για την εκτίµηση δε των µεταβολών που επήλθαν στο ύψος των δηµοσίων συντάξεων απαιτείται η αναφορά και
άλλων στοιχείων, πέραν του ποσοστού αναπλήρωσης και του ύψους της εθνικής
σύνταξης, όπως η εκτίµηση του ύψους των ληπτέων υπόψη συντάξιµων αποδοχών
(καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου ή από το έτος 2002 και εφεξής) και η
σύγκρισή τους µε τις συντάξιµες αποδοχές που προβλέπονταν στον Συνταξιοδοτικό
Κώδικα, το ύψος των συντάξεων κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του ν. 4387/2016
και έναρξης ισχύος των επιµέρους διατάξεών του, το σωρευτικό αποτέλεσµα των
βαρών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του ∆ηµοσίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, τα οποία δεν αναφέρονται. Τα ανωτέρω έχουν ως
συνέπεια ότι καθίσταται ανέφικτος ο δικαστικός έλεγχος των επιπτώσεων του νόµου
στις συντάξεις των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών και του
βαθµού συµβολής τους στη βιωσιµότητα του συστήµατος, κατά παράβαση των συνταγµατικών αρχών του κράτους δικαίου, της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της
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ισότητας στα δηµόσια βάρη (βλ. σχετική αναλυτική παράθεση των δεδοµένων σε
ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. 277/2019, µειοψ). Εξ άλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 6, µε το οποίο
καθορίζεται ο τρόπος κανονισµού των συντάξεων του ∆ηµοσίου, βάσει του Συνταξιοδοτικού Κώδικα ή του νέου συστήµατος του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε το τυχαίο ηµερολογιακό κριτήριο της έναρξης ισχύος του νόµου, χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν το
νοµοθετικό καθεστώς υπό το οποίο θεµελίωσε δικαίωµα σύνταξης ο δικαιούχος
και, χωρίς, να εκτιµηθεί κατά τα ανωτέρω η επιβάρυνση των συντάξεων από την
εφαρµογή του νέου συστήµατος, παραβιάζει τις συνταγµατικές αρχές της ασφάλειας
δικαίου, της σαφήνειας, της προβλεψιµότητας και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγµατος και 1 του Πρώτου
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, στο βαθµό που συνεπάγεται µειώσεις σε θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, αλλά και τις συνταγµατικές αρχές της ισότητας και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγµατος, στο µέτρο που το ύψος της σύνταξης οµοειδών κατηγοριών συνταξιούχων του
∆ηµοσίου διαφοροποιείται ουσιωδώς βάσει συµπτωµατικών και µη συναφών προς
την υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική τους κατάσταση κριτηρίων. Τέλος, το πλέγµα
των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 13 και 14 του ν.4387/2016, ως προς το µεταβατικό πλαίσιο κανονισµού των συντάξεων, επανυπολογισµού τους βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 και 8, η δεύτερη εκ των οποίων εισάγει ένα περίπλοκο σύστηµα
προσδιορισµού του ανταποδοτικού σκέλους της σύνταξης, αναπροσαρµοζόµενο βάσει µη ευχερώς προσβάσιµων δεικτών, και καθορισµού ανωτάτου ορίου, µε διαδοχικές τροποποιήσεις του πλαισίου καταβολής της προσωπικής διαφοράς, διαταράσσει τις συνταγµατικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας σε σχέση µε το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών εκάστου δικαιούχου, που συνιστά ουσιώδη παράµετρο τόσο για την αξιοπρεπή και αντίστοιχου επιπέδου, ενόψει και της πρότερης υπηρεσιακής του κατάστασης, διαβίωση, όσο και
για τον προγραµµατισµό της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής (πρβλ. Ειδ.
∆ικ. αρ. 88 παρ. 2 του Συντάγµατος 1-4/2018).
Ι. Εξάλλου, από τη συνολική διάρθρωση του ν. 4387/2016, από το σύνολο των ουσιαστικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ αυτού για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου, σε συνδυασµό µε τις οργανωτικές και διαδικαστικές περί ΕΦΚΑ ρυθµίσεις
των άρθρων 51 και επόµενα του οικείου νόµου, συνάγεται ότι έχει αµβλυνθεί κατά
τρόπο συνταγµατικά ανεπίτρεπτο η ειδικότητα και αυτοτέλεια του συνταξιοδοτικού
συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, ενώ κάµπτονται και θεµελιώδεις διαδικαστικές εγγυήσεις αυτού (βλ. σκ. 23 και 24 της παρούσας). Ειδικότερα :
α. Από τις προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 4 έως 25 του ν. 4387/2016, καθώς
και από τις διατάξεις των άρθρων 51, 53, 56 και 70 του ν. 4387/2016, συνάγεται ότι
εκτός του ενιαίου των κανόνων λειτουργίας της ασφαλιστικής σχέσης, καθορισµού
των εισφορών και των συνταξιοδοτικών παροχών, δεν προβλέπεται η λειτουργία
στον Ε.Φ.Κ.Α. ειδικού τοµέα για τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και
στρατιωτικούς, µε λειτουργική και λογιστική αυτοτέλεια. Αντιθέτως, προκύπτει ότι
συντάσσεται ένας ενιαίος προϋπολογισµός, ότι όλα τα έσοδα του Ε.Φ.Κ.Α. προορίζονται για την κάλυψη των συνόλου των συνταξιοδοτικών δαπανών του και ότι, συνεπώς, οι εισφορές των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, προο-
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ρίζονται να καλύψουν τις συντάξεις όλων των συνταξιούχων (βλ. σχετικά τις διατάξεις της ΥΑ Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017 «Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.)», (Β΄ 1720). Η συνταγµατικά ανεπίτρεπτη αυτή σύγχυση χωρεί, παρά
το γεγονός ότι δεν συνδέονται µε την εν λόγω ειδική κατηγορία συνταξιοδοτουµένων τα διαρθρωτικά προβλήµατα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για την αντιµετώπιση των οποίων θεσπίστηκε ο ν. 4387/2016 (εισφοροδιαφυγή, µείωση εσόδων
λόγω εκτεταµένης ανεργίας-µείωση αποδοχών ασφαλισµένων, µη αξιοποίηση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας, απώλειες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από
το PSI, αύξηση συνταξιούχων, δηµογραφική γήρανση - βλ. τις σχετικά ληφθείσες
υπόψη µελέτες «Χρηµατοοικονοµική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήµατος για
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ και ∆ηµόσιο Προβολές 2015-2060», «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ») (βλ. συναφώς και ΕλΣ ΙΙΙ Τµ.
277/2019, µειοψ.).
β. Περαιτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 51, 53, 55, 56, 72 Α, 100 παρ. 1 β και γ΄ του
ν. 4387/2016 σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου και παρά το γεγονός
ότι σχετίζονται άµεσα µε την απονοµή των συντάξεων και της κατηγορίας αυτής,
στο βαθµό που προδιορίζουν τον φορέα απονοµής και καταβολής των σχετικών παροχών, δεν έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς γνωµοδότηση, όπως
προκύπτει και από σχετική παρατήρηση στα Πρακτικά της 1ης Ειδ. Συν/σης της
20.4.2016. ∆οθέντος δε, ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν εισάγουν απλώς οργανωτικού
περιεχοµένου ρυθµίσεις, καθόσον έχουν τις ανωτέρω ουσιώδεις συνταξιοδοτικές
συνέπειες, η γνωµοδότηση δε επ’ αυτών ήταν απαραίτητη για την προπαρασκευαστική εκτίµηση του ∆ικαστηρίου επί της διασφάλισης της αυτοτέλειας, της συνοχής
και της ειδικότητας του συνταξιοδοτικού συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών,
υπαλλήλων και στρατιωτικών, είναι κατά το µέρος που αφορούν στα ανωτέρω πρόσωπα ανίσχυρες, αφού έχουν τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγµατος (βλ. σκ. 23 και ΑΕ∆ 4/1988, ΕλΣ Ολ. 55/1967, 4867/1979, 69/1989,
1117/1992, 1118/1996, 4932/2013, 436/2018 κ.ά.).
γ. Εξ άλλου, τόσο στο Κεφάλαιο Β΄ όσο και στο Κεφάλαιο Γ΄ του ίδιου νόµου, ο
νοµοθέτης, ακολουθώντας την τεχνική της κανονιστικής εξουσιοδότησης κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 β του Συντάγµατος, έχει µεταφέρει την αρµοδιότητα θέσπισης µεταξύ άλλων και συνταξιοδοτικής φύσης διατάξεων στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, τόσο για τον εκάστοτε προσδιορισµό
του ύψους της σύνταξης του ∆ηµοσίου, όσο και για τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων πληρωµής και κανονισµού των συντάξεων αυτών στον ΕΦΚΑ (βλ. ενδεικτικά
άρθρα 4 παρ. 4 για τις λεπτοµέρειες ένταξης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων
και στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ, 5 παρ. 5 για τον καθορισµό των εισφορών, 8 παρ. 4
β για την αναπροσαρµογή του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης, 14β παρ. 1 β εδ.
