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ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ Ν. 4387/2016 «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ»

Αθήνα, Νοέμβριος 2019

Στη δημόό σια συνεδριόαση της 4 ης Οκτωβριόόυ 2019, δημόσιευό θηκαν όι με
αριθμόυό ς 1880 έως και 1903/2019 απόφαό σεις της Ολόμεό λειας τόυ Συμβόυλιό όυ της Επικρατειόας, με βαό ση τις όπόιόες κριόθηκαν θεό ματα συνταγματικόό τητας
όρισμεό νων Κόινωόν Υπόυργικωόν Απόφαό σεων, όι όπόιόες εκδόό θηκαν καταό τό εό τός
2016, σε εκτεό λεση τόυ Ν. 4387/2016 για την μεταρρυό θμιση τόυ ασφαλιστικόυό
συστηό ματός και τη δημιόυργιόα τόυ Ενιαιόόυ Φόρεό α Κόινωνικηό ς Ασφαό λισης
(Ε.Φ.Κ.Α.), στόν όπόιόό υπηό χθησαν συλληό βδην όό λες όι κατηγόριόες ασφαλισμεό νων.
Οι ως αό νω απόφαό σεις της Ολόμεό λειας τόυ ΣτΕ αφόρόυό ν τεό σσερις κατηγόριόες υπόθεό σεων:

1.

Με τις αριθμ. 1880/2019 και 1888/2019 απόφαό σεις τόυ ΣτΕ εό γιναν δε-

κτεό ς όι αιτηό σεις τόυ Οικόνόμικόυό Επιμελητηριόόυ της Ελλαό δός και της Πανελληό νιας Ένωσης Κτηνότρόό φων αντιόστόιχα, για ακυό ρωση των απόφαό σεων τόυ Υφυπόυργόυό Εργασιόας α) με αριθμόό 61502/3399/2016, που αφορούσε τον προσ-

διορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών απόό 01-01-2017 και β) με
αριθμόό Φ.80000/60298/2016, πόυ αφόρόυό σε την πρόθεσμιόα καταβόληό ς απόό
01-01-2017 των ασφαλιστικωόν εισφόρωόν ασφαλισμεό νων ελευθεό ρων επαγγελματιωόν και εμμιόσθων όι όπόιόόι εό ως την εό ναρξη της ισχυό ός τόυ Ν. 4387/2016
υπαό γόνταν στην ασφαό λιση των τ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και τόυ ΟΓΑ.

2.

Με τις με αριθμ. 1889/2019 και 1890 /2019 απόφαό σεις τόυ ΣτΕ

απόφασιόσθηκε η ακυό ρωση των Κόινωόν Υπόυργικωόν Απόφαό σεων με αριθμ. α)
23123/785/2016, με αντικειόμενό τόν καθόρισμόό των τεχνικωόν παραμεό τρων
των παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης πόυ ιδρυό θηκε
με τό νόό μό αυτόό ν για τόυς νεό όυς συνταξιόυό χόυς και β) 25909/470/2016, με
αντικειόμενό την αναπρόσαρμόγηό

