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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 
(clawback)1 εξαγγέλθηκε ως μέτρο στο 
νόμο 4046/2012, ήτοι στο Μνημόνιο Συ-
νεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας της περιστο-
λής των δαπανών υγείας, προβλέφθηκε ότι 
«ένας αυτόματος μηχανισμός επανείσπραξης 
θα εγγυάται ότι η δαπάνη για εξω-νοσοκομει-
ακά φάρμακα για την περίοδο 2012-2015 δεν 

1.  Ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών ως νο-
μική κατασκευή προέρχεται από τον τομέα του 
εταιρικού δικαίου. Πρόκειται για μία ρήτρα που 
απαντάται σε συμβάσεις απασχόλησης συνή-
θως υψηλόβαθμων στελεχών, σύμφωνα με την 
οποία ποσά είτε με μορφή μετρητών είτε μετο-
χών, τα οποία έχουν ήδη αποδοθεί σε αυτούς, 
επιστρέφονται στην εταιρεία εν είδει αποζημί-
ωσης. Η λογική πίσω από την εν λόγω ρήτρα 
είναι, ότι τα στελέχη μίας επιχείρησης, τα οποία 
αποφασίζουν για την πορεία αυτής, οφείλουν να 
λογοδοτούν απέναντι στους μετόχους της εται-
ρείας για τις αποφάσεις και τις κινήσεις τους. Σε 
περίπτωση που δεν επιδείξουν τη δέουσα επι-
μέλεια, τότε τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να 
επιστρέψουν οικονομικά οφέλη που έλαβαν 
(μπόνους).

θα ξεπερνά τα όρια του προϋπολογισμού»2. 
Η εν λόγω πρόβλεψη εξειδικεύτηκε με το 
άρθρο 11 του νόμου 4052/2012, σύμφωνα 
με το οποίο η μηνιαία φαρμακευτική δα-
πάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμέ-
νο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό 
και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περί-
θαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό ανα-
ζητείται εκ μέρους των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας 
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών 
προϊόντων και τις φαρμακευτικές εταιρεί-
ες. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη 
για τον υπολογισμό του υπερβάλλοντος 
προς επιστροφή ποσού είναι κατά βάση  

2.  Παράρτημα V (σελ. 699) του Ν 4046/2012 
«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνη-
μονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους 
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», (ΦΕΚ 
Α΄ 28/14.02.2012).

α) η ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε 
φαρμάκου που συμμετέχει στη φαρμα-
κευτική δαπάνη, η οποία υπολογίζεται με 
βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα δι-
ατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύ-
πτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συντα-
γογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού 
συστήματος σάρωσης των συνταγών, β) 
το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου στη θε-
ραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,  
γ) η δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυ-
χόν υπολειπόμενων ποσών με βάση τον 
συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας και δ) η συ-
γκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου με 
το μερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμε-
νου έτους3. Αρχικά το clawback αφορούσε 
μόνο την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτι-
κή δαπάνη, ενώ στη συνέχεια η εφαρμογή 
του επεκτάθηκε στη νοσοκομειακή δαπά-
νη, στις διαγνωστικές εξετάσεις, στη νο-
σηλεία και στις φυσικοθεραπείες. 

Σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης είναι, ότι 
αυτή αρχικά θεσμοθετήθηκε για μία τρι-
ετία, ήτοι για το χρονικό διάστημα από το 

3.  Άρθρο 11 παρ. 1 του Ν 4052/2012.

Η «προσωρινότητα» του 
clawback και το δικαίωμα 
στην περιουσία των 
θιγόμενων επιχειρήσεων
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2012 έως το 2015. Εντούτοις, μετά από αρ-
κετές τροποποιήσεις η εφαρμογή του μέ-
τρου επεξετάθη διαδοχικά μέχρι το έτος 
20254. 

