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        1. Ειζαγωγικά 

         

 Η επηδίσμε επίηεπμεο κηαο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο έρεη ήδε απνηππσζεί  ζην ειιεληθφ χληαγκα κε ην 

αλαζεσξεηηθφ δηάβεκα ηνπ έηνπο 2001
2
, ην νπνίν ζπλαηξεί ηηο 

                                                 
1
 Η ιηηή δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαζεγεηή ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο ζην Καζνιηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Λνπβαίλεο-Βειγίνπ Danny Pieters. Πξφθεηηαη γηα δεχγκα 

ππαηληζζφκελν κηα αληίθαζε πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηε γλσζηή δηαρξνληθή πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ 

ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηνπ δηθαίνπ, γηα ηελ νπνία βι., αληί άιισλ, Κ. παλνχ, Η πξαγκαηηθφηεηα 

ησλ δηθαησκάησλ. Αζήλα: αββάιαο, 2005,  Δδψ πξφθεηηαη γηα ηελ εηδηθφηεξε δηαπίζησζε φηη 

νξηζκέλεο θνξέο ε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζηελ πξάμε απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο δελ ελαξκνλίδεηαη (φρη πξνο ηε λνκηθή ζεσξία, αιιά) πξνο ηνπο 

νξηζκνχο ηνπ ίδηνπ ηνπ λνκνζέηε.  
2
 Πξβι. Γ. Καηξνχγθαινπ, Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, Αζήλα-Κνκνηελή 

1998, ζ. 479 επ., Ξ. Κνληηάδε, Ο λένο ζπληαγκαηηζκφο θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα κεηά ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ζ. 493 επ., Α. ηεξγίνπ, Σν θνηλσληθφ θξάηνο: Μηα αλάπηπμε ζην πεξηζψξην 

ηνπ δηθαίνπ, ζε: Γηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζήκεξα (Ίδξπκα . Καξάγησξγα), Αζήλα 1993, 

ζ. 158 επ. 



 2 

δηαθνξεηηθέο δηθαηνπνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο.
3
 Ωζηφζν, ζην πεδίν 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρψξν σο εθ ηεο θχζεψο ηνπ πξνλνκηαθφ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, παξνπζηάδεηαη νινέλα 

εληεηλφκελε κηα λέα δηάζηαζε, έλα ράζκα κεηαμχ λνκνζεηηθψλ 

πξνβιέςεσλ θαη δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο. Η γεθχξσζε ή, έζησ, ε 

ζκίθξπλζε ηνπ ράζκαηνο απηνχ ζα ζήκαηλε ηελ ηαπηφρξνλε επαιήζεπζε 

ηφζν ηεο δηθαηνθξαηηθήο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο αξρήο, νη νπνίεο ελ 

πξνθεηκέλσ ιεηηνπξγνχλ νκφξξνπα. Η ηθαλνπνίεζε ηεο (δηθαηνθξαηηθήο 

πθήο) απαίηεζεο γηα αζθάιεηα δηθαίνπ απνδεηθλχεηαη θξίζηκε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επαιήζεπζε ηεο αξρήο ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο.  

       Η πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ην λφκν 3863 ηεο 15
εο

 Ινπιίνπ 2010, αιιά θαη 

ε αληίζηνηρε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ κε ην λφκν 3865/2010 ζπληειέζηεθε κε ηε ζέζπηζε 

πνιχπινθσλ θαη δπζλφεησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, θπξίσο σο πξνο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο δηθαησκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

 ηελ αλαπφθεπθηε σο έλα βαζκφ απηή πνιππινθφηεηα ησλ 

ζπλαθψλ ξπζκίζεσλ, ραξαθηεξηζηηθή ησλ θξαηψλ πξνλνίαο επεηξσηηθνχ 

ηχπνπ Bismarck πνπ βαζίδνληαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ δεζκφ θαη ζηε 

ιεπηνκεξή πξφβιεςε ρνξήγεζεο θπξίσο ρξεκαηηθψλ παξνρψλ, 

παξεηζέθξπζε, σζηφζν, θαη ε ακθηζεκία σο πξνο ην λφεκα 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ άξζε ηεο νπνίαο θαηέζηε απαξαίηεηε 

ε έθδνζε εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ κε ζεκαληηθή, σζηφζν, κεξηθέο θνξέο 

θαζπζηέξεζε. 

                                                 
3
 Γηα ηε ζεκαζία ηεο ππέξβαζεο ηεο αληηζέζεσο κεηαμχ ηεο δηθαηνθξαηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο αξρήο 

ζην πιαίζην ηνπ Θεκειηψδνπο Νφκνπ ηεο Βφλλεο ζηε γεξκαληθή έλλνκε ηάμε πξβι. ην κλεκεηψδεο 

έξγν ηνπ Hans F. Zacher, Sozialpolitik und Verfassung im ersten Jahrzent der Bundesrepublik 

Deutschland, Berlin: Schweizer, 1980. Πξβι. επίζεο Ξ. Κνληηάδε, πληαγκαηηθέο Δγγπήζεηο θαη 

Θεζκηθή Οξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, ζει. 165: «Η αξρή ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο απνθηά ην πιήξεο λνεκαηηθφ ηεο πεξηερφκελν πξσηίζησο κέζσ ηεο αιιεινηξνθνδφηεζήο ηεο 

κε ηε δεκνθξαηηθή αξρή θαη κέζσ ηεο εμνκάιπλζεο ηεο ζχγθξνπζήο ηεο  κε ηε δηθαηνθξαηηθή αξρή». 
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Μάιηζηα, έλα θαη πιένλ έηνο κεηά ηελ ζέζπηζε ησλ ζρεηηθψλ 

λνκνζεηεκάησλ εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη ε αλάγθε γηα έθδνζε 

εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, δίρσο αθφκα λα έρεη νινθιεξσζεί ε άξζε ηεο 

αλαθπείζαο ακθηζεκίαο ηνπ ιφγνπ ηνπ λνκνζέηε γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. Η πξνθείκελε αλαζθάιεηα πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ην 

κεηαβαηηθφ ζηάδην ησλ πξψησλ εηψλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

κεηαξξχζκηζεο, εληαζείζα απφ ηελ πξνεμαγγειία λέσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ξπζκίζεσλ,
4
 ραξαθηεξίζηεθε σο «ην πιένλ ηξσηφ 

ζεκείν ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε 

επηηπρία κηαο κεηαξξχζκηζεο θξίλεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ».
5
 Άιισζηε, σο εχζηνρα έρεη γξαθεί, «ην 

θνηλσληθφ θξάηνο δελ είλαη κφλν ζπλνιηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νξάκαηα. Η 

ππεξάζπηζή ηνπ ζπληειείηαη κέζα απφ κηθξέο κάρεο ζην πεδίν ηεο 

εξκελείαο δηαθφξσλ δηαηάμεσλ».
6
  

Η πξνεμαγγειζείζα ζέζπηζε ησλ λέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζπληειέζηεθε ελ ηέιεη κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3996/2011 

πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ 9
ε
 Απγνχζηνπ ηνπ 2011, δειαδή έλα πεξίπνπ έηνο 

κεηά απφ ηελ αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε θαη αθνχ ελ ησ κεηαμχ ηέζεθαλ 

ζε εθαξκνγή επηκέξνπο ξπζκίζεηο πεξηνξηζηηθνχ ραξαθηήξα σο πξνο ην 

εχξνο θαη ην χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ 

κε ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην λφκν 3986/2011 «Μέηξα εθαξκνγήο 

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ». Η δηαθαηλφκελε νινθιήξσζε ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ εγρεηξήκαηνο ζπληειέζηεθε, ζπλεπψο, ζε δχν 

δηαδνρηθέο θάζεηο κε εληαχζηα κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, ψζηε ε ξαγδαία 

επηδείλσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δπλαηφηεηα 

                                                 
4
 Πξβι. ην θείκελν δηαβνχιεπζεο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ην ζψκα επηζεσξεηψλ εξγαζίαο, ην νπνίν 

πεξηέιαβε πιήζνο ξπζκίζεσλ πεξί ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ ζπκπιεξψλνπλ ή ηξνπνπνηνχλ 

ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 3863/2010, ζηελ ηζηνζειίδα opengov.gr κε εκεξνκελία αλάξηεζεο 28 Μαξηίνπ 

2011. 
5
 Α. Πεηξφγινπ, Σν Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα. Σν ηζηνξηθφ, νη ζεκαληηθέο ηνκέο, νη πξψηεο 

αμηνινγήζεηο θαη ε αλάγθε γηα ζπλερή πξνβιεκαηηζκφ, Δ.Γ.Κ.Α. 2010, ζει. 630. 
6
 Α. ηεξγίνπ, Αλαπεξία, Θεζζαινλίθε 1999, πξφινγνο. 
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απφιεςεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αβεβαηφηεηα 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ.  

Μάιηζηα, κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ ραξαθηεξηζζέληνο σο «κηθξνχ 

αζθαιηζηηθνχ» λφκνπ 3996/2011 ε αβεβαηφηεηα πεξηνξίζηεθε κελ 

εμαθνινπζψληαο λα πθίζηαηαη σο πξνο επηκέξνπο δεηήκαηα, σζηφζν 

επηζπλέβε γηα πνιιά ζέκαηα ην απεπθηαίν: ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ησλ εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ θαηέιεμε αθφκα θαη ζηελ 

αλαδξνκηθή απφ 01.01.2011 αλαηξνπή πξνζδνθηψλ πνπ είρε πξνθαιέζεη 

ν λφκνο 3863/2010 θαηαιακβάλνληαο θαη εθθξεκείο ελψπηνλ ηεο 

δηνίθεζεο ππνζέζεηο
7
. 