των καταβαλλόμεό νων συνταό ξεων των

παλαιωόν συνταξιόυό χων τόυ Ενιαιόόυ Ταμειόόυ Επικόυρικηό ς Ασφαό λισης.
Ειδικόό τερα, με την υπ’ αριθ. 1889/2019 απόό φαση, πόυ εκδόό θηκε επιό
αιτηό σεως της ΑΔΕΔΥ, κριόθηκε καταό πλειόψηφιόα όό τι η διαό ταξη της παρ. 1 τόυ
αό ρθρόυ 96 τόυ Ν. 4387/2016 ειόναι αντισυνταγματικηό για τό λόό γό όό τι πριν την
ψηό φιση τόυ Ν. 4387/2016 δεν εκπονήθηκε αναλογιστική μελέτη, που να
τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα του κλάδου επικουρικής ασφαλίσεως του
ΕΤΕΑΕΠ. Συό μφωνα με την γνωόμη πόυ επικραό τησε, δεν πρόσκόμιόστηκε στό
Δικαστηό ριό ως στόιχειόό τόυ φακεό λόυ της υπόθεό σεως καμιόα αναλόγιστικηό
μελεό τη, η όπόιόα να πρόκυό πτει όό τι εό χει ληφθειό υπόό ψη απόό τό νόμόθεό τη και να
αφόραό στις επικόυρικεό ς συνταό ξεις και ειδικόό τερα αναλόγιστικηό μελεό τη απόό την
όπόιόα να πρόκυό πτει όό τι εξεταό σθηκε η βιωσιμόό τητα τόυ κλαό δόυ επικόυρικηό ς
ασφαλιόσεως τόυ ΕΤΕΑΕΠ και όό τι τα συμπεραό σματα της μελεό της αυτηό ς
εληό φθησαν υπόό ψη καταό την ψηό φιση των ρυθμιόσεων τόυ Ν. 4387/2016 πόυ
αφόρόυό ν τό νεό ό τρόό πό υπόλόγισμόυό των επικόυρικωόν συνταό ξεων για τόυς
μελλόντικόυό ς συνταξιόυό χόυς και τόν αυτόό ματό μηχανισμόό εξισόρρόπηό σεως των
ελλειμμαό των τόυ ΕΤΕΑΕΠ, τόν επανυπόλόγισμόό – αναπρόσαρμόγηό των ηό δη
καταβαλλόό μενων, καταό

τη δημόσιόευση τόυ νόό μόυ αυτόυό , επικόυρικωόν

συνταό ξεων και την μεταβατικηό αυό ξηση των εισφόρωόν για την εξαετιόα 2016 εό ως
2022.

Ομόιόως, με την υπ’ αριθ. 1890/2019 απόό φαση, πόυ εκδόό θηκε επιό αιτηό σεως της Ομόσπόνδιόας Τραπεζόυϋ παλληλικωόν Οργανωόσεων Ελλαό δός - Ο.Τ.Ο.Ε.,
κριόθηκε καταό πλειόψηφιόα όό τι και η διαό ταξη της παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 96 τόυ Ν.
4387/2016, συό μφωνα με την όπόιόα όι ηό δη καταβαλλόό μενες καταό την εό ναρξη
ισχυό ός τόυ νόό μόυ επικόυρικεό ς συνταό ξεις αναπρόσαρμόό ζόνται, εφόό σόν τό αό θρόισμα κυό ριας και επικόυρικηό ς συό νταξης τόυ δικαιόυό χόυ υπερβαιόνει τό πόσόό των
χιλιόων τριακόσιόων (1300) ευρωό, ειόναι αντισυνταγματικηό .

Το Δικαστήριο

έκρινε ότι δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό, ούτε επαρκώς αιτιολογημένο από το Νομοθέτη, το όριο των 1.300 ευρώ και όό τι δεν ειόναι συνταγματικαό ανεκτόό , συνταξιόυό χόι, υό στερα απόό τόν καταό τα ως αό νω επανυπόλόγισμόό και
αναπρόσαρμόγηό της επικόυρικηό ς τόυς συνταό ξεως, να λαμβαό νόυν, τελικωός, υπόό
τις αυτεό ς πρόυϋ πόθεό σεις, επικόυρικηό συό νταξη χαμηλόό τερόυ υό ψόυς απόό συνταξιόυό χόυς, πόυ εό χόυν συνταξιόδότηθειό απόό τό ιόδιό με αυτόυό ς –ηό δη ενταχθεό ν στό
ΕΤΕΑΕΠ– ταμειόό/τόμεό α/κλαό δό επικόυρικηό ς ασφαλιόσεως και εό χόυν καταβαό λει
εισφόρεό ς ιόδιόυ ηό χαμηλόό τερόυ υό ψόυς, εκ μόό νόυ τόυ λόό γόυ όό τι όι τελευταιόόι λαμβαό νόυν κυό ρια συό νταξη χαμηλόό τερόυ υό ψόυς και, εξ αυτόυό τόυ λόό γόυ, πρόστατευό όνται απόό τό πρόβλεπόό μενό όό ριό.

