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Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
• Η σύμπλευση των διεθνών οργάνων και οι ανοικτές επιστολές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
• Η υπεροχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α΄. Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και διεθνής απήχησή της
Β΄. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Ι. Ο ΕΚΧ και ο έλεγχος της εφαρμογής του
ΙΙ. To πεδίο εφαρμογής του ΕΚΧ
ΙΙΙ. Οι αποφάσεις κατά Ελλάδας – Προκαταρκτικές παρατηρήσεις της ΕΕΚΔ
ΙV. Η πρώτη απόφαση της ΕΕΚΔ (αναφορά 65/2011)
α) Aπασχόληση δοκιμαστικής περιόδου: παράβαση άρθρου 4 § 4 EΚΧ
β) Eπιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας: εμπίπτουν στο πεδίο των άρθρων 5 και 6 ΕΚΧ,
που η Ελλάδα δεν έχει αποδεχθεί (πλειοψηφία - μειοψηφία)
V. Η δεύτερη απόφαση της ΕΕΚΔ (αναφορά 66/2011)
*
Ενημερωμένη εισήγηση στην ημερίδα της Ε∆ΕΚΑ «Οι πρόσφατες αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία
(Ν. 4093/12). Ένα βήμα προς την απαξίωση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης;», 4.2.2013.
Συντομότερη εισήγηση σε ευρωπαϊκό συνέδριο (Βιέννη 7-8.10.2013), στα αγγλικά, επισυνάφθηκε στις από
10.1.2014 ταυτόσημες ανοικτές επιστολές του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων
∆ικαιωμάτων (Ε∆ΕΘΑ∆) προς τους κ. κ. Μπαρόζο και Ντράγκι (βλ ιστοσελίδα Εθνικής Επιτροπής για τα
∆ικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α), http://www.nchr.gr/index.php/en/2013-04-03-10-23-48/2013-04-03-1041-02 και Ε∆ΚΑ 2013, 776). Οι εδώ εκφραζόμενες απόψεις δεν αποδίδουν κατ’ανάγκη εκείνες της ΕΕ∆Α.
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α) Ειδικές συμβάσεις μαθητείας
i) Στέρηση ετήσιας άδειας με αποδοχές: παράβαση άρθρου 7 § 7 ΕΚΧ
i) Μη οργανωμένη επαγγελματική κατάρτιση: παράβαση άρθρου 10 § 2 ΕΚΧ
iii) Μειωμένη ασφαλιστική κάλυψη: παράβαση άρθρου 12 § 3 ΕΚΧ
β) Μείωση ελάχιστων αμοιβών των νέων
i) Παράβαση άρθρου 4 § 1 ΕΚΧ (δίκαιη αμοιβή)
ii) Παράβαση άρθρου 4 § 1 υπό το φως της ρήτρας μη διάκρισης του Προοιμίου ΕΚΧ (διάκριση
λόγω ηλικίας)
VΙ. Οι πέντε νεότερες αποφάσεις της ΕΕΚΔ (αναφορές 76-80/2012)
α) Παραπομπή της ΕΕΚΔ σε εκτιμήσεις διεθνών και ελληνικών οργάνων
i) Επιτροπή Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης: Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας
ii) ΄Οργανα της ΔΟΕ
iii) Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
iv) Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβουλίου της Ευρώπης
v) Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
β) Η κρίση της ΕΕΚΔ στις πέντε υποθέσεις: παράβαση άρθρου 12 § 3 ΕΚΧ
Γ΄. Αγωγιμότητα των διατάξεων του ΕΚΧ – παραδείγματα ελληνικής νομολογίας
Δ΄. Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και Συστάσεις: ελεγκτικά όργανα ΔΟΕ
Ι. Η ΔΟΕ και οι Συμβάσεις και Συστάσεις της
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις των κρατών-μελών της ΔΟΕ και έλεγχος της εκπλήρωσής τους
α) Υποβολή Συμβάσεων και Συστάσεων στην «αρμόδια αρχή» - επικύρωση Συμβάσεων
β) ΄Ελεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των κρατών-μελών
i) Τακτικός έλεγχος
ii) Ειδικές διαδικασίες
ΙV. Η Υψηλού Επιπέδου Αποστολή της ΔΟΕ στην Ελλάδα
V. Κρίσεις ελεγκτικών οργάνων ΔΟΕ για τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα
α) Συμβάσεις 87 (συνδικαλιστική ελευθερία, συνδικαλιστικό δικαίωμα), 98 (δικαίωμα οργάνωσης και
συλλογικής διαπραγμάτευσης)
i) Επιτροπή Συνδικαλιστικής ελευθερίας (υπόθεση 2820)
ii) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων
iii) Επιτροπή Διάσκεψης για την εφαρμογή των κανόνων
iv) Σύνοψη παραβάσεων των Συμβάσεων 87 και 98
ν) Παράβαση Συμβάσεων ΔΟΕ – παράβαση Συντάγματος: προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
(ΣτΕ Ολ 3354/2013
β) Συμβάσεις 100 (ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών), 111 (διάκριση στην απασχόληση)
γ) Σύμβαση 156 (ισότητα μεταχείρισης εργαζομένων των δύο φύλων με οικογενειακές υποχρεώσεις)
δ) Συμβάσεις 102 (ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας), 95 (προστασία ημερομισθίου)
ε) Σύμβαση 138 (κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση)
Ε΄. Αγωγιμότητα Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και Ευρωπαϊκού Χάρτη Κοινωνικής Ασφάλειας παραδείγματα ελληνικής νομολογίας
ΣΤ΄. Στοιχεία της πραγματικής κατάστασης στην Ελλάδα
Ζ΄. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ι. Απόφαση Ι. Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας
ΙΙ. Συναφή ζητήματα
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α) Η νομιμοποίηση της ΑΔΕΔΥ
β) Γιατί η ΑΔΕΔΥ δεν προέβαλε παράβαση του άρθρου 11 ΕΣΔΑ;
γ) ΄Οφειλε το ΣτΕ να προβεί σε προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ;
Η΄. Παραδείγματα νεότερης ελληνικής νομολογίας: στροφή ή αναπόφευκτη εξέλιξη;
Θ΄. Μέτρα που παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες είναι συμβατά με το δίκαιο ΕΕ;
Ι. Ο Χάρτης και οι γενικές αρχές δεσμεύουν την ΕΕ και τα κράτη-μέλη
ΙΙ. Μέτρα που παραβιάζουν τον ΕΚΧ υπό το φως του δικαίου ΕΕ
α) Διακρίσεις λόγω ηλικίας στην απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση
i) Οι κανόνες του δικαίου ΕΕ
ii) Καταγγελία σύμβασης εργασίας χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση
iii) Χαμηλότερες αμοιβές νέων – περιορισμός κοινωνικο-ασφαλιστικής κάλυψής τους
iv) Μείωση ή κατάργηση συνταξιοδοτικών παροχών λόγω ηλικίας
β) Στέρηση ετήσιας άδειας με αποδοχές από τους νέους
ΙΙΙ. Μέτρα που παραβιάζουν Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας υπό το φως του δικαίου ΕΕ
α) Συνδικαλιστική ελευθερία, δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης: ομαδικές απολύσεις
β) ΄Ιση αμοιβή, μη διάκριση στην απασχόληση και εναρμόνιση οικογένειας και εργασίας
γ) Κοινωνική ασφάλιση και προστασία αποδοχών
Τελικές σκέψεις
Επίμετρο
 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ΔΟΕ 2014: κοινή ευθύνη Κυβέρνησης και Τρόικας
 ΣτΕ Ολ 1901/2014: κατάργηση ΕΡΤ και ομαδικές απολύσεις
Εισαγωγικά
1. Από το 2011, μέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς
Μνημόνια, υπό τον έλεγχο της Τρόικας (εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ)),
έχουν κριθεί από όργανα ελέγχου της εφαρμογής επικυρωμένων διεθνών συνθηκών
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων1. Παραβάσεις διαπίστωσαν η Eυρωπαϊκή
Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων (ΕΕΚ∆) σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη (ΕΚΧ), η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣE) σε σχέση με
τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και η Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων και η Επιτροπή
Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ). Μέτρα λιτότητας
απασχόλησαν και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) που
1
«Επικύρωση» (ratification) είναι η διεθνής πράξη με την οποία το κράτος (δηλ. το εθνικό όργανο που
είναι, κατά το εθνικό δίκαιο, αρμόδιο να δεσμεύει το κράτος διεθνώς) δηλώνει, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις κάθε συνθήκης, την οριστική συναίνεσή του να δεσμεύεται από αυτήν (άρθρ. 2 § 1β, 11, 14
Σύμβασης Βιέννης του 1969 «περί του δικαίου των συνθηκών» (Σύμβαση Βιέννης) που κυρώθηκε με το
Ν∆ 402/1974, επικυρώθηκε και άρχισε να ισχύει διεθνώς από 28.1.1980, οπότε άρχισε και η διεθνής ισχύς
της για την Ελλάδα: ανακοίν. Υπ. Εξ ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.1980) (το Υπουργείο Εξωτερικών δεν εκδίδει πλέον
τέτοιες ανακοινώσεις). Από την επικύρωση της συνθήκης και την έναρξη της διεθνούς ισχύος της,
επέρχεται η κατ’άρθρ. 28 § 1 Συντ. υπερνομοθετική ισχύς της. «Κύρωση» είναι η πράξη εσωτερικού
δικαίου, με την οποία το κατά το εσωτερικό δίκαιο αρμόδιο όργανο εντάσσει τη συνθήκη στην εσωτερική
έννομη τάξη και συγκατατίθεται στην επικύρωσή της. Βλ. Ε. Ρούκουνα, ∆ημόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, Νομική
Βιβλιοθήκη 2011, 79-89, 94-102, AΠ Ολ 21/2001, Ε∆ΚΑ 2002, 122. Ορισμένοι συγγραφείς συγχέουν τους
όρους «κύρωση» και «επικύρωση».
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δεν διαπίστωσε παράβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά επιβεβαίωσε τα όρια
που θέτει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) στην κρατική
κοινωνική και οικονομική πολιτική.
 Η σύμπλευση των διεθνών οργάνων και οι ανοικτές επιστολές του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Ε∆ΕΘΑ∆) προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
2. Τα κείμενα των διεθνών οργάνων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε οργάνου, διαφέρουν
κατά τη δομή και διατύπωση. Παρουσιάζουν όμως κοινά σημεία, και ιδίως ότι η
οικονομική κρίση δεν απαλλάσσει τα κράτη από την υποχρέωση προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θέτουν όρια στην κρατική οικονομική και κοινωνική
πολιτική, ενώ επισημαίνεται συχνά η ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων στο «μηχανισμό
στήριξης» μερών για την τήρηση αυτών των ορίων. Κάθε όργανο επικαλείται δε άλλες
διεθνείς συνθήκες και κρίσεις των ελεγκτικών οργάνων τους. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι τα
συστήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων «λειτουργούν ολοένα και περισσότερο
ως συγκοινωνούντα δοχεία».2
3. Tα πιο πολλά διεθνή όργανα μέμφονται τη μη αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων
των μέτρων λιτότητας, καθώς και την ανυπαρξία μέτρων στήριξης των θιγομένων και της
έννοιας του «μισθού επιβίωσης». Αμφισβητούν τη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα
των μέτρων και στην επίκληση του «δημόσιου συμφέροντος» αντιτάσσουν την αυξημένη
αναγκαιότητα κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιόδους κρίσης. Η δε
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεχόμενη ότι «τα κοινωνικά θέματα δεν έχουν έως τώρα τεθεί
ρητά κατά την εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (∆ΜΑ)»,
θεωρεί ότι «η σαφής διασύνδεσή τους […] θα συμβάλει στον καθορισμό μέτρων που θα
διορθώνουν τις ανισορροπίες, ελαχιστοποιώντας τις κοινωνικές επιπτώσεις τους».3
Γίνεται έτσι όλο και φανερότερο, πως η διεθνώς διαπιστωμένη «μαζική» ή
«προγραμματισμένη» «φτωχοποίηση» σημαντικού μέρους του πληθυσμού (πιο κάτω 58,
127) φτάνει για πολλούς σε προσβολή του ίδιου του δικαιώματος στη ζωή.
4. Oι διαπιστωμένες παραβάσεις αφορούν κοινωνικά δικαιώματα. Τέτοια δικαιώματα
κατοχυρώνουν σε υπερνομοθετικό επίπεδο το Σύνταγμα (άρθρ. 21-25), διεθνείς
συνθήκες, όπως εκείνες που κρίθηκε ότι παραβιάζονται, το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα
Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώματα (∆ΣΟΚΜ∆) και το δίκαιο ΕΕ –
πρωτογενές (Συνθήκες, γενικές αρχές και Χάρτης Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων (Χάρτης
ΕΕ)) και παράγωγο. Ορισμένα κατοχυρώνουν και η ΕΣ∆Α και το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα
Ατομικά και Πολιτικά ∆ικαιώματα (∆ΣΑΠ∆). Από τη διεθνή νομολογία προκύπτει ότι όλα
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αγώγιμα με τις ίδιες προϋποθέσεις. Έτσι, αναδεικνύεται
πόσο αβάσιμη είναι η θεώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως φτωχών συγγενών των
λοιπών, που αγνοεί και την αλληλεξάρτηση κοινωνικών, αστικών και πολιτικών
δικαιωμάτων. Ακόμη και αν το διεθνές όργανο ελέγχου εφαρμογής μιας συνθήκης δεν
έχει εξουσία επιβολής κυρώσεων, αυτό δεν επηρεάζει τη δεσμευτικότητα και
αγωγιμότητα των κανόνων της συνθήκης, όπως ερμηνεύεται από το αρμόδιο διεθνές
όργανο, ούτε το καθήκον του εθνικού δικαστή να εξασφαλίζει αποτελεσματική έννομη
2