β για την αναπροσαρµογή του ανταποδοτικού σκέλους των συντάξεων,100 παρ. 1 δ.
β και γ΄του ν. 4387/2016 για τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων πληρωµής και κανονισµού συντάξεων στον ΕΦΚΑ). Τα ζητήµατα, όµως, αυτά, σε ό,τι αφορά το ειδικό
συνταξιοδοτικό σύστηµα του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73
παρ. 2 και 80 του Συντάγµατος απαιτείται να ρυθµίζονται µε ειδικό συνταξιοδοτικό
νόµο, ο οποίος τυγχάνει της προηγούµενης γνωµοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρί-
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ου, και, συνεπώς, οι σχετικές εξουσιοδοτικές ρυθµίσεις και οι δυνάµει αυτών εκδιδόµενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις είναι αντίθετες στο Σύνταγµα. Περαιτέρω, µε τη νοµοθετική αυτή πρακτική γεννάται ζήτηµα σύγκρουσης δικαιοδοσιών,
κατά παράβαση του άρθρου 98 παρ. 1 περ. στ’ του Συντάγµατος, καθόσον µεταφέρεται δικαιοδοτική ύλη στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ως έχοντος την γενική ακυρωτική αρµοδιότητα ενόψει του άρθρου 95 παρ. 1 α του Συντάγµατος, ενώ για τα
ζητήµατα που αφορούν στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, βάσει του άρθρου 98 παρ. 1 στ’ του Συντάγµατος αποκλειστικά αρµόδιο να κρίνει κυρίως ή παρεµπιπτόντως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο(βλ. σκ. 24 της παρούσας, ΑΕ∆ 4/2001, 1/2004 και a contrario ΑΕ∆
28/2004, ΕλΣ Ολ. Πρακτ. 1ης Ειδ. Συν/σης της 20.4.2016, 3ης Ειδ. Συν/σης της
24.6.2010).
δ. Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 εδ. στ’ του Συντάγµατος, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δικαιοδοσία επί των διαφορών που αναφύονται από
τη απονοµή συντάξεων των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών,
βάσει του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4387/2016, η οποία δεν δύναται να τεθεί εν αµφιβόλω από τη νοµοθετική εξοµοίωση της σύνταξης µε κοινωνικοασφαλιστική παροχή,
ακόµη και αν αυτή επιχειρείται κατά τρόπο αντισυνταγµατικό, αλλοιώνοντας τον
πυρήνα της λειτουργίας της σύνταξης ως συνέχειας της αµοιβής της κατηγορίας αυτής δικαιούχων, ενώ αντίθετη εκδοχή θα οδηγούσε σε κατά περιγραφή του Συντάγµατος και του άρθρου 98 παρ. 1 περ. στ΄ περί αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µετατροπή των συνταξιοδοτικών διαφορών σε κοινωνικοασφαλιστικές και αποψίλωση του ∆ικαστηρίου αυτού, από συνταγµατικά απονεµηµένη
αρµοδιότητα(βλ. σκ. 24 της παρούσας και ΑΕ∆ 28/2004, 1/2004, 4/2011 και ήδη τη
σχετική αναφορά στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο άρθρο 19 του
π.δ/τος 8/2019 «Οργανισµός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)»,
Α΄ 8, στο οποίο περιλαµβάνονται οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Απονοµής Συντάξεων του ∆ηµοσίου Τοµέα). Όµως, µε την ουσιώδη άµβλυνση της ειδικότητας
του καθεστώτος αυτού, όπως προεκτέθηκε, που συνιστά και το θεµέλιο του διαχωρισµού των δικαιοδοσιών, και την κατά παράβαση των οικείων συνταγµατικών θεσµικών εγγυήσεων διασφάλιση της ειδικότητάς του σε σχέση µε το κατ’ άρθρο 22
παρ. 5 του Συντάγµατος κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα (βλ. σκ. 25 της παρούσας),
πέραν της αντίθεσης των σχετικών ρυθµίσεων στις ουσιαστικές συνταγµατικές διατάξεις, ως ανωτέρω, γεννάται και ζήτηµα παραβίασης των συνταγµατικών αρχών
της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας, σε σχέση µε την
αποτελεσµατικότητα, την πληρότητα και την ταχύτητα της δικαστικής προστασίας,
κατ’ άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 της ΕΣ∆Α. Και τούτο, διότι δηµιουργούνται συνθήκες σύγκρουσης δικαιοδοσίας µεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ως αρµόδιων για την επίλυση κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών, βάσει των άρθρων 94 παρ. 1 του Συντάγµατος και 7 παρ. 1
α του ν. 702/1977, Α΄ 268, για τους ασφαλισµένους που δεν εντάσσονται στο συνταξιοδοτικό σύστηµα των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών,
που θα κληθούν να εφαρµόσουν τις ίδιες κατά περιεχόµενο διατάξεις, χωρίς να υφίστανται µηχανισµοί εναρµόνισης, πλην της εξαιρετικής διαδικασίας ενώπιον του
Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, σε περιπτώσεις καταφατικής ή αποφατικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας ή άρσης της αµφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγ-
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µατικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόµου, κατ’ άρθρα 100 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 περ. δ και ε του ν.δ/τος 345/1976 «Περί κυρώσεως του Κώδικος
περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγµατος Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου» (Α'
141). Στο ∆ικαστήριο πλέον αυτό θα µεταφέρεται γενικά η επίλυση των διαφορών,
κατ’ απόλυτη περιγραφή των οικείων συνταγµατικών ρυθµίσεων για τον κύκλο της
δικαιοδοσίας εκάστου δικαστηρίου και αναιρώντας την πρακτική αποτελεσµατικότητα των διατάξεων περί σαφούς και πρακτικά εναρµονισµένου διαχωρισµού των
δικαιοδοσιών (πρβλ. αποφ. Ε∆∆Α της 2.6.2016 Παπαϊωάννου κατά Ελλάδας, σκ.
41, της 2.11.2010 «Stefanica κατά Ρουµανίας», σκ. 37 και 38, της 24.3.2009 «Tudor
Tudor κατά Ρουµανίας», σκ. 29, της 1.12.2009 «Vinčić κα λοιποί κατά Σερβίας»,
σκ. 56).
49. Κατόπιν αυτών, το Τµήµα κρίνει ότι η ένταξη των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ, υπό τους όρους µε τους οποίους συντελέσθηκε µε τις προεκτεθείσες διατάξεις του ν. 4387/2016, αντίκειται στις θεσµικές
εγγυήσεις που απορρέουν από τα άρθρα 16, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 23 παρ. 2 εδ. β,
45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 104 του Συντάγµατος και κατοχυρώνουν το ειδικό
συνταξιοδοτικό καθεστώς της επαγγελµατικής αυτής κατηγορίας, καθώς και προς
τις αρχές της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόµου και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγµατος, επιφυλάσσεται δε να κρίνει
και ως προς τις λοιπές επιµέρους πτυχές συµβατότητας επιµέρους διατάξεων του
νόµου αυτού µε το Σύνταγµα, κατά την εξέταση υποθέσεων στις οποίες τυχόν εγερθούν σχετικά ειδικότερα ζητήµατα. Το γεγονός, πάντως, ότι η ασφαλιστική – συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση του ν. 4387/2016 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε κατ’
επίκληση των ανειληµµένων δεσµεύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε θεσµικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη της Συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, κατά τα διαλαµβανόµενα στην αιτιολογική έκθεση του νόµου
αυτού (βλ. συναφώς και τον ν. 4336/2015, µε τον οποίο εγκρίθηκε η σχετική συµφωνία και σκ. 38 της παρούσας), καθώς και η επίκληση δηµοσιονοµικών κινδύνων,
δεν επιδρούν στην κρίση επί της αντίθεσης στο Σύνταγµα των επιµέρους διατάξεων
του νόµου αυτού (ν. 4387/2016). Και τούτο, διότι η λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας επιβάλλεται εκ του Συντάγµατος να γίνεται
εντός των ορίων και του θεσµικού πλαισίου που το ίδιο θέτει (βλ. ΕλΣ Ολ 1388,
1277, 32/2018, 244/2017, ΣτΕ Ολ 2287-2290/2015, 668/2012), αφού η θεσµική οργάνωση και η δοµή τόσο του συνταξιοδοτικού όσο και του κοινωνικοασφαλιστικού
συστήµατος δεν συνιστούν ρυθµιστικό αντικείµενο του ενωσιακού δικαίου. Ανεξαρτήτως δε της συµβατότητας των σχετικών συµφωνιών και των επιµέρους ρητρών τους µε το ενωσιακό δίκαιο (βλ. συναφώς αποφ. Γενικού ∆ικαστηρίου της
13.7.2018, Τ- 680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC κατά Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών θεσµικών οργάνων αυτής, της 3.5.2017, Τ-531/14, Λεϊµονιά Σωτηροπούλου και λοιποί κατά Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του νοµοθέτη η σύµφωνη µε το Σύνταγµα υιοθέτηση διαρθρωτικών και δηµοσιονοµικών µέτρων σε αρµονία προς τις προβλέψεις του, χωρίς να επέρχεται αλλοίωση των θεσµών που κατοχυρώνει το ίδιο το Σύνταγµα, όπως το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και
στρατιωτικών, η δε παράκαµψη ή υπέρβαση του συνταγµατικού πλαισίου ελέγχεται,
ενόψει της συνταγµατικής αρχής του Κράτους ∆ικαίου, δικαστικά, κατ’ άρθρα 87
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παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγµατος. Περαιτέρω όµως, το Τµήµα κρίνει ότι παρά
την αντίθεση στο Σύνταγµα της ένταξης των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου στον
ΕΦΚΑ, κατά τα ανωτέρω, δεν θα ήταν συνταγµατικά ανεκτή, µέχρι τη συµµόρφωση
του νοµοθέτη προς τις οικείες συνταγµατικές επιταγές, η αδρανοποίηση της λειτουργίας του εν λόγω φορέα ως προς την ειδική αυτή κατηγορία συνταξιούχων.
