
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»

Ι. Γενικές Παρατηρήσεις 

Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά

την κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και

Οικονοµικών Υποθέσεων, αποτελείται από τέσσερα (4) Μέρη και εκατόν

τέσσερα (104) άρθρα.

Διά του Μέρους Πρώτου του νοµοσχεδίου (άρθρα 1-9), υπό τον τίτλο «Η-

λεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», µεταξύ

άλλων, από 1.3.2020 µετονοµάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ενιαίος

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και εντάσσεται, από την ίδια ηµεροµηνία, στον e-

Ε.Φ.Κ.Α. το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταργείται και ο

e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού (άρθρο 1). Περαιτέ-

ρω, προσδιορίζονται οι φορείς, τοµείς, κλάδοι και λογαριασµοί επικουρικής

ασφάλισης και εφάπαξ παροχών οι οποίοι εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρ-

θρο 2), προστίθενται στους πόρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. οι πόροι του καταργούµε-

νου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρο 3), συνιστώνται δύο επιπλέον θέσεις Υποδιοικητών

στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 4) και εισάγεται µεταβατική ρύθµιση ως προς τις αρ-

µοδιότητες της Διοίκησης, του Διοικητικού Συµβουλίου και των Κεντρικών
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και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., το οποίο εντάσσεται στον

e-Ε.Φ.Κ.Α (άρθρο 5). Ακόµη, ορίζεται ότι στον e-Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχεται το σύ-

νολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασ-

σόµενους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρο 6), θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις ως προς το προ-

σωπικό (άρθρο 7) και τα ασφαλιστέα πρόσωπα (άρθρο 8) του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

και, τέλος, καθορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 9). Το Μέρος

Δεύτερο (άρθρα 10-18), υπό τον τίτλο «Ψηφιακός µετασχηµατισµός ηλε-

κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης "e-Ε.Φ.Κ.Α."», περιέχει

δύο Κεφάλαια. Διά του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 10-15), µεταξύ άλλων, ρυθµί-

ζεται ο τρόπος ηλεκτρονικής εγγραφής αµέσως ή εµµέσως ασφαλισµένου

στο µητρώο ασφαλισµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 10), ο τρόπος ηλεκτρονι-

κής χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (άρθρο 11), η υποχρεωτική

ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για όλους

τους υπόχρεους εργοδότες από 1.7.2020 (άρθρο 12) και η δυνατότητα µετα-

βολής της προθεσµίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών κατόπιν α-

πόφασης του ΔΣ του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 13). Περαιτέρω, ρυθµίζεται το πλαί-

σιο χορήγησης ηλεκτρονικών βεβαιώσεων και γνωµατεύσεων (άρθρο 14) και

η διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για χορήγηση παροχών σε χρήµα (άρθρο

15). Διά του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 16-18), υπό τον τίτλο «Ψηφιακή διαδικα-

σία απονοµής σύνταξης», εισάγεται ρύθµιση ως προς την ψηφιοποίηση του

συνόλου των δεδοµένων και των ατοµικών στοιχείων που αφορούν στη θε-

µελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (άρθρο 16), καθορίζεται ο τρόπος υ-

ποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για απονοµή σύνταξης

και ηλεκτρονικής έκδοσης της απόφασης χορήγησής της (άρθρο 17) και

ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στη διαλειτουργικότητα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

µε εφαρµογές όπως το Μητρώο Πολιτών (άρθρο 18). 

Το Μέρος Τρίτο του νοµοσχεδίου (άρθρα 19-49), υπό τον τίτλο «Ασφαλι-

στικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις – Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κα-

τηγορίας», περιέχει τρία Κεφάλαια. Διά του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 19-22), υ-

πό τον τίτλο «Εισαγωγικές Διατάξεις», αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν.

4387/2016 και ορίζεται το αντικείµενο και ο σκοπός του νόµου (άρθρο 19),

προστίθεται άρθρο 1Α στον νόµο 4387/2016 ως προς την εγγυητική ευθύνη

του Κράτους (άρθρο 20), προσδιορίζεται η φύση των κανόνων κοινωνικής α-

σφάλισης µέσω της προσθήκης άρθρου 1Β στον νόµο 4387/2016 (άρθρο 21)

και, τέλος, επικαιροποιούνται οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί του δικαίου

κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22). Διά του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 23-27), υ-

πό τον τίτλο «Συντάξεις Δηµοσίων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών», καθορί-

ζεται, ιδίως, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών στο ύψος των 6.500
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ευρώ, µε δυνατότητα αναπροσαρµογής από 1.1.2023, ρυθµίζονται ζητήµατα

ασφάλισης εξωκοινοβουλευτικών µελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και

µετακλητών υπαλλήλων και καθορίζεται η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου για τις διαφορές που αναφύονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυ-

τού (άρθρο 23). Στη συνέχεια, τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4387/2016

και, ιδίως, αυξάνονται από 1.10.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για τον υ-

πολογισµό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης για όσους έχουν έτη α-

σφάλισης άνω των τριάντα ετών (άρθρο 24), και υπολογίζονται εκ νέου και

αναπροσαρµόζονται οι συντάξεις βάσει των νέων ποσοστών αναπλήρωσης

(άρθρο 25). Περαιτέρω, τροποποιείται η διαδικασία χορήγησης σύνταξης σε

περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης (άρθρο 26) και ορίζεται η περικοπή σύντα-

ξης σε όσους συνταξιούχους έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν εργασία

ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλι-

ση του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ποσοστό 30% (άρθρο 27). Διά του Κεφαλαίου Γ΄ (άρ-

θρα 28-49), υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις ασφαλισµένων του Ιδιωτικού Τοµέα»,

µεταξύ άλλων, καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισµού της ανταποδοτι-

κής σύνταξης των αυτοαπασχολουµένων, των ελευθέρων επαγγελµατιών

και των ασφαλισµένων στον πρώην ΟΓΑ (άρθρο 28), υπολογίζονται εκ νέου

οι συντάξεις των ασφαλισµένων του ιδιωτικού τοµέα κατόπιν της ανωτέρω

τροποποίησης των ποσοστών αναπλήρωσης (άρθρο 29), ρυθµίζονται θέµατα

σχετικώς µε τον χρόνο ασφάλισης (άρθρο 30), σχετικώς µε την εφάπαξ πα-

ροχή (άρθρο 31) και καθορίζεται εκ νέου το ύψος των ασφαλιστικών εισφο-

ρών σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης καθώς και ο τρόπος υπολο-

γισµού σύνταξης σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται χρόνος παράλλη-

λης ασφάλισης (άρθρο 32). Στη συνέχεια, ρυθµίζονται θέµατα σχετικώς µε

την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης (άρθρο 33) και τροποποιείται το α-

νώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό ασφαλιστικής

εισφοράς µισθωτών και εργοδοτών, οριζόµενο στο ποσό των 6.500 ευρώ

(άρθρο 34). Περαιτέρω, αντικαθίσταται το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 και ο-

ρίζεται ότι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς α-

πασχολούµενοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ασφαλισµένοι του e-

Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται, µε ελεύθερη επιλογή τους, από 1.1.2020, σε µία α-

πό τις έξι (6) θεσπιζόµενες ασφαλιστικές κατηγορίες (άρθρο 35) και, αντι-

στοίχως, τροποποιείται το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 και διαµορφώνεται εκ

νέου το σύστηµα καταβολής εισφορών των ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ,

για τους οποίους προβλέπονται επίσης έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες,

στις οποίες κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλογή τους (άρθρο 36). Όλοι οι α-

νωτέρω ασφαλισµένοι κατατάσσονται υποχρεωτικώς για τον κλάδο υγείας

στην ίδια ασφαλιστική κλάση µε αυτή του κλάδου κύριας σύνταξης. Εν συ-
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νεχεία, τροποποιείται το σύστηµα καταβολής εισφορών υγειονοµικής περί-

θαλψης (άρθρο 37) και καθορίζεται εκ νέου το καθεστώς ασφάλισης εργα-

τών γης (άρθρο 38). Ακόµη, εξαιρούνται των εισφορών υγειονοµικής περί-

θαλψης οι δικαιούχοι σύνταξης που συγχρόνως λαµβάνουν εξωιδρυµατικό

επίδοµα ή επίδοµα απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας (άρθρο 39), τροπο-

ποιούνται διατάξεις οι οποίες αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση του

Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και τη λήψη µερίσµα-

τος από αυτό (άρθρο 40), δίνεται, ιδίως, η δυνατότητα σε ορισµένες κατη-

γορίες ασφαλισµένων να υπαχθούν προαιρετικώς στην ασφάλιση του

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρο 41), ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τον χρόνο α-

σφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρο 42) και δίνεται, µεταξύ άλλων, η δυνατό-

τητα στον αρµόδιο Προϊστάµενο Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. να ασκεί προ-

σφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά αποφάσεων των Διοικη-

τικών Επιτροπών για ορισµένες κατηγορίες υποθέσεων (άρθρο 43). Περαιτέ-

ρω, καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων

και καταργείται η ρύθµιση συµφώνως προς την οποία οι ήδη καταβαλλόµε-

νες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου 4387/2016 επικουρικές συντάξεις α-

ναπροσαρµόζονται εφόσον το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης

του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ (άρ-

θρο 44). Επίσης, η εισφορά επικουρικής ασφάλισης αποσυνδέεται από τον

κατώτατο βασικό µισθό, ρυθµίζεται η δυνατότητα υπαγωγής του ασφαλι-

σµένου ελευθέρως σε µία εκ των τριών προβλεποµένων ασφαλιστικών κα-

τηγοριών (άρθρο 45) και παρέχεται η δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών

προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρο 46). Τέλος, καθορίζονται ζητήµατα σχετικώς µε

τη χρηµατοδότηση του κοινωνικού προϋπολογισµού, καταργείται η διάταξη

σχετικώς µε τη χορήγηση 13ης σύνταξης (άρθρο 47), προβλέπεται µείωση

ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζοµένου από 1.6.2020 σε περίπτω-

ση πλήρους απασχόλησης (άρθρο 48) και ρυθµίζεται η έκδοση προεδρικών

διαταγµάτων, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου, διά των ο-

ποίων καταρτίζεται ενιαίος κανονισµός ανά κλάδο για την κύρια ασφάλιση,

την επικουρική και την εφάπαξ παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 49). 