Όπως είναι αναμενόμενο η εφαρμογή 
του clawback, το οποίο αποτελεί μέρος 
ενός πλέγματος ρυθμιστικών παρεμβά-
σεων στη φαρμακευτική αγορά που στόχο 
έχουν τον περιορισμό της φαρμακευτικής 
δαπάνης (και τις εν γένει δαπάνες υγείας), 
οδήγησε στην έκδοση μίας σειράς δικαστι-
κών αποφάσεων. Μεταξύ των ζητημάτων 
που προβλήθηκαν αξίζει να σταθεί κανείς, 
πρώτον στον περιορισμό του δικαιώματος 
στην ιδιοκτησία και την περιουσία, και δεύ-
τερον στην αξιοποίηση του στοιχείου της 
προσωρινότητας του μέτρου κατά τη δι-

4.  Η τελευταία χρονικά παράταση του μέτρου δό-
θηκε με το α. 77 του νόμου 4837/2021 «Πρό-
ληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποί-
ησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα 
«Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δια-
τάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της 
υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτο-
μα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 
178/1.10.2021).

αμόρφωση του δικανικού συλλογισμού. 
Πρέπει να σημειωθεί, ότι μέχρι σήμερα το 
Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι 
το clawback είναι σύμφωνο με το Σύνταγ-
μα, και ειδικότερα με το α. 17 Σ, καθώς και 
το α. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου (ΠΠΠ) της ΕΣΔΑ. 

Α. Ο περιορισμός των 
περιουσιακών δικαιωμάτων των 
θιγόμενων επιχειρήσεων
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που προ-
βάλλονται κατά του μηχανισμού της αυτό-
ματης επιστροφής είναι, ότι η συγκεκριμέ-
νη ρύθμιση προσβάλλει το δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία και στην περιουσία. Συγκεκρι-
μένα προβάλλεται, ότι ο περιορισμός των 
απαιτήσεων των φαρμακευτικών επιχει-
ρήσεων από τις πωλήσεις των φαρμά-
κων τους5 συνιστά πλήρη αποστέρηση της 

5.  Πρέπει να αναφερθεί ότι ο νομολογιακός χαρα-
κτηρισμός του clawback ως «περιορισμός απαι-
τήσεων» δεν είναι αναντίρρητος. Αξίζει να ανα-
φερθεί η μειοψηφούσα άποψη στις αποφάσεις 
ΣτΕ 2439-2445/2015, σύμφωνα με την οποία η 
επιβολή σε κάτοχο άδειας κυκλοφορίας φαρ-
μάκων της υποχρέωσης καταβολής συγκεκρι-

περιουσίας τους, διότι δεν καταβάλλεται 
η οποιαδήποτε αποζημίωση. Παράλλη-
λα προβάλλεται, ότι με την εφαρμογή του 
clawback καλούνται οι φαρμακευτικές 
εταιρείες να επωμιστούν μονομερώς τις 
συνέπειες της υπέρβασης της νοσοκομει-
ακής φαρμακευτικής δαπάνης, υποχρεού-
μενες να επιστρέψουν μέρος του αντιτίμου 
που έχουν εισπράξει για την πώληση φαρ-
μάκων και στην πραγματικότητα προσφέ-

μένου χρηματικού ποσού και η προκαλούμενη 
από την υποχρέωση αυτή οικονομική επιβά-
ρυνση των επιχειρήσεων αποβλέπει στην ενί-
σχυση των πόρων ασφαλιστικών οργανισμών 
και συνεπώς πρόκειται για κοινωνικό πόρο. 
Η άποψη αυτή είναι ορθή, διότι ο σκοπός του 
clawback είναι η διατήρηση της οικονομικής βι-
ωσιμότητας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς δεν μπορεί 
με τα πεπερασμένα οικονομικά μέσα να αντα-
πεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Με αυτό τον 
τρόπο επιδιώκεται η διατήρηση της οικονομι-
κής ισορροπίας του Οργανισμού και στην πραγ-
ματικότητα πρόκειται για χρηματοδότησή του 
από τους ιδιώτες παρόχους, οι οποίοι δεν σχε-
τίζονται με τον οργανισμό με ασφαλιστική σχέ-
ση ούτε καταβάλλουν το οποιοδήποτε ποσό εξ 
αφορμής ασφαλιστικής σχέσης. Υπό αυτά τα δε-
δομένα, θα ήταν ορθότερο να χαρακτηριστεί το 
clawback ως κοινωνικός πόρος και συνακό-
λουθα ως έμμεσος φόρος.

