
 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 Ι. Επί ηος επωηήμαηορ, πος εηέθη. 

           Δηέζε ππόςε κνπ, από ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., αίηεκα  ηνπ Σπιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. 

Ληβαδεηάο  γηα ηελ  έθδνζε γλσκνδόηεζεο  πεξί «αλαδξνκηθόηεηαο ηεο αλακνξηνδόηεζεο ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ». 

           ΙΙ. Επί ηων εθαπμοζηέων διαηάξεων. 

H αλαδξνκηθόηεηα ησλ λόκσλ απνηειεί, δπζηπρώο, κία ζπλήζε πξαθηηθή ηνπ 

λνκνζέηε, ε νπνία σζηόζν παξίζηαηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή δεδνκέλνπ όηη αλαηξέπεη 

πξνϋπάξρνληα δηθαηώκαηα ή πξνϋπάξρνπζεο λνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο νη πνιίηεο 

ζηήξημαλ ηε ζηάζε ηνπο, ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ηηο βηνηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο επηινγέο. 

Η εύινγε εκπηζηνζύλε ηνπ πνιίηε ζηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο ξπζκίζεηο θαη ε πξνζδνθία ηνπ, 

όηη κε βάζε απηέο ηηο ξπζκίζεηο ζα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ, ζεκειηώλεηαη ζηελ αξρή ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απνξξέεη από ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηνπ 

Κξάηνπο Γηθαίνπ. 

Ο λόκνο έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ όηαλ ζεζπίδεη, θαηαξγεί ή κεηαβάιιεη ηηο λνκηθέο 

ζπλέπεηεο γεγνλόησλ, πνπ αλάγνληαη ζηνλ πξηλ από ηε ζέζπηζή ηνπ ρξόλν. Κξηηήξην 

απνηειεί θαηά πόζν ν λένο λόκνο ξπζκίδεη ζρέζεηο ή γεγνλόηα πνπ ππήξμαλ απνθιεηζηηθά 

ζην παξειζόλ είηε ππήξραλ ζην παξειζόλ θαη εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζή ηνπ. Η πεξίπησζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο γλήζηα αλαδξνκή. Δλώ ε κε 

γλήζηα αλαδξνκή (λόζνο αλαδξνκηθόηεηα) ραξαθηεξίδεη έλα γεγνλόο, πνπ ππήξρε αιιά νη 

ηπρόλ έλλνκεο ζπλέπεηεο επέξρνληαη από ην ρξνληθό ζεκείν ηεο έθδνζεο ηνπ λόκνπ θαη 

κεηά. Δδώ αλήθεη π.ρ. ε πεξίπησζε απνλνκήο ζύληαμεο ζε θαηεγνξία πνιηηώλ γηα 

πξνζθνξέο ηνπο αλαγόκελεο ζην παξειζόλ, αιιά κε ρξνληθό ζεκείν γέλεζεο ηεο αμίσζεο 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ. Η κε γλήζηα αλαδξνκή ξπζκίδεη ζέκαηα ηνπ παξειζόληνο κε 

λνκηθά θαλόλα θαη ε ηζρύο ηνπ είλαη κειινληηθή.  



Τν ηζρύνλ Σύληαγκα ξπζκίδεη ην ζέκα ηεο αλαδξνκηθήο ηζρύο ηνπ λόκνπ θαηά δύν 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο:  

α) Οξηζκέλεο δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ηελ αλαδξνκηθόηεηα λόκσλ κε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερόκελν. Έηζη, θαηά ην άξζξν 7 παξ. 1 δελ ππάξρεη έγθιεκα νύηε πνηλή επηβάιιεηαη 

ρσξίο λόκν πνπ λα ηζρύεη πξηλ από ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο. Η αξρή απηή πξνζηαηεύεη ηνλ 

θαηεγνξνύκελν θαη απνβιέπεη ζε ειαθξύηεξε κεηαρείξηζε απηνύ. Καηά ην άξζξν 78 παξ. 

2 θόξνο ή νπνηνδήπνηε άιιν νηθνλνκηθό βάξνο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε αλαδξνκηθό 

λόκν, ν νπνίνο επεθηείλεηαη πέξα από ην νηθνλνκηθό έηνο πνπ πξνεγήζεθε από εθείλν ηεο 

επηβνιήο ηνπ θόξνπ. Καηά ην άξζξν 107 παξ. 2 επηηξέπεηαη κε λόκν, εθ’ άπαμ εθδηδόκελν, 

λα νξηζηνύλ νη όξνη γηα ηε ιύζε ή ηελ αλαζεώξεζε ζπκβάζεσλ πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο από 21/4/67 σο 23/7/74.  

β) Δθηόο από ηηο εηδηθέο απηέο πεξηπηώζεηο, όπνπ ην Σύληαγκα απαγνξεύεη ή 

επηηάζζεη ηελ αλαδξνκηθή ηζρύ ηνπ λόκνπ, ην άξζξν 77 παξ 2 πεξηέρεη έλα γεληθό θαλόλα 

κε ηδηαίηεξε ζεκαζία "Νόμος ποσ δεν είναι πράγμαηι ερμηνεσηικός ιζτύει μόνο από ηη 

δημοζίεσζή ηοσ".  

Η έλλνηα απηήο ηεο δηαηάμεσο γίλεηαη αληηιεπηή αλ ηελ ζπλδέζνπκε κε ηελ πξώηε 

παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πνπ νξίδεη "ε απζεληηθή εξκελεία ησλ λόκσλ αλήθεη ζηε 

λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία". Απζεληηθή εξκελεία είλαη ε εμνπζία ηνπ λνκνζέηε λα απνζαθελίδεη 

ην αζαθέο λόεκα πξνγελέζηεξνπ λόκνπ. Απηή αθξηβώο ηελ εμνπζία ηελ απνλέκεη ην 

Σύληαγκα κε ην άξζξν 77 παξ. 1 ζηε Βνπιή.  Από ηε θύζε ηνπ ν εξκελεπηηθόο λόκνο 

αλαηξέρεη ζην ρξόλν έθδνζεο ηνπ εξκελεπόκελνπ λόκνπ θαη ην εξκελεπηηθό ηνπ 

πεξηερόκελν αλαπηύζζεη, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, αλαδξνκηθή ηζρύ.  Δπίζεο, όπνπ ην 

Σύληαγκα απαγνξεύεη ξεηώο ηνλ αλαδξνκηθό λόκν, απαγνξεύεη θαη ηνλ εξκελεπηηθό. Όηαλ 

ν εξκελεπόκελνο λόκνο είλαη ζαθήο, ε κεηαγελέζηεξε δήζελ εξκελεπηηθή παξέκβαζε δελ 

απνηειεί εξκελεπηηθό αιιά ςεπδνεξκελεπηηθό λόκν όπνπ ν δηθαζηήο δελ δηθαηνύηαη λα 

εθαξκόζεη αλαδξνκηθώο.  

 

ΙΙΙ. Επί ηηρ απανηήζεωρ, πος πποζήκει ζηο επώηημα, πος εηέθη. 

Σπλεπώο, ην Σύληαγκα πηνζεηεί ξεηά ηνλ θαλόλα ηεο μη αναδπομικόηηηαρ ηος 

νόμος πνπ πξνθύπηεη από ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη εηδηθόηεξα από ηελ αξρή ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ. Σπλαθόινπζα, είλαη ζθόδξα ακθίβνιε ε ζπληαγκαηηθόηεηα κίαο 

ελδερόκελεο πξνζπάζεηαο λα πξνζδνζεί αλαδξνκηθή ηζρύ ζε όπνηα λνκνζεηηθή ξύζκηζε 



πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, όηη νη 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ ππεξεηνύλ ζε απηέο έρνπλ ήδε απνθηήζεη δηθαηώκαηα απνξξένληα 

από ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό θαζεζηώο. 

Παξακέλσ ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε. 

 

Αζήλα, 7-2-2018 

Με εθηίκεζε, 

Μαξία Μαγδαιελή Τζίπξα 

Ννκηθή Σύκβνπινο Γ.Ο.Δ. 

 