       Η παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ πηπρψλ ηεο 

ζπλαθνχο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαδεηθλχνληαη σο νη πιένλ θξίζηκεο γηα 

ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηθαηνθξαηηθή επηηαγή γηα αζθάιεηα δηθαίνπ  κέζα ζε 

έλα πεξηβάιινλ έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ σο πξνο ην ξφιν ηνπ ζεζκνχ 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ επνρή ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

            

2. Η εθαπμογή ηος νόμος 3863/2010 

 

   Ο λφκνο 3863/2010 (ΦΔΚ Α΄ 115/15.7.2010) εηζήγαγε έλα λέν 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ αζθπθηηθψλ πηέζεσλ, 

απφξξνηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο θξίζεο δαλεηζκνχ πνπ είρε 

ήδε ελζθήςεη κε νμχηεηα ιίγνπο κήλεο πξηλ. Σεο ζέζπηζεο ηνπ λφκνπ 

είρε πξνεγεζεί ε δεκνζίεπζε απφ ηα κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2010 ηνπ 

πνξίζκαηνο ηεο επηηξνπήο εηδηθψλ, ε νπνία είρε ζπζηαζεί κε ππνπξγηθή 

                                                 
7
 Βι. άξζξν 37 παξ. 6 ηνπ Ν. 3996/2011 πνπ αθνξά ζηε ζπληαμηνδφηεζε γνλέσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία.  
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απφθαζε κε πξφεδξν ηνλ θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Α. 

ηεξγίνπ.
8
  

Καζψο ζηε ζπλέρεηα επηζεκάλζεθε, «ε επηηξνπή εηδηθψλ θαηάθεξε 

λα ζπγθεληξψζεη έλαλ εληππσζηαθφ φγθν πιηθψλ θαη λα παξαδψζεη έλα 

ζχλνιν αλαιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ νπσζδήπνηε άμηδε λα πξνζερηεί 

πεξηζζφηεξν, ηφζν απφ ηνπο πνιηηηθνχο φζν θαη απφ ηελ θνηλή γλψκε. ε 

κηα θαλνληθή ζπγθπξία, ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο ζα ήηαλ πνιχηηκν. Σν 

πξφβιεκα είλαη φηη ε ηξέρνπζα ζπγθπξία δελ ήηαλ θαλνληθή: ελ κέζσ 

κηαο πξσηνθαλνχο θξίζεο δαλεηζκνχ, ε αλάγθε απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ήηαλ πηεζηηθή».
9
  

     ηελ παξνχζα ζέζε δελ επηρεηξείηαη άιιε κηα ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο
10

, αιιά απιψο ε εηδηθφηεξε 

αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ πξνβιέςεσλ απφ ηε 

δηνίθεζε αθελφο, αιιά θαη ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο «ζε δφζεηο» αθεηέξνπ. Πεξηνξηδφκαζηε 

εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ν λφκνο ζε θακηά πεξίπησζε δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπλδπαζκέλε 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1, 22 παξ. 5 θαη 25 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο 

ησλ ζπληάμεσλ πνπ πξνβιέπεη
11

. Δπίζεο, ε πξφβιεςε θαηά ηελ νπνία ην 

Γεκφζην δελ ζα εγγπάηαη πιένλ ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ 

επηθνπξηθψλ ηακείσλ είλαη ζαθψο αληίζεηε ζηε ζεζκηθή εγγχεζε ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 22 παξ. 1. ε 

θάζε πεξίπησζε, επηθπιαζζφκαζηε γηα ηελ ζπληαγκαηηθή αμηνιφγεζε 

                                                 
8
 Βι. ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο ζε Α. ηεξγίνπ, Θ. αθειιαξφπνπινπ, Η αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε, 

Γηφληθνο, 2010. 
9
 Μ. Μαηζαγγάλεο, επηζθφπεζε ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζε ΔΓΚΑ 2010, ζει. 862. 

10
 Βι. ζρεηηθά ηελ επηζθφπεζε κεηαξξχζκηζεο απφ ηνπο Α. Πεηξφγινπ, Μ. Μαηζαγγάλε, Π. Σήλην, Α. 

ηεξγίνπ, Π. Παπαξξεγνπνχινπ-Περιηβαλίδε, Ο. Αγγεινπνχινπ θαη Γ. Μπνχξιν ζε: Δπηζεψξεζε 

Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο (Δ.Γ.Κ.Α.) 2010, ζει. 857-931, πξβι. Π. Παπαξξεγνπνχινπ-

Περιηβαλίδε, Ο λένο αζθαιηζηηθφο λφκνο 3863/2010, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010. 
11

 Γηα ην ζέκα βι. ελδεηθηηθά Γ. Καηξνχγθαινπ, Σα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο αζθαιηζηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, Θεσξία θαη Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 6/2009. 
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θαη άιισλ δηαηάμεσλ ησλ δχν λφκσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο, αξθεηέο απφ ηηο 

νπνίεο είλαη ζπληαγκαηηθά πξνβιεκαηηθέο.      

 Η αληαπφθξηζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

δηνίθεζεο ηφζν ζην επίπεδν ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ φζν θαη ζε εθείλν 

ησλ δηνηθήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ζπληειέζηεθε θαηά 

ηξφπν κάιινλ έγθαηξν γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα  δεηήκαηα εθαξκνγήο 

ηνπ λφκνπ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη εξκελεπηηθψλ 

εγθπθιίσλ, αιιά φρη γηα φια.  

Αζθαιψο, επξφθεηην γηα έλα πνιχ κεγάιεο εθηάζεσο έξγν πνπ 

έπξεπε κάιηζηα λα δηεθπεξαησζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η 

παξάιεηςε απνζαθήληζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο ηνπ 

λνήκαηνο επηκέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ λένπ λφκνπ νθείιεηαη πηζαλψο ζε 

ιφγνπο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαηά ηξφπν 

εμαληιεηηθφ θάζε ιεπηνκέξεηαο ηεο ξπζκηζζείζαο θνηλσληθήο χιεο, ε 

νπνία ρξήδεη επεμεγήζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Σνχην πξέπεη λα 

ζεσξείηαη αλακελφκελν, ηδηαίηεξα φηαλ ην αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ 

έρεη πξνζιάβεη κεγάιε έθηαζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα.  

      Αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο αλσηέξσ 

παξαιείςεηο ζα κπνξνχζε θαλείο λα αληηηείλεη φηη ε ζέζπηζε ησλ λφκσλ– 

κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο γηα έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ – είλαη απφ κφλε ηεο επαξθήο 

ζπλζήθε απφ ηελ εκεξνκελία ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ πεξηέρνπλ. Με άιινπο ιφγνπο, ελ 

πξνθεηκέλσ, ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3863/2010 θαη ε 

πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο εθδφζεψο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο νθείιεη λα ζπληειείηαη αθφκα θαη αλ ε 

δηνίθεζε δελ έρεη εθδψζεη ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ. 



 7 

 Η ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζε ζεκειηψδεηο θαη απηνλφεηεο ζην πεδίν 

ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ παξαδνρέο σο πξνο ηελ έλαξμε ηεο ηππηθήο 

θαη ηεο νπζηαζηηθήο ηζρχνο ηνπ ηππηθνχ λφκνπ. Η εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ελφο λφκνπ κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηελ έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο κφλνλ εθφζνλ ην πξνβιέπεη ν ίδηνο 

ν λφκνο, πξνο εμεηδίθεπζή ηνπ, θαη πάληνηε φκσο εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

δηαγξάθνληαη απφ ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο.
12

 Καη απηή, σζηφζν, ε 

παξάιεηςε εθδφζεσο ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απφ ηε δηνίθεζε δελ 

θαζηζηά ην λφκν αλελεξγφ άλεπ εηέξνπ, αιιά θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα 

ζπλεπάγεηαη ηελ επζεία εθαξκνγή ηνπ.      

    πλεπψο, δελ είλαη επηηξεπηή ε εμάξηεζε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

θαη απφ άιιεο πξνυπνζέζεηο – πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο ρνξεγνχλ λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απφ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο – φπσο 

είλαη ε έθδνζε εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ πξνο ηα θαηψηεξα 

φξγαλα ηεο δηνίθεζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε αηνκηθψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Απηή ε ζέζε αληηζηνηρεί ζην λφεκα ηνπ πξψηνπ 

ζθέινπο ηνπ δεχγκαηνο πνπ ηίζεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σν «δίθαην φπσο απηφ είλαη γξακκέλν ζηα βηβιία» ππαγνξεχεη εδψ φηη ν 

ππάιιεινο πνπ θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί θαη λα ηθαλνπνηήζεη ή λα 

απνξξίςεη έλα αίηεκα αζθαιηζκέλνπ νθείιεη λα εθαξκφζεη άλεπ εηέξνπ 

ην λφκν πνπ έρεη ήδε ηεζεί ζε ηζρχ.  