Διά των ρυθµίσεων του Τέταρτου Μέρους του νοµοσχεδίου (άρθρα 50-

103), υπό τον τίτλο «Οργανισµός e-Ε.Φ.Κ.Α.», τροποποιείται το π.δ. 8/2019,

«προκειµένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του ψηφιακού του

µετασχηµατισµού και να ενσωµατώσει τις δοµές και το προσωπικό του Κλά-

δου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.», για την επίτευξη δε των ανωτέρω στόχων «θεσπίζονται δια-

τάξεις µε τις οποίες συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. µονάδες επιπέδου Διεύ-

θυνσης αντίστοιχες µε εκείνες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., διατηρούµενης της οικονο-
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µικής, περιουσιακής και λογιστικής αυτοτέλειας των Κλάδων Επικούρησης

και Εφάπαξ, ώστε να είναι εφικτή η άµεση λειτουργία του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (βλ.

Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 68-69). Ειδικότερα, διά του άρθρου 50 ο τίτλος

του π.δ. 8/2019 µετονοµάζεται από «Οργανισµός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» σε «Οργανισµό Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινω-

νικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.». Με τις διατάξεις των άρθρων 51 έως 98 ανα-

διαρθρώνεται η οργανωτική δοµή του e-Ε.Φ.Κ.Α., µετά την οργανική ένταξη

σε αυτόν του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., συνιστώνται νέες οργανικές µονάδες σε επίπεδο

Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος, για ορισµέ-

νες εκ των οποίων πρόκειται περί µεταφοράς αντίστοιχων µονάδων του

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και τροποποιούνται επί µέρους διατάξεις περί επιχειρησιακών

στόχων, κατανοµής αρµοδιοτήτων και διάρθρωσης ήδη υφιστάµενων οργα-

νικών µονάδων. Με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 καθορίζονται οι κα-

τηγορίες και οι κλάδοι/ειδικότητες των προϊσταµένων των Διευθύνσεων, Υ-

ποδιευθύνσεων και Τµηµάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας,

των προϊσταµένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισµού και Υπο-

στήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) και των προϊσταµένων των Τοπικών Διευθύνσεων και

των Τµηµάτων των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Διά του άρθρου

102 ορίζεται ο καθορισµός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Περιφερει-

ακών και Τοπικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε απόφαση του Υπουργού Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µετά από πρόταση του Διοικητή του e-

Ε.Φ.Κ.Α., παρέχεται η δυνατότητα συγχώνευσης υπηρεσιακών µονάδων και

µεταφοράς αρµοδιοτήτων µεταξύ των υπηρεσιακών µονάδων µε απόφαση

του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου

του e-Ε.Φ.Κ.Α., και ρυθµίζονται µεταβατικώς ζητήµατα, όπως η αρµοδιότητα

εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης και πληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρε-

ώσεων του κλάδου υγείας των ενταχθέντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης

στον e-Ε.Φ.Κ.Α., και η συνέχιση της λειτουργίας των Τµηµάτων που αναφέ-

ρονται στην υπ’ αριθ. οικ. 11317/3547/9.3.2017 (Β΄ 1643) κοινή απόφαση του

Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. Το άρθρο 103 περιλαµβά-

νει ειδικές διατάξεις. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 παρατείνεται, από τη

λήξη της έως την ηµεροµηνία υπογραφής νέας, η από 09.04.2012 Προγραµ-

µατική Συµφωνία µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Με την πα-

ράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης προσωπικού στον e-Ε.Φ.Κ.Α.,

µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου συλλόγου των επιστη-

µονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρµακοποιών, µηχανικών Με την

παράγραφο 3 ρυθµίζεται, µεταβατικώς, µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµέ-

νων συµφώνως προς τις ισχύουσες διατάξεις, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊ-
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σταµένων των νέων οργανικών µονάδων, των Περιφερειακών Υπηρεσιών

Συντονισµού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) και των µονάδων που τροποποιού-

νται διά του παρόντος νόµου. Με την παράγραφο 4 προστίθεται ως προϋπό-

θεση άµεσης εξόφλησης οφειλής προς ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας

η µη προηγούµενη εκχώρηση του τιµολογίου σε πιστωτικά ιδρύµατα, εται-

ρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους - φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που υπο-

χρεούνται να αποστείλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. τα σχετικά στοιχεία έως τις

31.3.2020. Με την παράγραφο 5 παρέχεται στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. η δυ-

νατότητα µεταβίβασης αρµοδιοτήτων ή εξουσιοδότησης υπογραφής στους

Υποδιοικητές ή σε Προϊσταµένους οργανικών µονάδων. Τέλος, διά του άρ-

θρου 104 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.

Β. Το νοµοσχέδιο, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγµατος,

συνοδεύεται από γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

της 12ης Φεβρουαρίου 2020, στην οποία διατυπώνονται γενικές παρατηρή-

σεις και ειδικότερες επισηµάνσεις στις επιµέρους διατάξεις του Τρίτου Μέ-

ρους του νοµοσχεδίου. Σηµειώνεται ότι στη νοµοθεσία του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου (άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο κζ΄ του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013), προβλέπεται

ότι η γνωµοδότησή του είναι αναγκαία σε νοµοσχέδια που αναφέρονται

στην τροποποίηση των συνταξιοδοτικών νόµων ή στην απονοµή σύνταξης ή

στην αναγνώριση υπηρεσίας που παρέχει δικαίωµα σε σύνταξη, εφόσον η

σύνταξη βαρύνει το δηµόσιο ταµείο ή τον προϋπολογισµό νοµικών προσώ-

πων δηµοσίου δικαίου. Σχετικώς µε την ερµηνεία της διάταξης του άρθρου

73 παρ. 2 του Συντάγµατος, το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣ Ολ 69/1989, ΕΕΕΔ

1989, σελ. 612) έχει αποφανθεί ότι «όπως προκύπτει από την γενικότητα και

την φραστική ευρύτητα του κειµένου της συνταγµατικής διατάξεως (νοµο-

σχέδια αναφερόµενα οπωσδήποτε εις την απονοµήν συντάξεως και τας

προϋποθέσεις ταύτης), αυτή δεν αναφέρεται µόνο στις περιπτώσεις απονο-

µής συντάξεως σε πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δηµόσιο

και τα ΝΠΔΔ µε την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου, αλλά καλύπτει και κά-

θε άλλη περίπτωση συνταξιοδοτήσεως από τους αυτούς φορείς», εφόσον

διέπονται από το ίδιο νοµικό καθεστώς, βάσει ιδιαίτερων νοµοθετηµάτων τα

οποία παραπέµπουν στις διατάξεις περί των δηµοσίων υπαλλήλων είτε επα-

ναλαµβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές. Εξ άλλου, κατά πάγια νοµολο-

γία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ., ενδεικτικώς, ΕλΣ Ολ. 983/1998,

436/2018), «η θεσπιζόµενη γνωµοδοτική αρµοδιότητα αυτού κατά την διαδι-

κασία ψηφίσεως συνταξιοδοτικών νόµων είναι εξαιρετικής φύσεως και ιδιαί-

τερης σηµασίας, γιατί προνοεί για την διαφώτιση της Βουλής κατά την ψή-

φιση των ειδικών αυτών νόµων και την προφύλαξή της από την θέσπιση δια-
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τάξεων που αντιβαίνουν σε βασικούς κανόνες της κείµενης συνταξιοδοτικής

νοµοθεσίας ή που δηµιουργούν προνόµια για ορισµένη κατηγορία συνταξι-

ούχων». Για τις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου βλ.

Απ. Γέροντα, Δηµοσιονοµικό Δίκαιο, 2005, σελ. 192 επ.

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 73 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Συντάγµατος,

τα συνταξιοδοτικά νοµοσχέδια επί των οποίων απαιτείται η προηγούµενη

γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να είναι ειδικά. Το Ελεγκτι-

κό Συνέδριο, κατ’ ενάσκηση σχετικής γνωµοδοτικής αρµοδιότητάς του, έκρι-

νε ότι η συνταγµατική αυτή επιταγή τυγχάνει εφαρµογής και όταν οι θεσπι-

ζόµενες συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις εµπεριέχονται σε ιδιαίτερο, δηλαδή αυ-

τοτελές, κεφάλαιο του νοµοσχεδίου (βλ., σχετικώς, Πρακτ. Ολοµ. της 7ης Ι-

ουνίου 2017, 8ης Μαΐου 2017 (1η και 2η ειδική συνεδρία) και 20ης Φεβρουα-

ρίου 2012). Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι, ως προς την πληρότητα του τίτλου

του νοµοσχεδίου, θα έπρεπε να αναφέρεται ρητώς σε αυτόν ότι αφορά, µε-

ταξύ άλλων, σε τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016

(βλ., συναφώς, και Πρακτ. Ολοµ. της 10ης Απριλίου 2019).

Γ. Στο πρώτο µέρος της γνωµοδότησης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 διατυπώνεται η γενική παρατήρηση

ότι το ασφαλιστικό σύστηµα «ως εισήχθη µε τον ν. 4387/2016 και ως τροπο-

ποιείται µε τις υπό επεξεργασία ρυθµίσεις (…) ανακριβώς αποκαλείται, του-

λάχιστον κατά το συνταξιοδοτικό του σκέλος, ως σύστηµα “κοινωνικής α-

σφάλισης”», δοθέντος ότι «[η] σύνταξη που προβλέπεται υπό το ανωτέρω

σύστηµα χορηγείται υπό καθεστώς εθνικής διεπαγγελµατικής αλληλεγ-

γύης», «ενσωµατώνει αλληλενδέτως στοιχεία κοινωνικής και κρατικής α-

σφάλισης» και «[σ]τη βάση τούτων, η Ολοµέλεια θεωρεί ορθότερη τη χρήση

του όρου “δηµόσια ασφάλιση” αντί του όρου “κοινωνική”». 