3.

Με την με αριθμόό 1882/2019 απόό φαση της Ολόμελειόας τόυ ΣτΕ απόρριό -

φθηκε αιότηση ακυό ρωσης τόυ Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος καταό
απόφαό σεως τόυ Υφυπόυργόυό Εργασιόας με την όπόιόα ενταό σσόνταν στόν Ε.Φ.Κ.Α.
και τό πρωόην Ταμειόό Ασφαό λισης των Μηχανικωόν. Ειδικόό τερα, εό κρινε όό τι η εό νταξη όό λων των υφισταό μενων φόρεό ων κυό ριας κόινωνικηό ς ασφαλιόσεως μισθωτωόν,
αυτόαπασχόλόυό μενων, ελευθεό ρων επαγγελματιωόν και αγρότωόν σε εό να ενιαιόό
φόρεό α και η υπαγωγηό των ασφαλισμεό νων τόυς σε παρεχόό μενη απόό τόν νεό ό φόρεό α ασφαό λιση δεν αντιόκεινται, κατ’ αρχηό ν, στό Συό νταγμα απόό απόό ψεως διαφόραό ς, ειότε τόυ βαθμόυό επιπεό δόυ όικόνόμικηό ς ευρωστιόας και βιωσιμόό τητας των
εντασσόό μενων φόρεό ων, ειότε συνθηκωόν απασχόληό σεως των ασφαλισμεό νων και
πραγματόπόιηό σεως εισόδηό ματός απόό αυτόυό ς.

4.

Τεό λός, με την με αριθμόό 1891/2019 απόό φαση τόυ ΣτΕ πόυ διόκασε αιότηση

τόυ «Σωματείου Ιπταμένων Καμπίνας (Ιπταό μενόι Υπόχρεωτικαό Απόχωρηό σαντες με τό νόό μό 3185/2003 απόό Ο.Α.)» και αφόρόυό σε στην αναπρόσαρμόγηό των
κυό ριων συνταό ξεων των ηό δη συνταξιόυό χων τόυ ΕΦΚΑ, ακυρωόθηκε η αριθμ.

260083/887/2016 Κόινηό Απόό φαση τόυ Υφυπόυργόυό Κόινωνικηό ς Ασφαό λισης
και τόυ Αναπληρωτηό Υπόυργόυό Οικόνόμικωόν.