Τούτο δε, ενόψει της διασφάλισης και της ακώλυτης άσκησης των συνταγµατικά
κατοχυρωµένων θεµελιωδών συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων της κατηγορίας αυτής
δικαιούχων που απορρέουν από την οικεία συνταγµατική θεσµική εγγύηση (βλ. άρθρα 16, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 23 παρ. 2 εδ. β, 45, 73 παρ. 2, 80, 87 επ., 103 και 104
του Συντάγµατος) και απολαµβάνουν της προστασίας των άρθρων 17 παρ. 1 του
Συντάγµατος και 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α (βλ. και σκ. 5, 6 και 20
της παρούσας), καθώς και των συνδεόµενων µε αυτά διαδικαστικών εγγυήσεων
πλήρους και αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, κατ’ άρθρα 20 παρ. 1 του
Συντάγµατος και 6 της ΕΣ∆Α, που επιβάλλουν, µεταξύ άλλων, την άµεση εκτελεστότητα και συµµόρφωση της ∆ιοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, (βλ. συναφώς
σκ. 5 και 6 της παρούσας ως προς την παθητική νοµιµοποίηση τόσο του Ελληνικού
∆ηµοσίου όσο και του ΕΦΚΑ), αλλά και προς αποτροπή διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς διαβίωσης των προσώπων αυτών, κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος
(βλ. ΑΠΟλ 40/1998, ΕλΣΙΙ Τµ. 2076, 1176/2018, πρβλ. ΣτΕ Ολοµ. 250/2008 και
κατ’ αναλογία απόφ. Γερµανικού Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου της 17.8.1956,
BVerfGE 5,85 και της 9.2.2010, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, Rn. 135). Ενόψει αυτών, το Τµήµα, εκτιµώντας ότι η συµµόρφωση του νοµοθέτη προς τις οικείες συνταγµατικές ρυθµίσεις, οι οποίες επιβάλλουν, ενόψει των συνταγµατικών
αρχών της ασφάλειας δικαίου, της συνοχής, της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας, τη θεσµοθέτηση παγίων ουσιαστικών, οργανωτικών και διαδικαστικών ρυθµίσεων συµβατών µε το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων λειτουργών,
υπαλλήλων και στρατιωτικών, κατά τα αναλυτικά εκτεθέντα στις σκέψεις 14 έως
και 26 και 48 της παρούσας, καθώς και ότι µία τέτοια συµµόρφωση απαιτεί έναν
νέο συνταξιοδοτικό και δηµοσιονοµικό σχεδιασµό και µία περίοδο προσαρµογής
του νοµοθέτη στα νέα δεδοµένα (πρβλ. ΕλΣ Ολ. 244/2017 και στο πνεύµα αυτό αποφ. ∆ΕΚ της 8.4.1976, C-43/75, Defrenne κατά SABENA, σκ. 70 εποµ., και της
17.5.1990, C-262/88, Barber κατά Guardian Royal Exchange Assurance Group, σκ.
44 και 45, Ε∆∆Α αποφάσεις της 13.6.1979, Marcx κατά Βελγίου, της 23.10.1997,
µειοψ. στην απόφ. Ε∆∆Α της 27.11.2014 Lucky Dev κατά Σουηδίας, µειοψ. στην
απόφ. Ε∆∆Α της 30.10.1991 Borgers κατά Βελγίου, αποφ. του Γαλλικού Συµβουλίου της Επικρατείας N° 255886/11.5.2004 Association AC, 296072/12.12.2007 Sire
et Vignard και N° 291545/16.7.2007 la SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION, απόφ. του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου του Ιλλινόις της 16.12.1959), κρίνει
ότι µέχρι την ολοκλήρωση της συµµόρφωσης εντός ευλόγου χρόνου, είναι συνταγµατικά ανεκτή η µεταβατική λειτουργία του ΕΦΚΑ, ως διφυούς φορέα, ήτοι αφενός
ως συνταξιοδοτικού φορέα για τους δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς και όσους έλκουν από αυτούς δικαίωµα σύνταξης και αφετέρου ως κοινωνικοασφαλιστικού φορέα για τους λοιπούς ασφαλισµένους (πρβλ. ν. 3163/1955
και κατ’ αναλογία ΣτΕ Ολ 1176, 891/2008). Παράλληλα, ως εκ της αντίθεσης του ν.
4387/2016 στο Σύνταγµα, διατηρείται το πλέγµα ρυθµίσεων του Συνταξιοδοτικού
Κώδικα και των λοιπών συµπληρωµατικών σε αυτόν νοµοθετηµάτων της συνταξιο-
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δοτικής νοµοθεσίας, τα οποία συνθέτουν το οργανικό του Συντάγµατος νοµοθετικό
πλαίσιο που διέπει το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς της κατηγορίας αυτής δικαιούχων (βλ. σκ. 23 της παρούσας), παραµένουν κατ’ αρχήν εν ισχύι (βλ. σχετικά και
τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4387/2016), και καλούνται σε εφαρµογή, όπου διαπιστώνεται κάθε φορά αντίθεση των επιµέρους διατάξεων του ν. 4387/2016 στο
Σύνταγµα. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρείται και η ιδιότητα του ∆ηµοσίου ως κατ’ αρχήν συνταξιοδοτικού φορέα των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών εν ενεργεία και συνταξιούχων και όσων έλκουν από αυτούς συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, κατ’ άρθρο 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, ο οποίος εγγυάται την καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους, συνιστώντας ταυτόχρονα υπόχρεο µε τον
ΕΦΚΑ φορέα, του τελευταίου λογιζοµένου, µε ερµηνεία σύµφωνη µε το Σύνταγµα,
ως φορέα που έχει αναδεχθεί το βάρος κανονισµού και πληρωµής των συντάξεων
του ∆ηµοσίου (βλ. κ.υ.α. 124456/0092/13.12.2016 και κ.υ.α. 2915/783/17.1.2018,
σκ. 2 έως και 10 της παρούσας).
50. Α. Εξάλλου, το Τµήµα διαπιστώνει ότι µετά την από 8.2.2017 δηµοσίευση της
244/2017 απόφασης της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, µε την οποία κρίθηκε αντισυνταγµατική η επιβληθείσα µε τις διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και
11 του ν. 3865/2010 εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ) για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου (βλ. αναλυτικά σκ. 36 της παρούσας), δεν έχουν ληφθεί νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης προς αυτήν, όπως επιτάσσουν η αρχή του κράτους δικαίου, τα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του Συντάγµατος και το άρθρο 6 παρ. 1
της ΕΣ∆Α, από τα οποία, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 26 και 98 παρ. 1 περ. στ΄ του
Συντάγµατος, συνάγεται η υποχρέωση συµµόρφωσης των οργάνων της Πολιτείας
προς τις δικαστικές αποφάσεις, µεταξύ των οποίων και προς τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε η παρεχόµενη δικαστική προστασία να είναι αποτελεσµατική (βλ. συναφώς το 241883/17150/2018/18.4.2018 Πόρισµα του Συνηγόρου του
Πολίτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, απόφ. Ε∆∆Α της 12.2.2019, Κ. Φραντζεσκάκη και λοιποί κατά Ελλάδος, σκ. 10, αποφ. 1 -4 Ειδ. ∆ικ. αρ. 88 παρ. 2 του Συντάγµατος και πρβλ. απόφ. 127/2016 του ίδιου ∆ικαστηρίου). Αντίθετα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 του ν. 4387/2016 και 27 του ν.