Περαιτέρω, επισηµαίνεται η συνταγµατική διάκριση του ειδικού συνταξιο-

δοτικού καθεστώτος των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και των

στρατιωτικών από το ασφαλιστικό καθεστώς των λοιπών εργαζοµένων, µε

παραποµπή στην πάγια νοµολογία του δικαστηρίου (ΕλΣυν Ολ. 244/2017,

32, 1277, 1388/2018, 137/2019 και Πρακτικά 1ης Ειδ. Συν. Ολ. ΕλΣ της 20ης

Απριλίου 2016), όπου αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι από τις διατάξεις των

άρθρων 87 επ., 45, 23 παρ. 2, 29 παρ. 3, 16, 21, 103, 104, 73 παρ. 2 και 3, 80

και 98 παρ. 1 περ. στ) του Συντάγµατος συνάγεται ότι «[ο] συνταγµατικός

νοµοθέτης έχει επιφυλάξει διαχρονικά ειδικό υπηρεσιακό και συνταξιοδοτι-

κό καθεστώς για τους δηµοσίους λειτουργούς, τους δηµοσίους υπαλλήλους

και τους στρατιωτικούς (άµεσα και έµµεσα όργανα του Κράτους) που συν-

δέονται µε ειδική νοµική σχέση µε το Κράτος». Επίσης συνάγεται ότι «ως

“σύνταξη” προεχόντως νοείται η περιοδική παροχή που καταβάλλεται σε δη-
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µόσιο λειτουργό ή υπάλληλο ή στρατιωτικό αντί µισθού και ως συνέχεια αυ-

τού, µετά την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία» και η οποία «σα-

φώς διακρίνεται από τις παροχές που καταβάλλονται στο πλαίσιο της κοι-

νωνικής ασφάλισης (…), η οποία συνίσταται στην έναντι καταβολής εισφο-

ράς, προστασία του ασφαλισµένου από την επέλευση κινδύνων (γήρας, α-

σθένεια, αναπηρία κ[.]λπ.) που µειώνουν ή εξαλείφουν την ικανότητά του να

εργάζεται (ασφαλιστικοί κίνδυνοι), και, συνακόλουθα, τείνουν να υποβαθµί-

σουν τις συνθήκες διαβίωσής του». Σηµειώνεται δε ότι «[ο] φορέας παροχής

της σύνταξης των δηµοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών και

δη το Δηµόσιο ή άλλος φορέας, που αναλαµβάνει την παροχή σύνταξης

στους αποχωρούντες από την υπηρεσία δηµοσίους λειτουργούς και υπαλ-

λήλους και στρατιωτικούς δεν ενεργεί ως οργανισµός κοινωνικής ασφάλι-

σης (Ελ. Συν. Ολ. 992/2015, 918/2012, 3299/2013, ΣτΕ 1296/2015,

2087/2012, 3037/2007, 1970/2002 κ.ά.)».

Ως προς το ζήτηµα της συνταγµατικής κατοχύρωσης ειδικού συνταξιοδο-

τικού καθεστώτος των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και των στρα-

τιωτικών η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την 1880/2019 α-

πόφασή της (σκέψη 13) έκρινε ότι στις διατάξεις των άρθρων 103 και 104

του Συντάγµατος, όπως και στις διατάξεις που αφορούν το καθεστώς άλλων

υπαλλήλων του Δηµοσίου και δηµόσιων λειτουργών, «ουδεµία αναφορά γί-

νεται σε παροχές προς τους δηµοσίους υπαλλήλους µετά την έξοδό τους α-

πό την υπηρεσία και, εποµένως, συνταγµατική προστασία του τότε γνωστού

στον συνταγµατικό νοµοθέτη συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δηµοσίων

υπαλλήλων δεν βρίσκει έρεισµα στις εν λόγω διατάξεις». Εξ άλλου, «ούτε η

φύση της δηµοσιοϋπαλληλικής σχέσεως επιβάλλει το εν λόγω συνταξιοδο-

τικό καθεστώς, το οποίο, άλλωστε, συνυπήρξε µε το καθεστώς υποχρεωτι-

κής επικουρικής κοινωνικής ασφαλίσεως στο οποίο είχαν υπαχθεί οι δηµόσι-

οι υπάλληλοι». Επισηµαίνει, περαιτέρω, πως «[ό],τι επιβάλλει το Σύνταγµα

είναι η προστασία των δηµοσίων υπαλλήλων από τους κινδύνους αυτούς µε-

τά το πέρας της σχέσεως δηµοσίου δικαίου που τους συνδέει µε το Δηµό-

σιο, όπως επιβάλλει την προστασία των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα

από τους ίδιους κινδύνους, αφήνει δε ελεύθερο τον κοινό νοµοθέτη να επι-

λέξει τον τρόπο της προστασίας», για να καταλήξει, στη σκέψη 17, ότι «η

κατ’ αρχήν υπαγωγή δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε καθεστώς υ-

ποχρεωτικής κύριας κοινωνικής ασφαλίσεως, κατάληξη µιας µακράς πορεί-

ας συγκλίσεως του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δηµοσίων υπαλλήλων

µε την κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 6 ν. 1902/1990, άρθρο 20 παρ. 2 ν.

2084/1992, άρθρο 27 παρ. 2 ν. 3863/2010) προς ουδεµία διάταξη του Συ-

ντάγµατος αντίκειται».
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Δ. Όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονι-

κής Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., ενδεικτικώς, Εκθέσεις της Επιστηµονικής

Υπηρεσίας της Βουλής της 5.7.2010 επί του νοµοσχεδίου «Νέο ασφαλιστικό

σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», της

13.12.2010 επί του νοµοσχεδίου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προ-

γράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας», της 28.6.2011 επί του νο-

µοσχεδίου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµο-

σιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», της 17.10.2011 επί του νοµοσχεδίου

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφε-

δρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµο-

σιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015», της 6.11.2012 επί του νοµοσχεδίου

«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσο-

πρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016, της

12.1.2013 επί του νοµοσχεδίου Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις

του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση

των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατο-

δοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) (…) και άλλες διατάξεις, της 15.7.2015 επί του νο-

µοσχεδίου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµ-

φωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.), της 6.5.2016 επί

του νοµοσχεδίου Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση α-

σφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδή-

µατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις, και της 16.5.2017 επί του

νοµοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατά-

ξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και

µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Με-

σοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές

διατάξεις»), η κρατική µέριµνα για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµέ-

νων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, θεµε-

λιώνει αντίστοιχο κοινωνικό δικαίωµα (στη θεωρία γίνεται λόγος και για

σχετική θεσµική εγγύηση ή συνταγµατική εντολή, βλ., λ.χ., Γ. Λεβέντη, Τα

κοινωνικά δικαιώµατα του πολίτη, ΤοΣ, 1976, σελ. 172). Όπως προκύπτει α-

πό τη διατύπωση του άρθρου 22 παρ. 5, το Σύνταγµα επιφυλάσσει στον κοι-

νό νοµοθέτη την ευχέρεια να ρυθµίζει τα θέµατα που αναφέρονται στην ορ-

γάνωση και λειτουργία του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζο-

µένων, στο πλαίσιο των κανόνων που τίθενται από τις εν γένει συνταγµατι-

κές διατάξεις, ιδίως περί ισότητας, προστασίας της οικογένειας και της υ-

γείας, εδραίωσης της κοινωνικής ειρήνης και σεβασµού της αξίας του αν-
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θρώπου (άρθρα 2, 4 και 21 Συντάγµατος. Βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 2747/1981,

ΕΔΚΑ 1982, σελ. 271. Πρβλ. Κ. Κρεµαλή, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

1985, σελ. 38, επ., Α. Πετρόγλου, Η συνταγµατική προστασία της Κοινωνι-

κής Ασφαλίσεως, ΕΔΚΑ 1976, σελ. 690 επ.). Επισηµαίνεται ότι και το Ευρω-

παϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αναγνωρίζει στα

συµβαλλόµενα κράτη ευρύ περιθώριο εκτίµησης όσον αφορά στη διαµόρ-

φωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, λαµβανοµένων υπόψη τόσο

των οικονοµικών δεδοµένων όσο και των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε χώ-

ρας (ΕΔΔΑ, 8.12.2009, Muñoz Díaz κατά Ισπανίας, αριθµ. 49151/07,

8.12.2009, Wieczorek κατά Πολωνίας αριθµ. 18176/05).

Βασικό περιεχόµενο της κοινωνικής ασφάλισης «αποτελεί η, έναντι κατα-

βολής εισφοράς, προστασία του ασφαλισµένου από την επέλευση κινδύνων

(γήρας, ασθένεια, αναπηρία κλπ.) οι οποίοι αναιρούν την ικανότητά του να

εργάζεται (ασφαλιστικοί κίνδυνοι), και, συνακόλουθα, τείνουν να υποβαθµί-

σουν τις συνθήκες διαβιώσεώς του. (…). Εφ’ όσον επέλθει ο ασφαλιστικός

κίνδυνος, ο ασφαλισµένος παύει να καταβάλλει εισφορές και αποκτά, κατ’

αρχήν, αξίωση έναντι του ασφαλιστικού φορέα να του χορηγήσει παροχή, η

οποία, χωρίς να απαιτείται να αντιστοιχεί ευθέως σε καταβληθείσες εισφο-

ρές του ή να αντισταθµίζει πλήρως την απώλεια του εισοδήµατός του, πρέ-

πει να είναι ικανή να του εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο διαβιώσεως, ό-

σο το δυνατόν εγγύτερο προς εκείνο που είχε κατακτήσει κατά τη διάρκεια

του εργασιακού του βίου. Πέραν του ανωτέρω δηµοσίου σκοπού, µέσω του

θεσµού της κοινωνικής ασφαλίσεως, εκδηλώνεται -όπως και µέσω της κοι-

νωνικής πρόνοιας- η κοινωνική αλληλεγγύη και ασκείται κοινωνική πολιτική,

ειδικότερα δε, αναδιανοµή εισοδήµατος µε σκοπό την άµβλυνση κοινωνικών

αντιθέσεων και ανισοτήτων». Έτσι, εν όψει, «ιδιαιτέρως, του προπεριγραφέ-

ντος δηµοσίου σκοπού (διασφάλιση στους εργαζοµένους ικανοποιητικού ε-

πιπέδου διαβιώσεως εγγύς εκείνου που είχαν κατά τον εργασιακό τους βίο),

δικαιολογείται, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, η κατοχύρωση α-

πό το νοµοθέτη της κοινωνικής ασφαλίσεως ως υποχρεωτικής (µε θέσπιση

υποχρεώσεως καταβολής ασφαλιστικών εισφορών) και, εντεύθεν, η παροχή

αυτής αποκλειστικώς από το κράτος ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-

ου (ΑΕΔ 87/1997, ΣτΕ 5024/1987 Ολ., 2690, 2692/1993 Ολ., 3096-3101/2001

Ολ., 2287/2015 Ολ., 1880/2019 Ολ.)».