Τό Δικαστηό ριό εό κρινε, καταό

πλειόψηφιόα, όό τι η διαπιστωθειόσα με τις 1889 και 1890/2019 ακυρωτικεό ς απόφαό σεις εό λλειψη τεκμηριόωσης της βιωσιμόό τητας τόυ κλαό δόυ επικόυρικηό ς ασφαλιόσεως τόυ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., θεό τει εν αμφιβόό λω τη δυνατόό τητα τόυ εν λόό γω φόρεό α να
παρεό χει επικόυρικεό ς παρόχεό ς, στό υό ψός μαό λιστα πόυ επικαλειόται η Διόιόκηση,
και, κατ’ επεό κταση, κλόνιόζει τό υό ψός και, επόμεό νως, την επαό ρκεια των παρεχόμεό νων συό μφωνα με τό Ν. 4387/2016 συνόλικωόν συνταξιόδότικωόν παρόχωόν
[αθρόιόσματός δηλαδηό , κυό ριας (εθνικηό ς και ανταπόδότικηό ς) και επικόυρικηό ς συνταό ξεως], τόό σό στόυς μελλόντικόυό ς, όό σό και στόυς παλαιόυό ς συνταξιόυό χόυς. Περαιτεό ρω, τό Δικαστηό ριό εό κρινε όό τι τα ποσοστά αναπλήρωσης πόυ θεό τει η νεό α
διαό ταξη τόυ Ν. 4387/2016, βαό σει των όπόιόων υπόλόγιόζεται η ανταπόδότικηό συό νταξη, τα όπόιόα εφαρμόό ζόνται και για τόν επανυπόλόγισμόό των ηό δη καταβαλλόμεό νων κυό ριων συνταό ξεων, ειόναι ιδιαιτεό ρως χαμηλαό και όδηγόυό ν σε ανταπόδότικηό συνταξιόδότικηό παρόχηό η όπόιόα τελειό σε πρόφανηό δυσαναλόγιόα πρός τις
απόδόχεό ς πόυ λαό μβαναν καταό τό χρόό νό πριν την συνταξιόδόό τησηό τόυς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Γενικαό , όι απόφαό σεις της Ολόμεό λειας τόυ Ανωότατόυ Ακυρωτικόυό Δικαστηριόόυ αναμεό νόνται με πόλυό μεγαό λό ενδιαφεό ρόν, καθωός επιλυό όυν κριόσιμα νόμικαό ζητηό ματα. Σε σχεό ση με την κόινωνικηό ασφαό λιση, όι απόφαό σεις της Ολόμεό λειας ειόναι σε θεό ση να όριόθετόυό ν τα σχετικαό συνταγματικαό δικαιωόματα καθωός και να απόσαφηνιόζόυν τό πλαιόσιό εντόό ς τόυ όπόιόόυ ό νόμόθεό της όφειόλει να
κινειόται καταό την εισαγωγηό κόινωνικόασφαλιστικωόν ρυθμιόσεων. Ωστόό σό, εό χω
την αιόσθηση όό τι όι πρόό σφατες απόφαό σεις της Ολόμεό λειας, σε σχεό ση με τα νόμικαό ζητηό ματα πόυ τεό θηκαν, αφηό νόυν αρκεταό σημειόα διφόρόυό μενα, τα όπόιόα θα
πρεό πει να διευκρινιστόυό ν στό μεό λλόν.
Α)

Ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, τό

Δικαστηό ριό εξεό τασε, αρχικωός, τό ζηό τημα τόυ συνταγματικωός επιτρεπτόυό ηό μη
της υπαγωγηό ς τόυς σε καθεστωός υπόχρεωτικηό ς κόινωνικηό ς ασφαλιόσεως. Σε
σχεό ση με αυτόό , εό κρινε όό τι η συνταγματικηό αρχηό τόυ κόινωνικόυό κραό τόυς δικαιόόυ
δεν ανεό χεται την μη υπαγωγηό των δημόσιόων υπαλληό λων και λειτόυργωόν σε

καθεστωός κόινωνικηό ς ασφαλιόσεως, με σκόπόό την πρόστασιόα απόό τόυς
κινδυό νόυς γηό ρατός, ασθεό νειας, αναπηριόας και θαναό τόυ όό ταν ό κόινόό ς νόμόθεό της
δεν τόυς παρεό χει την πρόστασιόα αυτηό με αό λλό τρόό πό. Ωστόό σό, η πλειόψηφιόα
τόυ ΣτΕ δεν δεό χθηκε όό τι

τό Συό νταγμα περιβαό λει με ειδικηό πρόστασιόα τό

συνταξιόδότικόό καθεστωός των δημόσιόων υπαλληό λων.
Αντιόθετα, μειόψηό φησαν, ως πρός τό ζηό τημα αυτόό , ό Πρόό εδρός και 6 μεό λη
τόυ Δικαστηριόόυ, καταό τη γνωόμη των όπόιόων απόό τό ιόδιό τό ισχυό όν Συό νταγμα
(όό πως αό λλωστε, και απόό τα πρόιϋσχυό σαντα Συνταό γματα) καθιερωόνεται ειδικηό
δημόσιόόυ δικαιόόυ σχεό ση μεταξυό τόυ Δημόσιόόυ και των δημόσιόων λειτόυργωόν και
υπαλληό λων και, δυναό μει αυτηό ς, ειδικόό υπηρεσιακόό αλλαό και συνταξιόδότικόό
καθεστωός αυτωόν, συνισταό μενό σε ενιαιόόυς κανόό νες πρόσαρμόσμεό νόυς στην
ιδιόμόρφιόα της ανωτεό ρω δημόσιόόυ δικαιόόυ σχεό σεως.