     Η πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή 

απέρεη απφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ ππαγφξεπζε απηή. Η εθαξκνγή ηνπ 

δηθαίνπ ζηελ πξάμε (law in action) αλαπφθεπθηα ζπζρεκαηίδεηαη πξνο 

ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ «θαζεκεξηλή δσή ηεο δηνίθεζεο». Η 

πξνζδνθία γηα ηελ επζεία εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ απφ ηνπο 

                                                 
12

 Γηα ην ζεζκφ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο βι. ελδεηθηηθά Υ. Υξπζαλζάθε, Δηζεγήζεηο 

πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2007, ζει. 28 επ., Υ. Μνπθίνπ, Η θαλνληζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ππφ ην πξίζκα λεφηεξσλ λνκνινγηαθψλ εμειίμεσλ, Α. άθθνπιαο, 2010. 
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ππαιιήινπο ησλ απαληαρνχ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δίρσο λα έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε νπηνπηθή, αλ θαη 

λνκηθά επηβεβιεκέλε. 

 Δλ αλακνλή ηεο παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ «αξγεί» 

(κε ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο απνρήο απφ ελέξγεηεο) φρη κφλν ε έθδνζε 

αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο επεξεάδεηαη 

απφ ηηο λέεο ξπζκίζεηο, αιιά αθφκα θαη ε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ 

δηαδηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθδφζεσο ησλ πξψησλ. 

Απνθνξχθσκα δε ηεο ζρεηηθήο πξαθηηθήο, ζε θάζε πεξίπησζε 

αδηθαηνιφγεην, ζπληζηά ε φρη ζπάληα παξαηεξνχκελε άξλεζε παξαιαβήο 

απφ ππαιιήινπο κε ζεκείσζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ θαηαζέζεσο 

αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ νη πνιίηεο κε επίθιεζε σο ιφγνπ φηη δελ 

έρνπλ εηζέηη εθδνζεί νη ζρεηηθέο νδεγίεο.
13

  

    Πέξαλ, σζηφζν, απφ ηελ απηνλφεηε απνδνθηκαζία παξφκνησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αθξαίαο κνξθήο φπσο είλαη ε άξλεζε 

παξαιαβήο αηηεκάησλ, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην πεδίν ηδίσο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ην εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έκπξαθηε 

επαιήζεπζε ηεο δηθαηνθξαηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο αξρήο δήηεκα ηεο 

έγθαηξεο θαη επαξθνχο γεθπξψζεσο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο ζέζπηζεο 

ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ηεο παξνρήο ζαθψλ νδεγηψλ σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηε δηνίθεζε.  

                                                 
13

 Πξβι. ην άξζξν 10 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο (δηθαίσκα ηνπ αλαθέξεζζαη ζηηο αξρέο), θαζψο θαη 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.2690/1999). ην πιαίζην ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ είλαη δεθηή κφλν ε δηθαηνινγεκέλε θαζπζηέξεζε ηεο δηνίθεζεο λα απαληά ζηηο 

αλαθνξέο θαη αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ πξνο απηή, ελψ είλαη λνεηή θαη ε απξαμία ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία 

φκσο ζπλεπάγεηαη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο 

έλλνκεο ζπλέπεηεο. Ώζηε, ε άξλεζε παξαιαβήο απφ ηε δηνίθεζε αηηήκαηνο δηνηθνπκέλνπ ζπληζηά 

αθξαία ζπκπεξηθνξά, ε νπνία θαηά κείδνλα ιφγν έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε πξνο ηηο σο άλσ 

δηαηάμεηο. 
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Σε γεθχξσζε απηή εμππεξεηεί ε έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ σο 

απνδεηθλχεηαη εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ. Η εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε εχθνια θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

ησλ ζπλαθψλ νδεγηψλ απφ ηα θεληξηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ην 

πεξηερφκελν, αιιά αθφκα θαη ε ίδηα ε χπαξμε ζεκαληηθψλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ είλαη άγλσζηεο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ θαινχληαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ αθφκα θαη πνιιέο εκέξεο έπεηηα απφ ηε ζέζπηζή ηνπο. 

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ρξφλνπ ζην δίθαην ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο
14

 θαη ηεο αλάγθεο γηα νξζή ελεκέξσζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ιήπηε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ σο πξνο ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηά ηνπ,
15

 ε έγθαηξε θαη ζαθήο αλάιπζε ηνπ λνήκαηνο ησλ λέσλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξνο φινπο ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο 

αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε.  

Αληίζεηα, ε θαζπζηέξεζε ή ε παληειήο παξάιεηςε παξνρήο 

δηεπθξηλήζεσλ ηδίσο ελ φςεη δπζλφεησλ θαη πνιχπινθσλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ – ζηνηρείνπ ζρεδφλ εγγελνχο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε – 

θαηαιήγεη ζπρλά αθφκα θαη ζε απψιεηα δηθαησκάησλ. Σν θνηλσληθφ 

θξάηνο, αιιά θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε πξνο απηφ πιήηηεηαη θαίξηα 

απφ ηελ παξαηεηλφκελε άγλνηα ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ην εθαξκνζηέν γηα 

θάζε πεξίπησζε δίθαην. 

 

    Σε ζέζπηζε ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ Α΄ 115/15.7.2010) 

αθνινχζεζε ε έθδνζε πιήζνπο εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εγθπθιίσλ απφ ηηο Γηνηθήζεηο 

ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
16

 Η ηεξάζηηα πξαθηηθή 

                                                 
14

 Κξίζηκν λνκηθφ θαζεζηψο βάζεη ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη έλα αίηεκα πξνο παξνρή είλαη εθείλν πνπ 

ηζρχεη θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν.  
15

 Γηα ην ζέκα απηφ βι. εηδηθφηεξα Υ. Μνξθαθίδε, Πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηηο παξνρέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ιφγσ ειιηπνχο ελεκέξσζεο: Πψο ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία παξεκβάιιεηαη κεηαμχ 

θνηλσληθνχ δηθαίνπ θαη πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, Δ.Γ.Κ.Α. 2008, ζει.697-

708. 

15 - Πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ.  
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ζεκαζία ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ παξά ηελ παξαδνρή φηη επηδίσμή ηνπο 

είλαη «λα ελεκεξσζνχλ φινη νη εκπιεθφκελνη γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη 

λα απνηειέζ(νπλ) εξγαιεί(α) γηα ηνπο εθαξκνζηέο ηνπ λφκνπ, ζε θακία 

φκσο πεξίπησζε δελ απνβιέπ(νπλ) λα ππνθαηαζηήζ(νπλ) ηελ θξίζε ησλ 

αξκφδησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαη δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ»
17

 παξακέλεη 

αλακθίιεθηε. 
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Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.8000/0ΙΚ.20348/1521/30.7.2010  .  

 - Καζεζηψο Β.Α.Δ. ζηνλ Σνµέα Σ.Α.Γ.θ.Τ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. γηα ην πξνζσπηθφ Ο.Σ.Α. πνπ 

απαζρνιείηαη µε ηε ζπγθνµηδή θιπ ησλ απνξξηµµάησλ  

Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.8002010ΙΚ.19225Π04/16.9.2010  .  

- Δθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 10 Ν. 3863/10 πεξί αχμεζεο ηεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο  

θαη ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη ζηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο  

Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.8002010ΙΚ.23303/822/12.1 Ο 201 ν  .  

 - Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ  

Δγθ. Ι.Κ Α. 51/2010 (βι. Δ.Γ.Κ.Α. 2010, . 800-856)).  

 

 
17

 Βι. έγγξαθν Γ.Λ.Κ. 13725/0092/26.1.2011 κε ζέκα « Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 2, 6  θαη 17 ηνπ Ν. 3865/2010, πνπ αθνξνχλ ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ 

πξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1.1.2011, ηελ εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο 
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    Δδψ δελ επηρεηξείηαη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ ξπζκίζεσλ 

ηνπ λφκνπ 3863/2010,
18

 αιιά ν εληνπηζκφο πνιχπινθσλ θαη ακθίζεκσλ 

ξπζκίζεσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθδεισζείζαο ακθηζεκίαο, θαζψο 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφπεηξαο ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ ηεο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ νξζή θαζνδήγεζε ησλ 

θαησηέξσλ νξγάλσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο.  Ο βαζκφο πνπ ε 

θεληξηθή δηνίθεζε αληαπνθξίζεθε ζηελ αλάγθε απνζαθελίζεσο ηνπ 

λνήκαηνο δπζλφεησλ δηαηάμεσλ αληηζηνηρεί ζην κέηξν ηεξήζεσο φρη 

κφλν ηεο δηθαηνθξαηηθήο πθήο αξρήο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ, αιιά 

θαη απηήο ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε νπνία αλακθίβνια 

δηαθπβεχεηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε φκνησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

δηαβεκάησλ. 

     Σξεηο κείδνλεο πηπρέο ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο έρνπλ 

αλαδείμεη κε έκθαζε ηελ σο άλσ ζεκαζία ηεο απνζαθελίζεσο ηνπ 

ξήκαηνο ηνπ λνκνζέηε απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ:
19

 Η ζέζπηζε ηεο δηάθξηζεο ηεο ζχληαμεο ζε βαζηθή θαη 

αλαινγηθή
20

, ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ ρξφλσλ αζθάιηζεο κε ηελ πηνζέηεζε ζεκαληηθψλ 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ
21

 θαη ε εηζαγσγή κηαο πξσηνθαλνχο ζε έθηαζε 

γηα ην ειιεληθφ δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο δπλαηφηεηαο 

αλαγλσξίζεσο «πιαζκαηηθψλ» ρξφλσλ αζθάιηζεο
22

.    