Περαιτέρω, ο νοµοθέτης «είναι ελεύθερος (…), επικαλούµενος ανάγκη α-

ναδιαρθρώσεως του ασφαλιστικού συστήµατος, να συγχωνεύει ή να εντάσ-

σει πλείονες ασφαλιστικούς φορείς µε διαφορετικό επίπεδο οικονοµικής ευ-

ρωστίας και βιωσιµότητας σε ένα υφιστάµενο ή σε ένα νέο ασφαλιστικό φο-

ρέα, χωρίς τούτο να αντίκειται σε υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις που
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προστατεύουν την περιουσία, καθ` όσον η περιουσία οργανισµού κοινωνικής

ασφαλίσεως, που αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, δεν έχει α-

ναγνωρισθεί σ’ αυτόν µε την έννοια της ατοµικής ιδιοκτησίας αλλά προς ε-

ξυπηρέτηση του δηµόσιου σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί ο οργανι-

σµός (ΣτΕ 3096-3101/2001 Ολ.), υπό την προϋπόθεση ότι από τις απαιτού-

µενες επιστηµονικές µελέτες προκύπτει τόσο η βιωσιµότητα του συγχωνεύ-

οντος ή του νέου φορέα όσο και η επάρκεια των παροχών του» (ΣτΕ Ολ.

1880/2019).

Ακόµη, «η προοδευτική αποκατάσταση της ισορροπίας του κρατικού προ-

ϋπολογισµού (αποδέσµευση πόρων προς πραγµατοποίηση και των λοιπών

κρατικών σκοπών και δηµιουργία αναπτυξιακών προϋποθέσεων προς αντι-

µετώπιση της κρίσεως)» µέσω του «περιορισµο[ύ] της καταβαλλόµενης από

το κράτος συνταξιοδοτικής δαπάνης» και η «δίκαιη κατανοµή των πεπερα-

σµένων κρατικών πόρων µε σκοπό την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτή-

των και την εξασφάλιση επαρκούς σύνταξης για τις επισφαλείς κοινωνικά ο-

µάδες», ως δηµόσιοι σκοποί, «συνιστούν σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµ-

φέροντος και ανάγονται σε ανέλεγκτες δικαστικά πολιτικές εκτιµήσεις και

επιλογές, επιτυγχάνονται, κατά την κρίση του νοµοθέτη, µέσω των διατάξε-

ων που συνθέτουν τον πυρήνα της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, ο οποίος

συνίσταται στην εγκατάλειψη του µέχρι σήµερα κρατούντος στην Ελλάδα

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς, για

τους οποίους ίσχυαν διαφορετικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση

και θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, και στην υιοθέτηση ενιαίων

κανόνων για όλους τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους. Οι ενιαίοι

αυτοί κανόνες που εφαρµόζονται για όλους, παλαιούς και νέους συνταξιού-

χους, εργαζόµενους στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, µισθωτούς και αυ-

τοαπασχολούµενους, αφορούν σε ζητήµατα τόσο οργανωτικά, µε κυριότε-

ρο τη δηµιουργία ενός φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους

ασφαλισµένους (Ε.Φ.Κ.Α.), στον οποίο εντάσσονται όλοι οι υφιστάµενοι α-

ντίστοιχοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όσο και ουσιαστικά, µε κυριότερο

τον ενιαίο τρόπο υπολογισµού των εισφορών και των παροχών, µέσω της

θέσπισης του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης» (ΣτΕ Ολ. 1890,

1891/2019).

Τέλος, «[σ]ε περιπτώσεις (…) εξαιρετικά δυσµενών δηµοσιονοµικών συν-

θηκών, (…) επιβάλλεται, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, στο

πλαίσιο της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως, η επέµβαση του νοµο-

θέτη προκειµένου να εξακολουθήσει να λειτουργεί το ασφαλιστικό σύστηµα

χάριν τόσο των ήδη συνταξιούχων, όσο και των ασφαλισµένων και µελλο-

ντικών συνταξιούχων. (…) Η επέµβαση αυτή είναι δυνατόν να λάβει και τη
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µορφή νέου ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο µπορεί να καταλαµβάνει

τόσο τους ήδη συνταξιούχους, προβλέποντας, στο πλαίσιο της αρχής της

διαγενεακής αλληλεγγύης, τον επανυπολογισµό των καταβαλλόµενων σε

αυτούς συντάξεων, όσο και τους µελλοντικούς συνταξιούχους µε τη θέσπι-

ση νέου τρόπου υπολογισµού των συντάξεων που πρόκειται να απονεµη-

θούν σε αυτούς στο µέλλον. (…) Σε κάθε δε περίπτωση, ο νοµοθέτης µε τη

θέσπιση του νέου αυτού συστήµατος, (…) δεν µπορεί να παραβιάζει τον συ-

νταγµατικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώµατος, τη χορήγηση,

δηλαδή, στον συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να δια-

βιώνει µε αξιοπρέπεια. (…) Προκειµένου, εξάλλου, να ανταποκριθεί στις α-

νωτέρω δεσµεύσεις του και να µην υπερβεί τα όρια που χαράσσει το Σύ-

νταγµα, ο νοµοθέτης (…) οφείλει, εν όψει και της γενικότερης υποχρεώσε-

ώς του για “προγραµµατισµό και συντονισµό της οικονοµικής δραστηριότη-

τας για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης” (άρθρο 106 παρ. 1 του Συ-

ντάγµατος), πριν από την ψήφιση του σχετικού νόµου, να τεκµηριώσει αφε-

νός µεν τη βιωσιµότητα του φορέα ή των φορέων που θα απονέµουν τις συ-

νταξιοδοτικές παροχές (κύριες και επικουρικές), αφετέρου δε την επάρκεια

των απονεµόµενων από το εν λόγω σύστηµα παροχών υπό την ανωτέρω έν-

νοια της µη παραβιάσεως του συνταγµατικού πυρήνα του κοινωνικοασφαλι-

στικού δικαιώµατος. Προκειµένου, ειδικότερα, ο νοµοθέτης να ανταποκριθεί

στην υποχρέωσή του να τεκµηριώσει τη βιωσιµότητα των φορέων που συνι-

στώνται και λειτουργούν στο πλαίσιο νέου ασφαλιστικού συστήµατος και

χορηγούν τις συνταξιοδοτικές παροχές (κύριες και επικουρικές) (…) οφεί-

λει, πριν από την ψήφιση του σχετικού νόµου, να έχει προκαλέσει τη σύντα-

ξη αναλογιστικών µελετών προερχόµενων από αρµόδια προς τούτο αρχή»

(ΣτΕ Ολ. 1889/2019, σκέψεις 11 και 23).

Ε. Ως προς το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας εισφορών και παροχών γί-

νεται δεκτό ότι «δεν κατοχυρώνεται συνταγµατικώς στην κοινωνική ασφάλι-

ση η ευθεία αναλογία (αµιγής ανταποδοτικότητα) µεταξύ εισφορών και πα-

ροχών» (ΣτΕ 1889-1891/2019 Ολ., 2287, 2288/2015 Ολ., 3487/2008 Ολ.), κα-

θώς και ότι «στο πλαίσιο των εφαρµοζόµενων στο δίκαιο της κοινωνικής α-

σφαλίσεως αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, η χορηγούµενη από τον α-

σφαλιστικό φορέα παροχή δεν απαιτείται να αντιστοιχεί ευθέως σε κατα-

βληθείσες εισφορές του ασφαλισµένου ή να αντισταθµίζει πλήρως την απώ-

λεια του εισοδήµατός του, η έλλειψη όµως αυτή αντιστοιχίας δεν πρέπει να

υπερβαίνει το ανεκτό κατά το Σύνταγµα όριο, πέραν του οποίου απολήγει σε

χορήγηση ασφαλιστικής παροχής το ύψος της οποίας, ενόψει των καταβλη-

θεισών από τον ασφαλισµένο εισφορών βάσει των συνολικών αποδοχών

του και του συνολικού χρόνου ασφαλίσεώς του, παραβιάζει τις ανωτέρω συ-
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νταγµατικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, έκφανση της ο-

ποίας είναι και η αρχή της ανταποδοτικότητας, οι οποίες επιβάλλουν την ύ-

παρξη µιας στοιχειώδους αναλογίας µεταξύ των καταβληθεισών από τον α-

σφαλισµένο εισφορών βάσει των συνολικών αποδοχών του και των κατα-

βαλλοµένων σ’ αυτόν παροχών» (ΣτΕ 1891/2019 Ολ.).

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

1. Επί του άρθρου 1

Διά του άρθρου 1, µεταξύ άλλων, από 1.3.2020 µετονοµάζεται το Ν.Π.Δ.Δ.

µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» σε «Ηλεκτρονι-

κό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και εντάσσεται, από

της ίδιας ηµεροµηνίας, στον e-Ε.Φ.Κ.Α. το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφά-

λισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διά-

δοχος αυτού. 

Όπως έχει ήδη παγίως κριθεί, όταν ο νόµος επιβάλλει υποχρεωτική ασφά-

λιση, εκ του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο φορέας αυτός είναι αποκλειστι-

κώς το Κράτος ή Ν.Π.Δ.Δ. Αυτό γιατί «[ε]ίτε ως κύρια, είτε ως επικουρική, η

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση έχει εξαιρεθεί (…) από το χώρο της ιδιω-

τικής πρωτοβουλίας, τούτο δε έγινε για λόγους δηµόσιου συµφέροντος και

ειδικότερα για να προστατευθούν όσοι υποχρεωτικώς ασφαλίζονται ή κατα-

βάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, από τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που

συνδέονται µε την άσκηση της ασφαλιστικής λειτουργίας από ιδιωτικούς

φορείς» (ΣτΕ Ολ. 5024/1987. Βλ. Β. Ανδρουλάκη, Ερµηνεία επί του άρθρου

22 παρ. 5 του Συντάγµατος, σε Φ. Σπυρόπουλο - Ξ. Κοντιάδη - Χ. Ανθόπουλο

- Γ. Γεραπετρίτη, Το Σύνταγµα, Κατ’ άρθρο ερµηνεία, 2017, σελ. 577-578). Η

κρίση αυτή επαναλήφθηκε, χωρίς διαφοροποίηση, και σε πρόσφατες αποφά-

σεις (βλ., ενδεικτικώς ΣτΕ Ολ. 2690/1993, ΣτΕ 660/2016 και ΣτΕ Ολ.

2289/2015. Βλ., όµως, συναφώς, και µεταγενέστερη, εν µέρει διαφορετική

επί του θέµατος, νοµολογία σε Β. Ανδρουλάκη, όπ. π. σελ. 578-579 καθώς

και Π. Παπαρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Το Δικαίωµα στην Κοινωνική Ασφάλι-

ση, σε Σπ. Βλαχόπουλο Θεµελιώδη Δικαιώµατα, 2017, σελ. 535-537).

Η πολυδιάσπαση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ως χαρακτηριστικό

του ελληνικού συστήµατος αντιµετωπίσθηκε νοµοθετικώς µε συγχωνεύσεις

φορέων κοινωνικής ασφάλισης (βλ. Β. Ανδρουλάκη, όπ. π. σελ. 580). 

