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ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου 

 ΚΟΙΝ:   

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

 Σας ενημερώνουμε ότι με τη -δημοσιευθείσα σήμερα (03.02.2023)- υπ’ 

αριθμ. 182/2023 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 

οποία εκδόθηκε επί προτύπου δίκης, στην οποία μετείχαμε εκπροσωπώντας τους 

συνταξιούχους εντολείς μας, κρίθηκε ότι οι διατάξεις του ν. 4387/2016 περί 

επανυπολογισμού των συντάξεων δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα. Ειδικότερα, το 

Δικαστήριο, ακολουθώντας την προγενέστερη νομολογία του, έκρινε ότι η 

διαφορετική μεταχείριση των ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 

συνταξιούχων (“παλαιών συνταξιούχων”) έναντι των συνταξιοδοτούμενων μετά την 

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (“νέων συνταξιούχων”) ως προς το τι λαμβάνεται 

υπόψη για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης 

παρίσταται δικαιολογημένη, λόγω των διαφορετικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες 

συνταξιοδοτήθηκαν οι παλαιοί συνταξιούχοι σε σύγκριση προς τους εφεξής 

συνταξιοδοτούμενους. Εξάλλου, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η διαφορετική 

μεταχείριση παλαιών και νέων συνταξιούχων ως προς τις συντάξιμες αποδοχές που 
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λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, 

στηριζόμενη στον αρκούντως αντικειμενικό παράγοντα του χρόνου αποχώρησης από 

την υπηρεσία, δεν παραβιάζει την κατοχυρωμένη με το άρθρο 4 παρ. 1 του 

Συντάγματος  αρχή της ισότητας. Ακόμη, σύμφωνα με την απόφαση, ο τρόπος 

υπολογισμού των συντάξεων και ο καθορισμός των αποδοχών που λαμβάνονται κάθε 

φορά υπόψη για τον υπολογισμό αυτό επαφίεται στον νομοθέτη και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση. Kατά τη ρύθμιση δε των 

θεμάτων αυτών, οι ασφαλιστικές παροχές δεν απαιτείται, σύμφωνα με την κρίση του 

Δικαστηρίου, να βρίσκονται σε σχέση ευθείας ανταποδοτικότητας προς τις εισφορές 

που έχουν καταβληθεί. 

 Ανεξαρτήτως της επιστημονικής κριτικής που θα μπορούσε να ασκηθεί στην 

εν λόγω απόφαση, είναι σαφές ότι οι συνέπειες στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας 

που θα επάγονταν η έκδοση αποφάσεως με αντίθετο περιεχόμενο, αποτελέσαν 

κρίσιμο εν προκειμένω παράγοντα. 

 Με την ανωτέρω απόφαση επί της πρότυπης δίκης κρίνεται αμετάκλητα και 

δεσμευτικά για το σύνολο των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας η υπόθεση του 

επανυπολογισμού.   

  

Με φιλικούς χαιρετισμούς  

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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