 

                                                                                                                                            
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηηο αλαγλσξηδφκελεο ππεξεζίεο», Δ.Γ.Κ.Α. 2010, 

ζ. 1156. 
18

 Γηα ηνχην βι. Π. Παπαξξεγνπνχινπ, νπ.π.. 
19

 Αζθαιψο, νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ πνπ ζπλάπηνληαη κε ηελ παξνχζα πξνβιεκαηηθή δελ 

εμαληινχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζεκαηηθέο, σζηφζν, νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ κεηαξξπζκίζεηο 

κείδνλνο θιίκαθαο κε γεληθή ηζρχ πνπ αθνξνχλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
20

 Άξζξα 1 έσο 4, 11 θαη 37 ηνπ Ν. 3863/2010 (βι. θαησηέξσ, ππφ 2.1.1). 
21

 Άξζξν 10 παξ. 10 έσο 17 ηνπ Ν. 3863/2010 (βι. θαησηέξσ, ππφ 2.1.2). 
22

 Άξζξν 10 παξ. 18 ηνπ Ν. 3863/2010 (βι. θαησηέξσ, ππφ 2.1.3). 
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2.1. Η δηάθξηζε ηεο ζύληαμεο ζε βαζηθή θαη αλαινγηθή 

    Η πηνζέηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ζα 

αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά γηα φζνπο αζθαιηζκέλνπο ζεκειηψλνπλ 

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ ηελ 1.1.2015 θαη κεηά έρεη σο ζεκέιην ηε 

δηάθξηζε κεηαμχ βαζηθήο θαη αλαινγηθήο ζχληαμεο. Πξφθεηηαη, θαηά ηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, γηα θεθαιαηψδε ηνκή πνπ εθινγηθεχεη ην 

ζπληαμηνδνηηθφ καο ζχζηεκα δηαρσξίδνληαο ηηο πξνλνηαθνχ ηχπνπ 

παξνρέο απφ ηηο θαηά θπξηνιεμία ζπληάμεηο. Δπ’ απηνχ ζεκεηψζεθε 

νκνθσλία ηφζν κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ 

εηδηθψλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζπλέηαμαλ ην γλσζηφ Πφξηζκα 

ηεο Δπηηξνπήο Δηδηθψλ, κνινλφηη, φπσο ήδε παξαηεξήζεθε, ν 

ζπλδπαζκφο ηεο αλαινγηθήο θαη βαζηθήο ζχληαμεο δελ εμαζθαιίδεη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα παξνρέο αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο. 

     Η αλαινγηθή ζχληαμε νξίδεηαη σο «ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ 

αλαινγεί ζην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα έηε αζθάιηζεο, 

απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο, θάζε αζθαιηζκέλνπ πνπ ζεκειηψλεη δηθαίσκα 

ζχληαμεο κεηά ηελ 1.1.2015 ζε θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην. 

Σν αλαινγηθφ πνζφ ζχληαμεο βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ»
23

. Η βαζηθή ζχληαμε, αληίζεηα πξνο ηελ 

αλαινγηθή, θαζνξίδεηαη σο ε ζχληαμε πνπ δελ αλαινγεί ζε εηζθνξέο
24

 

θαη θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ αλαινγηθή ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

     Η δηεπθξίλεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ γηα φζνπο 

ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζε ζχληαμε ζηελ Διιάδα απφ 01.01.2015 θαη 

εθεμήο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα (επηέκβξηνο 2011) ζπληειεζηεί απφ ηε 

                                                 
23

 Άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ Ν. 3863.2010. 
24

 Άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ Ν. 3863/2010. 
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δηνίθεζε. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή ελφο ζρεδφλ θαζ’ 

νινθιεξία λένπ ζπζηήκαηνο, ην πξνζδνθψκελν έξγν ηεο εμεηδηθεχζεσο 

ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ αλαδεηθλχεηαη ζε κείδνλα 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ ιεπηψλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ.  

Η πξνθιεζείζα αβεβαηφηεηα αληηζηνηρεί πξνο ην παξφλ ζε κηα 

αζαθή αληίιεςε πεξί ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ, αιιά παξακέλεη 

πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεξηθψλ εηψλ πνπ 

κεζνιαβεί κέρξη ηελ αθεηεξία πξαγκαηψζεψο ηνπ. Δθ’ φζνλ, δειαδή, 

πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ δελ έρνπλ ρξνληθά άκεζε θαη νχηε θαλ 

επηθείκελε έλαξμε εθαξκνγήο, ε αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιεί ε εγγελήο 

πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαθψλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

παξαπέκπεηαη ζε έλα αφξηζην ζην κέζν αζθαιηζκέλν κέιινλ θαη γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη κεησκέλεο έληαζεο. 

    Σα παξαπάλσ ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγνχλ ηελ 

αλαβνιή απνζαθελίζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λέαο λνκνζεζίαο. ε έλα 

πεξηβάιινλ κεηαξξπζκηζηηθνχ νίζηξνπ εξεηδφκελνπ ζηελ επείγνπζα 

αλάγθε αληαπνθξίζεσο ζηελ πνιιαπιή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε 

ε έγθαηξε θαη πιήξεο απνζαθήληζε ηνπ λνήκαηνο ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ απάκβιπλζε ηεο αλαζθάιεηαο δηθαίνπ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ν κεηαξξπζκηζηηθφο θαηαηγηζκφο.  

Η αθφκα αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη 

κε ηελ φρη ζπάληα παξεξκελεία ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ απφ ηνπο δηαχινπο 

ηεο καδηθήο ελεκέξσζεο έρεη ήδε νδεγήζεη επί ηεο πξνβιεκαηηθήο γχξσ 

απφ ηε βαζηθή θαη ηελ αλαινγηθή ζχληαμε ζε εζθαικέλε πξφζιεςε ηνπ 

λνήκαηνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ. Λ.ρ. ε εκθαηηθψο ηνληζζείζα θαηά ηελ 

πηνζέηεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο εμαγγειία φηη κε ην κέηξν ηεο αλαινγηθήο 

ζχληαμεο νη αζθαιηζκέλνη ζα κπνξνχλ πιένλ λα αμηνπνηνχλ γηα ηε ιήςε 
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αλαινγηθνχ πνζνχ ζπληάμεσο αθφκα θαη ηηο ιίγεο εκέξεο αζθαιίζεψο 

ηνπο (ελψ κέρξη ηψξα, ε πξαγκαηνπνίεζε ρξφλνπ αζθαιίζεσο πνπ 

ππνιεηπφηαλ ησλ 4.500 εκεξψλ ζήκαηλε ηελ αδπλακία ζεκειηψζεσο 

νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε γήξαηνο) έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ 

πξνζδνθία ζε πνιινχο αζθαιηζκέλνπο κε ιηγνζηφ ρξφλν αζθαιίζεσο φηη 

ην δίρσο άιιν ζα δηθαηνχληαη αλαινγηθφ πνζφ ζχληαμεο γήξαηνο γηα ην 

ρξφλν απηφ. Ωζηφζν, απφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ πξνθχπηεη φηη ηνχην 

ηζρχεη φρη κφλν γηα φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη απφ 1.1.2015 θαη εθ’ εμήο, 

αιιά θαη ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο εκέξεο πνπ έρνπλ αζθαιηζηεί απφ 

1.1.2011 θαη έπεηηα θαη ζπλεπψο φρη ζηηο εκέξεο αζθάιηζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ λσξίηεξα.    

 

2.2 Ο αλαθαζνξηζκόο ηωλ νξίωλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηωλ 

απαηηνύκελωλ ρξόλωλ αζθάιηζεο 

     ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 17 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010 

πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο θαηά ηηο νπνίεο απφ 1.1.2011 απμάλνληαη – 

άιινηε θαηά ηξφπν αηθληδηαζηηθφ θαη άιινηε ζηαδηαθά – ηα φξηα ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαζψο θαη νη απαηηνχκελνη ρξφλνη πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη νη αζθαιηζκέλνη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα 

ζηε ιήςε ζπληάμεσο απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπο ινηπνχο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
25

 Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο κε εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο επί ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε.
26

  

Η αηθλίδηα απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

αζθαιψο θαη εγείξεη πνιιαπιά εξσηήκαηα σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα 

ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε λα 

                                                 
25

 Οη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζεζπίζηεθαλ κε ην λφκν 

3865/2010. 
26

 Σελ αμηνιφγεζή ηνπο κε γλψκνλα ηε ζηάζκηζε ησλ αξρψλ αθελφο ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη αθεηέξνπ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζε 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο βι. ηε κειέηε ηεο Ο. Αγγεινπνχινπ, «Σα Νέα Όξηα 

Ηιηθίαο ηνπ Ν. 3863/2010. Η πξνζηαζία «ζεκειησκέλσλ δηθαησκάησλ» θαη «ψξηκσλ πξνζδνθηψλ» 

απφ ην χληαγκα θαη ην άξζξν 1 ηνπ Π.Π.Π. Δ..Γ.Α.», Δ.Γ.Κ.Α. 2010, ζ. 908-922.  
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πξνζαξκφδεη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο δελ είλαη απεξηφξηζηε
27