Σχετικώς µε τις συγχωνεύσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης, έχει κριθεί

(ΣτΕ Ολ 3096-3101/2001, βλ. και Ξ. Κοντιάδη, Οι συνταγµατικές δεσµεύσεις

της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 5 του Συ-

13



ντάγµατος, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 102) ότι «[σ]το πλαίσιο της βιωσίµου κοινωνι-

κής πολιτικής δύναται µεν κατ’ αρχήν ο νοµοθέτης να προβαίνει σε συγχω-

νεύσεις ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αλλά τούτο υπό την αυτο-

νόητη προϋπόθεση ότι εντεύθεν, δηλαδή εκ της ενεργείας ταύτης, δεν καθί-

σταται χείρων ή επισφαλής η ασφαλιστική σχέσις των ασφαλισµένων στα

συγχωνευόµενα ταµεία, και δη όχι µόνον αµέσως αλλά και για το µέλλον εξ

εµµέσων συνεπειών της συγχωνεύσεως». Περαιτέρω, κρίθηκε ότι δεν αντί-

κειται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος η κατάργηση υγιούς και αυτο-

διοικούµενου ειδικού ασφαλιστικού οργανισµού και η σύσταση νέου οργανι-

σµού που δεν διοικείται από εκπροσώπους των ασφαλισµένων και των συ-

νταξιούχων, αλλά από εκπροσώπους του κράτους, ούτε η ενιαία αντιµετώπι-

ση ασφαλισµένων και συνταξιούχων που τελούσαν υπό διαφορετικές συν-

θήκες, µετά την ενοποίηση ταµείων εύρωστων µε ταµεία µη βιώσιµα. Ειδι-

κώς ως προς την περιουσία των ενοποιούµενων αυτών ασφαλιστικών φορέ-

ων, το ΣτΕ δέχθηκε, διά των ανωτέρω αναφερόµενων αποφάσεων, ότι δεν

αντίκειται στο άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγµατος ούτε στο άρθρο 1 του Πρώ-

του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστα-

σία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών

(Ε.Σ.Δ.Α.) η χωρίς αποζηµίωση αφαίρεση της περιουσίας των ασφαλιστικών

αυτών οργανισµών που έχει σχηµατισθεί από εισφορές των ασφαλισµένων.

(Βλ., όµως, και αντίθετη άποψη, σε Π. Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη, Ε-

πικουρικές Συντάξεις, ΕΔΚΑ 2012, σελ. 19, κατά την οποία η ενίσχυση των

υπολειπόµενων σε βιωσιµότητα ενοποιούµενων ασφαλιστικών οργανισµών,

δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιείται σε βάρος της περιουσίας βιώσιµων

Ν.Π.Δ.Δ. και των ασφαλισµένων τους, καθότι η µεταβίβαση της περιουσίας

τους σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγµατος και στο

Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α., ιδίως στο µέτρο που χρηµατο-

δοτεί και τους ασφαλισµένους που δεν έχουν συµβάλει στον σχηµατισµό

της). 

Η διαδικασία συγχώνευσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης εντάθηκε τα

τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, διά του άρθρου 51 του ν. 4387/2016 ιδρύθηκε

ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο εντάχθηκαν οι φορείς

κύριας ασφάλισης. Επί του ζητήµατος αυτού η Ολοµέλεια του Συµβουλίου

της Επικρατείας έκρινε ότι «[ε]ίναι, επίσης, ελεύθερος ο κοινός νοµοθέτης,

επικαλούµενος ανάγκη αναδιαρθρώσεως του ασφαλιστικού συστήµατος, να

συγχωνεύει ή να εντάσσει πλείονες ασφαλιστικούς φορείς µε διαφορετικό

επίπεδο οικονοµικής ευρωστίας και βιωσιµότητας σε ένα υφιστάµενο ή σε έ-

να νέο ασφαλιστικό φορέα, χωρίς τούτο να αντίκειται σε υπερνοµοθετικής ι-

σχύος διατάξεις που προστατεύουν την περιουσία, καθ’ όσον η περιουσία
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οργανισµού κοινωνικής ασφαλίσεως, που αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσί-

ου δικαίου, δεν έχει αναγνωρισθεί σ’ αυτόν µε την έννοια της ατοµικής ιδιο-

κτησίας αλλά προς εξυπηρέτηση του δηµόσιου σκοπού για τον οποίο έχει

συσταθεί ο οργανισµός (ΣτΕ Ολ. 3096-3101/2001), υπό την προϋπόθεση ότι

από τις απαιτούµενες επιστηµονικές µελέτες προκύπτει τόσο η βιωσιµότητα

του συγχωνεύοντος ή του νέου φορέα όσο και η επάρκεια των παροχών

του. Λαµβάνοντας δε υπ’ όψη την φύση της ασφαλιστικής εισφοράς όχι µό-

νο ως δηµόσιου βάρους για την κάλυψη της δαπάνης της κοινωνικής ασφα-

λίσεως αλλά και ως ανταποδοτικής παροχής του ασφαλιζόµενου για την

πρόσβαση σε ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων, ο κοινός νοµοθέτης είναι ε-

λεύθερος να υπολογίζει αυτήν, επί βάσεως η οποία µαρτυρεί εισφοροδοτική

ικανότητα (όπως είναι το πραγµατοποιούµενο εισόδηµα από την ασφαλιζό-

µενη εργασία και το ασφαλιζόµενο επάγγελµα), να καθορίζει δε το ύψος

της σε επίπεδο που να διασφαλίζει µεν την επάρκεια των παροχών χωρίς ό-

µως να πλήττει το κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου παραγόµενο - κατ’

ενάσκηση του συνταγµατικώς αναγνωριζόµενου δικαιώµατος συµµετοχής

στην οικονοµική ζωή της Χώρας - εισόδηµα υπερµέτρως σε σχέση προς τον

σκοπό της διασφαλίσεως εισοδήµατος µετά το πέρας του εργασιακού βίου»

(ΣτΕ Ολ. 1880/2019). 

2. Επί του άρθρου 6

Διά του άρθρου 6 προστίθεται άρθρο 70Α στον ν. 4387/2016, το οποίο α-

φορά στην περιουσία, λογιστική και οικονοµική λειτουργία των Κλάδων Επι-

κούρησης και Εφάπαξ παροχών. 

Στο εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 70Α ορίζεται ότι «[γ]ια τη µεταβίβαση

της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόµενων κλάδων Επικουρικής Α-

σφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στους αντίστοιχους αυτο-

τελείς κλάδους του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υ-

πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες µεταγράφονται ατε-

λώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογι-

κών γραφείων». 

Παρατηρείται, συναφώς, ότι, ειδικώς ως προς την κτηµατολογική εγγρα-

φή, δεν γίνεται λόγος για µεταγραφή της σχετικής απόφασης, αλλά για κα-

ταχώριση εγγραπτέας πράξης (βλ., σχετικώς, ν. 2308/1995 και 2664/1998)

και, ως εκ τούτου, για λόγους νοµικής ακριβολογίας, πρέπει να αναδιατυπω-

θεί το σχετικό εδάφιο.

15



3. Επί του άρθρου 9

Δια του άρθρου 9 καταργείται η παρ. 11 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016.

Δεδοµένου ότι το εν λόγω άρθρο έχει συνολικώς 14 παραγράφους, προτεί-

νεται η αναρίθµησή τους. 

4. Επί του άρθρου 10

Η παρ. 7 του άρθρου 10 περιέχει αναφορά στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κανο-

νισµού του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για λόγους νοµοτεχνικής σαφήνειας, πρέπει να

προστεθεί ο αριθµός της σχετικής κανονιστικής πράξης, δηλαδή, Απόφαση

55575/Ι.479/1965 του Υπουργού Εργασίας «Περί τροποποιήσεως και συ-

µπληρώσεως διατάξεως Κανονισµών Ι.Κ.Α. περί υπαγωγής εις την ασφάλι-

σιν και εισπράξεως εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β΄ 816). 

5. Επί του άρθρου 13

Διά του άρθρου 13 τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 και γίνεται

αναφορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δεδοµένης της ένταξής του στον Ε.Φ.Κ.Α διά του

νόµου 4387/2016 (e-ΕΦΚΑ, κατά το νοµοσχέδιο) πρέπει να γίνει η αναφορά

στο τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

6. Επί του άρθρου 14

Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, η αναφορά στην παρ. 1 του άρθρου

στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρέπει να διορ-

θωθεί στο ορθό «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», συµ-

φώνως προς τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου. 

7. Επί του άρθρου 15

Διά του άρθρου 15 ρυθµίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτη-

σης για χορήγηση παροχών σε χρήµα. Στην παρ. 1 γίνεται αναφορά στο ει-

δικό επίδοµα µητρότητας «του π.δ. 176/1997 όπως αντικαταστάθηκε µε το

άρθρο 2 του π.δ. 41/2003». Συναφώς επισηµαίνεται ότι το π.δ. 176/1977 τρο-

ποποιήθηκε από το π.δ. 41/2003 και δεν αντικαταστάθηκε εν συνόλω. Ορθό-

τερη θα ήταν η αναφορά στο άρθρο 11 του π.δ. 176/1977 σχετικώς προς το

επίδοµα µητρότητας, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 4

του π.δ. 41/2003. 

8. Επί του άρθρου 21

Στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του νόµου 4387/2016 το οποίο προστίθεται διά

του άρθρου 21 πρέπει να διορθωθεί η λέξη «πρεκδόσει» στο ορθό «εκδώ-

σει» 
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9. Επί του άρθρου 23

α. Στην παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 5 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιείται

διά του άρθρου 23, ορίζεται ότι το «ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των µισθωτών και

των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500)

ευρώ, αναπροσαρµοζόµενο από την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 κατ΄ έτος µε

διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών κατα-

ναλωτή του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως ά-

νω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραµένει στα επίπεδα

του προηγουµένου έτους». Δεδοµένου ότι, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδά-

φιο της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 5 του ν. 4387/2016, σε περίπτωση αρνητι-

κής τιµής, το ως άνω ποσό δεν µειώνεται, αλλά παραµένει στα επίπεδα του

προηγούµενου έτους, ορθότερο είναι η µετοχή «αναπροσαρµοζόµενο» να

αντικατασταθεί από τη µετοχή «προσαυξανόµενο», καθότι το σχετικό ποσό

µπορεί µόνο να αυξηθεί ή να παραµείνει σταθερό, όχι όµως και να µειωθεί.