Παναγιώτα Ξυλάκη
Dr. Jur., Μεταδιδάκτωρ Νομικής 

Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
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ροντας φάρμακα άνευ ανταλλάγματος στο 
μέτρο που αφορά τουλάχιστον το ποσό της 
υπέρβασης6. Προβάλλεται περαιτέρω, ότι 
το ποσό αυτόματης επιστροφής επιβάλλε-
ται επί των μικτών εσόδων και όχι επί των 
κερδών των φαρμακευτικών επιχειρήσε-
ων, καθώς και επί ποσών επί των οποίων 
έχει υπολογισθεί και καταβληθεί ο αναλο-
γούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και οι 
εισφορές για rebates7, με αποτέλεσμα το 
τελικό προς επιστροφή ποσό να είναι υπέ-
ρογκο8.

Από την επισκόπηση της οικείας νομο-
λογίας, προκύπτει ότι δεν εξετάζεται κα-
ταρχήν, αν η επιβάρυνση που επιβάλλε-
ται με το clawback αντίκειται γενικώς στο 
α. 1 του ΠΠΠ, αλλά αν ad hoc η εφαρμογή 
του μηχανισμού επιφέρει τέτοιο περιορι-
σμό στην περιουσία των θιγόμενων, ο ο-
ποίος δεν τηρεί τη δίκαιη ισορροπία μετα-
ξύ του γενικού συμφέροντος που αφορά το 
κοινωνικό σύνολο και των αξιώσεων για 
την προστασία των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, ορθά έκρινε 
το ΣτΕ ότι «η ύπαρξη ή μη παραβάσεως του 
άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ δεν δύναται να 
εξετασθεί στο πλαίσιο της παρούσης διαφο-
ράς, δηλαδή αφηρημένως επ’ ευκαιρία του 
ελέγχου της νομιμότητος της προσβαλλομέ-
νης υπουργικής αποφάσεως και πριν από την 
έκδοση ατομικών πράξεων εφαρμογής των 
διατάξεων του Ν 4172/2013 και της εν λόγω 
υπουργικής αποφάσεως. Εάν, όπως είναι εν-
δεχόμενο, εκδοθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τέ-
τοιες πράξεις και προσβληθούν με αιτήσεις 
ακυρώσεως, υπαγόμενες, όπως και η κρινό-
μενη, στην αρμοδιότητα του Δ́  Τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά το άρθρο 4 
του ΠΔ 361/2001, το Δικαστήριο θα κρίνει, σε 
κάθε υπόθεση, αν υπήρξε περιορισμός χρη-
ματικών απαιτήσεων του συγκεκριμένου αι-

6.  ΣτΕ 163/2020, σκ. 8.
7.  Η βασική ρύθμιση για την υποχρεωτική παρο-

χή έκπτωσης κατά την προμήθεια φαρμακευτι-
κών προϊόντων είναι το α. 35 του Ν 3918/2011.

8.  ΣτΕ 101/2019, σκ. 9.

τούντος υπέρμετρος, λόγω μη τηρήσεως της 
αρχής της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του γε-
νικού συμφέροντος που αφορά το κοινωνικό 
σύνολο και των αξιώσεων για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου»9.