. Η έθηαζε θαη ν ηξφπνο αζθήζεσο ηεο 

επρέξεηαο απηήο κε ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ επηθαζνξίδεη ηελ 

πνηφηεηα θάζε θνηλσληθναζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο,
28

 εηδηθά, 

κάιηζηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε 

ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο παξνρέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηε ζχληαμε.
29

  

    Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ ελ πξνθεηκέλσ 

αληηζηνηρεί ζην βαζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ιφγνπ ηνπ λνκνζέηε θαη 

εηδηθφηεξα ζην κέηξν πνπ ν λνκνζέηεο ζα ζεβαζηεί ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

έρεη αλαιάβεη κε ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ ξπζκίζεσλ θαηά ηνλ 

αλαθαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ ρξφλσλ αζθάιηζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηζδνρή ζην δίθαην 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ λενινγηζκνχ ηεο «θαηνρχξσζεο» 

ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. Η ρξήζε ηνπ λένπ απηνχ φξνπ λαη κελ δελ 

εληνπίδεηαη ζην θείκελν ηνπ λφκνπ, αιιά ζην εμαηξεηηθήο πξαθηηθήο 

αμίαο έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Κ.Α. Φ80000/νηθ. 19160/1420/4.8.2010,
30

 σζηφζν 

αλαθέξεηαη ζε κία πξάγκαηη λέα έλλνηα πνπ εηζήγαγε ζην ειιεληθφ 

δίθαην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ν λνκνζέηεο ηνπ λ. 3863/2010.  

      Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 6, 7, 11, 13, 

14, 16 θαη 17 ηνπ άξζξνπ 10 ζεζπίδνληαη ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο 

απμάλνληαη κελ ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ή/θαη νη απαηηνχκελνη 

γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ρξφλνη αζθάιηζεο, αιιά νξίδεηαη ξεηά φηη φζνη 

ζπκπιεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν αζθάιηζεο κέρξη νξηζκέλν θαηά 

πεξίπησζε ρξνληθφ ζεκείν (ι.ρ. κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2010) 

«θαηνρπξψλνπλ» δηθαίσκα ζε απφιεςε κειινληηθήο ζχληαμεο κε 

                                                 
27

 Βι. ρεηηθά Γ. Καηξνχγθαινπ, Σα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, φ.π. 
28

 J. Joussen, Grundsaetze sozialrechtlichen Ubergagngsrechts in: Sozialrechtsgeltung in der Zeit, 

Schriftenreihe des Deutschen Sozialrechtverbandes, 55, ζ. 59 επ.  
29

 Niemeyer, Uebergangsrecht in der gesetzlichen Renteversicherung, Sgb 1994, ζ. 118 επ. θαη Sodan, 

Verfassungsrechtliche Determinanten der Gesetzlichen Rentenversicherung, NZS 2005, ζ. 561 επ.  
30

 Βι. Ο. Αγγεινπνχινπ, νπ.π., ζ. 920. 
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επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο δίρσο λα ηνπο επεξεάδεη ε ζπληεινχκελε 

επηδείλσζε ησλ φξσλ ζπληαμηνδφηεζεο ζην κεηαμχ ρξνληθφ δηάζηεκα 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ νξίνπ 

ειηθίαο.  

     Δλδεηθηηθά ζην ζεκείν απηφ κπνξεί λα αλαθεξζεί ην 

παξάδεηγκα ηεο ξπζκίζεσο πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ παξάγξαθν 16 ηνπ 

άξζξνπ 10: Μέρξη ηε ζέζπηζε ζε ηζρχ ηεο λέαο δηάηαμεο ε 

ζπληαμηνδφηεζε ησλ αζθαιηδφκελσλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γπλαηθψλ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ 

πξνυπέζεηε ηε δηαδξνκή ζηελ αζθάιηζε ηνπιάρηζηνλ γηα 4.500 εκέξεο 

εθ ησλ νπνίσλ νη 3.600 λα έρνπλ ζεκεησζεί ζηα Β.Α.Δ. θαη απφ ηηο 

νπνίεο επίζεο νη 1.000 εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 13 εηψλ. Οη γπλαίθεο κε ηηο 

σο άλσ πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδνηνχληαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

εθ’ φζνλ ζπκπιήξσλαλ θαη ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. Με ηε λέα ξχζκηζε 

ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ απμάλεη θαηά έλα έηνο θάζε ρξφλν απφ ην 

2011 θαη εθεμήο θαη θζάλεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ην 2015. Οξίδεηαη, 

φκσο, επηπιένλ φηη «ζηελ πεξίπησζε απηή νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη 

ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο 

ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκεξψλ αζθάιηζήο ηνπο απφ ηηο νπνίεο νη 3.600 είλαη 

ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα»
31

.  

Αλ, δειαδή, κηα αζθαιηζκέλε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζπκπιήξσζε θαη 

ηηο δχν σο άλσ πξνυπνζέζεηο δηαδξνκήο ζηελ αζθάιηζε εληφο ι.ρ. ηνπ 

έηνπο 2011, «θαηνρπξψλεη» δηθαίσκα ζε απφιεςε πιήξνπο ζπληάμεσο 

φηαλ ζα ζπκπιεξψζεη ην 56
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο αλεμάξηεηα απφ ην 

πφηε ζην κέιινλ ζα ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία απηή. Αλ δελ ππήξρε απηή ε 

πξφβιεςε ηεο «θαηνρχξσζεο» παξά κφλν ε πξφβιεςε ηεο αχμεζεο ηνπ 

νξίνπ ειηθίαο θαηά έλα έηνο απφ ην 2011 θαη κεηά γηα θάζε επφκελν έηνο 

θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, ηφηε απηφ ζα 

                                                 
31

 Άξζξν 10 παξ. 16 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 3863/2010 
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ζήκαηλε πξαθηηθά ηελ απηφκαηε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαηά 5 έηε θαηεπζείαλ γηα φιεο ηηο αζθαιηζκέλεο πνπ 

δελ ζπκπιήξσζαλ ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο κέρξη ηελ 31.12.2010. 

     Απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα
32

 αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο 

έλλνηαο ηεο «θαηνρχξσζεο», ε νπνία ζπληζηά ηελ ππξεληθή έλλνηα ηνπ 

κεηαβαηηθνχ δηθαίνπ ηεο λέαο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Ο ζεβαζκφο 

ηνπ θαλνληζηηθνχ πιάηνπο ηνπ φξνπ ηεο «θαηνρχξσζεο» ππφ φιεο ηηο 

επηκέξνπο εθδνρέο ηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο κε 

κειινληηθήο αλαηξνπήο απφ ην κειινληηθφ λνκνζέηε ησλ 

«θαηνρπξσκέλσλ» πξνζδνθηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζπληζηά ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν δηαθχβεπκα γηα 

ηε λνκηκνπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ κεζνπξφζεζκα. 

 Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ αζθαιψο ζα 

πνηθίιιεη εμαξηψκελε απφ ηελ θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

αζθαιηζκέλνπ. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα κηα αζθαιηζκέλε, ε νπνία ην 2011 έρεη 

ζπκπιεξψζεη 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ ηηο 3.600 ζε βαξέα 

θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη έρεη ειηθία 48 εηψλ, ζα έρεη νξίδνληα 

νθηαεηίαο δεδνκέλνπ φηη ε γπλαίθα απηή ζα κπνξεί βάζεη ηνπ λφκνπ λα 

ζπληαμηνδνηεζεί κε πιήξε ζχληαμε ζε ειηθία 56 εηψλ.  

Σπρφλ αλαηξνπή ηεο πξνζδνθίαο απηήο κε ηε ζέζπηζε λένπ θαλφλα 

κε απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ θαη φκνηεο 

πεξηπηψζεηο ζα ζηεξνχζε ηελ έλλνηα ηεο θαηνρχξσζεο απφ θάζε 

πεξηερφκελν κε απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζηηο 

έλλνκεο ζρέζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ ππνλφκεπζε ηεο αζθάιεηαο 

δηθαίνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαρππνςίαο ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε. 

                                                 
32

 Απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εθθεχγεη ε ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνθξίλεηαη ε ελδεηθηηθή αλαθνξά κφλν νξηζκέλσλ εμ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζεί ε δεινχκελε απφ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο πξνβιεκαηηθή, ε αλαθεξφκελε ζηελ αβεβαηφηεηα 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ελ φςεη ηεο πξφζθαηεο αζθαιηζηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο. 



 18 

Δλδερνκέλσο, αλεθηή ζα κπνξνχζε λα απνβεί ε αλαηξνπή πξνζδνθηψλ 

πνπ δεκηνχξγεζε ν λενινγηζκφο ηεο «θαηνρχξσζεο» ηνπ λένπ λφκνπ 

3863/2010, εθ’ φζνλ απηή ζπληειεζηεί ζε απψηεξν ρξνληθφ ζεκείν 

θαηαιακβάλνληαο εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, 

φπσο ι.ρ. αζθαιηζκέλσλ γπλαηθψλ νη νπνίεο είραλ ζεκεηψζεη ήδε ην 

2010 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ 3.600 ζηα βαξέα θαη 

αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, αιιά είραλ ειηθία ι.ρ. κηθξφηεξε ησλ 40 εηψλ. 