Σηµειώνεται σχετικώς ότι η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, όπως

τροποποιείται διά του άρθρου 36 του νοµοσχεδίου, χρησιµοποιεί τον ρηµα-

τικό τύπο «προσαυξάνονται» ως προς τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών,

τα οποία υπολογίζονται συµφώνως προς τον ανωτέρω κανόνα (κατά το πο-

σοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου δείκτη τιµών καταναλωτή του προη-

γούµενου έτους). 

β. Περαιτέρω, στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 5Β του ν. 4387/2016, το οποίο

προστίθεται µε το παρόν άρθρο, ορίζεται ότι «το δεύτερο εδάφιο της παρα-

γράφου 9 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, καταργείται». Πα-

ρατηρείται, συναφώς, ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 19 του

ν. 4387/2016, όπως ισχύει, έχει ως εξής: «Ειδικότερα η επίλυση αµφισβητή-

σεων που αφορούν συντάξεις υπαλλήλων λειτουργών του Δηµοσίου, καθώς

και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρµοδιότητα του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου». Όπως, διά του άρθρου 26 του νοµοσχεδίου αντικαθίσταται

εν συνόλω το άρθρο 19 του ν. 4387/2016, και το σχετικό υπό κατάργηση ε-

δάφιο εντοπίζεται ως εδάφιο δεύτερο της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν.

4387/2016. 

Υπό το φως των ανωτέρω, πρέπει να απαλειφθεί το σχετικό εδάφιο του

άρθρου 5Β όπως και, αντιστοίχως, το σχετικό εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου

19 του ν. 4387/2016 διά του άρθρου 26 του παρόντος, το οποίο τροποποιεί

το άρθρο 19. 
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10. Επί του άρθρου 24

Διά του άρθρου 24 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4387/2016 και ορίζο-

νται νέα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιµέρους περίοδο ασφάλισης, τα

οποία ισχύουν από 1.10.2019. Συναφώς παρατηρείται ότι, για περισσότερα

από 30 έτη ασφάλισης, σηµειώνεται αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης.

Όµως, για άνω των 40 ετών ασφάλισης, παρατηρείται µείωση του ποσοστού

αναπλήρωσης και, συγκεκριµένως, 0,50% κατ’ έτος. 

Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση του νοµοσχεδίου. τα ποσοστά α-

ναπλήρωσης του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 «τροποποιούνται και αυξάνο-

νται ανάλογα µε την κλίµακα των ετών ασφάλισης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η

αρχή της αναλογικότητας στην ανταποδοτική σχέση µεταξύ εισφορών και

παροχών και τελικά να επιτευχθεί η συνολική αύξηση του ποσού της αντα-

ποδοτικής σύνταξης». Αυτό, και σε συµµόρφωση προς την υπ. αριθ.

1891/2019 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η ο-

ποία έκρινε ότι τα οριζόµενα στον ν. 4387/2016 «ποσοστά αναπληρώσεως

παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία αποτελεί έκφανση

της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια της υπέρβασης του ανεκτού

ορίου µέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή, κατά το Σύνταγµα, η έλλειψη αντα-

ποδοτικότητας εισφορών – παροχών». Συµφώνως προς την ανωτέρω από-

φαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ, «στο πλαίσιο των εφαρµοζόµενων στο δί-

καιο της κοινωνικής ασφαλίσεως αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, η χο-

ρηγούµενη από τον ασφαλιστικό φορέα παροχή δεν απαιτείται να αντιστοι-

χεί ευθέως σε καταβληθείσες εισφορές του ασφαλισµένου ή να αντισταθµί-

ζει πλήρως την απώλεια του εισοδήµατός του, η έλλειψη όµως αυτή αντι-

στοιχίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανεκτό κατά το Σύνταγµα όριο, πέραν

του οποίου απολήγει σε χορήγηση ασφαλιστικής παροχής το ύψος της ο-

ποίας, ενόψει των καταβληθεισών από τον ασφαλισµένο εισφορών βάσει

των συνολικών αποδοχών του και του συνολικού χρόνου ασφαλίσεώς του,

παραβιάζει τις ανωτέρω συνταγµατικές αρχές της ισότητας και της αναλογι-

κότητας, έκφανση της οποίας είναι και η αρχή της ανταποδοτικότητας, οι ο-

ποίες επιβάλλουν την ύπαρξη µιας στοιχειώδους αναλογίας µεταξύ των κα-

ταβληθεισών από τον ασφαλισµένο εισφορών βάσει των συνολικών αποδο-

χών του και των καταβαλλοµένων σ’ αυτόν παροχών» (ΣτΕ Ολ. 1891/2019).

Εξ άλλου, όπως επισηµαίνεται περαιτέρω στην Αιτιολογική Έκθεση, η

«παρούσα ρύθµιση, εκτός από την εξασφάλιση αυξηµένης ανταποδοτικότη-

τας µεταξύ των συνταξιοδοτικών παροχών και των εισφορών καθόλη την

διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, δηµιουργεί κίνητρα για την παραµονή στην

εργασία πέρα από τα τριάντα έτη ασφάλισης». 
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Κατόπιν των ανωτέρω, θα έπρεπε να προκύπτει ευκρινώς εκ της Αιτιολο-

γικής Έκθεσης ο λόγος της µείωσης του ποσοστού αναπλήρωσης, κατά δύο

και πλέον ποσοστιαίες µονάδες για πάνω από 40 έτη ασφάλισης. 

11. Επί του άρθρου 25

Με την παρ. 3 περ. α του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, όπως αυτό τροπο-

ποιείται από το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου ορίζεται ότι «[α]πό 1.10.2019 οι

συντάξεις που έχουν απονεµηθεί ή εκκρεµεί η απονοµή τους µετά την έναρ-

ξη ισχύος του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύµφωνα µε τα ποσοστά

αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, κατα-

βάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη». Ερωτάται, συνα-

φώς, αν η εν λόγω καταβολή θα λάβει χώρα εφ’ άπαξ ή σταδιακώς. Οµοίως,

η παρατήρηση ισχύει και για το άρθρο 33 παρ. 3 περ. α του ν. 4387/2016, ό-

πως αυτό τροποποιείται διά του άρθρου 29 του νοµοσχεδίου. 

12. Επί του άρθρου 27

Διά του άρθρου 27 αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, το οποίο

ρυθµίζει την απασχόληση των συνταξιούχων. Σχετικώς επισηµαίνονται τα ε-

ξής:

α. Για λόγους νοµοτεχνικής ορθότητας, πρέπει, πριν από το στοιχείο α΄,

να τεθεί ο αριθµός 1, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθµό της παραγράφου. 

β. Συµφώνως προς την περ. α΄ της παρ. 1, η περικοπή γίνεται στο ακαθά-

ριστο ποσό των συντάξεων. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι, συµφώνως προς την

περ. β της παρ. 1, στο «ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων δεν συ-

µπεριλαµβάνονται το εξωιδρυµατικό επίδοµα των διατάξεων των παραγρά-

φων 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68) όπως ισχύει, και το επί-

δοµα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄

210)». Όµως, διά της παρ. 4 περ. ε΄ ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω

ρυθµίσεων δεν µειώνεται το ποσό της σύνταξης «[ό]σων λαµβάνουν το εξω-

ιδρυµατικό επίδοµα ή το αντίστοιχο επίδοµα του άρθρου 54 του π.δ.

169/2007 (Α΄ 210)». Παρατηρείται, εποµένως, αντίφαση µεταξύ των δύο

ρυθµίσεων (βλ., συναφώς, και σκέψεις 32 και 33 Πρακτ. Ολοµ. Ειδική Συνε-

δρίαση της Ολοµέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020)

και τίθεται το ερώτηµα αν οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαµβάνουν τα ανωτέρω

επιδόµατα εξαιρούνται ή όχι της περικοπής της σύνταξής τους. 

13. Επί του άρθρου 28

α. Διά του άρθρου 28 αντικαθίσταται το άρθρο 28 του ν. 4387/2016, υπό

τον τίτλο «Ανταποδοτική σύνταξη». Διά της παρ. 2 καθορίζονται οι συντάξι-

µες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης

κύριας ασφάλισης και ορίζεται ότι για τους µισθωτούς λαµβάνεται υπόψη ο
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µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του ασφαλιστικού βίου του και, αντιστοίχως, για τους αυτοαπασχολου-

µένους, ελεύθερους επαγγελµατίες και ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ, ο

µέσος όρος του µηναίου ασφαλιστέου εισοδήµατος, το οποίο υπόκειται σε

εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου τους. Παρατηρείται,

συναφώς, ότι διά της παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «[γ]ια τον υπολο-

γισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης ως συντάξιµες αποδοχές

λαµβάνονται υπόψη οι υπολογιζόµενες σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέ-

ψεις του παρόντος άρθρου από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτη-

σης συνταξιοδότησης». Έχει, µάλιστα, απαλειφθεί σχετικό εδάφιο το οποίο

περιλαµβανόταν στον ν. 4387/2016, συµφώνως προς το οποίο, «[ε]φεξής

[για αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες κατατίθενται από την 1.1.2017] η

περίοδος αυτή αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος». Παρατηρείται, εποµέ-

νως, απόκλιση του νοήµατος µεταξύ των δύο επιµέρους παραγράφων. 

β. Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, πρέπει, στην παρ. 2 περ. β΄, ο ρη-

µατικός τύπος «υπόκεινται» να αντικατασταθεί από το ορθό «υπόκειται»,

δεδοµένου ότι το υποκείµενο είναι, εν προκειµένω, το µηνιαίο ασφαλιστέο

εισόδηµα. 

γ. Στην υποπερ. iii της περ. β΄ της παρ. 2 γίνεται αναφορά στις µειώσεις

«του άρθρου 98 και του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008». Παρατηρείται,

εν προκειµένω, ότι ο νοµοθέτης δεν φαίνεται να αναφέρεται στο άρθρο 98

του ν. 3655/2008 το οποίο ρυθµίζει τη σύνθεση του Δ.Σ. του Ταµείου Επικου-

ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας

και, συνεπώς, προς αποφυγή σύγχυσης, προτείνεται να διορθωθεί η εν λό-

γω αναφορά και να προσδιορισθεί ο νόµος στου οποίου το άρθρο 98 γίνεται

αναφορά. 

δ. Πρέπει, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, να συµπληρωθεί ο αριθ-

µός ΦΕΚ στην παρ. 8 κατά την αναφορά στον ν. 2458/1997 καθώς και στην

τελευταία καταργούµενη Υπουργική Απόφαση (Φ.29/1455/1977) της παρ.

11. 