Λ.-Α. Σισιλιάνος, Η ανθρώπινη διάσταση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2010, 14-18 (18).
Ανακοίνωση Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: «Ενίσχυση της κοινωνικής
διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής ΄Ενωσης». COM(2013) 690, § 3.1.
3
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προστασία στα δικαιώματα που θεσπίζουν, επιβάλλοντας τις πιο αποτελεσματικές
κυρώσεις του εθνικού δικαίου, ιδίως σε έννομες τάξεις όπως η ελληνική, στην οποία η
επικυρωμένη συνθήκη ενσωματώνεται με υπερνομοθετική ισχύ. Πρόκειται για τη
συνταγματικά επιβεβλημένη τήρηση της ιεραρχίας της εσωτερικής έννομης τάξης.
Άλλωστε, η ελληνική νομολογία δέχεται την αγωγιμότητα συνταγματικών κοινωνικών
δικαιωμάτων βάσει του Συντάγματος, συχνά υπό το φως διεθνών και ευρωπαϊκών
κανόνων.4
5. Τo ∆ικαστήριο της ΕΕ (∆ΕΕ) δεν έχει κρίνει μέτρα λιτότητας που λήφθηκαν στην
Ελλάδα, αλλά από τη νομολογία του προκύπτει ότι τουλάχιστον ορισμένα προσκρούουν
στο δίκαιο ΕΕ. Ο Χάρτης και οι γενικές αρχές που διαπλάσσει το ∆ΕΕ, ως πρωτογενές
δίκαιο, δεσμεύουν όλα τα όργανα της ΕΕ, καθώς και τα όργανα των κρατών-μελών όταν
ενεργούν εντός του πεδίου του δικαίου ΕΕ (άρθρ. 51 § 1 Χάρτη, άρθρ. 6 §§ 1 και 3
ΣυνθΕΕ). Πολλές γενικές αρχές έχουν ενσωματωθεί στον Χάρτη, διατηρώντας την
εμβέλεια και τα έννομα αποτελέσματά τους (πιο κάτω 173-192). Όσες παραλείφθηκαν ή
έχουν ευρύτερη εμβέλεια από τις αντίστοιχες διατάξεις του Χάρτη εξακολουθούν να
ισχύουν ως πρωτογενές δίκαιο, διατηρώντας κι αυτές την εμβέλεια και τα έννομα
αποτελέσματά τους, το δε ∆ΕΕ εξακολουθεί να τις αναπτύσσει και να διαπλάσσει κι
άλλες, βάσει του άρθρ. 6 § 3 ΣυνθΕΕ. Έτσι, ο Χάρτης προστέθηκε στις πηγές του
δικαίου θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, στο ανώτατο επίπεδο, χωρίς να θίγει το
κεκτημένο ή ν’ ανακόπτει την εξέλιξή του. Εισήγαγε δε και ορισμένα νέα δικαιώματα.5
Λόγω της ευθύνης και των οργάνων της ΕΕ για την τήρηση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, το Ε∆ΕΘΑ∆, του οποίου η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) είναι μέλος, με ανοικτή επιστολή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, επισύρει την προσοχή τους στο ότι τα μέτρα
λιτότητας παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα και τους ζητεί να λάβουν
μέτρα για την εξάλειψη των παραβιάσεων (βλ. σημ. *).
 Η υπεροχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
6. Στο διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου ισχύει η αρχή της υπεροχής της
ευνοϊκότερης ρύθμισης: Kάθε σχετική με ανθρώπινο δικαίωμα ρύθμιση παρέχει ένα
minimum προστασίας, επικρατεί δε η ευνοϊκότερη για το δικαίωμα, όποια κι αν είναι η
πηγή (εθνική ή υπερεθνική) και η ιεραρχική βαθμίδα της, έστω και αν η ρύθμιση αυτή δεν
είναι lex posterior ή lex specialis. Η αρχή αυτή απορρέει από την ίδια τη φύση και τη
δυναμική των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των σχετικών με αυτά κανόνων, που
αποκλείουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων και υπαγορεύουν τη διαρκή βελτίωση της
κατοχύρωσής τους6. Εκφράζεται σε διεθνείς συνθήκες δικαιωμάτων του ανθρώπου, στο
άρθρ. 53 Χάρτη ΕΕ και στις κοινωνικές οδηγίες της ΕΕ (πιο κάτω 10, 66, 129,173, 177,
192-197).Την εφαρμόζει δε το ∆ΕΕ, κατά τη διάπλαση και εφαρμογή γενικών αρχών,
4
Βλ. π.χ. για το άρθρ. 21 §§ 1 και 5 Συντ.: ΣτΕ Ολ 3216/2003 (Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Η
εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ανδρών και των γυναικών, ∆ι∆ικ 2004, 572),
ΣτΕ Ολ 3590/2013.
5
Βλ. Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Χάρτης Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων ΕΕ: πεδίο εφαρμογής και ελληνική
νομολογία (με αφορμή τη ∆ΕΕ 26.2.2013, C-617/10, Akerberg Fransson), ΘΠ∆∆ 2/2013, 176.
6
E. Roucounas, Engagements parallèle et contradictoires, Recueil des Cours de l’Académie de Droit
International, vol. 206 (1987-VI), 197, Ε. Ρούκουνας, ∆ιεθνής προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
ΙΜ∆Α, Εστία 1995, 46-48.
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καθώς και η ελληνική νομολογία7 (βλ. και πιο κάτω 65).Ευνοϊκότερη είναι η ρύθμιση που
προσδίδει στο δικαίωμα ευρύτερη εμβέλεια ή δεν επιτρέπει εξαιρέσεις ή, όταν όλες οι
ρυθμίσεις επιτρέπουν εξαιρέσεις, όποια θέτει τις αυστηρότερες προϋποθέσεις γι’αυτές.
Έτσι, διαφυλάσσεται και ταυτόχρονα ενισχύεται ένα σημαντικό «κοινωνικό κεκτημένο».
7. Θα παρουσιάσουμε συνοπτικά κρίσεις διεθνών οργάνων και θα εξετάσουμε ρυθμίσεις
που αποδοκίμασαν, υπό το φως του δικαίου ΕΕ, δίνοντας και παραδείγματα ελληνικής
νομολογίας.
Α΄. Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) και
διεθνής απήχησή της
8. Όργανα ελέγχου της εφαρμογής διεθνών συνθηκών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως
η ΕΕΚ∆, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ∆ΟΕ, η Επιτροπή Υπουργών ΣΕ, καθώς και ο
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας των ΗΕ C. Lumina (πιο κάτω 136) αναφέρουν
αποσπάσματα της Σύστασης της ΕΕ∆Α της 8.12.2011 «Επιτακτική ανάγκη να
αντιστραφεί η πορεία καταρράκωσης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων», που
επισυνάπτεται και στις ανοικτές επιστολές του Ε∆ΕΘΑ∆ (πιο πάνω 5). Η Σύσταση,
στηριζόμενη στο αδιαίρετο και αλληλένδετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιγράφει
τη «ραγδαία και δραματική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού και την
αποδόμηση του Κοινωνικού Κράτους», που «οδηγούν σε εξαθλίωση μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού, διευρύνουν το κοινωνικό χάσμα, διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό,
ενισχύουν ακραία και μισαλλόδοξα στοιχεία και κλονίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς».
Υπενθυμίζει ότι, κατά το ∆ΕΕ, «η ΕΕ δεν περιορίζεται σε μια οικονομική ένωση, αλλά
πρέπει να εξασφαλίζει με κοινή δράση την κοινωνική πρόοδο και να επιδιώκει τη διαρκή
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ευρωπαϊκών λαών, όπως τονίζει το
Προοίμιο της Συνθήκης»,8 ότι κατά τη ΣυνθΕΕ, «τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και θεμέλιο λίθο της ΕΕ», ο δε Χάρτης, «που δεσμεύει την
ΕΕ και τα κράτη-μέλη, κατοχυρώνει αδιαίρετα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και
διακηρύσσει ότι η ΕΕ ‘τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της’».
9. Συνεπώς, «δεν υπάρχει διέξοδος από την κοινωνικο-οικονομική και πολιτική κρίση,
που μαστίζει όλη την Ευρώπη, ούτε μέλλον για την ΄Ενωση, χωρίς εγγύηση των
θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων». Γιαυτό, «απαιτείται άμεση
συστράτευση όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων προς διάσωση των αξιών που στηρίζουν
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό». Η ΕΕ∆Α «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου»· καλεί την
Κυβέρνηση και τη Βουλή «να σταθμίζουν τις συνέπειες των δημοσιονομικών μέτρων στην
κοινωνική προστασία και ασφάλεια» και «να αναλάβουν κοινή δράση με τις κυβερνήσεις
και τα κοινοβούλια των άλλων κρατών-μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε κάθε
μέτρο οικονομικής διακυβέρνησης και οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις της Συνθήκης να