Κατά συνέπεια,

αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 1, 2 και 4, 104, 73 παρ. 2
και 3, 80 παρ. 1 και 98 παρ. 1 περ. δ΄ και στ΄ Σ. οι διατάξεις του Ν.
4387/2016, με τις οποίες οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί
υπάγονται σε καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως κατά το άρθρο 22 παρ.
5 Σ. και, μάλιστα, σε κοινό φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως και υπό
ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών με πρόσωπα παρέχοντα
υπηρεσίες βάσει σχέσεως ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι οι εργαζόμενοι με
σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι.
Επισημαίνεται ότι η άποψη αυτή της μειοψηφίας του ΣτΕ συντάσσεται με
την πάγια έως σήμερα νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο
έχει εκ του Συντάγματος τη δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών με την
απονομή συντάξεων.

Β)

Στη συνεό χεια, τό Δικαστηό ριό εό κρινε, καταό πλειόψηφιόα, όό τι η εό νταξη όό λων

των υφισταό μενων φόρεό ων κυό ριας κόινωνικηό ς ασφαλιόσεως μισθωτωόν, αυτόαπασχόλόυό μενων, ελευθεό ρων επαγγελματιωόν και αγρότωόν σε εό να ενιαιόό φόρεό α και
η υπαγωγηό των ασφαλισμεό νων τόυς σε παρεχόό μενη απόό τόν νεό ό φόρεό α ασφαό λιση δεν αντιόκεινται, κατ’ αρχηό ν, στό Συό νταγμα απόό απόό ψεως διαφόραό ς ειότε τόυ
βαθμόυό επιπεό δόυ όικόνόμικηό ς ευρωστιόας και βιωσιμόό τητας των εντασσόό μενων
φόρεό ων ειότε συνθηκωόν απασχόληό σεως των ασφαλισμεό νων και πραγματόπόιηό σεως εισόδηό ματός απόό αυτόυό ς. Ωστόό σό, στην ιόδια σκεό ψη, δέχεται, επίσης, ότι
η υπαγωγή στην ασφάλιση μισθωτών και μη μισθωτών, ήτοι κατηγοριών

ασφαλισμένων με ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες απασχολήσεως και
παραγωγής εισοδήματος, υπό ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών
(άρθρα 39, 40 και 41 του Ν. 4387/2016), αντίκειται στη συνταγματική
αρχή της ισότητας, απόό της απόό ψεως της ενιαιόας μεταχειριόσεως πρόσωόπων
πόυ τελόυό ν υπόό διαφόρετικεό ς συνθηό κες.

Γ)

Μιόα αό λλη αντινόμιόα πόυ εντόπιόζεται στό σκεπτικόό των σχετικωόν

απόφαό σεων ειόναι όό τι τό Δικαστηό ριό εό κρινε, κατ’ αρχηό ν, αιτιόλόγημεό νη την
αναό γκη