14. Επί του άρθρου 31

Διά του άρθρου 31 τροποποιείται το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 το οποίο

αναφέρεται στην εφάπαξ παροχή. Στην παρ. 3 και, συγκεκριµένως, στην

περ. δ΄ της εν λόγω παραγράφου, αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται προκατα-

βολή της εφάπαξ παροχής και ότι κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Όµως,

στην Αιτιολογική Έκθεση επί του νοµοσχεδίου αναφέρεται ότι «καταργείται

η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 ν. 4387/2016 ως ισχύει

που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής». Συνε-

πώς, ερωτάται ποια είναι η αληθής βούληση του νοµοθέτη εν προκειµένω. 
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15. Επί του άρθρου 32 σε συνδυασµό µε το άρθρο 35

To άρθρο 32 τροποποιεί το άρθρο 36 του ν. 4387/2016, υπό τον τίτλο «Κα-

ταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και τρόπος υπολογισµού

της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης». Συµφώνως προς την παρ. 1

περ. γ στοιχ. iv του άρθρου 36, «Μισθωτοί που παράλληλα αµείβονται µε

δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο πα-

ρέχουν µισθωτή εργασία ή σε συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα κατά την έν-

νοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφαρµόζο-

νται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον υπόχρεο

καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38». Παρατηρείται, κα-

ταρχάς, ότι το εν λόγω στοιχ. iv περ. γ, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως ε-

ξής: «Ως προς τους µισθωτούς που παράλληλα αµείβονται µε δελτία παρο-

χής υπηρεσιών από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν µι-

σθωτή εργασία ή σε συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα κατά την έννοια της πε-

ρίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφαρµόζονται αναλο-

γικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής

της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38».

Περαιτέρω, στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, όπως αυτό τροποποιεί-

ται από το άρθρο 35 του νοµοσχεδίου, ορίζεται ότι «[σ]τους ασφαλισµένους

της παραγράφου 1 που αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και για

τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδηµά τους προέρχεται από την απασχό-

λησή τους σε έως δύο φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφαρµόζονται αναλογικά,

ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της

εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. Αν η υπαγωγή του ασφαλισµένου στη

ρύθµιση της παρούσας παραγράφου αµφισβητείται, µπορούν να υποβλη-

θούν αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο». 

Ερωτάται αν η διάταξη του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 καταλαµ-

βάνει και τις περιπτώσεις µισθωτών που αµείβονται, παραλλήλως, µε δελτία

παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν

τη µισθωτή εργασία - ή σε συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα κατά την έννοια

της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 -, οι οποίοι, ταυτοχρόνως,

αποκτούν εισοδήµατα µε δελτίο παροχής υπηρεσιών από δύο φυσικά ή νοµι-

κά πρόσωπα. Αντιστρόφως, εάν εφαρµόζεται για τα εν λόγω πρόσωπα -ό-

πως και για κάθε µισθωτό που, ταυτοχρόνως, αποκτά εισοδήµατα µε δελτίο

παροχής υπηρεσιών από δύο φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ως αυτοαπασχο-

λούµενος και ελεύθερος επαγγελµατίας - το άρθρο 36 παρ. 1 περ. γ του ν.

4387/2016 περί καταβολής εισφορών επί παράλληλης ασφάλισης.
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16. Επί του άρθρου 34

Αναφορικώς προς την προσαύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων α-

ποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των µι-

σθωτών και των εργοδοτών, βλ. παρατήρηση επί του άρθρου 23. 

17. Επί των άρθρων 35 και 36

Με το άρθρο 35 αντικαθίσταται το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 και ορίζεται

ότι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχο-

λούµενοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ασφαλισµένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. κα-

τατάσσονται, µε ελεύθερη επιλογή τους, από 1.1.2020, σε µία από τις έξι (6)

θεσπιζόµενες ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί συγκεκρι-

µένο ποσό ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης.

Κατά την Αιτιολογική Έκθεση επί του νοµοσχεδίου, διά του προτεινόµε-

νου άρθρου «µεταρρυθµίζεται το σύστηµα καταβολής εισφορών για αυτοα-

πασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες κατόπιν των αποφάσεων

υπ’ αριθ. 1880 και 1888/2019 της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατεί-

ας, µε τις οποίες κρίθηκε ότι το σύστηµα καταβολής εισφορών για τους ε-

λεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους όπως προβλεπόταν

στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 αντίκειται στην αρχή της ισότητας που κατο-

χυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος».

Αντιστοίχως, διά του άρθρου 36 τροποποιείται το άρθρο 40 του ν.

4387/2016 και διαµορφώνεται εκ νέου το σύστηµα καταβολής εισφορών των

ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ, κατόπιν, οµοίως, των υπ’ αριθ. 1880 και

1888/2019 αποφάσεων της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έ-

τσι, και οι ασφαλισµένοι του πρώην ΟΓΑ κατατάσσονται, µε ελεύθερη επιλο-

γή τους, από 1.1.2020, σε µία από τις έξι (6) θεσπιζόµενες ασφαλιστικές κα-

τηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί συγκεκριµένο ποσό ασφαλιστικής εισφο-

ράς κύριας σύνταξης.

Διά των 1880/2019 (σκέψη 26) και 1888/2019 (σκέψη 15) αποφάσεων της

Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι «[η] υπαγωγή στην

ασφάλιση όµως (…), µισθωτών και µη µισθωτών, ήτοι κατηγοριών ασφαλι-

σµένων µε ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες απασχολήσεως και παραγω-

γής εισοδήµατος, υπό ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών, τους οποί-

ους ο νοµοθέτης θέσπισε για τους αναφερόµενους στην Αιτιολογική έκθεση

λόγους, επιβάλλει τον έλεγχο της τηρήσεως από τον νοµοθέτη της συνταγ-

µατικής αρχής της ισότητας, από της απόψεως της ενιαίας µεταχειρίσεως

προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες. Πράγµατι, κατά το δια-

νεµητικό σύστηµα καθορισµένων παροχών, το οποίο επέλεξε ο νοµοθέτης

για τον νέο φορέα, ασφαλισµένοι οιασδήποτε κατηγορίας από τις υπαγόµε-

νες στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα µε τις ίδιες συντάξιµες αποδοχές (για
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τις οποίες κατέβαλαν εισφορές) και τον ίδιο χρόνο ασφαλίσεως αποκτούν

την ίδια ασφαλιστική παροχή (κύρια σύνταξη). Στην χρηµατοδότηση της πα-

ροχής αυτής τόσο η ασφαλιζόµενη µισθωτή εργασία όσο και τα ασφαλιζό-

µενα επαγγέλµατα συµβάλλουν µε το ίδιο ποσοστό εισφοράς (20%) επί του

εισοδήµατος που παράγουν. Την παροχή όµως αυτή οι µη µισθωτοί ασφαλι-

σµένοι (αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες) απο-

κτούν έχοντας καταβάλει το σύνολο της ως άνω εισφοράς επί του εισοδή-

µατος που πραγµατοποιούν από το επάγγελµά τους, ενώ οι µισθωτοί ασφα-

λισµένοι αποκτούν την ίδια παροχή έχοντας καταβάλει εισφορά 6,67% επί

των αποδοχών τους από την εργασία τους, καθώς το υπόλοιπο της εισφο-

ράς (13,33%) βαρύνει τους εργοδότες τους. Συνεπώς, οι µη µισθωτοί ασφα-

λισµένοι, µη έχοντες εργοδότη βαρυνόµενο µε τµήµα της δικής τους εισφο-

ράς, καταβάλλουν τριπλάσιο µέρος του εισοδήµατός τους ως αντιπαροχή

για την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και την απόληψη της ίδιας πα-

ροχής σε σχέση µε τους µισθωτούς ασφαλισµένους και, µάλιστα, χωρίς το

ύψος των καταβληθεισών εισφορών τους να συνδιαµορφώνει, όπως στο σύ-

στηµα καθορισµένων εισφορών, το ύψος της ασφαλιστικής παροχής. Ίδιας

τάξεως δε διαφορά προκύπτει και στις οριζόµενες στον νόµο εισφορές για

την υγειονοµική περίθαλψη. Υπό τα δεδοµένα αυτά, αντίθετα µε την διακη-

ρυγµένη πρόθεση του νοµοθέτη για εγκαθίδρυση ενός συστήµατος κοινωνι-

κής ασφαλίσεως διεπόµενου από την αρχή της ισονοµίας, οι ενιαίοι κανόνες

ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως συνέπεια την εκδήλως δυσµενή διάκριση

των αυτοαπασχολούµενων, των ελευθέρων επαγγελµατιών και των αγρο-

τών έναντι των µισθωτών κατά την πρόσβασή τους στην κοινωνική ασφάλι-

ση και την υπαγωγή τους στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα, η οποία καθιστά

τις ρυθµίσεις των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2017, καθώς και του άρθρου

41 του ίδιου νόµου, καθ` όσον αφορά τις εισφορές υγειονοµικής περιθάλψε-

ως των αυτοαπασχολούµενων, των ελευθέρων επαγγελµατιών και των α-

γροτών, αντίθετες στην συνταγµατική αρχή της ισότητας (…)». Βλ., σχετι-

κώς, και υπ’ αριθ. 7 Παρατήρηση της Έκθεσης της Επιστηµονικής Υπηρεσίας

της Βουλής της 6.5.2016 επί του νοµοσχεδίου «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής

Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος -

Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατά-

ξεις» (ν. 4387/2016)».

18. Επί του άρθρου 38

Το άρθρο 38 τροποποιεί το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 το οποίο έχει ως α-

ντικείµενο την αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3863/2010. Μεταξύ άλ-

λων, ορίζεται ότι οι απασχολούµενοι ως εργάτες γης υπάγονται στην ασφά-

λιση του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΟΓΑ) και ότι οι παρακρατούµενες εισφορές ορίζο-
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νται σε ποσοστό 10% επί της αξίας των καταβαλλοµένων αµοιβών που κα-

λύπτουν την κύρια σύνταξη, την υγειονοµική περίθαλψη και τον Λογαριασµό

Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Περαιτέρω, εισάγεται ρύθµιση, συµφώνως προς

την οποία, «[µ]ε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να αυξοµειώνεται». 