Η δηαηήξεζε ηεο πξνζδνθίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ παξαπάλσ 

παξαδείγκαηνο γηα δηάζηεκα κηαο νιφθιεξεο δεθαπεληαεηίαο ή θαη 

πεξηζζφηεξν, έσο φηνπ, δειαδή, ζπκπιεξψζνπλ απηέο ην 55
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο ζα ζήκαηλε ίζσο ππέξκεηξε δέζκεπζε ηνπ κειινληηθνχ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ λνκνζέηε. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε κειινληηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ «θαηνρπξσκέλσλ» βάζεη ηνπ λ. 

3863/2010 ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ελ φςεη ησλ αληίξξνπσλ 

αξρψλ ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ζα ζπλαξηάηαη θαη πξνο ηε ρξνληθή απφζηαζε πνπ ζα κεζνιαβεί 

απφ ηε ζηηγκή ηεο «θαηνρχξσζεο» κε ηε ζπκπιήξσζε ι.ρ. νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ αζθάιηζεο κέρξη ηε ζεκειίσζε βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ 2010 ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ιήςε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο 

παξνρήο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπ νξίνπ 

ειηθίαο. 

     Μία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα – ππφ ηελ νπηηθή πνπ εμεηάδεηαη 

εδψ – παξάκεηξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο εηζήρζε κε ηε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ 

εδαθίνπ  ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3863/2010 πνπ αθνξά ζηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ αλειίθσλ ηέθλσλ. 

Με απηή νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο δ΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, 

κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζην 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζε Δηδηθά Σακεία, ε αζθαιηζκέλε κεηέξα αθνινπζεί ην 
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φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη θαη ηζρχεη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη θαη ε αλειηθφηεηα 

ηνπ παηδηνχ.  

Η πξνθείκελε δηάηαμε γέλλεζε επζχο ακέζσο εξσηεκαηηθά σο 

πξνο ην αιεζέο λφεκά ηεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά 

ζηηο αζθαιηζκέλεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (πεξ. β΄) κεηέξεο. Παξά ηε ζρεηηθή 

ζαθήλεηα ηεο δηαηχπσζήο ηεο, ε πξνζεθηηθή γξακκαηηθή ηεο εξκελεία 

θαηέιεηπε νξηζκέλεο ακθηβνιίεο σο πξνο ην αζθαιέο λφεκά ηεο, νη 

νπνίεο γηγαληψλνληαλ ελ φςεη ηεο πξνθχπηνπζαο αληίθαζεο κεηαμχ ηεο 

δηαθαηλφκελεο (απξνζδφθεηεο) γελλαηνδσξίαο ηεο δηάηαμεο θαη ηεο 

επίγλσζεο φηη ην λνκνζέηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ δηαπλέεηαη απφ ηάζεηο 

έληνλνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ σο ζπλέπεηα ηεο επηδίσμεο γηα 

αληαπφθξηζε ζηηο ζπλζήθεο ηεο ελζθήςαζαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο.  

Οη ακθηβνιίεο δηαηεξήζεθαλ γηα δηάζηεκα 2,5 κελψλ απφ ηε 

ζέζπηζε ηνπ λ. 3863/2010, δειαδή κέρξη ηελ έθδνζε απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ εγγξάθνπ κε αξηζκφ Φ80000/ 

24506/1853 ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

νπζηαζηηθή ηζρχο ηεο δηαηάμεσο είρε αθεηεξία ηελ 15
ε
 Ινπιίνπ, ζην 

δηάζηεκα κέρξη ηελ απνζαθήληζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δηάηαμεο απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαλέλαο απφ ηνπο 

επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ έθδνζε ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ ππάιιεινο 

ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ αλά ηελ επηθξάηεηα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πιεξνθνξήζεη 

ππεχζπλα ηηο ελδηαθεξφκελεο σο πξνο ην αιεζέο λφεκά ηεο. 

      Η έθδνζε ηνπ σο άλσ πιεξνθνξηαθνχ εγγξάθνπ απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ελ ηέιεη δελ αλαίξεζε ηελ 

εγγχηεξε πξνο ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο δηαηάμεσο εξκελεπηηθή 

εθδνρή αλαθέξνληαο φηη «ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 17 (ηνπ 

άξζξνπ 10)  φπνπ απμάλνληαη απφ ηελ 1.1.2011 ηα φξηα ειηθίαο, νη 

αζθαιηζκέλεο  αθνινπζνύλ ην όξην ειηθίαο – όπωο απηό δηακνξθώλεηαη - 
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θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξώλνπλ ζωξεπηηθά 5500 

εκέξεο αζθάιηζεο θαη ην παηδί ηνπο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ . 

Με δεδνκέλν ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όξην ειηθίαο 

ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ κεηέξωλ αλειίθωλ είλαη ην 50
ν
  γηα κεηωκέλε 

ζύληαμεο θαη ην 55
ν
 γηα πιήξε ζύληαμε, όιεο νη αζθαιηζκέλεο ζην ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ κεηέξεο νη νπνίεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή - πνπ κπνξεί λα 

αλαηξέμεη πνιύ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ 3863/2010 

δελ κπνξεί όκωο λα ππεξβεί ηελ 31.12.2010-  ζπκπιήξωζαλ ζωξεπηηθά ηηο 

5500 εκέξεο αζθάιηζεο θαη είραλ αλήιηθν παηδί, ζπληαμηνδνηνύληαη  

νπνηεδήπνηε κε ηα αλωηέξω όξηα ειηθίαο θαη ρωξίο λα εμεηάδεηαη αλ θαηά 

ηε ζπκπιήξωζε ηωλ νξίωλ ειηθίαο ζπλέηξερε ή όρη ε αλειηθόηεηα ηνπ 

παηδηνύ . 

Η κείωζε ηεο ζύληαμεο – ζε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξωζεί 

ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο – ζα ρωξεί γηα όζνπο κήλεο ππνιείπνληαη ηεο 

ζπκπιήξωζεο ηνπ αλωηέξω νξίνπ ειηθίαο . 

Όζνλ αθνξά δε ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο ηωλ αλωηέξω δηαηάμεωλ, 

επηζεκαίλνπκε όηη απηέο εθαξκόδνληαη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ηνπ λόκνπ 3863/2010, (δειαδή από 15.7.2010), θαζόηη όπνπ ν λνκνζέηεο 

ήζειε λα ζέζεη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο, γίλεηαη ζαθήο 

αλαθνξά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο.» 

Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απξνζδφθεηε ζεκειίσζε 

δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε πνιιψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ γπλαηθψλ πνπ είραλ 

ζπκπιεξψζεη 5.500 εκέξεο αζθάιηζεο έρνληαο αθφκα αλήιηθν ηέθλν 

θαηά ην παξειζφλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο κε βάζε ηα κέρξη ηφηε δεδνκέλα 

ζα πξνζδνθνχζαλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κηα κεησκέλε ζχληαμε ην 

λσξίηεξν κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηαηεξήζεσο ελεξγνχ αζθαιηζηηθνχ δεζκνχ.  
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Η εμέηαζε ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε ζηε ιήςε 

ηεο ελ ιφγσ απνθάζεσο θαη ε απνηίκεζή ηεο απφ δηθαηνπνιηηηθή έπνςε 

ππεξβαίλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Τπφ ην πξίζκα ηεο 

ζεκαηηθήο πνπ εμεηάδεηαη εδψ είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πεξηπινθφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ θαη ε 

ζπλεπαγφκελε αβεβαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δελ είρε σο επίπησζε ηελ απψιεηα ή ηελ αλαηξνπή 

δηθαησκάησλ γηα ηε ιήςε θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, αιιά ε 

ηειηθή άξζε ηεο αβεβαηφηεηαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ επαιήζεπζε ησλ 

πξνζδνθηψλ πνπ γέλλεζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ν ιφγνο ηνπ λνκνζέηε. 

 

2.3 Οη πιαζκαηηθνί ρξόλνη αζθάιηζεο  

      ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.3863/2010, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 40 ηνπ λ.2084/1992, 

πεξηιήθζεθε κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ε 

αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε. Πξφθεηηαη γηα ηε δηεχξπλζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ζπλππνινγηζκνχ σο ρξφλσλ αζθάιηζεο δηαζηεκάησλ γηα ηα 

νπνία δελ έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο θαη δελ έρεη ρσξήζεη νχηε 

ππνρξεσηηθή νχηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε. Σα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ 

γελλά ε ζέζπηζε ησλ λέσλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο ζπγθξνηνχλ 

έλα απξνζδφθεηα κεγάιν πιήζνο πξνζιακβάλνληαο πξνεθηάζεηο, ηηο 

νπνίεο είλαη ινγηθψο αδχλαην λα είρε πξνβιέςεη ν λνκνζέηεο ζην ζχλνιφ 

ηνπο.  

Η παξαηήξεζε απηή δελ αλαθέξεηαη απιψο ζην εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θαλφλα δηθαίνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ππφ ην 

θαλνληζηηθφ ηνπ εχξνο σο γεληθή θαη αθεξεκέλε ξχζκηζε αφξηζην 

αξηζκφ πξνζψπσλ θαη αφξηζην αξηζκφ θαηαζηάζεσλ, δειαδή κε 

δπλακέλσλ λα θαζνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά ζε έλα ηδηαίηεξν 
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ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ν ιφγνο ηνπ λνκνζέηε παξά ηελ αλαπφθεπθηε επέλδπζή ηνπ κε 

δηαηππψζεηο ηερληθνχ ραξαθηήξα αδπλαηεί λα απνθχγεη ηελ αλάδπζε 

θαλνληζηηθψλ θελψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πξάμε θαηαιείπνληαο 

ζηνλ εξκελεπηή θαη ηνλ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ ην έξγν ηεο θάιπςεο ησλ 

θελψλ κε ηελ εθαξκνγή ζηηο αξξχζκηζηεο πεξηπηψζεηο ηεο κεζφδνπ ηεο 

αλαινγίαο. 