μεταρρυθμιόσεως

τόυ

υφισταμεό νόυ

ασφαλιστικόυό

συστηό ματός,

πρόκειμεό νόυ να μη τεθειό σε διακινδυό νευση η βιωσιμόό τητα τόυ ασφαλιστικόυό
συστηό ματός και στό πλαιόσιό αυτόό θεωρειό συνταγματικωός ανεκτωός τόν
επανυπόλόγισμόό των συνταό ξεων των ηό δη συνταξιόυό χων, ωόστε να επωμισθόυό ν
και αυτόιό και όό χι μόό νόν όι νεό όι συνταξιόυό χόι και όι νυν ασφαλισμεό νόι τό βαό ρός
της επιχειρόυό μενης μεταρρυθμιόσεως, για λόό γόυς κόινωνικηό ς δικαιόσυό νης και
διαγενεακηό ς ισόό τητας και αλληλεγγυό ης. Δεό χεται, επιόσης όό τι ό νόμόθεό της δεν
κωλυό εται απόό τις 2287-2288/2015 απόφαό σεις της Ολόμελειόας ΣτΕ να πρόβειό σε
νεό ες ρυθμιόσεις ως πρός τό υό ψός των συνταό ξεων ηό ακόό μη και να επαναθεσπιόσει
τις κριθειόσες ως αντισυνταγματικεό ς περικόπεό ς, εφόό σόν ελαό μβανε υπόό ψη τα
κριτηό ρια και ικανόπόιόυό σε τις απαιτηό σεις πόυ εό θεσε με τις ανωτεό ρω απόφαό σεις
τόυ τό Δικαστηό ριό κατόό πιν ερμηνειόας των μνημόνευθεισωόν συνταγματικωόν
διαταό ξεων, ειότε, ακόό μη, διατηρωόντας τη σχετικηό πρός τόυό τό ευχεό ρειαό τόυ, να
πρόβειό στη θεό σπιση νεό όυ ασφαλιστικόυό συστηό ματός, στό πλαιόσιό τόυ όπόιόόυ,
εφόό σόν επεό λεγε να υιόθετηό σει εκ νεό όυ τις ανωτεό ρω κριθειόσες ως
αντισυνταγματικεό ς περικόπεό ς των συνταό ξεων καταό τόν επανυπόλόγισμόό της
συνταό ξεως των παλαιωόν συνταξιόυό χων, όό πως και εό πραξε, υπεχρεόυό τό να
αιτιόλόγηό σει ειδικωός τόν λόό γό για τόν όπόιόό ηό ταν τόυό τό αναγκαιόό ενόό ψει της
επιχειρόυό μενης συνόλικηό ς μεταρρυθμιόσεως τόυ συστηό ματός κόινωνικηό ς
ασφαλιόσεως. Απόό την αό λλη, τό Δικαστηό ριό δεν εξεό τασε τό θεό μα αν παραβιαό ζεται
ηό όό χι τό δεδικασμεό νό των πρόγενεό στερων απόφαό σεωόν τόυ, εφαρμόό ζόντας τα ως
αό νω κριτηό ρια πόυ τό ιόδιό τό ΣτΕ παραθεό τει. Μαό λιστα, η Ολόμεό λεια απεό ρριψε για
τυπικόυό ς λόό γόυς τό θεό μα της παραβιόασης τόυ δεδικασμεό νόυ απόό τις 22872288/2015 απόφαό σεις της Ολόμεό λειας τόυ Δικαστηριόόυ, χωριός να τό εξεταό σει
κατ’ όυσιόαν, με την αιτιόλόγιόα όό τι η υό παρξη δεδικασμεό νόυ πρόυϋ πόθεό τει, μεταξυό
αό λλων, ταυτόό τητα διαδιόκων, πρόυϋ πόό θεση η όπόιόα δεν συντρεό χει εν πρόκειμεό νω.

Στο θέμα της παραβίασης του δεδικασμένου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η γνώμη της μειοψηφίας δώδεκα μελών με αποφασιστική
ψήφο και δύο Παρέδρων.