4585/2018, (Α΄ 216), η εισφορά αυτή συνεχίζει να παρακρατείται από τις συντάξεις
του ∆ηµοσίου, προσαρµοσµένη στο νέο σύστηµα υπολογισµού των συντάξεων του
ΕΦΚΑ..
Β. Τέτοια δε συµµόρφωση και άρση των βάσεων αντισυνταγµατικότητας της ΕΑΣ,
όπως κρίθηκαν µε την 244/2017 απόφαση της Ολοµέλειας επί υπόθεσης πολιτικού
συνταξιούχου (βλ. και την όµοια 32/2018 απόφαση της Ολοµέλειας επί υπόθεσης
στρατιωτικού συνταξιούχου), δεν συνιστά η θέσπιση ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και η ένταξη των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου σ’ αυτόν κατά τρόπο ενιαίο µε τους εντασσόµενους στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, που επιχειρήθηκε µε τις προεκτεθείσες διατάξεις του ν. 4387/2016, ώστε να αίρεται η πρώτη βάση
αντισυνταγµατικότητας της ΕΑΣ και να είναι επιτρεπτή η επιβολή του εν λόγω βάρους και στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου. Και τούτο, διότι, κατ’ αρχήν, οι διατάξεις του νόµου αυτού, στον οποίο πάντως δεν γίνεται καµία πρωτογενής και νέα
ρύθµιση για την εν λόγω εισφορά, αλλά αυτή υπολαµβάνεται ως ισχύουσα ήδη από
την επιβολή της µε τους νόµους 3863/2010 και 3865/2010, δεν θα µπορούσαν σε
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καµία περίπτωση να θεραπεύσουν αναδροµικά την αντισυνταγµατικότητα των ως
άνω διατάξεων (38 ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010), ήτοι για διάστηµα πρότερο της θέσης σε ισχύ του ν. 4387/2016 και δη είτε της δηµοσίευσης του νόµου
(12.5.2016), είτε από 1.1.2017, οπότε και ολοκληρώθηκε η µεταφορά της αρµοδιότητας πληρωµής των συντάξεων του ∆ηµοσίου στον ΕΦΚΑ, η οποία συντελέσθηκε
µε την κ.υ.α. 124456/0092/13.12.2016. Και τούτο, διότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναµούσε µε το πρώτον αναδροµική επιβολή της εισφοράς στις συντάξεις του ∆ηµοσίου,
ως εκ του ανισχύρου των ρυθµίσεων που τις θέσπισαν, και κατ’ ουσίαν µε απόσβεση των σχετικών απαιτήσεων των συνταξιούχων, όπως αυτές είχαν αναγνωρισθεί µε
τις 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολοµέλειας, κατά παράβαση όλων των
συνταγµατικών διατάξεων και αρχών, µε τις οποίες κρίθηκε ότι δεν συνάδει η επίδικη εισφορά στις συντάξεις του ∆ηµοσίου, µε τις ως άνω αποφάσεις τις Ολοµέλειας
(άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5, 25 παρ.1 και 4 του Συντάγµατος και σκ. 36 της παρούσας), καθώς και των συνταγµατικών αρχών του κράτους δικαίου και του ατοµικού δικαιώµατος στην περιουσία, κατ’ άρθρα 17 παρ. 1 του Συντάγµατος και 1 του
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α (βλ. και σκ. 5, 6 και 20 της παρούσας), ανεξαρτήτως του εάν θα εγείρονταν ενδεχοµένως και ζητήµατα επέµβασης της
νοµοθετικής εξουσίας σε εκκρεµείς δίκες.
Γ. Περαιτέρω, οι διατάξεις του ν. 4387/2016 δεν ανατρέπουν το σκεπτικό της
244/2017 απόφασης, της Ολοµέλειας ούτε από τη δηµοσίευση του σχετικού νόµου ή
τη µεταφορά της αρµοδιότητας πληρωµής των συντάξεων στον ΕΦΚΑ. Και τούτο,
διότι, αφενός ο νόµος αυτός δεν προβαίνει σε νέα ρύθµιση του ζητήµατος, προσαρµόζοντας τη λειτουργία της εισφοράς προς τα κριθέντα µε τις 244/2017 και 32/2018
αποφάσεις της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, ώστε να τίθεται ζήτηµα συµµόρφωσης
και να δύνανται να εξετασθούν οι διατάξεις του υπό το πρίσµα της προσήκουσας ή
µη υλοποίησης όσων κρίθηκαν µε τις εν λόγω αποφάσεις της Ολοµέλειας, όπως
προεκτέθηκε (πρβλ. απόφ. Ειδ. ∆ικ. 88 παρ. 2 του Συντάγµατος 127/2016), και αφετέρου, σε κάθε περίπτωση, η ίδια η ένταξη των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου στον
ΕΦΚΑ, υπό τους όρους µε τους οποίους συντελέστηκε, αντίκειται στο Σύνταγµα,
σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 48 της παρούσας. Ως εκ τούτου, δεν είναι
νοητή η αναίρεση της πρώτης βάσης αντισυνταγµατικότητας της ΕΑΣ, όπως διαγνώσθηκε µε την 244/2017 απόφαση της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, περί αντίθεσης στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγµατος, καθόσον οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου, ως προς την κύρια σύνταξή τους, εξακολουθούν να αποτελούν αυτοτελή και
όλως διακριτή κατηγορία από τους λοιπούς ασφαλισµένους που εντάσσονται στο
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Τούτο δε, ισχύει και στο πλαίσιο της µεταβατικής
ανοχής του ΕΦΚΑ, ως διφυούς φορέα και µέχρι τη συµµόρφωση του νοµοθέτη προς
τις συνταγµατικές επιταγές του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δηµοσίων
λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, κατά τα γενόµενα δεκτά στη σκέψη 49
της παρούσας, δοθέντος ότι η κατηγορία αυτή συνταξιούχων εξακολουθεί να είναι
συνταγµατικά διακριτή από τους εντασσοµένους στην κοινωνική ασφάλιση, η δε επιβάρυνσή της µε το χρέος κοινωνικής – αλληλεγγύης για την κάλυψη ελλειµµάτων
της κοινωνικής ασφάλισης, όπως γίνεται µε την επίδικη εισφορά, αντίκειται στις
αρχές της ισότητας ενώπιον του νόµου και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, κατά τα
κριθέντα µε τις 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολοµέλειας, δεν είναι δε νοη-
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τή η ωφέλεια από τη βιωσιµότητα ενός φορέα στον οποίο εντάχθηκαν κατά τρόπο
µη συνάδοντα προς το Σύνταγµα.
∆. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η επιβολή και παρακράτηση από τη σύνταξη της
κατηγορίας αυτής συνταξιούχων της εισφοράς αλληλεγγύης, για το χρονικό διάστηµα έως τις 31.12.2018 που η εισφορά αυτή προοριζόταν να χρηµατοδοτήσει την αποκατάσταση των ελλειµµάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 38 παρ.
1 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 2 και 3 του ν.
4325/2015), αντιβαίνει στις ως άνω συνταγµατικές αρχές της ισότητας ενώπιον του
νόµου και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, κατ’ άρθρο 4 και 5 του Συντάγµατος.