Παρά ταύτα, ακόμα και ως προς τις ατο-
μικές πράξεις επιβολής συγκεκριμένου 
ποσού επιστροφής, η νομολογία δεν κρί-
νει την ad hoc επιβάρυνση που υφίστα-
ται (στην υπό κρίση περίπτωση) η αιτού-
σα εταιρεία, αλλά την επιβάρυνση που 
επιβλήθηκε συνολικά στον επιχειρηματι-
κό κλάδο των ΚΑΚ σε σχέση με τη φαρμα-
κευτική δαπάνη (συγκεκριμένου έτους)10. 
Τούτο σημαίνει ότι το δικαστήριο, αν και 
καλείται να αποφανθεί επί συγκεκριμένων 
ατομικών πράξεων επιβολής ποσού επι-
στροφής, προβαίνει σε γενική κρίση περί 
της αναλογικότητας του μέτρου, χωρίς να 
εξετάζει, αν η συγκεκριμένη επιβάρυνση 
του συγκεκριμένου αιτούντος πλήττει το 
δικαίωμά του στην ιδιοκτησία και στην πε-
ριουσία. Με τον τρόπο αυτό ο ισχυρισμός 
περί περιορισμού του δικαιώματος μένει 
στην ουσία του αναπάντητος. 

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτωση, η αι-
τούσα εταιρεία, αν και προσκομίζει ανα-
λυτικά στοιχεία σχετικά με τη ζημία που 
υπέστη εξαιτίας της σωρευτικής επιβά-
ρυνσης από την εφαρμογή των ρυθμίσε-
ων clawback και rebate11, από τα οποία 
προκύπτει, ότι η επιβάρυνσή της επί υπο-
βληθέντων τιμολογίων ποσού 780.649,16 
ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 369.652,41 
ευρώ (clawback και rebate), αγγίζει δηλα-
δή με άλλα λόγια σχεδόν το μισό του τιμο-
λογηθέντος ποσού, το Δικαστήριο κρίνει 

9.  ΣτΕ 3564/2015.
10.  Βλ. ΣτΕ 2439/2015.
11.  Η εταιρεία είχε προσκομίσει, μεταξύ άλλων, 

αντίγραφο οικονομικών στοιχείων, από το 
οποίο προκύπτει ανεξόφλητο ποσό από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την αιτούσα, χρηματικά διαθέ-
σιμα των επίμαχων ετών, αντίγραφο ισοζυγίου 
λογιστικής για κινήσεις του επίμαχου χρονικού 
διαστήματος, αντίγραφο ισολογισμού.

ότι δεν πρόκειται για υπέρμετρο περιορι-
σμό του δικαιώματος στην περιουσία. Αν 
και διαπιστώνει ότι η επιβάρυνση είναι ση-
μαντική, εντούτοις κρίνει ότι δεν διατα-
ράσσεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ του 
γενικού συμφέροντος που αφορά το κοι-
νωνικό σύνολο και των αξιώσεων για την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της αιτούσας και συνεπώς δεν προσβάλ-
λεται το α. 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ12. Ειδικό-
τερα το Δικαστήριο προβαίνει σε έλεγχο 
της stricto sensu αναλογικότητας, αφού 
προηγουμένως έχει δεχτεί, χωρίς περαι-
τέρω ανάλυση, ότι η επιβάρυνση, γενι-
κά, δεν ήταν απρόσφορη ή μη αναγκαία. 
Ως προς το αν η επιβάρυνση είναι υπέρμε-
τρη, το Δικαστήριο εξετάζει συγκεκριμέ-
να το ποσό που κλήθηκε ο θιγόμενος οικο-
νομικός φορέας να επιστρέψει. Εντούτοις 
ακόμα και αν ο περιορισμός των αξιώσε-
ων αγγίζει - στην υπό κρίση περίπτωση - 
περίπου το 50%13, το ύψος αυτό της πε-
ρικοπής δεν αρκεί για να κριθεί το μέτρο 
(stricto sensu) δυσανάλογο και συνακό-
λουθα να γίνει δεκτή η διατάραξη της αρ-
χής της δίκαιης ισορροπίας. 