Συό μφωνα με αυτηό ν, όό ταν τό νεό ό ασφαλιστικόό

συό στημα, πρόκειμεό νόυ να καθόριόσει τις καταβλητεό ες στό μεό λλόν συνταό ξεις
στόυς ηό δη καταό την εό ναρξη της ισχυό ός τόυ συνταξιόυό χόυς, λαμβαό νει, στό
πλαιόσιό επανυπόλόγισμόυό τόυς, ως αφετηριόα τό υό ψός των συνταό ξεων, όό πως
αυτόό ειόχε διαμόρφωθειό μεταό απόό τις περικόπεό ς, όι όπόιόες ειόχαν θεσπισθειό με
τόυς νόό μόυς 4051/2012 και 4093/2012 και ειόχαν κριθειό ως αντισυνταγματικεό ς
με τις πρόαναφερθειόσες απόφαό σεις τόυ Συμβόυλιόόυ της Επικρατειόας, ό
νόμόθεό της όφειόλει να αιτιόλόγηό σει τη σχετικηό επιλόγηό τόυ, παραθεό τόντας τα
ειδικόό τερα εκειόνα δεδόμεό να απόό τα όπόιόα να πρόκυό πτει όό τι χωριός τη διατηό ρηση
των ως αό νω αντισυνταγματικωόν περικόπωόν τό ασφαλιστικόό συό στημα δεν ειόναι
βιωόσιμό. Όμως, απόό την αιτιόλόγιόα της εν λόό γω ρυθμιόσεως, πόυ πρόκυό πτει απόό
τα στόιχειόα τόυ φακεό λόυ, συναό γεται όό τι η διατήρηση των επιβληθεισών με
τους Ν. 4051/2012 και 4093/2012 περικοπών των κύριων και
επικουρικών συντάξεων αποσκοπούσε στην επίτευξη δημοσιονομικού
και μόνον σκοπού – τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως
ποσοστού του ΑΕΠ – και μάλιστα βραχυπροθέσμου έως και το έτος 2019
και δεν εντασσόταν στο πλαίσιο μέτρων προς εξασφάλιση της
βιωσιμότητας του θεσπιζομένου με τον Ν. 4387/2016 ασφαλιστικού
συστήματος, η βιωσιμόό τητα τόυ όπόιόόυ εξεταό ζεται, και μαό λιστα μόό νόν ως πρός
τόν φόρεό α κυό ριας ασφαό λισης (ΕΦΚΑ), κατ’ αρχηό ν εό ως τό εό τός 2060, όό πως
πρόκυό πτει απόό την απόό Απριλιόόυ 2016 μελεό τη της Εθνικηό ς Αναλόγιστικηό ς
Αρχηό ς, πόυ αφόραό τη βιωσιμόό τητα τόυ ΕΦΚΑ.
Υπόό τα ανωτεό ρω δεδόμεό να, η Ολόμεό λεια τόυ ΣτΕ εό χει αφηό σει ανόιχταό
αρκεταό ζητηό ματα, τα όπόιόα αναμεό νεται να επανεξετασθόυό ν στό μεό λλόν,
δεδόμεό νόυ όό τι αναμεό νόνται νεό ες συνταξιόδότικεό ς ρυθμιόσεις. Επιόσης, κριόσιμη
ειόναι η αό πόψη πόυ θα υιόθετηό σει τό Ελεγκτικόό Συνεό δριό για τό συνταξιόδότικόό
καθεστωός των δημόσιόων υπαλληό λων και λειτόυργωόν ειδικόό τερα, καθωός τα
σχετικαό ζητηό ματα εκκρεμόυό ν πρός εκδιόκαση στην Ολόμεό λειαό τόυ. Άλλωστε, και
τό ιόδιό τό ΣτΕ ταό χθηκε με την αό πόψη όό τι τό εισόό δημα τόυ συνταξιόυό χόυ πρεό πει
να βριόσκεται όό σό τό δυνατόό ν εγγυό τερα πρός εκειόνό πόυ ειόχε καταό τη διαό ρκεια
τόυ εργασιακόυό τόυ βιόόυ. Επόμεό νως, η επαό ρκεια των συνταό ξεων θα κριθειό
λαμβανόμεό νων υπόό ψη και των πιθανόλόγόυό μενων μελλόντικωόν όικόνόμικωόν

δυνατότηό των τόυ κόινωνικόασφαλιστικόυό συστηό ματός.

Με λιόγα λόό για, όι

καταβαλλόό μενες συνταό ξεις δεν ειόναι ανεξαό ρτητες απόό τόυς ρυθμόυό ς της
όικόνόμικηό ς αναό πτυξης, ενωό και η αρχηό της ανταπόδότικόό τητας θεό τει όό ρια στην
πληό ρη ισόπεό δωση και εξόμόιόωση όό λων των κατηγόριωόν, ανεξαρτηό τως
εισφόρωόν.
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