Συγκεκριµένα, ακόµη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι είναι συνταγµατικά
επιτρεπτή η ενοποίηση συνταξιοδοτικών φορέων, στο πλαίσιο της βιωσιµότητας του
κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, δεν επιτρέπεται η οµοιόµορφη επιβάρυνση
του συνόλου των εντασσοµένων συνταξιούχων και ασφαλισµένων µε µόνο κριτήριο
την ένταξή τους νέο συνταξιοδοτικό φορέα, µε την υποχρέωση κάλυψης των ελλειµµάτων ορισµένων µόνο από τους εντασσόµενους συνταξιοδοτικούς φορείς, έστω και αν αυτά µετά την ενοποίηση περιήλθαν στο παθητικό του προερχόµενου
από την ενοποίηση φορέα, δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτό εξοµοιώνονται κατά
τούτο κατηγορίες συνταξιούχων που τελούσαν υπό διαφορετικές σαφώς συνθήκες,
χωρίς να λαµβάνεται µέριµνα για την εξαίρεση ή την προσαρµογή της επιβάρυνσής
τους ανάλογα µε το βαθµό επιβάρυνσης που επιφέρει κάθε ενοποιούµενος φορέας
στο συνολικό ποσό του ελλείµµατος, και την αντλούµενη, ως εκ τούτου, ωφέλεια
για κάθε κατηγορία συνταξιούχων. Εποµένως, δεν είναι συνταγµατικά επιτρεπτή η
οµοιόµορφη µεταχείριση των προερχόµενων από το ∆ηµόσιο συνταξιούχων µε εκείνους που προέρχονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η οµοίου περιεχοµένου επιβάρυνσή τους µε την εν λόγω εισφορά, δεδοµένου ότι οι συνταξιούχοι
του ∆ηµοσίου, που µέχρι την ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης τελούσαν υπό ειδικές και διαφορετικές συνθήκες, σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να αποτελούν µία αυτοτελή κατηγορία συνταξιούχων, η οποία δεν συνδέεται µε τα υφιστάµενα, κατά την ένταξή της, ελλείµµατα των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης που υπήχθησαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στην αποκατάσταση των οποίων αποσκοπεί η εν λόγω εισφορά µέχρι τις 31.12.2018, ως µέτρο διαρθρωτικού και δηµοσιονοµικού χαρακτήρα (βλ. Ελ Σ ΙΙΙ Τµ. 278/2019, µειοψ).
Ε. Άλλωστε, και µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4387/2016 εξακολουθούν να ισχύουν
και οι λοιπές τρεις επάλληλες και αυτοτελείς βάσεις αντισυνταγµατικότητας της
ΕΑΣ, όπως κρίθηκαν µε τις 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολοµέλειας και
εκτίθενται αναλυτικά στη σκέψη 36 της παρούσας, ήτοι α) η παραβίαση των συνταγµατικών αρχών της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, ως εκ της αιφνίδιας σύνδεσης των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου µε τα ήδη γεγεννηµένα ελλείµµατα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, µε
τους οποίους οι ίδιοι δεν συνδέονται, αφού συνιστούν διακριτή κατηγορία από τους
κοινούς ασφαλισµένους, β) η παραβίαση της κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος
αρχής της ισότητας στα δηµόσια βάρη ως προς τη µη αιτιολόγηση της κατανοµής
του βάρους διαγενεακής αλληλεγγύης στους συνταξιούχους και χωρίς τεκµηρίωση
του τρόπου καθορισµού του µέτρου και των συντελεστών επιβάρυνσής τους σε
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σχέση µε τον ενεργό ασφαλισµένο πληθυσµό και γ) η έλλειψη ειδικής µελέτης κατ’
άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, η οποία άλλωστε δεν προκύπτει ότι έχει γίνει για
τη συγκεκριµένη εισφορά ούτε και κατά τη θέσπιση του ν. 4387/2016.
ΣΤ. Εξάλλου, οι κρίσεις των 244/2017 και 32/2018 αποφάσεων της Ολοµέλειας ως
προς την αντισυνταγµατικότητα της ΕΑΣ και κατά τις τέσσερεις βάσεις της, όπως
αναλυτικά αποτυπώθηκαν στην σκέψη 36 της παρούσας, καταλαµβάνουν, κατά την
αδιάστικτη άλλωστε διατύπωση των αποφάσεων αυτών, και το διάστηµα από
1.1.2019 και εφεξής, κατά το οποίο το προϊόν της εισφοράς διοχετεύεται στον ΑΚΑΓΕ. Και τούτο, στο βαθµό που, όπως εκτέθηκε στη σκέψη 27 της παρούσας, το
εν λόγω κεφάλαιο έχει µεν οργανωθεί στη βάση της εθνικής κοινωνικής αλληλεγγύης, πλην είναι ενταγµένο στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και δεν συνδέεται µε
το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και
στρατιωτικών, ούτε κατέστη επιγενόµενα θεµιτή η σύνδεση, αφού η ένταξη της εν
λόγω κατηγορίας στον ΕΦΚΑ, υπό τους όρους που συντελέστηκε, είναι αντίθετη
στο Σύνταγµα, ενώ σε κάθε περίπτωση παραµένουν ισχυρές και οι λοιπές βάσεις
αντισυνταγµατικότητας της ΕΑΣ, όπως αναλύονται στη σκέψη 36 της παρούσας και
οι οποίες συντρέχουν και όταν το προϊον της επίδικης εισφοράς τροφοδοτεί τον
ΑΚΑΓΕ (βλ. άλλωστε και σχετική παρατήρηση στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της
3ης Ειδ. Συν/σης της 24.6.2010 για την επαναξιολόγηση της εισφοράς µετά την
1.1.2019). Τέλος, δεν ασκεί επιρροή επί των βάσεων αυτών η διατήρηση διοχέτευσης µέρους της εισφοράς για προνοιακούς σκοπούς (Πρόγραµµα κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων), αφού προέχων σκοπός της εισφοράς είναι η εξυπηρέτηση της
βιωσιµότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος (βραχυπρόθεσµης µε την
κάλυψη ελλειµµάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης µέχρι τις 31.12.2018 και
µακροπρόθεσµης από 1.1.2019 και εφεξής µε την τροφοδότηση του ΑΚΑΓΕ).
51. Με τις διατάξεις του άρθρου 108 Α του π.δ/τος 1225/1981, όπως αυτές προστέθηκαν µε το άρθρο 69 του ν. 4055/2012, Α΄ 51, εισήχθη, µεταξύ άλλων, και ο θεσµός του προδικαστικού ερωτήµατος στις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στο πλαίσιο υποθέσεων στις οποίες είτε ανακύπτουν ζητήµατα που από τη φύση
τους έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και αναµένεται να προκαλέσουν σηµαντικό αριθµό διαφορών, είτε κρίνεται ότι διάταξη τυπικού νόµου αντίκειται σε διάταξη υπέρτερης τυπικής ισχύος, χωρίς το ζήτηµα αυτό να έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. ΕλΣ Ολ 484/2018, πρβλ.
ΕλΣ Ολ 1510/2016). Τούτο δε, ώστε η τελευταία αποφαινόµενη επί του ζητήµατος
να προβαίνει σε επίκαιρη επίλυσή του, συµβάλλοντας στην ενότητα, την εναρµόνιση της νοµολογίας και την ασφάλεια του δικαίου (βλ. συναφώς την αιτιολογική έκθεση του ν. 4055/2012 και ΕλΣ Ολ. 742/2018, απόφ. Ε∆∆Α της 12.2.2019, Φραντζεσκάκη και λοιποί κατά Ελλάδος, σκ. 17, 34, πρβλ. ΣτΕ Ολ 601/2012). ∆οθέντος
δε, ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 108 παραπέµπει στο δεύτερο και
τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου του οικείου π.δ/τος, συνάγεται
ότι περίληψη της απόφασης περί υποβολής προδικαστικού ερωτήµατος δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες των Αθηνών, η απόφαση δε αυτή συνεπάγεται την αναστολή
εκδίκασης των εκκρεµών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα, ενώ στην
κατά τα ανωτέρω ανοιγείσα δίκη ενώπιον της Ολοµέλειας δικαιούται να παρέµβει
κάθε διάδικος σε δίκη εκκρεµή, στην οποία τίθεται το ίδιο νοµικό ζήτηµα. Περαιτέ-
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ρω, οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως συνέπεια να µεταβληθούν ειδικά για τη συγκεκριµένη υπόθεση οι πάγιοι κανόνες της αρµοδιότητας για την εξέταση του εγειρόµενου ζητήµατος από το οικείο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την κατ’ εξαίρεσή απόσχισή του από την τακτική δίκη και την πρόκληση απευθείας κρίσης από
την Ολοµέλεια, χωρίς τη µεσολάβηση οριστικής κρίσης του Τµήµατος επ’ αυτού,
χάριν της ταχείας και αποτελεσµατικής απονοµής της δικαιοσύνης και της ασφάλειας δικαίου (βλ. ΕλΣ Ολ 1277/2018, πρβλ. ΣτΕ Ολ 759/2018, 734/2016, 601/2012
και ΣτΕ ∆ιοικ.Ολ 4/2010). Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει τόσο του κατ’ άρθρο 8 του
Συντάγµατος ατοµικού δικαιώµατος στο νόµιµο δικαστή, που συνιστά και θεσµική
εγγύηση λειτουργίας των δικαστηρίων και διαπνέει, πλην άλλων, και τον καθορισµό
της καθ’ ύλην αρµοδιότητας των επιµέρους δικαστικών σχηµατισµών (βλ. ΣτΕ Ολ
2152, 2153/1993,ΣτΕ 155, 156/2015, 1725/1997), όσο και του κατ’ άρθρα 20 παρ. 1
του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ατοµικού δικαιώµατος πλήρους και αποτελεσµατικής προστασίας, συνάγεται ότι όταν Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποβάλλει, στο πλαίσιο άσκησης της νοµικά οριοθετηµένης καθ’ ύλην αρµοδιότητάς
του, ορισµένο προδικαστικό ερώτηµα στην Ολοµέλεια, η σχετική απόφαση συνεπάγεται την αναστολή των εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον του αυτού ή και άλλου Τµήµατος µε διαφορετική καθ’ ύλην αρµοδιότητα, µόνο στο βαθµό που υφίσταται πλήρης ταύτιση και όχι απλώς συνάφεια των εγειρόµενων ζητηµάτων, τόσο ως προς το
αντικείµενό τους όσο και ως προς τον κύκλο των εµπιπτόντων στο πεδίο εφαρµογής
των επίδικων ρυθµίσεων προσώπων, εφόσον οι νοµικές ιδιότητες έκαστης κατηγορίας απαιτείται να συνεκτιµηθούν για την επίλυση του εγειρόµενου ζητήµατος. Σε
αντίθετη περίπτωση, υπό το φως των ανωτέρω υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεων,
είναι κατά νόµο δυνατή η υποβολή και έτερου προδικαστικού ερωτήµατος, η απάντηση στο οποίο παρίσταται λυσιτελής, τόσο ως προς τις µη καταλαµβανόµενες από
το αρχικώς υποβληθέν ερώτηµα κατηγορίες, όσο ως προς το µη θιγέν µε το πρώτο
προδικαστικό ερώτηµα αντικείµενο. Άλλο δε είναι το ζήτηµα εάν λόγω της συνάφειας των ερωτηµάτων είναι σκόπιµη η συνεκδίκαση αυτών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 13 του π.δ/τος 1225/1981, προς διασφάλιση του ενιαίου της κρίσης,
της αποτροπής έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και της ασφάλειας δικαίου (πρβλ.