Η κρίση αυτή του δικαστηρίου είναι αμφί-
βολης ορθότητας. Καταρχάς ακόμα και σε 
οριακές περιπτώσεις, όπου η εν στενή εν-
νοία αναλογικότητα φαίνεται να πλήττεται,  
παρόλ́ αυτά δεν τίθεται ένα όριο στην πε-
ρικοπή των απαιτήσεων των ιδιωτών πα-
ρόχων. Περαιτέρω, η υποχρέωση από-
δοσης είτε υπό τη μορφή εκπτώσεων είτε 
υπό τη μορφή επιστροφών, του ημίσεος 
του τιμολογηθέντος ποσού είναι δυσανά-
λογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό, καθώς 
οι δραστηριοποιούμενες στο χώρο επιχει-
ρήσεις υποχρεώνονται εν τοις πράγμασι να 
διαθέτουν τα προϊόντα τους στη μισή τιμή 
από την αρχικώς συμφωνημένη, διατα-
ράσσοντας με αυτό τον τρόπο την οικονο-

12.  ΔΕφΑθ 2036/2019.
13.  Η συνολική περικοπή ανέρχεται σε ποσο-

στό 47,31% (21,61% για rebate και 25,7% για 
clawback).
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μική κατάσταση της επιχείρησης. Από την 
άλλη πλευρά, εύλογα τίθεται το ερώτημα, 
αν ο προϋπολογισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι 
εξαιρετικά χαμηλός και έχει διαμορφωθεί 
με τρόπο που αγνοεί τις πραγματικές ανά-
γκες των ασφαλισμένων, οι οποίες χρημα-
τοδοτούνται στην πραγματικότητα από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Β. Η «προσωρινότητα» του 
clawback
Ένα ακόμα σημείο που προβληματίζει ι-
διαίτερα και εμφανίζεται στη νομολο-
γία ακόμα και στις πλέον πρόσφατες απο-
φάσεις είναι αυτό της «προσωρινότητας» 
του μέτρου του clawback. Συγκεκριμένα 
αναφέρεται, ότι το μέτρο των αυτόματων 
επιστροφών δεν αντίκειται στο Σύνταγ-
μα και στο α. 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ διότι 
είναι «προσωρινό»14. Κατά τον έλεγχο δε 
της αναλογικότητας αναφέρεται, ότι η οι-
κονομική επιβάρυνση των ιδιωτών παρό-
χων δεν προκύπτει ότι ήταν απρόσφορη ή 
μη αναγκαία ή υπέρμετρη, ώστε να κριθεί 
απαγορευμένη από το Σύνταγμα και το άρ-
θρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ ενόψει και του 
προσωρινού χαρακτήρα της.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι ποια η 
αξία του ελέγχου της προσωρινότητας του 
μέτρου κατά τη δικαστική του κρίση, δε-
δομένου ότι αυτό θεσπίστηκε αρχικά για 
μία τριετία, υπό δεδομένες δημοσιονομι-
κές συνθήκες, και συνεχίζει σήμερα να ι-
σχύει, μετά από πολλές παρατάσεις, αν και 
οι συνθήκες που οδήγησαν στην υιοθέτη-
σή του δεν υφίστανται πια. 

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι στις χρονι-
κά πρώτες δικαστικές αποφάσεις σχετικά 
με τη συνταγματικότητα του clawback, η 
προσωρινότητα του μέτρου παίζει ένα ση-
μαντικό ρόλο. Το στοιχείο αυτό συντείνει 
στην αποδοχή του μέτρου ως ηπιότερης 
και αμεσότερης λύσης προς την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων σκοπών της οικονομι-

14.  Ενδεικτικά ΣτΕ 162/2020, σκ. 16.

κής βιωσιμότητας του συστήματος και του 
μετριασμού της οξείας δημοσιονομικής 
κρίσης. Μία τέτοια προσέγγιση είναι σύμ-
φωνη με την αρχή της αναλογικότητας και 
συνεπώς ορθά γίνεται επίκληση αυτής στα 
αρχικά στάδια της νομολογίας. 