        Η άξζε ηεο αλαζθάιεηαο δηθαίνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ξπζκηζηηθψλ θελψλ επηηπγράλεηαη ζπλήζσο 

κέζα απφ ηελ εξκελεία πνπ επηρεηξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ κε ηελ έθδνζε εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ, ηελ νπνία ζπλήζσο 

αθνινπζεί ε έθδνζε εγθπθιίσλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η εξκελεία απηή, παξά ην γεγνλφο φηη δελ 

δεζκεχεη ηνλ δηθαζηή πνπ είλαη θαηά ην χληαγκα ηειηθά αξκφδηνο γηα 

ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ, θαηέρεη μερσξηζηή ζεκαζία ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε.  Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη λαη κελ ηα 

εθδηδφκελα απφ ηε δηνίθεζε έγγξαθα θαη εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη δελ 

ζπληζηνχλ πεγή ηνπ δηθαίνπ,
33

 σζηφζν ε επίδξαζή ηνπο ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη ζπνπδαία γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: 

    Πξψηνλ, ελ φςεη ηνπ φηη ε αλάγθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπρλά 

αλαπφθεπθηα αλαδπφκελσλ θελψλ δηθαίνπ κπνξεί λα απνιήγεη ζηελ 

αλαδήηεζε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

αζθαιηζκέλνπο, ε πξνεγνχκελε απνζαθήληζε ησλ λνκνζεηηθψλ γξίθσλ 

θαη ε θάιπςε ησλ θελψλ κέζα απφ ηελ εξκελεπηηθή εξγαζία ηεο 

                                                 
33

 Βι. γεληθφηεξα γηα ην ζέκα απηφ Απ. Γέξνληα, Δγθχθιηνη (λνκηθή θχζε, δηαθξίζεηο, δηθαζηηθφο 

έιεγρνο), 1993. 
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δηνίθεζεο πνιιέο θνξέο πξνιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελδίθσλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο νξγαληζκψλ, 

δίρσο αζθαιψο λα απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα θαηαθπγήο ζηε δηνηθεηηθή 

δηθαηνζχλε πνπ απνηειεί ην ultimum refugium ησλ ζηγνκέλσλ.  

Η ζεκαζία ηεο πξφιεςεο φκνησλ θαηαζηάζεσλ έγθεηηαη ζην φηη ε 

παξνρή δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ζπλεπάγεηαη θαηά 

θαλφλα ηε καθξνρξφληα ηαιαηπσξία ηνπο κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο 

δηθαζηηθήο θξίζεο: Πξνεγείηαη θαηά θαλφλα ε ππνρξεσηηθή δηέιεπζε 

κέζα απφ ηελ ελδηθνθαλή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη έπεηηα αθνινπζεί ε 

καθξά πνξεία κέζα απφ ηηο βαζκίδεο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο δηνηθεηηθήο 

δηθαηνζχλεο, φπνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ζπλήζεο ε ηαθηηθή κέρξη θαη ηεο 

εμάληιεζεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ώζηε, φηαλ κε ηελ εξκελεπηηθή πξσηνβνπιία ηεο 

δηνίθεζεο θαζίζηαηαη επρεξέζηεξε ε δηάγλσζε ηνπ λνήκαηνο θαη ε 

εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ κέζα απφ ηελ άξζε ησλ ακθηβνιηψλ πνπ 

γελλψληαη απφ ην ιφγν ηνπ λνκνζέηε, απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε ελδίθσλ 

δηαθνξψλ θαη είλαη δπλαηή ε έγθαηξε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε ζηηο επηκέξνπο εθθάλζεηο ηνπ.     

      Γεχηεξνλ, ν εγγελήο ζηα θξάηε πξφλνηαο επεηξσηηθνχ ηχπνπ 

πιεζσξηζκφο ησλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνπλ ρξεκαηηθέο παξνρέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο 

ζπλφινπ ηερλνθξαηψλ επηθνξηηζκέλνπ κε ηε ζχληαμε, αιιά θαη ηελ 

επεμήγεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ, 

πάληνηε βέβαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ππνδεηθλχεηαη πξνεγνπκέλσο 

κε ηε ιήςε ησλ ζεκειησδψλ απνθάζεσλ απφ ηε λνκηκνπνηεκέλε πξνο 

ηνχην πνιηηηθή εμνπζία. ην ειιεληθφ δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο ε 

ζπλδεδεκέλε κε πςειέο απαηηήζεηο ηερληθήο θχζεο πξνπαξαζθεπή ησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηελεξγείηαη κε ηε 

ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 
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Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ δηαθφξσλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Ώζηε, ηα πξφζσπα απηά ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηε ζχληαμε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ είλαη ηα 

θαηεμνρήλ αξκφδηα γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηεπθξίληζε θαη απάληεζε 

εξσηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην ζηάδην εθαξκνγήο ησλ λφκσλ κεηά 

απφ ηε ζέζπηζή ηνπο. 

        Ωο πξνο ηνπο πιαζκαηηθνχο ρξφλνπο αζθάιηζεο πνπ 

πξνβιέθζεθαλ απφ ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, ε 

άκεζε ζρεδφλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 

εξκελεπηηθνχ εγγξάθνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ
34

 θαζψο θαη ε ζπλαθφινπζε έθδνζε αληίζηνηρσλ εγθπθιίσλ 

απφ ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο παξά ηελ πξνθαλή ηεο 

ρξεζηκφηεηα δελ θαηφξζσζε λα εμαιείςεη ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο φιεο 

ηηο παξακέηξνπο ηνπ λένπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

ε πεξηνξηζκέλε επεμήγεζε πνπ παξαζρέζεθε σο πξνο ηελ πεξίπησζε ζη) 

ηεο δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ρξφλνπ 

αλεξγίαο, κεηά ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο 

αζθάιηζεο ή ην δεκφζην. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε αλεπαξθήο 

εμεηδίθεπζε ηνπ ηεζέληνο θαλφλα απφ ην λνκνζέηε δελ επέηξεςε νχηε 

ζηελ εξκελεχνπζα δηνίθεζε λα απνζαθελίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηνπ.  

Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πνηα πξάγκαηη 

θελά αζθαιίζεσο ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ, 

δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ 1.1.2011 ε απάληεζε 

ζην εξψηεκα απηφ ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ άκεζε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ 

ζε ζχληαμε κέζα ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθηήο θξίζεο. Η άξζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο, ε νπνία ηαπηφρξνλα ζήκαηλε αζθαιψο θαη ηελ 

                                                 
34

 Έγγξαθν Γ.Γ.Κ.Α. Φ. 80000/νηθ. 22458/1664/2.9.2010 κε ζέκα «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο παξ. 

18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010» ζε Δ.Γ.Κ.Α. 2010 ζ. 828 επ.. 
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αλαγλψξηζε ηεο χπαξμήο ηεο, ζπληειέζηεθε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

ξχζκηζεο ηνπ λ.3863/2010 έλα θαη πιένλ έηνο κεηά απφ ηε ζέζπηζή ηεο 

κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.3996/2011,
35

 ζηελ πεξίπησζε ζη) ηνπ νπνίνπ 

νξίζηεθε πιένλ φηη ν ελ ιφγσ αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο είλαη εθείλνο «γηα 

ηνλ νπνίν δελ έρεη ρσξήζεη αζθάιηζε ζε θνξείο θχξηαο ή επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνο απφ 

έλαλ πιήξε εκεξνινγηαθφ κήλα ζε θάζε πεξίπησζε θελνχ αζθάιηζεο 

κεηαμχ πεξηφδσλ αζθάιηζεο».  

Καηφπηλ ηνχηνπ, νη ζπγθεθξηκέλεο πιένλ πξνυπνζέζεηο 

αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ θαηέζηεζαλ ζαθείο γηα 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, αιιά θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ 

πνπ θαινχληαη λα ηνπο εθαξκφζνπλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα κεηά απφ ηελ 

έθδνζε ησλ λέσλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ ελ φςεη ηνπ λένπ 

λ.3996/2011.
36

        

     ε άιιε πεξίπησζε ε παξαζρεζείζα απφ ηε δηνίθεζε 

δηεπθξίληζε απέβε αξθεηή γηα ηελ απάιεηςε ησλ ακθηβνιηψλ σο πξνο 

ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο ξχζκηζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3 

ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε 

εθείλε ηεο πεξ. α΄ ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ απνξία πνπ 

γελλήζεθε σο πξνο ηελ έθηαζε ηνπ αλαγλσξηδφκελνπ ρξφλνπ 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζε ζπλδπαζκφ ηελ αλαγλψξηζε άιισλ 

πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ, θαζψο ζηελ πξψηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο 

δηαηάμεηο ηίζεληαη σο φξην γηα ηελ αλαγλψξηζε πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ ηα 

ηέζζεξα έηε αζθάιηζεο γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ 

δηθαίσκα  εληφο ηνπ έηνπο 2011 κε αχμεζε ην νξίνπ απηνχ θαηά έλα έηνο 

γηα θάζε επφκελν έηνο θαη κέρξη ηα 7 έηε ζπλνιηθά.  