ΕλΣ Ολ 1277/2018). Τούτο δε, πολλώ µάλλον, ισχύει όταν ο επιγενοµένως επιλαµβανόµενος δικαστικός σχηµατισµός, σε αντίθεση µε εκείνον που έχει ήδη υποβάλει
προδικαστικό ερώτηµα µε συναφές και όχι απολύτως ταυτόσηµο αντικείµενο, άγεται, στο πλαίσιο της δικής του καθ’ ύλην αρµοδιότητας, επιπλέον και σε κρίση περί
αντισυνταγµατικότητας διάταξης που καλείται σε εφαρµογή κατά την εξέταση είτε
κυρίου είτε παρεµπίπτοντος ζητήµατος της υπόθεσης, οπότε αφενός δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις αυτόµατης αναστολής ης υπόθεσης κατ’ άρθρο 108 Α του π.δ/τος
1225/1981 και αφετέρου συρρέει και άνευ ετέρου υποχρέωσή του να παραπέµψει
την υπόθεση στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου, κατ’ άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγµατος, όπως ισχύει µετά το Ψήφισµα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής
Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το οποίο εάν Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
αχθεί σε κρίση περί αντισυνταγµατικότητας διάταξης τυπικού νόµου είναι κατ’ αρχήν υποχρεωτική η παραποµπή της υπόθεσης στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου,
εφόσον η τελευταία ή το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο δεν έχει ήδη κρίνει επί του
ζητήµατος αυτού.
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52. Κατόπιν αυτών, το Τµήµα διαπιστώνει ότι στην υπό κρίση υπόθεση ανακύπτει
ζήτηµα γενικότερης σηµασίας και µε συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, και
συγκεκριµένα εάν µετά τη θέση ισχύ των διατάξεων του ν. 4387/2016 περί της ένταξης των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών εν ενεργεία και
συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ και την από 1.1.2017 µεταφορά στον τελευταίο της αρµοδιότητας πληρωµής των συντάξεων του ∆ηµοσίου µε την κ.υ.α.
124456/0092/13.12.2016 εξακολουθεί να αντίκειται στο Σύνταγµα η κατ’ άρθρα 38
του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τις συντάξεις του ∆ηµοσίου, όπως
έχει ήδη κριθεί µε τις 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, αφενός για το διάστηµα από την ως άνω ηµεροµηνία (1.1.2017), κατά το
οποίο η εισφορά διατίθεται για την κάλυψη ελλειµµάτων των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και αφετέρου κατά το διάστηµα από 1.1.2019 και εφεξής, κατά το οποίο
η εισφορά παρακρατείται υπέρ ΑΚΑΓΕ. Επί του του ζητήµατος αυτού, το Τµήµα
άγεται οµόφωνα σε καταφατική κρίση, όπως εκτίθεται στη σκέψη 50 της παρούσας,
καθόσον: α) µετά τη διαγνωσθείσα αντισυνταγµατικότητα της επίδικης εισφοράς µε
τη 244/2017 απόφαση της Ολοµελείας του ∆ικαστηρίου δεν επαναρρυθµίστηκε εξ
αρχής το ζήτηµα της επιβολής της στους συνταξιούχους δηµοσίους λειτουργούς,
υπαλλήλους και στρατιωτικούς, σε συµµόρφωση προς τα κριθέντα µε την απόφαση
αυτή και ειδικότερα προς τις τέσσερις διαπιστωθείσες επάλληλες και αυτοτελείς
βάσεις αντισυνταγµατικότητας της εισφοράς (βλ. σκέψη 36), προκειµένου να είναι
δυνατή η ανατροπή των όσων κρίθηκαν, τα οποία δεσµεύουν εν τοις πράγµασι τους
οικείους σχηµατισµούς κατά την εκδίκαση όµοιων υποθέσεων, ενόψει των συνταγµατικών αρχών της ασφάλειας δικαίου και της ισότητας των διαδίκων, κρίσεις τις
οποίες υιοθετεί οµόφωνα και το παρόν Τµήµα (βλ. σκέψη 50). Μόνη δε, η θέση σε
ισχύ των διατάξεων του ν. 4387/2016 περί σύστασης Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης για όλες τις βαρυνόµενες µε την εισφορά κατηγορίες, χωρίς νέα ρύθµιση της επίδικης εισφοράς στη βάση της λειτουργίας του νέου φορέα, δεν ασκεί επιρροή επί των νοµικών θεµελίων της απόφασης της Ολοµέλειας. β) Σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις του τελευταίου αυτού νόµου περί υπαγωγής των δηµοσίων
λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ, αντίκεινται στις διατάξεις
του Συντάγµατος µε τις οποίες κατοχυρώνεται το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
των κατηγοριών αυτών (βλ. σκέψεις 48 και 49). Συνεπώς, η ένταξη της κατηγορίας
αυτής στον εν λόγω φορέα, ακόµη και αν αυτός γίνει ανεκτός, ως διφυής φορέας,
µεταβατικά, µέχρι την συµµόρφωση του νοµοθέτη προς τις οικείες συνταγµατικές
ρυθµίσεις, δεν αίρει την πρώτη βάση αντισυνταγµατικότητας της επίδικης εισφοράς,
όπως αυτή κρίθηκε µε την 244/2017 απόφαση της Ολοµέλειας, ήτοι την αντίθεση
της επιβολής της εισφοράς σε βάρος των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, ως συνταγµατικά διακριτής κατηγορίας από τους ασφαλισµένους των ΦΚΑ, υπέρ των οποίων
επιβάλλεται η εισφορά µέχρι τις 31.12.2018, στις αρχές της ισότητας και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγµατος, ως εκ της ανυπαρξίας οιασδήποτε νόµιµης ωφέλειας υπέρ του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, αφού αντίκειται στο
Σύνταγµα το ίδιο το νοµικό θεµέλιο της ένταξης της κατηγορίας αυτής στον ενιαίο
φορέα. Η βάση δε αυτή αντισυνταγµατικότητας εξακολουθεί ισχύουσα και για την
επιβολή της εισφοράς από 1.1.2019 και εντεύθεν, οπότε το προϊόν της διατίθεται
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υπέρ του ΑΚΑΓΕ, ο οποίος, βάσει του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 συνιστά Κεφάλαιο οργανωµένο στη βάση της διαγενεακής - διαταµειακής αλληλεγγύης, αλλά
εντός του συστήµατος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και όχι του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήµατος, των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών (βλ. αναλυτικά σκέψη 27), γ) Σε κάθε περίπτωση, η παραβίαση των αρχών της
ισότητας και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, όπως έχει διαγνωσθεί µε τη 244/2017
απόφαση της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, διατηρεί τη νόµιµη βάση της. Και τούτο, διότι η υπαγωγή των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου στον εν λόγω φορέα δεν θα
ήταν συνταγµατικά ανεκτή εάν δεν εξακολουθούσε η παρεχόµενη σ’ αυτούς σύνταξη να συνιστά συνέχεια των αποδοχών τους από το ∆ηµόσιο, χωρίς να εµφανίζει