Συναφώς επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 43

του Συντάγµατος, παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η εξουσία να µεταβιβάζει

την αρµοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξου-

σία, υπό την επιφύλαξη ότι το αντικείµενο της ρύθµισης δεν έχει – µε άλλη

συνταγµατική διάταξη – εξαιρεθεί της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Η νο-

µοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ως

αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, που ασκεί τη µεταβιβαζόµενη αρµοδιό-

τητα διά της έκδοσης διαταγµάτων, µε τα οποία ρυθµίζονται είτε θέµατα κα-

θοριζόµενα σε γενικό πλαίσιο, υπό ορισµένους όρους, µε νόµους που ψηφί-

ζονται από την Ολοµέλεια της Βουλής (νόµους – πλαίσια) (παρ. 4), είτε θέ-

µατα που προσδιορίζονται συγκεκριµένως από την εξουσιοδοτική διάταξη

(παρ. 2 εδ. πρώτο). Περαιτέρω, µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της

παρ. 2 του άρθρου 43 Συντάγµατος προβλέπεται ότι φορείς της εξουσιοδό-

τησης µπορεί να είναι και άλλα, εκτός του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όρ-

γανα της Διοίκησης, εφ’ όσον όµως πρόκειται περί «ειδικότερων», «τοπικού

ενδιαφέροντος», «λεπτοµερειακών» ή «τεχνικών» θεµάτων. Ως «ειδικότε-

ρα» θέµατα θεωρούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό

τους και σε σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετι-

κό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το α-

ντικείµενο της νοµοθετικής ρύθµισης (βλ. ΣτΕ Ολ. 3220/2010, 1210/2010).

Απαιτείται εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κεί-

µενο όχι απλώς τον καθ’ ύλην προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιο-

δότησης, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενι-

κό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο, συµφώνως προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοί-

κηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα (βλ. ΣτΕ Ολ.

1101/2002, 941/2008, 2116/2009, 2573/2015). Όπως γίνεται δεκτό (βλ. ΣτΕ

Ολ. 3051/2014, 2186/2013, 3220/2010, 1210/2010,), η εν λόγω ουσιαστική

ρύθµιση «µπορεί να υπάρχει τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου

όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν α-

ντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως» (ΣτΕ Ολ. 2186/2013). Εξ άλ-

λου, λεπτοµερειακό είναι το ζήτηµα που αφορά τη θέσπιση δευτερευουσών

ρυθµίσεων ή εκείνο, για την ρύθµιση του οποίου αρκεί η θέσπιση δευτερευ-

όντων κανόνων δικαίου, δεδοµένου ότι οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις

πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη (ΣτΕ 2820/1999,

602/2002). Τεχνικού, τέλος, χαρακτήρα είναι τα θέµατα που αφορούν ρυθµί-
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σεις για τις οποίες είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η παρέµβαση τεχνικού ορ-

γάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999).

Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν

η ανωτέρω νοµοθετική εξουσιοδότηση πληροί τα κριτήρια του άρθρου 43

παρ. 2 του Συντάγµατος, δοθέντος ότι δεν ορίζεται οιοδήποτε κριτήριο ή αρ-

χή εντός του πλαισίου των οποίων θα δράσει ο Υπουργός προκειµένου να

ρυθµίσει την αύξηση ή τη µείωση της εν λόγω ασφαλιστικής εισφοράς. 

19. Επί του άρθρου 43

Με το άρθρο 43 αντικαθίσταται το άρθρο 80 του ν. 4387/2016. Συναφώς α-

ναφέρεται ότι «[σ]την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 προστί-

θεται δεύτερο εδάφιο». Παρατηρείται, όµως, ότι η προσθήκη νέου εδαφίου

αφορά στην παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4387/2016, και όχι του άρθρου 43

του ν. 4052/2012, και, ως εκ τούτου, πρέπει να διορθωθεί. 

20. Επί των άρθρων 74 και 75

Διά των άρθρων 74 και 75 του νοµοσχεδίου αντικαθίστανται, αντιστοίχως,

τα άρθρα 27 και 28 του π.δ. 8/2019. Μολονότι, συστηµατικώς, συνάγεται α-

πό τους τίτλους των άρθρων ότι διά των επιµέρους παραγράφων περιγρά-

φονται οι αρµοδιότητες των Αυτοτελών Τµηµάτων Νοµοθεσίας Παροχών

και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων Παροχών, θα ήταν ορθότερη, νοµοτεχνι-

κώς, η διάρθρωσή τους κατά το πρότυπο του άρθρου 56 του νοµοσχεδίου,

ως εξής: «Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµοθεσίας Παρο-

χών είναι οι εξής: α) (…), β) (…)» κ.ο.κ. Αντιστοίχως και ως προς το Αυτοτε-

λές Τµήµα Δειγµατοληπτικών Ελέγχων Παροχών.

21. Επί του άρθρου 103

α. Διά της παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου ρυθµίζεται, µεταβατικώς, µέ-

χρι την επιλογή νέων προϊσταµένων, η τοποθέτηση, σε θέσεις προϊσταµέ-

νων, υπαλλήλων προερχοµένων από τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στις

συνιστώµενες (µε το νοµοσχέδιο) οργανωτικές µονάδες, στις Περιφερεια-

κές Υπηρεσίες Συντονισµού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) και στις µονάδες

του π.δ. 8/2019 «που µε τον παρόντα νόµο τροποποιούνται η αρµοδιότητα

και το αντικείµενό τους». Θα ήταν προτιµότερη η αναλυτική καταγραφή των

µονάδων του π.δ. 8/2019 που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της προτει-

νόµενης διάταξης, δοθέντος ότι η φράση «µονάδες του π.δ. 8/2019 που µε

τον παρόντα νόµο τροποποιούνται η αρµοδιότητα και το αντικείµενό τους»

δύναται να προκαλέσει, ενδεχοµένως, ερµηνευτική ασάφεια, είτε αυτοτε-

λώς ερµηνευόµενη, είτε σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις β. και γ. της πα-

ραγράφου 6 του προτεινόµενου νέου άρθρου 71Α του ν. 4387/2016 (άρθρο 7
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του νοµοσχεδίου). Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι η Αιτιολογική Έκθεση επί του

νοµοσχεδίου δεν περιέχει σχετική αναφορά, ενώ γίνεται, εκ παραδροµής, α-

ναφορά στην παράγραφο 3 αντί της παραγράφου 4.

β. Διά της παρ. 4, µεταξύ άλλων, τάσσεται αποκλειστική προθεσµία, έως

την 31.3.2020, σε πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιού-

χους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, προκειµένου να αποστείλουν στον Ε.Φ.Κ.Α.

τα στοιχεία τιµολογίων που αφορούν τις ρυθµιζόµενες µε το άρθρο 12 του ν.

4578/2018 υποχρεώσεις οι οποίες τους έχουν εκχωρηθεί. Σε περίπτωση πα-

ράλειψης αποστολής των στοιχείων, ο Ε.Φ.Κ.Α. απαλλάσσεται της «µε οιον-

δήποτε τρόπο» ευθύνης του, «ακόµη και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε

προηγηθεί επίδοση εκχώρησης». Κατά την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 72) η

διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία «λόγω της παρόδου µεγάλου χρονικού δια-

στήµατος από την τιµολόγηση των απαιτήσεων (…) για την αποφυγή σφαλ-

µάτων κατά την πληρωµή των ληξιπρόθεσµων να επικαιροποιηθεί η πληρο-

φορία για τυχόν εκχωρήσεις των τιµολογίων».

Συµφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. Α.Κ., ο δανειστής µπο-

ρεί µε σύµβαση να µεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του, χωρίς τη συναί-

νεση του οφειλέτη, αλλά ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωµα έναντι του οφει-

λέτη, πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη.

Εξ άλλου, στο άρθρο 53 του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών

Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου», ορίζεται ότι «1. Δια πάσαν κατάσχεσιν χρη-

µατικής απαιτήσεως εις χείρας του ν.π. ως τρίτου, το κατασχετήριον ως και

η αναγγελία επί εκχωρήσεως χρηµατικής απαιτήσεως κατά του ν.π. κοινο-

ποιούνται εις την αρµοδίαν δια την πληρωµήν υπηρεσίαν του ν.π. και εις το

αρµόδιον δια την αναγνώρισιν της δαπάνης όργανον αυτού. (…) 2. Πάσα κα-

τάσχεσις ή εκχώρησις, δια την οποίαν δεν ετηρήθησαν αι ως άνω διατυπώ-

σεις, είναι άκυρος» (βλ. και ΔΕφ Αθ 5169/2017). Επίσης, στα άρθρα 140 επ.

του ν. 4270/2014 ρυθµίζεται ο θεσµός της παραγραφής των απαιτήσεων κα-

τά του Δηµοσίου.

Δεδοµένων των ανωτέρω, η προτεινόµενη διάταξη, εισάγουσα παρέκκλι-

ση από το ανωτέρω πλαίσιο, µη επαρκώς αιτιολογηµένη από την Αιτιολογι-

κή Έκθεση, δηµιουργεί προβληµατισµό, καθότι αποτελεί µονοµερή (νοµοθε-

τική) επέµβαση του Δηµοσίου σε ιδιοκτησιακά-περιουσιακά δικαιώµατα τρί-

των.

γ. Διά της παρ. 5 παρέχεται στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. η δυνατότητα µε-

ταβίβασης αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Διοικη-

τή». Επίσης, παρέχεται στους Υποδιοικητές του Ε.Φ.Κ.Α. η δυνατότητα πε-

ραιτέρω µεταβίβασης αρµοδιοτήτων, σε περίπτωση µεταβίβασης σε αυτούς

αρµοδιοτήτων του Διοικητή. Αυτονοήτως, η διάταξη αυτή εµπίπτει στο κα-

νονιστικό πλαίσιο του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπου

ορίζεται, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9, ότι «[τ]ο αρµόδιο διοικητι-

26



κό όργανο, αν τούτο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, µπορεί, µε κα-

νονιστική πράξη του, να µεταβιβάσει την αρµοδιότητά του (…) [και] να εξου-

σιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανο να υπογράφει, µε εντολή του,

πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του». Επισηµαίνεται, εξ άλλου,

ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας, ερµηνεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, έκρινε (ΣτΕ 4060/2012) ότι «(…) η πράξη

µε την οποία (…) µεταβιβάζει σε ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανο την ε-

ξουσία υπογραφής πράξεων της αρµοδιότητός του αποκτά, ως κανονιστική,

νόµιµη υπόσταση µε την δηµοσίευσή της (…) Σε περίπτωση δε µη δηµοσιεύ-

σεώς της κατά τον ως άνω τρόπον, η εν λόγω νοµαρχιακή πράξη είναι ανυ-

πόστατη και δεν δύναται να προσδώσει αρµοδιότητα υπογραφής στο ως ά-

νω ιεραρχικώς υφιστάµενο όργανο (βλ. ΣτΕ Ολ. 1581-2/2010, 716/2001, ΣτΕ

1440/2011)». 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020
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