                                                 
35

 Ν.3996/2011 (ΦΔΚ Α΄ 170/5-8-2011). 
36

 Βι. ηελ ππ’ αξηζκ. Φ80000/νηθ. 9240/597/11/08.2011 εγθχθιην ηεο Γ.Γ.Κ.Α. θαη ηελ ππ’ αξηζ, 

65.2011 εγθχθιην ηεο δηεχζπλζεο Παξνρψλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. 
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Δηδηθφηεξα, ην εξψηεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ – δεδνκέλνπ φηη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.1358/1983 ν αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο ζηξαηησηηθήο 

ζεηείαο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ αληηζηνηρεί ζε 30 εκέξεο γηα θάζε κήλα θαη 360 

εκέξεο γηα θάζε έηνο – αλ ν ζπλνιηθά αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο, ζηνλ 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο κπνξεί 

λα ππεξβεί ηηο 1.200 εκέξεο ι.ρ εληφο ηνπ 2011 δίρσο ηνχην λα 

ζπλεπάγεηαη φηη έρεη ππεξβαζεί θαη ην φξην ησλ ηεζζάξσλ πξνο 

αλαγλψξηζε εηψλ. Η θαηαθαηηθή απάληεζε πνπ εμέδσζε ε 

θνηλσληθναζθαιηζηηθή δηνίθεζε άλνημε ην δξφκν ηεο ζεκειίσζεο 

δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν γηα φζνπο 

αζθαιηζκέλνπο ρξεηάδνληαλ πξνο ηνχην ιίγεο πεξηζζφηεξεο απφ 1.200 

εκέξεο αζθάιηζεο πξνο αλαγλψξηζε εληφο ηνπ 2011 ή απφ 1.500 ην 2012 

θ.ν.θ.. 

      

3. Ο νόμορ 3996/2011 «Αναμόπθωζη ηος Σώμαηορ Επιθεωπηηών 
Επγαζίαρ, πςθμίζειρ θεμάηων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και άλλερ 
διαηάξειρ» 

 

    Καζψο ήδε ππαηληρζήθακε,
37

 ε αλαγλψξηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θνηλνχ λνκνζέηε φηη ε κεηαξξχζκηζε κε ην λ.3863/2010 δεκηνχξγεζε 

ακθηβνιίεο θαη δπζεπίιπηα εξκελεπηηθά δεηήκαηα έγηλε παλεγπξηθή κε 

ηελ αλάιεςε λέαο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο εληφο ηνπ έηνπο 2011, ε 

νπνία νινθιεξψζεθε κε ηε ζέζπηζε ηνπ λ.3996 ζηηο 5 Απγνχζηνπ ηνπ 

2011. Σν λέν λνκνζεηηθφ δηάβεκα είρε ηεζεί πξνο δεκφζηα δηαβνχιεπζε
38

 

ήδε απφ ηηο 28 Μαξηίνπ 2011, ηα απνηειέζκαηα, σζηφζν, ηεο 

δηαβνχιεπζεο, ηνπιάρηζηνλ ζην ηκήκα ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη ε 

                                                 
37

 νπ.π. ππφ 1.2.3 
38

Βι. ζε αξρείν δηαβνπιεχζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα  http://www.opengov.gr/home/page/3?cat=42. 
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ηειηθή ηνπ κνξθή απείρε ειάρηζηα απφ ην θείκελν ζηελ αξρηθή ηνπ 

κνξθή. 

     Η επηρεηξνχκελε εθ ησλ πζηέξσλ άξζε ησλ αβεβαηνηήησλ θαη 

ησλ ακθηβνιηψλ σο πξνο κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ είραλ αλαθχςεη απφ 

ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010 κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.3996/2011 αθνξά ζε 

πνηθίια επηκέξνπο ζέκαηα. Ωζηφζν, ε ζέζπηζε ηνπ λένπ λφκνπ δελ 

ζήκαλε κφλν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθπβεπζείζαο βεβαηφηεηαο, αιιά 

θαη ηελ αλαδξνκηθή ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηελ 

εγθαζίδξπζε λέσλ αβεβαηνηήησλ, αιιά θαη ηελ αλαηξνπή πξνζδνθηψλ 

πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν λνκνζέηεο πξηλ απφ έλα έηνο ππνλνκεχνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θξάηνπο θαη 

δηνηθνπκέλσλ-αζθαιηζκέλσλ. 

     Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα παξέρεη, κεηαμχ άιισλ, ε δηάηαμε 

πνπ ηίζεηαη κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λένπ λφκνπ, ε νπνία 

πξνζζέηεη κε αλαδξνκηθή ηζρχ σο επηπιένλ γεληθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ λέσλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο – πέξαλ ησλ 

γλσζηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ήδε ζπκπιήξσζε ελφο ειάρηζηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο θαη ζηε κε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε γήξαηνο κέρξη 

ηελ 31.12.2010 – ηε κε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε κε 

πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη 31.12.2010. Δλ πξνθεηκέλσ, ε 

αλαδξνκηθή ζέζπηζε ηεο ηξίηεο απηήο πξνυπφζεζεο ζεκαίλεη ηελ 

αλαδξνκηθή αθαίξεζε δηθαησκάησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ αζθεζεί 

ηαπηφρξνλα κε αηηήκαηα αλαγλψξηζεο λέσλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ ήδε 

απφ ηελ 1.1.2011 θαη κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ λέσλ δηαηάμεσλ. 

 

4. Σςμπεπάζμαηα 

 

    Η ηαρεία εμέιημε ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέζα 

απφ κηα πιεζσξηζηηθή λνκνζεηηθή παξαγσγή θαζηζηά νινέλα θαη 
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δπζρεξέζηεξε ηε δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο ζεψξεζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο 

εμέιημεο απηήο.
39

  ην εγγελέο απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, ζην δίθαην ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζεζπίζηεθε ζηελ Διιάδα θαηά ηε 

κεηαξξχζκηζε ησλ εηψλ 2010-2011 πξνζηέζεθε θαη κηα έληνλε 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ην λφεκα ησλ πεξίπινθσλ λέσλ ξπζκίζεσλ, ελ 

πνιινίο απφηνθε ηεο ζπνπδήο ηελ νπνία επέδεημε ν λνκνζέηεο γηα ηελ 

αλάιεςε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξσηνβνπιίαο ππφ ζπλζήθεο αζθπθηηθήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ην θαινθαίξη ηνπ 2010.  

Η αβεβαηφηεηα απηή, εθηεηλφκελε ζε πιήζνο επηκέξνπο πηπρψλ 

ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ δηαβήκαηνο, νδήγεζε ζηε ζέζπηζε κηαο δεχηεξεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο «δφζεο» ην θαινθαίξη ηνπ 2011. Η ηειεπηαία 

ζπληέιεζε αζθαιψο ζηε δηεπθξίληζε πξνεγνχκελσλ θαλφλσλ κε 

ακθίζεκν πεξηερφκελν, σζηφζν ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε σο πξνο ηε 

ζέζπηζή ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζδνζε αλαδξνκηθήο ηζρχνο ζε 

ζεκαληηθέο δηαηάμεηο ζήκαλε απφ ηελ άιιε πιεπξά ηελ επαιήζεπζε ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ αβεβαηφηεηα αλεζπρηψλ κε ηελ 

αλαηξνπή πξνζδνθηψλ πνπ ε πξψηε «δφζε» ηεο κεηαξξχζκηζεο είρε 

θαιιηεξγήζεη.  

     Δλ ηέιεη, ε πξφζθαηε «αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο θξίζεο» 

δελ θαηφξζσζε λα αληαπνθξηζεί ζε κηα απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο θάζε 

θνηλσληθήο λνκνζεζίαο: ζηελ εμαζθάιηζε φηη ν ίδηνο ν λφκνο δελ ζα 

δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηεο θαη αληζφηεηεο κέζσ ηεο ηερληθφηεηαο ησλ 

ξπζκίζεψλ ηνπ. Καη ηνχην δηφηη έλαο πεξίπινθνο λφκνο ζπλεπάγεηαη ηελ 

εγθαζίδξπζε λέσλ πξνλνκίσλ θαη δηαθξίζεσλ πξνο φθεινο φζσλ 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο παξέρεη ην 

                                                 
39

 “ Η ηαρεία επέθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε ηελ επίηεπμε κηαο ζπλνιηθήο 

ζεψξεζεο ησλ δηάθνξσλ λνκηθψλ θαζεζηψησλ θαη ησλ ηερληθψλ ηνπο ιεπηνκεξεηψλ”, B. Van 

Buggenhout, The use of legal concepts, legal terms and legislative techniques in Social Law as an 

instrument of social welfare, ζ. 2 in: P. Schoukens (eds.), Welfare law in a comparative perspective, 

Study material of the Master of European Social Security, academic year 2010-2011, KU Leuven – 

Insitute of Social Law. 
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κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν ή ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα έρνπλ θαιέο 

λνκηθέο ζπκβνπιέο πξνο επίιπζε ησλ γξίθσλ θαη εηο βάξνο εθείλσλ πνπ 

αδπλαηνχλ γηα ηνπο αληίζηξνθνπο ιφγνπο λα επηηχρνπλ ηηο βέιηηζηεο γηα 

απηνχο πξαθηηθέο.  

       

     

      