οποιαδήποτε σύνδεση µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και τα γεγενηµένα ελλείµµατα αυτού, σε ό,τι αφορά το διάστηµα µέχρι τις 31.12.2018, κατά το οποίο το
προϊόν της εισφοράς διατίθεται για την κάλυψη ελλειµµάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όσο και για το διάστηµα από 1.1.2019 και εντεύθεν, κατά το οποίο
το εν λόγω προϊόν διατίθεται υπέρ ΑΚΑΓΕ, αφού και το Κεφάλαιο αυτό σκοπεί στη
χρηµατοδότηση του κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος κοινωνικοασφαλιστικού
συστήµατος, στο οποίο δεν µπορούν να ενταχθούν κατά τρόπο συµβατό µε το Σύνταγµα οι δηµόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι και στρατιωτικοί (βλ. σκέψεις 25, 27 και
50 ΣΤ), ανεξαρτήτως του εάν οι συντάξεις τους καταβάλλονται από τέτοιο φορέα,
στο βαθµό που έχει αναδεχθεί το σχετικό βάρος απονοµής και καταβολής της κατηγορίας αυτής συντάξεων, δ) Πέραν των ανωτέρω, η µε τον ν. 4387/2016 σύσταση
του ΕΦΚΑ και η υπαγωγή των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου σ’ αυτόν, δεν αίρει τις
τρεις λοιπές επάλληλες και αυτοτελείς βάσεις αντισυνταγµατικότητας της εισφοράς
αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως αυτές διαγνώσθηκαν µε τη 244/2017 απόφαση
της Ολοµελείας και οι οποίες παραµένουν ισχυρές και για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2017, ήτοι από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εντεύθεν, αλλά και από
1.1.2019, οπότε η εισφορά παρακρατείται υπέρ ΑΚΑΓΕ. Ειδικότερα, παραµένει η
κρίση της Ολοµέλειας ότι η εν λόγω εισφορά θίγει και τις απορρέουσες από τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 25 παρ 1α του Συντάγµατος αρχές της ασφάλειας δικαίου,
της προβλεψιµότητας και της προστατευοµένης εµπιστοσύνης, αφού η επιβολή της
σε βάρος των συνταξιούχων της ειδικής αυτής κατηγορίας οδηγεί σε αιφνίδια και
χωρίς ειδική αιτιολόγηση σύνδεσή τους µε ένα σύστηµα ασφάλισης και τα ήδη γεγενηµένα ελλείµµατά του, στα οποία ουδέποτε µετείχαν, ενώ τούτο συντρέχει και
για το διάστηµα από 1.1.2019, αφού και ο ΑΚΑΓΕ υπέρ του οποίου θα διατίθεται η
εν λόγω εισφορά από την τελευταία ως άνω ηµεροµηνία, συνιστά Κεφάλαιο προορισµένο να χρηµατοδοτεί το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα. Περαιτέρω, εξακολουθεί να συντρέχει και η τρίτη βάση αντισυνταγµατικότητας, κατά την οποία η επίδικη εισφορά αντίκειται επιπρόσθετα, στην κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος,
αρχή της ισότητας στα δηµόσια βάρη και στις, κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 περ. δ και 4
του Συντάγµατος, αρχές της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης, και από την άποψη ότι δεν αιτιολογείται επαρκώς, ούτε η επιβολή καθ’ εαυτήν του επίµαχου βάρους αποκλειστικά στους συνταξιούχους της παρούσας γενεάς τόσο του ∆ηµοσίου,
όσο και των ΦΚΑ, ως ενιαίας κατηγορίας, ενόψει του ότι το µέτρο αυτό υπερβαίνει
τα όρια του συνταξιοδοτικού σχήµατος και των κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών κοινοτήτων, στις οποίες ανήκουν οι βαρυνόµενοι µε αυτό, ούτε η εσωτερική διαρρύθµιση
της επίδικης εισφοράς, ως προς τον καθορισµό του ύψους και των συντελεστών

82
της, καθιστώντας µη εφικτό και το σχετικό δικαστικό έλεγχο. Λαµβανοµένου δε υπ’
όψιν ότι οι βαρυνόµενοι µε την ΕΑΣ συνταξιούχοι δεν είναι η µόνη κατηγορία που
αντλεί ωφέλεια από την βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος ως συνόλου
και ειδικότερα των κλάδων κυρίας σύνταξης, αφού άµεση ωφέλεια από το σύστηµα
αυτό αντλεί και ο ενεργός ασφαλισµένος πληθυσµός, η επιλογή του νοµοθέτη να
θεσµοθετήσει ένα τέτοιο δια-ταµειακό βάρος µόνο σε βάρος της κατηγορίας των
συνταξιούχων και, µάλιστα, όσων οι συντάξεις υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, έπρεπε να αιτιολογηθεί ειδικά, καθόσον συνιστά κατ’ αρχήν απόκλιση από την
κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος αρχή της καθολικότητας των βαρών, στο
βαθµό που µε τον επίµαχο γενικευµένο κοινωνικοασφαλιστικό πόρο επιφορτίζεται
συγκεκριµένη κατηγορία. Τέλος, διατηρείται και η τέταρτη βάση αντισυνταγµατικότητας, σύµφωνα µε την οποία, εφόσον η εν λόγω εισφορά δεν αποτελεί έκτακτο δηµοσιονοµικό µέτρο προς ελάφρυνση του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης,
αλλά διαρθρωτικού χαρακτήρα παρέµβαση, υπό µορφή πάγιου µηχανισµού χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, εντασσόµενη στο πλαίσιο της επιχειρηθείσας
µε τους νόµους 3863/2010 και 3865/2010 κοινωνικοασφαλιστικής µεταρρύθµισης,
την οποία διαδέχθηκε η µεταρρύθµιση του ν. 4387/2016, χωρίς επαναρρύθµιση του
ζητήµατος της εισφοράς και µόνη η έλλειψη ώριµης, πλήρους και επιστηµονικά
τεκµηριωµένης µελέτης, από την οποία να προκύπτει το αναγκαίο και πρόσφορο
τόσο της επιβολής της εισφοράς στην κατηγορία των συνταξιούχων, όσο και του
ύψους και της βαθµιαίας κλιµάκωσής της για τη βιωσιµότητα του συστήµατος, συνιστά παραβίαση της απορρέουσας από το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος υποχρέωσης του νοµοθέτη, για την αναλογιστική και οικονοµική τεκµηρίωση των µέτρων που λαµβάνονται για τη βιωσιµότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, αλλά και της συνταγµατικής αρχής της ασφάλειας δικαίου, ενώ τέτοια ειδική
µελέτη σε σχέση µε την εν λόγω εισφορά δεν προκύπτει ότι έχει συνταχθεί ούτε για
το διάστηµα από 1.1.2019 και εντεύθεν, κατά το οποίο η επίδικη εισφορά διατίθεται
υπέρ ΑΚΑΓΕ.
53. Για τους λόγους αυτούς και λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι: α) Η επίδικη αγωγή
έχει ασκηθεί στις 4.2.2019, αφορά δε σε αποζηµιωτικής φύσης αξιώσεις της ενάγουσας γεννηθείσες κατά το διάστηµα από 8.2.2017 έως και 31.1.2019, ήτοι από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 244/2017 απόφασης της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου
και εντεύθεν, καταλαµβάνονται δε από το χρονικό σηµείο έναρξης των αποτελεσµάτων της διάγνωσης της αντίθεσης των διατάξεων των άρθρων 38 του ν.
