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Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Αναπροσαρμογή 

καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης”  και  

γ)   Με την με αριθμ. 1889/2019  απόφαση της Ολομελείας του  ΣτΕ  ακυρώθηκε η 

με αριθμ. οικ. 23123/785/7.6.2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο “Καθορισμός των 

τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 

Ασφάλισης”  

ΙΙ. 

Έννομο  συμφέρον Συλλόγου Συνταξιούχων  Εμπορικής Τράπεζας  

 Ειδικότερα με την υπ’ αριθμ. 1890/2019  απόφαση του,  το   ΣτΕ έκανε  

δεκτή  την με αριθμ.  καταθ. 3727/21.10.2016 Αίτηση Ακύρωσης που είχε  ασκήσει  

και  ο Σύλλογος  Συνταξιούχων  Εμπορικής Τράπεζας μαζί με άλλα συνταξιουχικά 

σωματεία,  την ΟΣΤΟΕ και την  ΟΤΟΕ,  και ακύρωσε  την  υπουργική απόφαση για 

τον  επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, αφού   αναγνώρισε  το  

έννομο συμφέρον  τόσο  του Συλλόγου όσο και   δύο μελών  του -που είχαν 

συμπεριληφθεί  ως  αιτούντες  στην   σχετική Αίτηση  Ακύρωσης-, να  προσβάλλουν 

της ως άνω Υπουργική απόφαση, καθώς ο μεν Σύλλογος καταστατικό  σκοπό έχει  

την προστασία   των  οικονομικών και  ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών 

του, τα  δε ως  άνω μέλη  , είναι  συνταξιούχοι του  ΤΕΑΠΕΤΕ και  πλέον ΕΤΕΑ/ 

ΕΤΕΑΕΠ και η  επικουρική  τους σύνταξη  έχει  περαιτέρω  μειωθεί λόγω του  

επανυπολογισμού – αναπροσαρμογής  της, βάσει της  προσβαλλόμενης  υπουργικής 

απόφασης που    ακυρώθηκε. 

 Σημειώνουμε  ότι  τα  μέλη που   συμπεριλήφθηκαν   στην ως άνω αίτηση  

ακύρωσης   προερχόμενα απ’ όλα  τα   συνταξιουχικά σωματεία  όπως   και στην  

περίπτωση του  Συλλόγου  Συνταξιούχων Εμπορικής  Τράπεζας επιλέχθηκαν από το  

νομικό  επιτελείο  με κριτήριο   το  ύψος της μείωσης που  είχαν  υποστεί  μετά τον   

επανυπολογισμό του  Ν. 4387/2016  σε  σχέση  με το  ποσό της σύνταξης όπως είχε 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23839


 3 

διαμορφωθεί μετά τις μνημονιακές περικοπές όσο και με το αρχικό ποσό  σύνταξης 

εκάστου, προκειμένου να   καταδειχτεί με τον πλέον  παραστατικό  και εναργή 

τρόπο   ότι  οι   επικουρικές  συντάξεις  (ΕΤΕΑ) μετά  τον  επανυπολογισμό τους  

μειώθηκαν -  για το  σύνολο  των συνταξιούχων προερχομένων από το  ΤΕΑΠΕΤΕ( 

βλ. έγγραφο   Υπουργείου)  μέχρι και κατά 80 %, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται 

ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος  καθώς ο συνταξιούχος 

άγεται σε ένα επίπεδο διαβίωσης που υπολείπεται καταφανώς των 

συνταγματικών ορίων της αξιοπρέπειας και της εγγύτητας του εργασιακού στο 

συνταξιοδοτικό βίο όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΣτΕ , αλλά και η 

αρχή της  ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας,  λαμβανομένου  υπόψη και 

των πολύ υψηλών εισφορών που οι συνταξιούχοι μέλη σας  είχαν καταβάλει και 

συνεχίζουν να καταβάλλουν επί όλων των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις 

καταστατικές διατάξεις   του   Ταμείου τους. 

  Επιπλέον   σημαντικό  είναι να   αναφερθεί ότι  προς  επίρρωση του  

ισχυρισμού μας  περί  αδιαφανούς και ασαφούς  διαδικασίας  κατά τον 

επανυπολογισμό των επικουρικών σας συντάξεων,  στο σχετικό  Υπόμνημα που 

κατατέθηκε  σε  συνέχεια της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης,   έγινε επίκληση  και 

προσκόμιση και της   από 15.5.2017   απάντησης του ΕΤΕΑΕΠ προς τον συνταξιούχο 

και μέλος σας  κ. Σ., σύμφωνα με το οποίο  το   αντίδικο  Ταμείο   ρητά ομολογεί  

ότι η αρμόδια διεύθυνση  του  δεν  γνωρίζει πως προέκυψε ο συντελεστής 

(ARo),  παράμετρος  ωστόσο που είναι απαραίτητη  για τον καθορισμό του 

Συντελεστή Επανυπολογισμού. Για τον λόγο αυτό ο επανυπολογισμός δεν είχε 

έρεισμα  ούτε στην Υπουργική απόφαση, αφού  αυτή δεν καθορίζει με τρόπο σαφή 

και ορισμένο  τον Συντελεστή Επανυπολογισμού με αποτέλεσμα και  για  τον λόγο 

αυτό να ακυρωθεί η   προσβαλλομένη  υπουργική  απόφαση  με την  παραπάνω 

απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ. 
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ΙΙI. 

  Με όλες  τις παραπάνω αποφάσεις  κρίθηκε ότι είναι συνταγματικά 

ανεκτός ο επανυπολογισμός των συντάξεων καθώς και ότι βάση 

επανυπολογισμού των συντάξεων (κύριων και επικουρικών)  αποτελούν οι 

συντάξεις όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014 δηλαδή με τις κριθείσες ως 

αντισυνταγματικές περικοπές των Ν.4051/2012 και 4093/2012.  

Ειδικότερα, με πλειοψηφία 13 μελών του δικαστηρίου κρίθηκε ότι όταν 

αιτιολογείται ειδικώς η ανάγκη μεταρρυθμίσεως του υφισταμένου ασφαλιστικού 

συστήματος ο νομοθέτης μπορεί να προβεί σε επαναυπολογισμό των συντάξεων 

των ήδη συνταξιούχων, ώστε να επωμισθούν και αυτοί και όχι μόνο οι νέοι 

συνταξιούχοι και οι νυν ασφαλισμένοι το βάρος της επιχειρούμενης 

μεταρρυθμίσεως, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και  διαγενεακής ισότητας 

και αλληλεγγύης, δεδομένου ότι και αυτοί ωφελούνται εξ ίσου από την 

επιδιωκόμενη, με την επιχειρούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, διασφάλιση 

της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος .  

Ακόμη με τις ως άνω αποφάσεις κρίθηκε ότι ο νομοθέτης του ν.4387/2016 

δεν εκωλύετο από τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομελείας να προβεί σε νέες 

ρυθμίσεις ως προς το ύψος των συντάξεων ή ακόμη και να επαναθεσπίσει τις 

κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές, εφόσον ελάμβανε υπόψη τα 

κριτήρια και ικανοποιούσε τις απαιτήσεις που έθεσε με τις ανωτέρω αποφάσεις 

του το Δικαστήριο είτε ακόμη να προβεί στη θέσπιση νέου ασφαλιστικού 

συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου, εφόσον επέλεγε να υιοθετήσει εκ νέου τις  

κριθείσες  ως αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων (ν.4051/2012 και 

ν.4093/2012) κατά τον επανυπολογισμό της συντάξεως των παλαιών 

συνταξιούχων, όπως και έπραξε, υπεχρεούτο να αιτιολογήσει ειδικώς τον λόγο 

για τον οποίο ήταν τούτο αναγκαίο ενόψει της επιχειρούμενης συνολικής 

μεταρρυθμίσεως του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως.  
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Μειοψήφησαν δώδεκα μέλη με αποφασιστική ψήφο και δύο Πάρεδροι, τα 

οποία υποστήριξαν ότι 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  και δεν αιτιολογείται ειδικώς η 

επιλογή του νομοθέτη, κατά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων 

συντάξεων να διατηρήσει τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές των 

συντάξεων που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012. 

                                                    IV. 

Με την  υπ’αριθμ.1891/2019 απόφαση  του  ΣτΕ   για τις  Κύριες  Συντάξεις 

κρίθηκε:  

α. Αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης   

Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, ότι τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης βάσει 

των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη και τα οποία εφαρμόζονται 

και για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων, είναι 

ιδιαιτέρως χαμηλά, οδηγούν  στη χορήγηση ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής 

παροχής, η οποία τελεί σε προφανή δυσαναλογία:  

α) προς τις ανωτέρω αποδοχές, ενόψει του ότι το υψηλότερο ποσοστό 

αναπληρώσεως των εν λόγω αποδοχών είναι κατώτερο του 50%, και  

β)  προς τις καταβληθείσες με βάση τις αποδοχές αυτές εισφορές. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, τα συγκεκριμένα ποσοστά αναπληρώσεως  είναι  

υποανταποδοτικά  και παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία 

αποτελεί έκφανση της αρχής της αναλογικότητας.  

Η ανωτέρω παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας δεν αναιρείται από 

τη χορηγούμενη από το σύστημα του ν. 4387/2016 εθνική σύνταξη, το ύψος της 

οποίας παραμένει σταθερό και δεν επηρεάζεται από τον αριθμό των (πέραν των 20) 

ετών ασφαλίσεως και το ύψος των αποδοχών.  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/417
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/417
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
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β. Ακόμα  κρίθηκε ότι το σύστημα του Ν. 4387/2016, ως προς την 

χορηγούμενη από αυτό συνολική συνταξιοδοτική παροχή (εθνική, ανταποδοτική 

και επικουρική), οδηγεί σε παραβίαση της αρχής της ισότητας, διότι η 

χορηγούμενη από το σύστημα του νόμου συνολική συνταξιοδοτική παροχή  

εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης σε πρόσωπα που 

υπάγονται στην ίδια κλίμακα από πλευράς χρόνου ασφαλίσεως και έχουν 

μικρότερες κατά μέσο όρο αποδοχές ή συντάξιμο μισθό σε σχέση με πρόσωπα 

που ανήκουν στην ίδια κλίμακα αλλά έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο αποδοχών ή 

συντάξιμο μισθό.  

V.  

Με τις   υπ’αριθμ. 1889/2019 και 1890/2019 αποφάσεις  της  Ολομελείας   του  ΣτΕ   

για τις   Επικουρικές Συντάξεις  κρίθηκε:  

α. Παράνομος ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για τους 

νέους συνταξιούχους λόγω μη εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης. Με τις  ως 

άνω αποφάσεις κρίθηκε ότι ο τρόπος υπολογισμού των νέων επικουρικών 

συντάξεων είναι αντισυνταγματικός καθώς δεν εκπονήθηκε αναλογιστική 

μελέτη, που να τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα του κλάδου επικουρικής 

ασφαλίσεως του ΕΤΕΑΕΠ, ενόψει των νέου τρόπου υπολογισμού της επικουρικής 

συντάξεως για το μέλλον και του επανυπολογισμού- αναπροσαρμογής  των ήδη 

καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων . 

Σύμφωνα με την απόφαση  δεν προσκομίστηκε στο Δικαστήριο ως στοιχείο του 

φακέλου της υποθέσεως  καμία αναλογιστική μελέτη από την οποία να προκύπτει 

ότι εξετάσθηκε η βιωσιμότητα του κλάδου επικουρικής ασφαλίσεως του ΕΤΕΑΕΠ . Η 

έλλειψη  αυτή δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τα έγγραφα των απόψεων της 

Διοίκησης, στα οποία παρατίθενται αναλογιστικές προβολές, που, κατά τις εν λόγω 

απόψεις, έχουν συνταχθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ούτε από τα λοιπά 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
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έγγραφα που προσκομίστηκαν στο Δικαστήριο ως υλικό τεκμηρίωσης του ν. 

4387/2016, διότι με αυτά είτε επισημαίνονται και αναλύονται τα προβλήματα που 

έχει να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα, είτε προτείνεται διαφορετικό 

ασφαλιστικό σύστημα από το υιοθετηθέν με το ν. 4387/2016, είτε αναφέρονται 

απλώς. οι εύλογες δαπάνες που εξασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβιώσεως.  

Περαιτέρω, με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι το κράτος έχει εγγυητική 

ευθύνη και σε σχέση με την επικουρική ασφάλιση, υπό την έννοια ότι, εάν δεν 

καταστεί δυνατόν να καλυφθούν τα ελλείμματα του ΕΤΕΑΕΠ (που ενδεχομένως θα 

δημιουργηθούν στο μέλλον) με την ενεργοποίηση του αυτόματου μηχανισμού 

εξισορροπήσεως και την εξάντληση των παρεχομένων από αυτό δυνατοτήτων, το 

Κράτος πρέπει να τα καλύψει, εφόσον, η επικουρική ασφάλιση καθιερώνεται,  

όπως και η κύρια ασφάλιση, ως υποχρεωτική και  όχι ως προαιρετική. 

β. Αντισυνταγματικός ο επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων επικουρικών 

συντάξεων - έλλειψη αναλογιστικής μελέτης στις επικουρικές συντάξεις.  

Ομοίως και με τη ως άνω απόφαση κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι λόγω της 

ελλείψεως αναλογιστικής μελέτης και ο επανυπολογισμός - αναπροσαρμογή  

των ήδη καταβαλλόμενων κατά τη δημοσίευση του  Ν.4387/2016 συντάξεων  

είναι αντισυνταγματικός.  

Ακόμη, έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι δεν είναι πρόσφορο το κριτήριο του 

ύψους της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης, για την αναπροσαρμογή των 

επικουρικών συντάξεων, δεδομένου ότι για κάθε μια από τις ανωτέρω συντάξεις 

έχουν καταβληθεί υποχρεωτικώς από τους ασφαλισμένους αυτοτελείς 

εισφορές.  

Ειδικότερα κρίθηκε ότι η αναπροσαρμογή της επικουρικής συντάξεως, κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 96 παρ. 4 και 6 του ν. 4387/2016 αντίκειται στα άρθρα 4 

παρ.1 & 5 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος,   

καθώς δεν  είναι συνταγματικά ανεκτό, συνταξιούχοι, υπό τις αυτές προϋποθέσεις 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
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να λαμβάνουν, τελικώς,  μικρότερη επικουρική σύνταξη από συνταξιούχους που  

έχουν καταβάλει εισφορές ίδιου ή χαμηλότερου ύψους, εκ μόνου του λόγου  ότι οι 

τελευταίοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη χαμηλότερου ύψους και, εξ αυτού του λόγου, 

προστατεύονται από το όριο του ποσού των 1.300 ευρώ. 

 

VI. 

Χρόνος  έναρξης των αποτελεσμάτων  ακύρωσης των ως άνω υπουργικών 

αποφάσεων  

Τέλος, η Ολομέλεια, συνεκτιμώντας τους λόγους, για τους οποίους 

εχώρησαν οι ακυρώσεις των ως άνω υπουργικών αποφάσεων και τον μεγάλο 

αριθμό των καταβαλλομένων κύριων και επικουρικών συντάξεων των οποίων ο 

επανυπολογισμός θα τεθεί εν αμφιβόλω με την αναδρομική ακύρωση των 

προσβαλλομένων αποφάσεων και των εκκρεμοτήτων που θα ανακύψουν, έκρινε 

κατά πλειοψηφία ότι εν προκειμένω συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 

επιβάλλουν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, τα 

αποτελέσματα της ακυρώσεως να επέλθουν από την δημοσίευση των ως άνω 

αποφάσεων (4.10.2019) αποκλείοντας τις αναδρομικές διεκδικήσεις.  

 