Με την πάροδο του χρόνου, το επιχείρημα 
της προσωρινότητας καθίσταται εντούτοις 
αδύναμο. Το γεγονός, ότι η υπό κρίση ρύθ-
μιση αγγίζει πλέον τη δεκαετία ισχύος δεν 
λαμβάνεται υπόψη από τη νομολογία, συ-
νεχίζοντας η τελευταία να αποδέχεται την 
προσωρινότητα και να την εντάσσει στον 
δικανικό συλλογισμό. Αντίθετα, η παράτα-
ση ισχύος του μέτρου για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, παρά τον αρχικό εξαγγελμένο 
περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, το μετα-
τρέπει στην ουσία σε μόνιμο και η οποια-
δήποτε αναφορά σε προσωρινότητα παύει 
να έχει πλέον νομική αξία. Η προσωρινό-
τητα του μέτρου, όπως αναφέρθηκε ανω-
τέρω, κρίνεται υπό τις συνθήκες οξείας 
δημοσιονομικής κρίσης, οι οποίες οδή-
γησαν στην υιοθέτηση του μέτρου. Δεδο-
μένου ότι τυπικά τον Αύγουστο του 2018 
ολοκληρώθηκαν οι «μνημονιακές» υπο-

χρεώσεις της χώρας15, εύλογα γεννάται το 
ερώτημα, αν η δικαιολογητική βάση υιο-
θέτησης των εν λόγω νομοθετικών ρυθμί-
σεων συνεχίζει να υφίσταται. Και συνακό-
λουθα, αν δικαιολογείται η διατήρηση του 
μέτρου. 

Σε κάθε περίπτωση, η νομοθετική επιλο-
γή για συνεχή επιμήκυνση του χρόνου ι-
σχύος της ρύθμισης του clawback πρέπει 
να συνοδεύεται από δικαστικά ελέγξιμη 
αιτιολόγηση, η οποία πλέον δεν μπορεί να 
είναι η οξεία δημοσιονομική κρίση και η 
προσπάθεια αποτροπής της κατάρρευσης 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
Αντίστοιχα, σε επίπεδο δικαστικής κρίσης, 
δεδομένου ότι το μέτρο του clawback έχει 
λάβει μόνιμο χαρακτήρα, πρέπει πλέον να 
κριθεί ως τέτοιο.

Τελικές παρατηρήσεις
Ο μηχανισμός του clawback, τόσο ως προς 
τα ανωτέρω αναλυθέντα ζητήματα όσο και 
ως προς τη συμφωνία του με την επιχειρη-
ματική ελευθερία του α. 5 παρ. 1 Σ., έχει 
οδηγήσει σε μία πλούσια νομολογία, με 
αρκετές ωστόσο μειοψηφούσες απόψεις, 
πειστικές και τεκμηριωμένες. Εντούτοις, 
η νομοθετική ρύθμιση δεν έχει μέχρι σή-
μερα κριθεί από την Ολομέλεια του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας. Πρόσφατα δη-
μοσιεύθηκε η απόφαση ΣτΕ 612/2022, 
επταμελούς σύνθεσης, η οποία είναι εξαι-
ρετικά σημαντική, διότι παραπέμπει το ζή-
τημα του clawback λόγω σπουδαιότητας 
στην Ολομέλεια. H απόφαση αναμένεται με 
ενδιαφέρον, διότι θα κρίνει τόσο τη συμ-
φωνία του clawback με το Σύνταγμα, όσο 
και την «προσωρινότητα» του μέτρου. 

15.  Βλ. μεταξύ άλλων την από 20.8.2018 ανακοί-
νωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό-
τητας σχετικά με την ολοκλήρωση του τρίτου 
και τελευταίου προγράμματος, διαθέσιμο εδώ: 
https://bit.ly/3kkqwUx.
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