3863/2010, 11 του ν. 3865 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 10
του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011, ως προς την επιβολή και την αύξηση της ΕΑΣ σε βάρος των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου προς τα άρθρα 4 παρ. 1
και 5 και 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγµατος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές. β) ∆εν υφίσταται απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που να έχει επιλύσει τα ανωτέρω ζητήµατα ισχύος και εφαρµογής της 244/2017 απόφασής της µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4387/2016 και σύστασης της ΕΦΚΑ, και
δη µετά την από 1.1.2017 µεταφορά της αρµοδιότητας πληρωµής των συντάξεων
του ∆ηµοσίου από το φορέα αυτό, ενόψει και της µετά την 1.1.2019 διάθεσης του
προϊόντος υπέρ ΑΚΑΓΕ. γ) Το Τµήµα άγεται σε κρίση περί αντίθεσης στο Σύνταγµα των διατάξεων του ν. 4387/2016 µε τις οποίες προβλέπεται η ένταξη των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών, εν ενεργεία και συνταξιούχων,
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στον ΕΦΚΑ µε κανόνες ενιαίους µε τους κοινούς ασφαλισµένους. δ) ∆εν υφίσταται
νόµιµος λόγος αναστολής εκδίκασης της υπό κρίση αγωγής, βάσει του άρθρου 108
Α παρ. 1 και 2 του π.δ/τος 1225/1981, µετά την υποβολή δύο συναφών µεν, πλην
όχι ταυτόσηµων προδικαστικών ερωτηµάτων του ΙΙΙ Τµήµατος προς την Ολοµέλεια,
σύµφωνα και µε τα εκτεθέντα στη σκέψη 51 της παρούσας. Και τούτο, διότι το ΙΙΙ
Τµήµα του ∆ικαστηρίου, έχον ειδική αρµοδιότητα επί συγκεκριµένων κατηγοριών
συντάξεων, πολεµικών, στρατιωτικών και κανονιζοµένων βάσει των ειδικών νόµων
[βλ. το άρθρο 2 παρ. Γ της κατ’ επίκληση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του
π.δ/τος 774/1980, Α΄189, εκδοθείσας ΦΓ8/15686/8.7.2002 κανονιστικής απόφασης
της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου τούτου «Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συµπλήρωση της 48208/1965 απόφασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
"περί καθορισµού των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρµοδιότητας
αυτών" και των 7035/1991, 3786/1992, 15778/1992 και 16031/1993 αποφάσεων
αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 1242), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις
ΦΓ8/22431 (Β΄ 1620) και ΦΓ8/52557/6.12.2006 (Β΄ 62/25.1.2007), Φ.Γ8/14572/11
(Β΄ 495), ΦΓ8/31597/11 (Β΄1789) και Φ.Γ8/38420/12 (Β΄ 2482) όµοιες], µε τη
277/2019 απόφασή του υπέβαλε προδικαστικό ερώτηµα, µε αντικείµενο τη συµβατότητα µε το Σύνταγµα της υπαγωγής των στρατιωτικών συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ, βάσει των διατάξεων του ν. 4387/2016, καθώς και επιµέρους ρυθµίσεών του
που αφορούν στον κανονισµό σύνταξης της κατηγορίας αυτής συνταξιούχων. Περαιτέρω, µε τη 278/2019 απόφαση του, το ίδιο Τµήµα υπέβαλε και έτερο προδικαστικό ερώτηµα, µε αντικείµενο τη διατήρηση ή µη της κρίσης της 244/2017 απόφασης της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, και κατ’ εκτίµηση του περιεχοµένου της
οικείας απόφασης του Τµήµατος στην 32/2018 απόφαση αυτής, περί αντίθεσης της
κατ’ άρθρα 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 εισφοράς αλληλεγγύης
των στρατιωτικών συνταξιούχων στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγµατος, επειδή
η κατηγορία αυτή δεν αντλεί ωφέλεια από το προϊόν της εισφοράς ως εκ της ένταξης, µεταξύ άλλων, της κατηγορίας αυτής συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ, η οποία κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ως συνταγµατική από το ΙΙΙ Τµήµα του ∆ικαστηρίου. Το
υποβαλλόµενο δε µε την παρούσα προδικαστικό ερώτηµα, αν και εµφανίζει συνάφεια µε τα δύο ανωτέρω, που θα δικαιολογούσε τη συνεκδίκασή τους, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 13 του π.δ/τος 1225/1981, για το ενιαίο της κρίσης και την
ασφάλεια δικαίου (βλ. σκ. 51), δεν ταυτίζεται, όµως, µε αυτά. Ειδικότερα, το µεν
πρώτο από τα ανωτέρω προδικαστικά ερωτήµατα του ΙΙΙ Τµήµατος δεν συναρτά το
ζήτηµα της συµβατότητας των διατάξεων του ν. 4387/2016 µε την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, ενώ το δεύτερο αφορά µεν στην τύχη της εν λόγω εισφοράς
µετά τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού, πλην αφορά µόνο στους στρατιωτικούς συνταξιούχους και την εξετάζει αποκλειστικά σε ό,τι αφορά την πρώτη βάση αντισυνταγµατικότητάς της και όχι ως προς τις άλλες τρεις, ενώ δεν θέτει το ζήτηµα της
συνταγµατικότητας της παρακράτησης της ΕΑΣ για το διάστηµα από 1.1.2019 και
εφεξής. Σε κάθε περίπτωση, για την επίλυση των επίδικων ζητηµάτων απαιτείται η
εκτίµηση της κατ’ ιδίαν νοµικής κατάστασης των συνταξιούχων και όσων έλκουν
από αυτούς το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα µε βάση και την επαγγελµατική τους
ιδιότητα, για το συµβατό ή µη της ένταξής τους στον ΕΦΚΑ, υπό τους όρους που
συντελέσθηκε µε τον ν. 4387/2016, ανεξαρτήτως του ότι όλες αυτές οι κατηγορίες
εµπίπτουν στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα του ∆ηµοσίου (βλ. τις 1-4/2018 α-
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ποφάσεις του Ειδικού ∆ικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος για τους
δικαστικούς λειτουργούς και τη σαφή επιφύλαξη περί της συνταγµατικότητας της
ένταξης λόγω της έλλειψης µελέτης και τεκµηρίωσης, αλλά και την κρίση περί αντισυνταγµατικότητας επιµέρους ρυθµίσεων αφορωσών το ύψος των συντάξεών
τους), για όλες δε της κατηγορίες των πολιτικών συνταξιούχων αποκλειστικά αρµόδιο είναι το παρόν Τµήµα του ∆ικαστηρίου, το οποίο έχει και το τεκµήριο αρµοδιότητας επί των εν γένει συνταξιοδοτικών διαφορών (βλ. το άρθρο 2 παρ. Β της ως
άνω ΦΓ8/15686/8.7.2002 κανονιστικής απόφασης της Ολοµέλειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Συνεπώς, παραδεκτώς και δη λυσιτελώς υποβάλλεται το παρόν προδικαστικό ερώτηµα, που αφορά στην παρακράτηση από τη σύνταξη πολιτικής συνταξιούχου, και δη κατά µεταβίβαση συνταξιούχου, χήρας αποβιώσαντος τέως δικαστικού λειτουργού, της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, εντασσόµενης
σε κατηγορία διάφορη εκείνης για την οποία υποβλήθηκαν τα προδικαστικά ερωτήµατα του ΙΙΙ Τµήµατος, µετά και την ένταξη και της κατηγορίας αυτής στον ΕΦΚΑ,
βάσει του ν. 4387/2016, τόσο για το διάστηµα από 1.1.2017 έως 31.12.2018, που η
εισφορά διατίθεται για την κάλυψη των ελλειµµάτων των ΦΚΑ, όσο και για το διάστηµα από 1.1.2019 και εφεξής που διατίθεται υπέρ ΑΚΑΓΕ, σε σχέση και µε τις
τέσσερεις βάσεις αντισυνταγµατικότητας που διαγνώσθηκαν µε τη 244/2017 απόφαση της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου. ε) Κατά την εκτίµηση του Τµήµατος, ο όγκος των υποθέσεων που ήδη εκκρεµεί ενώπιόν του και που θα προκύψει από την
εφαρµογή της 244/2017 απόφασης της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, η οποία, άλλωστε, εκδόθηκε στο πλαίσιο δίκης – πιλότου, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του
άρθρου 108 Α παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981, είναι αυξηµένος, το Τµήµα κρίνει ότι
πρέπει να υποβληθεί προδικαστικό ερώτηµα στην Ολοµέλεια, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 108 Α παρ. 2 του π.δ. 1225/1981, προκειµένου να αποφανθεί για τα εκτιθέµενα στη σκέψη 52 ζητήµατα, όπως ειδικότερα αναλύονται και στο σκεπτικό της
παρούσας.
54. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 108Α παρ. 2 εδάφ. β΄ του π.δ./τος
1225/1981 σε συνδυασµό µε την παρ. 1 εδάφ. β΄ του ίδιου άρθρου, πρέπει να διαταχθεί η δηµοσίευση περίληψης της παρούσας σε δύο εφηµερίδες των Αθηνών.
Για τους λόγους αυτούς
Παραπέµπει την αγωγή στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τα
ειδικώς αναφερόµενα στο σκεπτικό της παρούσας.
∆ιατάσσει τη δηµοσίευση περίληψης της παρούσας σε δύο εφηµερίδες των Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
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∆ηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 27 Ιουνίου 2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ

