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ηΕ Ολ 1439/2020 

Πρόεδρος: Α. Ράνηος 

Ειζηγηηής: Γ. Σζιμέκας, ύμβοσλος 

  

Με ηελ 1439/2020 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, ε νπνία εθδόζεθε ζε 

πηινηηθή δίθε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 3900/2010, θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ Ε.Φ.Κ.Α., θξίζεθαλ ηα εμήο:  

 

α)  Η ζεζπηζζείζα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ λ. 4387/2016 ξύζκηζε ηεο ζπλέρηζεο 

θαηαβνιήο ησλ θύξησλ ζπληάμεσλ, όπσο είραλ δηακνξθσζεί ηελ 31.12.2014, δειαδή κε ηηο κεηώζεηο πνπ 

επήιζαλ κε ηνπο λ. 4051/2012 θαη 4093/2012 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ 

4387/2016, δειαδή από 12.5.2016 θαη εθεμήο, είλαη ζύκθσλε κε ην Σύληαγκα θαη ηελ ΕΣΔΑ, όπσο θξίζεθε 

κε ηελ απόθαζε 1891/2019 ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, Οη ελ ιόγσ κεηώζεηο, από ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4387/2016 θαη εθεμήο, έρνπλ σο λόκηκν έξεηζκα ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 

παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνύ λόκνπ, από ην ρξνληθό δε απηό ζεκείν θαη εθεμήο (12.5.2016) είλαη 

λόκηκεο. Εμ άιινπ, κε ηελ απόθαζε 1890/2019 ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο (ζθέςε 

20), θξίζεθε θαηαξρήλ  ζπληαγκαηηθώο ζεκηηή ε εθ λένπ θαη΄ νπζίαλ ζέζπηζε ησλ σο άλσ πεξηθνπώλ ζην 

πιαίζην επαλππνινγηζκνύ θαη ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ. 

 

β) Η ζεζπηζζείζα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ λ. 4387/2016 ξύζκηζε, ε νπνία, 

όπσο εθηέζεθε, είλαη ζύκθσλε κε ην Σύληαγκα θαη ηελ Ε.Σ.Δ.Α., δελ ζεξάπεπζε ηελ δηαγλσζζείζα κε ηηο 

2287-2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο αληηζπληαγκαηηθόηεηα ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ 4051/2012 θαη 4093/2012 κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ νη ελ ιόγσ κεηώζεηο, αιιά ηζρύεη 

από ηε δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, δειαδή από 12.5.2016 θαη εθεμήο θαη όρη αλαδξνκηθώο∙ δελ 

αλαηξέρεη, ζπλεπώο,  ζην ρξόλν ζεζπίζεσο ησλ ελ ιόγσ πεξηθνπώλ θαη, επνκέλσο, δελ θαηαιακβάλεη 

ξπζκηζηηθά θαη ην πξνγελέζηεξν ηεο δεκνζηεύζεσο ηνπ λ. 4387/2016 δηάζηεκα από 1.1.2013 έσο ηελ 

11.5.2016 - ππό ηελ έλλνηα ηεο αλαδξνκηθήο ηζρπξνπνηήζεσο ησλ επηβιεζεηζώλ κε ηνπο αλσηέξσ λόκνπο 

πεξηθνπώλ – γηα ην νπνίν ηζρύνπλ ηα θξηζέληα κε ηηο  2287-2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκειείαο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο (κεηνςεθία). Όπσο θξίζεθε δε κε ηηο απνθάζεηο απηέο, νη κεηώζεηο ησλ 

ζπληάμεσλ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηνπο λόκνπο 4051/2012 θαη 4093/2012 αληίθεηληαη ζην Σύληαγκα (άξζξα 2 

παξ. 1, 4 παξ. 1 θαη 5, 22 παξ. 5, 25 παξ. 1 θαη 4, θαη 106 παξ. 1 απηνύ) θαη ζην άξζξν 1 ηνπ Πξώηνπ 

Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο Ε.Σ.Δ.Α. θαη είλαη, σο εθ ηνύηνπ, αλίζρπξεο θαη κε εθαξκνζηέεο. Η θξίζε 

απηή θαηαιακβάλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηεο ζεζπίζεώο ησλ ελ ιόγσ κεηώζεσλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λ. 4387/2016, από ην ρξνληθό δε απηό ζεκείν (12.5.2016) θαη εθεμήο νη ελ ιόγσ κεηώζεηο έρνπλ σο 

λόκηκν έξεηζκα ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνύ λόκνπ. Σπλεπώο, 

νη ελ ιόγσ κεηώζεηο δελ είλαη λόκηκεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηεο ζεζπίζεώο ησλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λ. 4387/2016 (12.5.2016), ελόςεη, όκσο, ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο ηζρύνο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έζεζαλ νη 

2287-2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκειείαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ, ηε δηαγλσζζείζα αληηζπληαγκαηηθόηεηα ησλ 

επίκαρσλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ 4051/2012 θαη 4093/2012 θαη ηελ δηαπηζησζείζα αληίζεζε απηώλ πξνο ην 

άξζξν 1 ηνπ Πξώηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθόιινπ, γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνγελέζηεξα ηνπ ρξόλνπ 

δεκνζηεύζεσο ησλ απνθάζεσλ απηώλ (από ηεο ζεζπίζεσο ησλ ελ ιόγσ κεηώζεσλ κέρξη 10.6.2015) κπνξνύλ 

λα επηθαιεζζνύλ κόλνλ όζνη έρνπλ αζθήζεη έλδηθα βνεζήκαηα κέρξη ηε δεκνζίεπζε ησλ ελ ιόγσ 

απνθάζεσλ (10.6.2015). 



γ) Με βάζε ηηο θξίζεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο 2287-2288/2015 

θαη 1891/2019, ε δηαγλσζζείζα αληίζεζε πξνο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξζεηζώλ 

δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ 4051/2012 θαη 4093/2012, κε ηηο νπνίεο ζεζπίζζεθαλ νη κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ, δελ 

δύλαηαη λα ζεξαπεπζεί κε κεηαγελέζηεξεο ηεο δεκνζηεύζεσο ησλ ελ ιόγσ λόκσλ κειέηεο, όπσο είλαη νη 

κειέηεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ κεηαγελέζηεξν λ. 4387/2016, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηεο ζεζπίζεώο ησλ 

έσο 11.5.2016, θαη  

 

δ) Ο ρξνληθόο πεξηνξηζκόο ηεο ηζρύνο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έζεζαλ νη 2287-2288/2015 απνθάζεηο ηεο 

Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο δελ αθνξά κόλνλ ηε δηαπίζησζε ηεο αληίζεζεο πξνο ην 

Σύληαγκα ησλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ 4051/2012 θαη 4093/2012, αιιά θαηαιακβάλεη θαη ηε δηαπηζησζείζα 

αληίζεζε απηώλ πξνο ην άξζξν 1 ηνπ Πξώηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο Ε.Σ.Δ.Α. 

  

ηΕ Ολ 1440/2020 

Πρόεδρος: Α. Ράνηος 

Ειζηγηηής: Γ. Σζιμέκας, ύμβοσλος 
  

 Με ηελ 1440/2020 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θξίζεθε όηη κε ηελ 

1439/2020 απόθαζε ηεο Οινκειείαο έγηλαλ δεθηά ηα εμήο: α) όηη κε  ηηο 2287 - 2288/2015 απνθάζεηο ηεο ε 

Οινκέιεηα ηνπ Δηθαζηεξίνπ έθξηλε όηη νη δηαηάμεηο, κεηαμύ άιισλ, ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ λ. 4051/2012, 

κε ηηο νπνίεο ζεζπίζζεθαλ πεξηθνπέο ζηηο θύξηεο ζπληάμεηο ζπληαμηνύρσλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο, αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1, 4 παξ. 1 θαη 5, 22 παξ. 5, 25 παξ. 1 θαη 4, θαη 

106 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο, θαζώο θαη ζην άξζξν 1 ηνπ Πξώηνπ Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο Ε.Σ.Δ.Α 

θαη όηη  είλαη, σο εθ ηνύηνπ, αλίζρπξεο θαη κε εθαξκνζηέεο, θαζώο θαη όηη ηελ ελ ιόγσ  δηαγλσζζείζα 

αληίζεζε πξνο ηηο αλσηέξσ ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο δηαηάμεηο κπνξνύλ λα επηθαιεζζνύλ, γηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πξνγελέζηεξα ηνπ ρξόλνπ δεκνζηεύζεσο ησλ απνθάζεσλ απηώλ, κόλνλ όζνη έρνπλ αζθήζεη 

έλδηθα κέζα ή βνεζήκαηα κέρξη ηε δεκνζίεπζε ησλ ελ ιόγσ απνθάζεσλ, ήηνη κέρξη 10.6.2015, β) όηη ε 

δηαγλσζζείζα κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο νπζηαζηηθή αληηζπληαγκαηηθόηεηα δελ ζεξαπεύζεθε κε ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 εδαθ. α΄ ηνπ λ. 4387/2016, ππό ηελ έλλνηα όηη  ε δηάηαμε απηή, κε ηελ νπνία θαη΄ 

νπζίαλ, πηνζεηήζεθαλ εθ λένπ, ζην πιαίζην ηνπ εηζαρζέληνο κε ην λόκν απηό λένπ αζθαιηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο,  νη ελ ιόγσ πεξηθνπέο γηα ηνπο ήδε θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ ζπληαμηνύρνπο 

(παιαηνύο ζπληαμηνύρνπο),  ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο θαη εθεμήο, δειαδή από 12.5.2016  θαη εθεμήο 

θαη όρη αλαδξνκηθώο, όηη  δελ αλαηξέρεη, δειαδή,  ζην ρξόλν ζεζπίζεσο ησλ ελ ιόγσ πεξηθνπώλ, θαη γ) όηη ε 

αλσηέξσ  νπζηαζηηθή αληηζπληαγκαηηθόηεηα ησλ  επίκαρσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4051/2012 δελ κπνξνύζε  λα 

ζεξαπεπζεί κε κεηαγελέζηεξεο ηεο δεκνζηεύζεσο ηνπ  αλσηέξσ λόκνπ  κειέηεο, όπσο είλαη  νη  κειέηεο πνπ 

ζπλνδεύνπλ ηνλ κεηαγελέζηεξν λ. 4387/2016, θαη όηη, ζπλεπώο,  νη πεξηθνπέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο θύξηεο 

ζπληάμεηο γηα ην  ρξνληθό δηάζηεκα, κεηαμύ άιισλ, από 1.1.2012 έσο 21.9.2012 θαη΄ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4051/2012 δελ είλαη λόκηκεο θαη όηη σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αληηζπληαγκαηηθόηεηαο απηήο θαη ηεο παξαβηάζεσο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξώηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθόιινπ 

ηεο ΕΣΔΑ ηζρύνπλ ηα θξηζέληα κε ηηο απνθάζεηο 2287 θαη 2288/2015 ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Επηθξαηείαο.  Με ηα δεδνκέλα απηά, ε θξίζε ηνπ δηθάζαληνο δηνηθεηηθνύ πξσηνδηθείνπ όηη ην πξνζβιεζέλ 

ελώπηόλ ηνπ ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ζπληάμεσλ ηξηκήλνπ Απξηιίνπ - Ινπλίνπ 2012 ηνπ  ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, θαηά 

ην κέξνο πνπ κεηώζεθε κε απηό ε κεληαία θύξηα ζύληαμε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4051/2012, δελ ήηαλ λόκηκν, θαζώο θαη όηη ν αλαηξεζίβιεηνο είρε αγώγηκε 

αμίσζε θαηά ηνπ αλαηξεζείνληνο Ε.Φ.Κ.Α. λα δηεθδηθήζεη ηζόπνζε  απνδεκίσζε κε ηηο πεξηθνπέο πνπ 

ππέζηε ε ζύληαμή ηνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο  αλσηέξσ δηαηάμεσο ηνπ λ. 4051/2012 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 1.1.2012 έσο 21.9.2012, θξίζεθε, πεξαηηέξσ, όηη είλαη λόκηκε, δεδνκέλνπ όηη ε έλδηθε πξνζθπγή-αγσγή 

ηνπ ήδε αλαηξεζηβιήηνπ είρε ήδε αζθεζεί (ζηηο 21.9.2012) θαηά ην ρξόλν δεκνζηεύζεσο ησλ 2287- 

2288/2015 απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο . 

  

ηΕ Ολ 1441/2020 

Πρόεδρος: Α. Ράνηος 

Ειζηγήηρια: Ά. Καλογεροπούλοσ, ύμβοσλος 
  

Με ηελ  1441/2020 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο ην Δηθαζηήξην δέρζεθε ελ 

κέξεη αίηεζε αλαηξέζεσο ηνπ Εληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ( Ε.Φ.Κ.Α. ) θαηά ηεο 9714/2019 

απνθάζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.  Με ηελ απόθαζε απηή  είρε γίλεη  ελ κέξεη δεθηή  

αγσγή ησλ αλαηξεζηβιήησλ, πξώελ ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνύ Σηδεξνδξόκσλ Ειιάδνο (ΟΣΕ) θαη ήδε  

ζπληαμηνύρσλ ιόγσ γήξαηνο  ηνπ αλαηξεζείνληνο θνξέα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο,   θαη είρε ππνρξεσζεί  ν 

αλαηξεζείσλ  Ε.Φ.Κ.Α.  λα θαηαβάιεη ζε θαζέλαλ από ηνπο αλαηξεζηβιήηνπο  ηα αλαγξαθόκελα ζηελ 



αλαηξεζηβαιιόκελε απόθαζε πνζά, λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ νινζρεξή 

εμόθιεζε, σο απνδεκίσζε ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ ΕηζΝΑΚ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο, ηελ 

νπνία ππέζηεζαλ  νη αλσηέξσ αλαηξεζίβιεηνη από ηελ πεξηθνπή ησλ θύξησλ ζπληάμεώλ ηνπο θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από 1.7.2015 έσο θαη 30.6.2016 θαη’ εθαξκνγή ησλ θξηζεηζώλ κε ηελ 

αλαηξεζηβαιιόκελε  απόθαζε σο αληηζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4093/2012 ( A’ 222 ) . 

 

Εηδηθόηεξα, κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θξίζεθε, αθνύ έγηλε 

επίθιεζε ησλ θξηζέλησλ κε  ηελ 1439/2020 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ,  όηη ε θξίζε ηνπ 

δηθάζαληνο δηνηθεηηθνύ πξσηνδηθείνπ όηη νη αλαηξεζίβιεηνη είραλ αγώγηκε αμίσζε θαηά ηνπ αλαηξεζείνληνο 

Ε.Φ.Κ.Α. λα δηεθδηθήζνπλ ηζόπνζε  απνδεκίσζε κε ηηο πεξηθνπέο πνπ ππέζηεζαλ νη  ζπληάμεηο ηνπο,  θαη΄ 

εθαξκνγή ησλ  επίκαρσλ  δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4093/2012 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.7.2015 έσο 11.5.2016, 

είλαη λόκηκε. Πεξαηηέξσ θξίζεθε όηη, αληηζέησο, ε θξίζε ηνπ δηθάζαληνο δηνηθεηηθνύ πξσηνδηθείνπ όηη νη 

αλαηξεζίβιεηνη είραλ αγώγηκε αμίσζε θαηά ηνπ αλαηξεζείνληνο Ε.Φ.Κ.Α. λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε θαη 

γηα  ην ρξνληθό δηάζηεκα από 12.5.2016 έσο 30.6.2016 δελ είλαη λόκηκε, δηόηη,  θαηά ην ηειεπηαίν απηό 

ρξνληθό δηάζηεκα νη ελ ιόγσ πεξηθνπέο έρνπλ  σο λόκηκν έξεηζκα όρη ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4093/2012 αιιά  ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2  πεξ. α΄ ηνπ λ. 4387/2016.  Έηζη, ε  αίηεζε αλαηξέζεσο 

ηνπ Ε.Φ.Κ.Α.   έγηλε ελ κέξεη δεθηή θαη  αλαηξέζεθε ελ κέξεη  ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε.  

 

ηΕ Ολ 1442/2020 

Πρόεδρος: Α. Ράνηος 

Ειζηγήηρια: Ά. Καλογεροπούλοσ, ύμβοσλος 
  

Με ηελ 1442/2020 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο ην Δηθαζηήξην δέρζεθε ελ 

κέξεη αίηεζε αλαηξέζεσο ηνπ Εληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ( Ε.Φ.Κ.Α. ) θαηά ηεο 12108/2019 

απνθάζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.  Με ηελ απόθαζε απηή  είρε γίλεη  ελ κέξεη δεθηή  

αγσγή ησλ αλαηξεζηβιήησλ, πξώελ ππαιιήισλ  ηνπ Οξγαληζκνύ Σηδεξνδξόκσλ Ειιάδνο (ΟΣΕ) θαη ήδε  

ζπληαμηνύρσλ ιόγσ γήξαηνο  ηνπ αλαηξεζείνληνο θνξέα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο,  θαη είρε ππνρξεσζεί  ν 

αλαηξεζείσλ  Ε.Φ.Κ.Α.  λα θαηαβάιεη ζε θαζέλαλ από ηνπο αλαηξεζηβιήηνπο  ηα αλαγξαθόκελα ζηελ 

αλαηξεζηβαιιόκελε απόθαζε πνζά, λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ νινζρεξή 

εμόθιεζε, σο απνδεκίσζε ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ ΕηζΝΑΚ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο, ηελ 

νπνία ππέζηεζαλ  νη αλσηέξσ αλαηξεζίβιεηνη,  από ηελ πεξηθνπή ησλ θύξησλ ζπληάμεώλ ηνπο θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από 1.7.2015 έσο θαη 30.6.2016 θαη’ εθαξκνγή ησλ θξηζεηζώλ κε ηελ 

αλαηξεζηβαιιόκελε  απόθαζε σο αληηζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4093/2012 ( A’ 222 ) . 

 

Eηδηθόηεξα, κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θξίζεθε, αθνύ έγηλε 

επίθιεζε ησλ θξηζέλησλ κε  ηελ  1439/2020 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ,  όηη ε θξίζε ηνπ 

δηθάζαληνο δηνηθεηηθνύ πξσηνδηθείνπ όηη νη αλαηξεζίβιεηνη είραλ αγώγηκε αμίσζε θαηά ηνπ αλαηξεζείνληνο 

Ε.Φ.Κ.Α. λα δηεθδηθήζνπλ ηζόπνζε  απνδεκίσζε κε ηηο πεξηθνπέο πνπ ππέζηεζαλ νη  ζπληάμεηο ηνπο,  θαη΄ 

εθαξκνγή ησλ  επίκαρσλ  δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4093/2012 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.7.2015 έσο 11.5.2016, 

είλαη λόκηκε. Πεξαηηέξσ θξίζεθε όηη, αληηζέησο, ε θξίζε ηνπ δηθάζαληνο δηνηθεηηθνύ πξσηνδηθείνπ όηη νη 

αλαηξεζίβιεηνη είραλ αγώγηκε αμίσζε θαηά ηνπ αλαηξεζείνληνο Ε.Φ.Κ.Α. λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε θαη 

γηα  ην ρξνληθό δηάζηεκα από 12.5.2016 έσο 30.6.2016 δελ είλαη λόκηκε, δηόηη,  θαηά ην ηειεπηαίν απηό 

ρξνληθό δηάζηεκα νη ελ ιόγσ πεξηθνπέο έρνπλ  σο λόκηκν έξεηζκα όρη ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4093/2012 αιιά  ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2  πεξ. α΄ ηνπ λ. 4387/2016.  Έηζη, ε αίηεζε αλαηξέζεσο 

ηνπ  Ε.Φ.Κ.Α. έγηλε ελ κέξεη δεθηή θαη  αλαηξέζεθε ελ κέξεη  ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε. 

  

ηΕ Ολ 1443/2020 

Πρόεδρος: Α. Ράνηος 

Ειζηγήηρια: Ά. Καλογεροπούλοσ, ύμβοσλος 

  

Mε ηελ 17556/2019  απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ππνβιήζεθε ζην Σπκβνύιην ηεο 

Επηθξαηείαο ην αθόινπζν πξνδηθαζηηθό εξώηεκα: «...εάλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016, κε ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε επαλππνινγηζκόο ησλ θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ κε βάζε ην ύςνο ησλ ζπληάμεσλ, 

όπσο απηό δηακνξθώζεθε ζηηο 31.12.2014, εθαξκόδνληαη, κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο 1891/2019 απόθαζεο 

ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θαη ζηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο, ήηνη ζε αγσγέο 

ζπληαμηνύρσλ πνπ θαηαηέζεθαλ από 12.5.2016 έσο ζήκεξα, κε ηηο νπνίεο απηνί δηεθδηθνύλ ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηδίσο από 12.5.2016 έσο ζήκεξα, ελόςεη κάιηζηα ηεο 

ύπαξμεο εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ θαηαβνιήο ζπληάμεσλ από ηα νπνία πξνθύπηεη ε δηελέξγεηα 



πεξηθνπώλ ησλ λ. 4051/2012 θαη 4093/2012, νη νπνίεο είραλ θξηζεί αληηζπληαγκαηηθέο κε ηηο 2287 θαη 

2288/2015 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο   Επηθξαηείαο».  

 

Τν Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο κε ηελ  1443/2020  απόθαζε ηεο Οινκειείαο  έθξηλε όηη,  ύζηεξα από ηελ 

έθδνζε ηεο  1439/2020 απνθάζεσο επίζεο ηεο Οινκειείαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ θαη ελόςεη ησλ θξηζέλησλ κε 

ηελ απόθαζε απηή, ε επίιπζε ηνπ αλσηέξσ πξνδηθαζηηθνύ εξσηήκαηνο θαζίζηαηαη πιένλ αιπζηηειήο, δηόηη 

κε ηελ ελ ιόγσ απόθαζε απαληήζεθε, κεηαμύ άιισλ, θαη ην αλσηέξσ πξνδηθαζηηθό εξώηεκα. Πξάγκαηη,  κε 

ηελ αλσηέξσ απόθαζε έγηλε δεθηό, κεηαμύ άιισλ, όηη κε ηελ 1891/2019 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ  

 Σπκβνπιίνπ   ηεο Επηθξαηείαο θξίζεθε όηη  ε  δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2  πεξ.  α΄ ηνπ λ. 4387/2016,  κε 

ηελ νπνία, θαη΄ νπζίαλ, πηνζεηήζεθαλ εθ λένπ,  ζην πιαίζην ηνπ εηζαρζέληνο  κε ην λόκν απηό  

αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο,  νη  πεξηθνπέο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4051/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 

πξώηνπ παξάγξαθνο ΙΑ ππνπαξ. ΙΑ.5 πεξ. 1  ηνπ λ. 4093/2012 γηα ηνπο ήδε θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ 

απηνύ ζπληαμηνύρνπο ( παιαηνύο ζπληαμηνύρνπο ), είλαη   ζπκβαηή κε ην Σύληαγκα, θαηά ηελ έλλνηα δε ηεο 

ελ ιόγσ απνθάζεσο , θαη κε  θαη ηελ Ε.Σ.Δ.Α.  Ωο εθ ηνύηνπ δε θξίζεθε κε ηελ αλσηέξσ 1439/2020 

απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο όηη νη έλδηθεο   πεξηθνπέο  από ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λόκνπ απηνύ θαη εθεμήο, δειαδή από 12.5.2016, είλαη λόκηκεο, δηόηη  από ηελ ηειεπηαία απηή 

εκεξνκελία   θαη εθεμήο, νη αλσηέξσ πεξηθνπέο έρνπλ  σο λόκηκν έξεηζκα όρη ηηο σο άλσ  δηαηάμεηο ησλ λ. 

4051 θαη 4093/2012 αιιά ηελ αλσηέξσ  δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2  πεξ. α΄ ηνπ λ. 4387/2016. Σπλεπώο, 

ζύκθσλα κε ηα θξηζέληα  κε ηελ  1439/2020 ηεο Οινκειείαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ,   από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 

4387/2016 θαη εθεμήο, δειαδή  από 12.5.2016 θαη εθεμήο, δελ ππάξρεη αγώγηκε αμίσζε, θαη΄ επίθιεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ ΕηζΝΑΚ, θαηά ηνπ Ε.Φ.Κ.Α. γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηώζεσο 

ηζόπνζεο κε ηηο ελ ιόγσ πεξηθνπέο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε δεκνζίεπζε ηνπ σο άλσ λόκνπ θαη 

εθεμήο. 

 