7
Βλ. π.χ. ΕΣ∆Α (άρθρ. 53), ΕΚΧ (άρθρ. 32), ∆ΣΑΠ∆ (άρθρ. 5§2), ∆ΣΟΚΜ∆ (άρθρ. 5), Καταστατικός
Χάρτης ∆ΟΕ (άρθρ. 19 § 8), ∆ΕΕ 27.6.2006, C-540/03, Koινοβούλιο κ. Συμβουλίου Συλλ. 2006, Ι-5769
(συναγωγή γενικών αρχών από τους πιο προστατευτικούς των παιδιών διεθνείς κανόνες). ΣτΕ 1374/1997,
1571/2010 (εφαρμογή διατάξεων ΕΚΧ ως ευνοϊκότερων από το Σύνταγμα), ΑΠ Ολ 1/2011 (εφαρμογή
διάταξης Χάρτη ΕΕ ως ευνοϊκότερης από διεθνείς και εθνικές διατάξεις, βλ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου,
Χάρτης Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων, ΘΠ∆∆, ό.π.).
8
∆ΕΕ 10.2.2000, C-50/96, Schröder, §§ 55-57, C-270/97, Sievers, §§ 55-57, Συλλ. 2000, I-774, I-933,
αντίστοιχα. Το σχετικό εδάφιο παραμένει στο Προοίμιο της ΣυνθΕΕ και της ΣυνθΛΕΕ.

Ε.∆.Κ.Α. τόμος ΝΣΤ΄ (2014)
199

Ε.Δ.Κ.Α. τόμος ΝΣΤ΄ (2014)
199

θεσπίζονται και να εφαρμόζονται με σεβασμό και εγγύηση των θεμελιωδών ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων». Καθώς τα μέτρα οικονομικής διακυβέρνησης καθαρά
μονεταριστικού (όπως δέχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιο πάνω 3) χαρακτήρα
πολλαπλασιάζονται, η έκκληση αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Με νεότερο κείμενο, η
ΕΕ∆Α, παραθέτοντας κρίσεις διεθνών οργάνων, υπενθυμίζει και επικαιροποιεί τις
συστάσεις της.9
Β΄. Ευρωπαϊκός
∆ικαιωμάτων

Κοινωνικός

Χάρτης:

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

Κοινωνικών

Ι. Ο ΕΚΧ και ο έλεγχος της εφαρμογής του
10. Ο ΕΚΧ παρέχει ένα minimum προστασίας (άρθρ. 32) ατομικών και συλλογικών
κοινωνικών δικαιωμάτων, επιβάλλοντας αντίστοιχες υποχρεώσεις στα κράτη-μέρη. Έτσι,
κατοχυρώνει ένα σημαντικό κοινωνικό κεκτημένο (πιο πάνω 6, πιο κάτω 66, 173, 177).
Υιοθετήθηκε το 1961, διευρύνθηκε το 1988 με Πρόσθετο Πρωτόκολλο (ΠΠ),
τροποποιήθηκε με Πρωτόκολλο του 1991 και αναθεωρήθηκε το 1996. Η ΕΕΚ∆,
αποτελούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ελέγχει την εφαρμογή του, βάσει
ετήσιων εκθέσεων των κρατών-μερών για ορισμένη κατ’ έτος ομάδα διατάξεων,
εκδίδοντας ετήσια Συμπεράσματα, καθώς και κατόπιν «συλλογικών αναφορών»,
εκδίδοντας αποφάσεις. Το μηχανισμό συλλογικών αναφορών, που συνιστούν οιονεί
actio popularis, εισήγαγε το ΠΠ 1995, κατά δε την εξέτασή τους η ΕΕΚ∆ ενεργεί ως
οιονεί ή ημι-δικαιοδοτικό όργανο.10 Στις διασκέψεις της μετέχει συμβουλευτικά
εκπρόσωπος της ∆ΟΕ (άρθρ. 26 ΕΚΧ 1961), γιαυτό συχνά η ΕΕΚ∆ και τα όργανα της
∆ΟΕ συμπλέουν. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τον ΕΚΧ του 1961 και τα ΠΠ 1988 και 1995.
΄Εχει δε υπογράψει χωρίς να επικυρώσει τον αναθεωρημένο ΕΚΧ. Το 2010 συντάχθηκε
κυρωτικό νομοσχέδιο που δεν προχώρησε.11 Εφεξής, ως ΕΚΧ θα νοείται ο ΕΚΧ 1961.
9
Σύσταση 8.12.2011 (η ΕΕ∆Α υπογραμμίζει). Έκθεση 27.6.2013 «Σύσταση ΕΕ∆Α και κρίσεις διεθνών
οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του
ανθρώπου»: www.nchr.gr, ΕΕργ∆ 2013, 857, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ενημέρωση, 209/Οκτώβριος 2013. Η ΕΕ∆Α είναι
ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ιδρύθηκε με τον Ν. 2667/1998 βάσει διεθνών αρχών που περιέχει απόφαση της ΓΣ των ΗΕ
(A/RES/48/134/20.12.1993) (Αρχών των Παρισίων) και υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση από όργανα των
ΗΕ για την πιστή εφαρμογή των αρχών αυτών, και ιδίως την ανεξαρτησία της.
10
Σισιλιάνος, Η ανθρώπινη διάσταση, ό.π., 344-346. Ειδικότερα: R. Brillat, Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός
Χάρτης και ο έλεγχος της εφαρμογής του, στο Ν. Αλιπράντης (επιμ.), Τα κοινωνικά δικαιώματα σε
υπερεθνικό επίπεδο: προκλήσεις και προοπτικές, Παπαζήσης 2008, 59-74, ο ίδιος, Η επίδραση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών-μερών του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ΕΕργ∆ 2013, 176-192, Λ.-Α. Σισιλιάνος, Ο μηχανισμός συλλογικών
αναφορών του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και η προσφυγή του ΙΜ∆Α:
ανατροπές, προκλήσεις και προοπτικές, στο Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Α. Μπρεδήμας, Λ.-Α.
Σισιλιάνος, Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην πράξη, Νομική Βιβλιοθήκη 2008, 221-236,
Π. Στάγκος, Η διαδικασία των συλλογικών προσφυγών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
∆ικαιωμάτων και η συμμόρφωση στις αποφάσεις, με έμφαση στην ελληνική εμπειρία, ΕΕργ∆ 2013, 158175, Χρ. ∆εληγιάννη-∆ημητράκου, Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων
για τα ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητά τους, ΕΕργ∆ 2013, 135, N. Γαβαλάς, Ο
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης ως μηχανισμός προστασίας θεμελιωδών εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωμάτων, ΕΕργ∆ 2011, 449-472.
11
. Ο ΕΚΧ 1961 κυρώθηκε με τον Ν. 1426/1984, επικυρώθηκε και τέθηκε σε διεθνή ισχύ για την Ελλάδα
από 7.7.1984 (ανακοίν. Υπ. Εξ. ΦΕΚ Α΄ 95/22.6.1984). Τα ΠΠ 1988 και 1995 κυρώθηκαν με τον Ν.
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11. To Προοίμιο του ΕΚΧ τον συνδέει με την ΕΣ∆Α, υπενθυμίζοντας ότι με αυτήν τα
κράτη-μέλη του ΣΕ «συμφώνησαν να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για να βελτιώσουν
το βιοτικό επίπεδο και να προωθήσουν την καλή διαβίωση όλων των κατηγοριών του
πληθυσμού τους, αγροτικών και αστικών, με τα κατάλληλα μέσα». Ορίζει δε ότι «η
απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να εξασφαλίζεται χωρίς διάκριση
βασισμένη στη φυλή, το χρώμα, το φύλο, το θρήσκευμα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την
εθνική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση». Το Προοίμιο κάθε συνθήκης12 είναι
αναπόσπαστο μέρος της και φωτίζει το αντικείμενο και το σκοπό της, παρέχοντας
σημαντικά στοιχεία ερμηνείας της (πιο κάτω 42, 46, 68, 71). Το ίδιο ισχύει και για τα
κείμενα του δικαίου ΕΕ (πιο πάνω 8, πιο κάτω 179).
12. Το Μέρος Ι του EKX περιλαμβάνει τις αρχές και τους στόχους του ΕΚΧ, το δε Μέρος
ΙΙ τις δεσμευτικές διατάξεις που τους εξειδικεύουν. Για να επικυρώσει τον ΕΚΧ, ένα
κράτος οφείλει να αποδεχθεί πέντε τουλάχιστον από επτά άρθρα (1, 5, 6, 12, 13, 16, 19)
του Μέρους ΙΙ – που συνιστούν το «σκληρό πυρήνα» του ΕΚΧ – και να επιλέξει επιπλέον
άρθρα ή αριθμημένες παραγράφους άρθρων του Μέρους ΙΙ, ώστε το σύνολο να φτάνει
τουλάχιστον τα 10 άρθρα ή 45 αριθμημένες παραγράφους (άρθρ. 20 ΕΚΧ). Η Ελλάδα
έχει επικυρώσει 67 από τις 72 παραγράφους. ∆εν έχει επικυρώσει τα άρθρ. 5
(συνδικαλιστικό δικαίωμα) και 6 (δικαίωμα σε συλλογική διαπραγμάτευση). ∆εσμεύεται
όμως από αντίστοιχες διατάξεις άλλων συνθηκών, όπως της ΕΣ∆Α (άρθρ. 11), των
∆ιεθνών Συμβάσεων Εργασίας 87, 98, 151 και 154, του ∆ΣΑΠ∆ (άρθρ. 22), του
(∆ΣΟΚΜ∆)13 (άρθρ. 8) και του Χάρτη ΕΕ (άρθρ. 12 § 1 και 28) (βλ. πιο κάτω 25, 78-79,
87-110, 154-157, 103-197).
ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του ΕΚΧ
13. Ο ΕΚΧ εφαρμόζεται στο έδαφος κάθε κράτους μέρους (άρθρ. 34 ΕΚΧ), στον ιδιωτικό
και το δημόσιο τομέα.14 Κατά το Παράρτημά του, καλύπτει τους αλλοδαπούς, εφόσον
είναι υπήκοοι κράτους-μέρους και διαμένουν ή εργάζονται νόμιμα στο έδαφος κράτουςμέρους. Η ΕΕΚ∆, ερμηνεύοντας το Παράρτημα, όπως όλες τις διατάξεις του ΕΚΧ, ενόψει
του πλαισίου, του αντικειμένου και του σκοπού του ΕΚΧ (άρθρ. 31 § 1 Σύμβασης
2595/1998, επικυρώθηκαν και τέθηκαν σε διεθνή ισχύ για την Ελλάδας από 17.7.1998, το πρώτο, και
1.8.1998, το δεύτερο (ανακοίν. Υπ.Εξ., ΦΕΚ Α΄ 188/10.8.1998). Το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του 1991
κυρώθηκε με τον Ν. 2422/1996 και επικυρώθηκε. Αναφορές υποβάλλουν οι διεθνείς οργανώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων (άρθρ. 27 § 2), ΜΚΟ με συμμετοχική θέση στο ΣΕ, από κατάλογο της
Κυβερνητικής Επιτροπής, και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων της
δικαιοδοσίας του κράτους-μέρους καθ’ου η αναφορά, εφόσον το κράτος τους έχει παράσχει το δικαίωμα
αυτό. Η Ελλάδα δεν το έχει παράσχει. Για την κύρωση του αναθεωρημένου ΕΚΧ βλ. EΕ∆Α, Παρατηρήσεις
και προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»,
www.nchr.gr.
12
Λ.-Α. Σισιλιάνος, Προοίμιο, στο Λ.-Α. Σισιλιάνος (διευθ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση ∆ικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Ερμηνεία κατ’άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη 2013. ΄Αρθρ. 31 § 2 Σύμβασης Βιέννης.
13
Το ∆ΣΑΠ∆ και το ΠΠ που προβλέπει ατομικές «αναφορές», κυρώθηκαν με τον Ν. 2462/1997,
επικυρώθηκαν και τέθηκαν σε διεθνή ισχύ ως προς την Ελλάδα από 5.8.1997 (ανακοίν. Υπ. Εξ. ΦΕΚ Α΄
92/16.5.1997). Το ∆ΣΟΚΜ∆ κυρώθηκε με τον Ν. 1532/1985, επικυρώθηκε και τέθηκε σε διεθνή ισχύ ως
προς την Ελλάδα από 16.8.1985 (ανακοίν. Υπ. Εξ. ΦΕΚ Α΄ 123/27.6.1985). Το ΠΠ του ∆ΣΟΚΜ∆, που
προβλέπει ατομικές και ομαδικές «αναφορές» και ισχύει από 5.5.2013, δεν έχει καν υπογράψει η Ελλάδα.
14
Βλ. L. Samuel, Fundamental social rights. Case law of the European Social Charter, 2nd ed., Council of
Europe Publishing, 2002, σ. 27-30.
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Βιέννης), επισημαίνει ότι ο ΕΚΧ «συμπληρώνει την ΕΣ∆Α». Είναι «ζωντανό κείμενο,15
θεμελιωμένο σε αξίες που το εμπνέουν: αξιοπρέπεια, αυτονομία, ισότητα, αλληλεγγύη».
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλένδετα [Παγκόσμια
∆ιακήρυξη Βιέννης, 1993]»16. «Ο Χάρτης πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να δίνει ζωή
και νόημα στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Οι περιορισμοί πρέπει να ερμηνεύονται
στενά, ώστε να μένει ανέπαφη η ουσία του δικαιώματος και να είναι δυνατή η επίτευξη
του γενικού σκοπού του Χάρτη». Έτσι, «νομοθεσία ή πρακτική που αποκλείει την κρατική
κάλυψη της ιατρικής περίθαλψης των (έστω και σε μη νόμιμη κατάσταση) αλλοδαπών,
αντίκειται στον Χάρτη». «Προσβάλλει δικαίωμα που έχει θεμελιώδη σημασία για το άτομο,
αφού συνδέεται με αυτό το δικαίωμα στη ζωή και αφορά άμεσα την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Επιπλέον, στην προκείμενη περίπτωση, τιμωρούνται παιδιά που εκτίθενται
στον κίνδυνο να μη μπορούν να έχουν ιατρική περίθαλψη». Συνεπώς, περιορισμοί στην
ιατρική περίθαλψη αλλοδαπών παιδιών, μη νόμιμα ευρισκομένων στη χώρα
παραβιάζουν το άρθρ. 17 (δικαίωμα παιδιών και νέων σε κοινωνική, νομική και
οικονομική προστασία) του αναθεωρημένου ΕΚΧ17 (που αντιστοιχεί στα άρθρ. 7 § 10 και
17 ΕΚΧ 1961).18
14. Σε Συμπεράσματά της για την Ελλάδα, η ΕΕΚ∆ τονίζει ότι κάθε πρόσωπο σε
κατάσταση ανάγκης, ευρισκόμενο νόμιμα ή μη στη χώρα, έχει «αγώγιμο δικαίωμα» από
το άρθρ. 13 ΕΚΧ σε επαρκή ιατρική και κοινωνική αντίληψη (βλ. και πιο κάτω 63), η μη
παροχή της οποίας παραβιάζει το άρθρ. 13§§ 1 και 4 ΕΚΧ (η δεύτερη διάταξη ορίζει ό,τι
και το Παράρτημα).19 Ωστόσο, όπως τόνισε η ΕΕ∆Α, το άρθρ. 84 N. 3386/2005
απαγορεύει την ιατρική περίθαλψη υπηκόων τρίτης χώρας που στερούνται
νομιμοποιητικών εγγράφων, με απειλή πειθαρχικής και ποινικής τιμωρίας (παράβαση
καθήκοντος), εξωθώντας σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείρισή τους και
προσβάλλοντας το δικαίωμά τους σε κοινωνική αρωγή και προστασία της υγείας, ενώ
θέτει σε κίνδυνο και τη δημόσια υγεία. Επιτρέπεται μόνο νοσοκομειακή περίθαλψη
επειγόντων περιστατικών και ανήλικων παιδιών. Καθώς οι γιατροί, σεβόμενοι τον όρκο
του Ιπποκράτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αψηφούν την απαγόρευση, επείγουσα
εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την υπενθύμισε έντονα.20
ΙΙΙ. Οι αποφάσεις κατά Ελλάδας - Προκαταρκτικές παρατηρήσεις της ΕΕΚ∆
21
15. Με επτά αποφάσεις η ΕΕΚ∆ έκρινε, ότι ορισμένα μέτρα λιτότητας, που εισήγαγαν
βαθιές τομές στο δίκαιο της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης κατ’ επιταγή
15
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜ∆Α) κ. Ελλάδας, Complaint 30/2005,
6.12.2006, §§ 192, 194, 2012.
16
Τη ∆ιακήρυξη αυτήν υιοθέτησε ομόφωνα η Παγκόσμια ∆ιάσκεψη για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου του
1993.
17
FIDH κ.Γαλλίας, Réclamation 14/2003, 8.9.2004, §§ 26-38, Brillat, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ό.π.,
71.
18
Βλ. L. Samuel, Fundamental social rights, ό.π., 201-204, 373.
19
Conclusions ΧΙΧ-2 (2009) (Greece), January 2010 (enforceable right).
20
Εγκύκλιος Υ4α/οικ.45610/02/05/2012. Βλ. ΕΕ∆Α, Παρατηρήσεις επί του Ν. 3386/2005 «είσοδος και
διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», και ΕΕ∆Α, ∆ελτίο τύπου 25.5.2012
«Βάναυση και εξευτελιστική μεταχείριση συνανθρώπων μας: η ευθύνη της Πολιτείας»: www.nchr.gr.
21
ΕΕΚ∆, ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ και Α∆Ε∆Υ κ. Ελλάδας, Complaints 65/2011, 66/2011, 23.5.2012. ΕΕΚ∆,
Ομοσπονδία Συνταξιούχων (IKA-ETAM) κ. Ελλάδας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων
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Μνημονίων, παραβιάζουν τον ΕΚΧ. Υπενθύμισε δε την άμεση εφαρμογή των διατάξεων
του ΕΚΧ και τις ακόλουθες βασικές αρχές που καθοδηγούν πάγια την κρίση της:
16. «Η αύξηση της ανεργίας θέτει σε κίνδυνο τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και
πρόνοιας, καθώς ο αριθμός των δικαιουμένων αυξάνει, ενώ τα έσοδα από φορολογία και
ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται. Ωστόσο, προσχωρώντας στον Χάρτη, τα μέρη
αποδέχθηκαν να επιδιώξουν με κάθε πρόσφορο μέσο τη δημιουργία συνθηκών που
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων […].»«Συνεπώς, η
οικονομική κρίση δεν πρέπει να συνεπάγεται μείωση της προστασίας των δικαιωμάτων
του Χάρτη. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να λαβαίνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την
αποτελεσματική κατοχύρωσή τους, τώρα που τα υποκείμενά τους έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη προστασίας».
17. «Μέτρα που ενθαρρύνουν την ελαστικότητα στην απασχόληση με στόχο την
καταπολέμηση της ανεργίας δεν πρέπει να στερούν ευρείες κατηγορίες εργαζομένων από
θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, που τους προστατεύουν από αυθαίρετες αποφάσεις
των εργοδοτών τους ή από τις επιβλαβείς συνέπειες των οικονομικών διακυμάνσεων. Η
θέσπιση και διατήρηση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι βασικός στόχος του
Χάρτη».
18. «Η εγκατάλειψη των εγγυήσεων θα είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να επιρριφθεί στους
εργαζομένους υπέρμετρα μεγάλο μερίδιο των επιπτώσεων της κρίσης, αλλά θα σήμαινε
και αποδοχή προ-κυκλικών συνεπειών, ικανών να επιτείνουν την κρίση και ν’ αυξήσουν
την επιβάρυνση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, πράγμα που θα συνιστούσε
παράβαση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο Χάρτης».22
19. Σε κάθε απόφαση παρατίθενται αποσπάσματα της Σύστασης ΕΕ∆Α (πιο πάνω 8-9).
ΙV. Η πρώτη απόφαση της ΕΕΚ∆ (αναφορά 65/2011)
α) Aπασχόληση δοκιμαστικής περιόδου: παράβαση άρθρου 4 § 4 EΚΧ
20. Κατά το άρθρ. 74 § 2 εδ. Α΄ Ν. 3863/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρ. 17 § 5α Ν.
3899/2010, ο οποίος αποσκοπεί σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας,
κατ’ εφαρμογή του επικαιροποιημένου πρώτου Μνημονίου Συνεννόησης23:«Η
απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται απασχόληση
δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα μήνες από την ημέρα ισχύος της και η
οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης,
εκτός και αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»
21. Η Κυβέρνηση επικαλέστηκε την οικονομική κρίση και ότι τα μέτρα στοχεύουν σε
επίλυση δομικών προβλημάτων της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης και
προστασίας. Προέβαλε ότι η δοκιμαστική περίοδος επιτρέπει την αξιολόγηση του
εργαζομένου πριν του προταθεί σύμβαση αορίστου χρόνου, ενόψει της οικονομικής
κρίσης και της αστάθειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ΕΕΚ∆ υπενθυμίζει τις βασικές
αρχές της (πιο πάνω 16-18).
(ΠΟΠΣ) κ. Ελλάδας, ΄Ενωση Συνταξιούχων ΗΣΑΠ κ. Ελλάδας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων
∆ΕΗ κ. Ελλάδας, ΄Ενωση Συνταξιούχων ATE κ. Ελλάδας, Complaints 76-80/2012, 12.2012.
22
Αποφάσεις επί των αναφορών 65/2011, §§ 16-19, 66/2011, §§ 12-15, 76/2012, § 75, 77/2012, § 71,
78/2012, § 71, 79/2012, § 71, 80/2012, § 71.
23
Ν. 3899/2010, Αιτιολογική ΄Εκθεση, κεφ. Α΄. Στα νομοσχέδια το άρθρ. 74 Ν. 3863/2010 ήταν 75 και το
άρθρ. 17 Ν. 3899/2010 ήταν 18.
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22. Το άρθρ. 4 § 4 EΚΧ θεσπίζει «δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε λογική προθεσμία
προειδοποίησης σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης», ως έκφανση του
δικαιώματος σε «δίκαιη αμοιβή». Κατά την ΕΕΚ∆, το δικαίωμα αυτό έχουν όλες οι
κατηγορίες εργαζομένων, έστω και με άτυπη ή δοκιμαστική απασχόληση, αυτή κρίνει δε
κατά περίπτωση αν είναι «λογική» η προθεσμία, με κύριο κριτήριο τη διάρκεια της
απασχόλησης. Έτσι, έκρινε ασύμβατη με τον ΕΚΧ π.χ. προθεσμία κατώτερη του μηνός
για απασχόληση ενός έτους.
23. Κατά την ΕΕΚ∆, κύριος στόχος της λογικής προθεσμίας είναι να δοθεί στον
εργαζόμενο χρόνος για αναζήτηση εργασίας, πριν τερματιστεί η απασχόλησή του, ενόσω
λαμβάνει ακόμη μισθό. Γιαυτό, επιτρέπεται αντί προειδοποίησης καταβολή μισθών,
εφόσον το ποσό τους αντιστοιχεί σ’εκείνο που θα καταβαλλόταν κατά τη λογική
προθεσμία. Άμεση απόλυση χωρεί «μόνο σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος». Η
ΕΕΚ∆ κρίνει ομόφωνα ότι «όποιος χαρακτηρισμός και αν δοθεί στη σύμβαση, η διάταξη
του Ν. 3899/2010 παραβιάζει το άρθρο 4 § 4 EΚΧ».24
β) Eπιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας: εμπίπτουν στο πεδίο των
άρθρων 5 και 6 ΕΚΧ, που η Ελλάδα δεν έχει αποδεχθεί (πλειοψηφία - μειοψηφία)
24. ΄Αλλη αιτίαση της πρώτης αναφοράς ήταν ότι το άρθρ. 13 Ν. 3899/2010, που
εισήγαγε τις ειδικές επιχειρησιακές ΣΣΕ, παραβιάζει το άρθρ. 3 του ΠΠ 1988 («δικαίωμα
των εργαζομένων να μετέχουν στον καθορισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και του εργασιακού περιβάλλοντος»)και ειδικά την παρ. 1α, που επιβάλλει στα κράτημέρη «να λάβουν ή να προωθήσουν μέτρα που επιτρέπουν στους εργαζομένους ή τους
εκπροσώπους τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, να συμβάλλουν
(α)στον καθορισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού
περιβάλλοντος […]».
25. Η ΕΕΚ∆ κρίνει με πλειοψηφία 14 ψήφων έναντι μιας, ότι το δικαίωμα συλλογικής
διαπραγμάτευσης δεν εμπίπτει στο άρθρ. 3 § 1α ΠΠ, αλλά στα άρθρ. 5 και 6 ΕΚΧ που η
Ελλάδα δεν έχει αποδεχθεί25 (πιο πάνω 12).
26. Μειοψηφεί ο Καθηγητής Πέτρος Στάγκος, με σκέψεις χρήσιμες για την εφαρμογή
αντίστοιχων διατάξεων άλλων συνθηκών (πιο πάνω 12). Επικαλείται, μεταξύ άλλων, ότι,
κατά το Παράρτημα του ΠΠ, οι όροι «εθνική νομοθεσία και πρακτική» αφορούν και τις
ΣΣΕ, κατά δε την Επεξηγητική ΄Εκθεση του ΠΠ, τα θέματα του άρθρ. 3 §1 «αποτελούν
συχνά αντικείμενο [ΣΣΕ] ή άλλων συμφωνιών εργοδοτών- εργαζομένων».
27. Κατ’ αυτήν τη γνώμη, ενώ το άρθρ. 3 § 1α ΠΠ απαιτεί συμμετοχή των εργαζομένων ή
εκπροσώπων τους στον καθορισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, το άρθρ.
13 Ν. 3899/2010 τους επιτρέπει να μετέχουν σε χειροτέρευσή τους, δίνοντας έτσι στη
συμμετοχή τους στόχο αντίθετο προς εκείνον του άρθρ. 3 § 1α.Την παράβαση
επιρρωνύει το ότι κύριος στόχος της σύναψης επιχειρησιακών ΣΣΕ είναι η μείωση της
αναλογίας του κόστους εργασίας στο κόστος παραγωγής, με στόχο να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα (άρθρ. 13 Ν. 3899/2010).
28. Κατά την ίδια γνώμη, αντίκειται στο άρθρ. 3 § 1α ΠΠ και η δυνατότητα σύναψης
επιχειρησιακής ΣΣΕ με σωματείο εργαζομένων ανώτερου επιπέδου. Αυτό είναι ευνοϊκό
24
25

Απόφαση επί της αναφοράς 65/2011, §§ 14-15, 25-28.
΄Ο. π., §§ 31-33 και 39-40.
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για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις ενός κλάδου ή μιας περιοχής, σε μια επιχείρηση
όμως τις διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξάγουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της,
προς αποφυγή του κινδύνου παραγνώρισης των συμφερόντων τους χάριν άλλων
συμφερόντων.
V. Η δεύτερη απόφαση της ΕΕΚ∆ (αναφορά 66/2011)
α) Ειδικές συμβάσεις μαθητείας
29. Ο Ν. 3863/2010 στόχευε στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων που
26
επέβαλλαν τα συνημμένα στον Ν. 3845/2010 πρώτα Μνημόνια, οι δε βασικές
27
συνιστώσες του είχαν τεθεί υπόψη των αρμόδιων οργάνων της ΕΕ. Το άρθρ. 74 § 9
του Ν. 3863/2010 ορίζει:
«Μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έως και 18ο έτος της
ηλικίας τους δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας μέχρι ενός έτους,
με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν το 70% του
κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού της ΕΓΣΣΕ και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης
ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος. Για τους έχοντες
συμπληρώσει το 16ο έτος η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες την
ημέρα και τις σαράντα ώρες την εβδομάδα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος
και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές
[…] δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από έξι ώρες την ημέρα και τριάντα ώρες
την εβδομάδα. Απαγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται από την 22α ώρα μ.μ.
έως και την 6η π.μ. της επόμενης μέρας. Τα άτομα αυτά, με εξαίρεση τις διατάξεις για
την υγεία και ασφάλεια, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.»
30. Η Κυβέρνηση επικαλέσθηκε πάλι την κρίση (πιο πάνω 21). Χαρακτήρισε τις επίδικες
ρυθμίσεις θεμέλιο λίθο της πολιτικής κατά της ανεργίας των νέων, την οποία απέδωσε σε
έλλειψη εμπειρίας και δεξιοτήτων που αποτρέπει την πρόσληψή τους, αλλά δεν
απάντησε σε συγκεκριμένα ερωτήματα (πιο κάτω 37). Η ΕΕΚ∆ υπενθυμίζει τις βασικές
αρχές (πιο πάνω 16-18).28
31. Η αιτίαση για παράβαση του άρθρ. 7 §§ 2 και 9 ΕΚΧ (όρια ηλικίας για εργασίες
επικίνδυνες ή ανθυγιεινές, ιατρικός έλεγχος) απορρίπτεται, καθώς ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις τους.
i) Στέρηση ετήσιας άδειας με αποδοχές: παράβαση άρθρου 7 § 7 ΕΚΧ
32. Η Κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι οι μαθητευόμενοι δεν δικαιούνται την ελάχιστη ετήσια
άδεια τριών εβδομάδων με αποδοχές που απαιτεί για τους κάτω των 18 ετών το άρθρ. 7
§ 7 ΕΚΧ. Η ΕΕΚ∆ κρίνει ομόφωνα ότι αυτό συνιστά παράβαση του άρθρ. 7 § 7 ΕΚΧ.
ii) Μη οργανωμένη επαγγελματική κατάρτιση: παράβαση άρθρου 10 § 2 ΕΚΧ
33. Το άρθρ. 10 § 2 ΕΚΧ παρέχει στους νέους δικαίωμα πρόσβασης σε μαθητεία. Το
σύστημα μαθητείας όμως, κατά την ΕΕΚ∆, «πρέπει να στηρίζεται σε σύμβαση εργοδότη
και νέου, διεπόμενη από κανόνες που ορίζουν τη διάρκεια της μαθητείας, την κατανομή
26
Παράρτημα ΙΙΙ, Μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, 1346, Παράρτημα ΙV, Mνημόνιο
Συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής, 1367, 1379.
27
Ν. 3863/2010. Αιτιολογική ΄Εκθεση, κεφ. Α΄. Το άρθρ. 74 ήταν 75 στο νομοσχέδιο.
28
Απόφαση επί της αναφοράς 66/2011, §§ 11, 25-29.

Ε.Δ.Κ.Α. τόμος ΝΣΤ΄ (2014)
205

Ε.∆.Κ.Α. τόμος ΝΣΤ΄ (2014)
205

του χρόνου μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, την επιλογή των μαθητευομένων, την επιλογή
και κατάρτιση των διδασκόντων, την αμοιβή των μαθητευομένων και τη λήξη της
σύμβασης. Πλην του παραδοσιακού συστήματος, και άλλες διατάξεις μπορούν
ν’αποτελέσουν συμμόρφωση προς το άρθρ. 10 § 2 ΕΚΧ, εφόσον συνδυάζεται η θεωρία
με πρακτική και διατηρείται στενή επαφή μεταξύ δομών κατάρτισης και κόσμου της
εργασίας».
34. Η ΕΕΚ∆ παρατηρεί: «εκτός της διάρκειας της σύμβασης (ένα έτος) και της αμοιβής
(70% του κατώτατου ορίου της ΕΓΣΣΕ), το άρθρ. 74 § 9 Ν. 3863/2010 δεν ρυθμίζει τα
λοιπά βασικά ζητήματα. Αναφέρει μόνον, αόριστα, ότι οι συμβάσεις στοχεύουν σε
ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων». Θεωρεί ότι ούτε ο Ν. 3475/2006 (σχολές ΟΑΕ∆
ή διαρκούς επιμόρφωσης), που επικαλέστηκε η Κυβέρνηση, ρυθμίζει τα λοιπά ζητήματα,
ούτε είναι σαφής η σχέση των συμβάσεων μαθητείας με το σύστημα επαγγελματικής
εκπαίδευσης αυτού του νόμου, ο οποίος, έτσι, δεν αντισταθμίζει τις ελλείψεις των
συμβάσεων μαθητείας. Σημειώνει και ότι, κατ’ άρθρ. 1 § 1 ΠΥΣ 6/2012, «τα μειωμένα
κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων […] ισχύουν και για τους [εν λόγω]
μαθητευόμενους» (πιο κάτω 39) που δεν είναι γνήσιοι μαθητευόμενοι.
35. Αποφαίνεται δε η ΕΕΚ∆ ότι υπάρχει παράβαση του άρθρ.10 § 2 ΕΚΧ.29
iii) Μειωμένη ασφαλιστική κάλυψη: παράβαση άρθρου 12 § 3 ΕΚΧ
36. Κατά την ΕΕΚ∆, ο περιορισμός της ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων
«εισάγει ουσιώδη μεταβολή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργώντας χωριστή
κατηγορία εργαζομένων με ιδιαίτερα ασφαλιστικά δικαιώματα», ενώ το άρθρ.12 § 3
(«δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια») απαιτεί προοδευτική ανύψωση του επιπέδου
κοινωνικής ασφάλειας.
37. Η ΕΕΚ∆ ρώτησε την Κυβέρνηση: α) ποιοί οι λόγοι της ειδικής ασφαλιστικής
μεταχείρισης των μαθητευομένων, ποιά η αναγκαιότητά της, ποιά τα αποτελέσματά της
και β) αν υπάρχουν μέτρα κοινωνικής προστασίας για όσους η μεταχείριση αυτή οδηγεί
σε κατάσταση ένδειας. Η Κυβέρνηση δεν απάντησε. Έτσι, i) επιβεβαιώθηκε η απουσία
(πρότερης ή μεταγενέστερης) αποτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων των μέτρων
λιτότητας, που παραδέχεται και ρητά η Κυβέρνηση (πιο κάτω 84), ii) δεν αποδείχθηκε η
αναγκαιότητα, προσφορότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων, ενώ το βάρος της
απόδειξης φέρει η Κυβέρνηση (πιο κάτω 48, 58, 60, 177, 181) (αυτά διαπίστωσαν για
ορισμένα μέτρα και το ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο, πιο κάτω 111-114, 126) και iii)
επιβεβαιώθηκε η απουσία μέτρων στήριξης των θιγομένων, που διαπιστώνουν και άλλα
διεθνή όργανα και δεν αρνείται η Κυβέρνηση (πιο κάτω 48, 61,84, 97, 103, 106, 108,
114, 117-125, 131).
38. Η ΕΕΚ∆ υπενθυμίζει: «κάθε αλλαγή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να
διατηρεί επαρκώς ευρύ σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης και να μην αποκλείει
ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων από την κοινωνική προστασία που παρέχει το
σύστημα. Μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης μη σεβόμενα αυτά τα όρια συνιστούν
οπισθοδρόμηση αντίθετη στο άρθρ. 12 § 3 ΕΚΧ». Αποφαίνεται δε ότι το άρθρ. 74 § 9 Ν.
3863/2010 παραβιάζει το άρθρ. 12 § 3 ΕΚΧ.30

29
30

Ό.π. §§ 36-40.
Ό.π. §§ 45-49.
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β) Μείωση ελάχιστων αμοιβών των νέων
i) Παράβαση άρθρου 4 § 1 ΕΚΧ (δίκαιη αμοιβή – εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου
διαβίωσης)
39. Η δεύτερη απόφαση αφορά και το άρθρ.74 § 8 Ν. 3863/2010 που όριζε για τους κάτω
των 25 ετών, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, αμοιβή ίση με το 84% του
κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ. Τη διάταξη αυτή αντικατέστησε
το άρθρ. 1 § 1 ΠΥΣ 6/2012, που μείωσε τις ελάχιστες αμοιβές κατά 22%,σε σχέση με της
ΕΓΣΣΕ15.7.2010, των δε κάτω των 25 ετών εργαζομένων και των μαθητευομένων κατά
32% (πιο πάνω 34). Έτσι, ο γενικός κατώτατος μισθός έγινε 586 Ευρώ και 510,95 Ευρώ
για τους κάτω των 25 ετών, διατηρήθηκε δε μετά την αφαίρεση των κατώτατων αμοιβών
από το πεδίο των ΕΓΣΣΕ σ’αυτά τα επίπεδα.31
40. Η ΕΕΚ∆ τονίζει: «για να θεωρηθεί δίκαιη με την έννοια του άρθρου 4§1 η αμοιβή
πρέπει να υπερβαίνει το όριο φτώχειας στη χώρα». Επισημαίνει ότι κατά τη EUROSTAT
το όριο αυτό στην Ελλάδα, με βάση και το μέσο εισόδημα, είναι περί τα 580 Ευρώ το
μήνα και «δεν υπάρχει η έννοια του μισθού επιβίωσης». Σημειωτέον ότι η «΄Ερευνα
εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών 2012» της ΕΛΣΤΑΤ, με περίοδο
αναφοράς εισοδήματος 2011, θέτει το όριο σε 5.708 Ευρώ το χρόνο (475.660 το μήνα),
ενώ η αντίστοιχη έρευνα για το προηγούμενο έτος το είχε θέσει σε 6591 ευρώ (549 ευρώ
το μήνα). ‘Ετσι επιβεβαιώνονται οι δυσοίωνες προβλέψεις διεθνών οργάνων για την
εξέλιξη του ορίου (πιο κάτω 49, 123).
41. Η ΕΕΚ∆ σημειώνει ότι η αμοιβή των νέων θα μπορούσε να είναι κατώτερη σε
ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν ακολουθούν (γνήσια, πιο πάνω 34) επαγγελματική
κατάρτιση. Αυτό θα μπορούσε να ευνοήσει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά
«δεν επιτρέπεται να ωθεί κάτω από το όριο φτώχειας». Όμως, οι κατώτατες αμοιβές των
κάτω των 25 ετών είναι «ουσιωδώς χαμηλότερες από τις κατώτατες εθνικές αμοιβές» και
«κάτω από το όριο φτώχειας». Η ΕΕΚ∆ κρίνει ομόφωνα ότι παραβιάζεται το άρθρ. 4 § 1
ΕΚΧ (δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή, δηλαδή, «αμοιβή αρκετή για να εξασφαλίζει στους
εργαζομένους και τις οικογένειες τους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης».32
ii) Παράβαση άρθρου 4 § 1 υπό το φως της ρήτρας μη διάκρισης του Προοιμίου ΕΚΧ
(διάκριση λόγω ηλικίας)
42. Τα άρθρ. 74 § 8 Ν. 3863/2010 και 1 § 1 ΠΥΣ 6/2012 εισάγουν δυσμενή μεταχείριση
στην αμοιβή βάσει της ηλικίας. Επισημαίνοντας ότι «το ύψος της μείωσης της κατώτατης
αμοιβής και ο τρόπος που εφαρμόζεται σε όλους τους κάτω των 25 ετών εργαζομένους
είναι δυσανάλογα, ακόμη και ενόψει των ειδικών οικονομικών συνθηκών», η ΕΕΚ∆ κρίνει
ομόφωνα ότι παραβιάζεται το άρθρ. 4 § 1 ΕΚΧ, υπό το φως της ρήτρας μη διάκρισης του
Προοιμίου του ΕΚΧ.
43. Το συνημμένο στον Ν. 4046/2012 δεύτερο Μνημόνιο Συνεννόησης περιέχει τρία
ειδικότερα Μνημόνια. Κατά το άρθρ. 1 § 6 Ν. 4046/2012, ορισμένες ρήτρες του πρώτου
(Μνημονίου οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής (ΜΟΧΠ)) και του δεύτερου
(Μνημονίου συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής
31
32

Ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. ΙΑ. 11, ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012, 5612.
Απόφαση επί της αναφοράς 66/2011, ό.π., §§ 57-65.
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(ΜΣΣΠΟΠ)) «συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής», όπως προκύπτει,
άλλωστε, από τη σαφή και κατηγορηματική διατύπωσή τους.
44. Μεταξύ των ρητρών αυτών είναι εκείνη του κεφ. Ε΄, παρ. 29, ΜΟΧΠ, που καθορίζει
τις μειώσεις αμοιβών, υλοποιώντας τις επιταγές των πρώτων Μνημονίων (πιο πάνω 29)
για «sub-minima» των νέων. Αυτήν αντιγράφει το άρθρ. 1 § 1 ΠΥΣ 6/2012. Έτσι οι
ρήτρες των πρώτων και δεύτερων Μνημονίων αντίκεινται ευθέως στον ΕΚΧ. Ήδη, κατ’
επιταγή του ΜΣΣΠΟΠ (κεφ. 4, παρ. 4.1), αφαιρέθηκε από το πεδίο της ΕΓΣΣΕ ο
καθορισμός των εθνικών γενικών κατώτατων ορίων αμοιβών και γίνεται νομοθετικά στα
πιο πάνω μειωμένα (κάτω του ορίου φτώχειας) επίπεδα, με διατήρηση της διάκρισης
λόγω ηλικίας.
VI. Οι πέντε νεότερες αποφάσεις της ΕΕΚ∆ (αναφορές 76-80/2012)
α) Παραπομπή της ΕΕΚ∆ σε εκτιμήσεις διεθνών και ελληνικών οργάνων
45. Οι πέντε αποφάσεις αφορούν περικοπές παροχών κοινωνικής ασφάλισης (ιδίως
κύριων και επικουρικών συντάξεων και επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και
άδειας)33. Προτάσσουν δε ειδικές παραγράφους με εκτιμήσεις άλλων διεθνών, αλλά και
ελληνικών, οργάνων ως εξής:
i) Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης: Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής
Ασφάλειας
46. Ο Κώδικας θέτει ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας, με στόχο την υπέρβαση
εκείνων της Σύμβασης ∆ΟΕ 102 (Προοίμιο Κώδικα).34 Η Επιτροπή Υπουργών αξιολογεί
τη εφαρμογή του στηριζόμενη σε έλεγχο ανεξάρτητων οργάνων (Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων ∆ΟΕ, Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ΣΕ για Θέματα Κοινωνικής
Ασφάλειας), βάσει ετήσιων εκθέσεων των κρατών-μερών (άρθρ. 74-75 Κώδικα). Έτσι, η
Επιτροπή Υπουργών συμπλέει με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ∆ΟΕ (πιο κάτω
123-128). H ΕΕΚ∆ αναφέρει Απόφαση της Επιτροπής Υπουργών35 που καλεί την
Κυβέρνηση «να περιλάβει ειδικά στις βασικές παραμέτρους […] του συνταξιοδοτικού
συστήματος τα κατώτατα όρια του Κώδικα». «Υπογραμμίζει» την ανάγκη «αντικειμενικής
αναλογιστικής μελέτης, με χάραξη κόκκινης γραμμής, η οποία να προειδοποιεί για
συνθήκες που άγουν σε παράβαση των ελάχιστων διεθνών ορίων κοινωνικής
ασφάλειας». Εξάλλου, «εκτός από το πρόβλημα της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του
συνταξιοδοτικού συστήματος, στο άμεσο μέλλον η χώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο
αδυναμίας του ασφαλιστικού συστήματος ν’ αντέξει τη διαρκή συρρίκνωση της
οικονομίας, της απασχόλησης και των δημόσιων οικονομικών».
47. Η Επιτροπή Υπουργών ζητεί από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις «αρχές της
κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, στις οποίες βασίζεται ο Κώδικας», ιδίως «να
κατανείμει δίκαια το βάρος και το κόστος των περικοπών προς αποφυγή δυσπραγίας των
ασθενέστερων (άρθρ. 70 § 1)», «να μη μειώσει τη συμμετοχή του κράτους και των
33

Ν. 3845/2010, 3847/2010, 3863/2010, 3865/2010, 3896/2010, 4002/2011, 4024/2011, 4051/2012,
4093/2012. Βλ. την απόφαση επί της αναφοράς 76/2012, Ε∆ΚΑ 2013, 806 (σημ. Συντ.)
34
Κυρώθηκε με τον Ν. 1136/1981, πλην των Μερών ΙV και VII (παροχές ανεργίας και σε οικογένειες),
επικυρώθηκε και τέθηκε σε διεθνή ισχύ για την Ελλάδα από 10.6.1982 (ανακοίν. Υπ.Εξ. ΦΕΚ Α΄
166/29.6.1981).
35
Resolution CM/Res CSS(2012)8, 12.9.2012 (περίοδος 2.7.2010-30.6.2011).
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εργοδοτών έτσι ώστε η συμμετοχή των εργαζομένων να υπερβεί το 50% (άρθρ. 70 § 2)»
και «τα μέτρα λιτότητας ν’ αποφασίζονται και να εφαρμόζονται με τους μηχανισμούς
τριμερούς κοινωνικού διαλόγου (άρθρο 71 § 2)». «Απαιτείται σχεδιασμός και αποτίμηση
των μέτρων λιτότητας σε σχέση με ένα κύριο στόχο του Κώδικα, την πρόληψη της
φτώχειας των προστατευόμενων ατόμων». «Το ασφαλιστικό σύστημα δεν εκπληρώνει το
ρόλο του, αν οι παροχές είναι τόσο χαμηλές, ώστε να ωθούν τους εργαζομένους κάτω
του ορίου της φτώχειας». Τότε «το κράτος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν
τα άρθρα 70 § 3 [γενική υποχρέωση διασφάλισης παροχών, κατάρτιση αναλογιστικών
μελετών] και 71 § 2 [γενική ευθύνη για την καλή διοίκηση των οργανισμών]». Πρέπει «να
αποτιμηθεί η εξάπλωση της φτώχειας, με όλα μέρη που εμπλέκονται στο μηχανισμό
δημοσιονομικής στήριξης, με πλήρες σύστημα στατιστικής παρακολούθησης και
συντονισμό των κοινωνικο-ασφαλιστικών πολιτικών με τις φορολογικές και εργασιακές
πολιτικές».
48. Με νεότερη απόφαση36 η Επιτροπή Υπουργών τονίζει πάλι την εξάπλωση της
φτώχειας, λόγω μέτρων που η Ελλάδα «υποχρεώθηκε να λάβει στο πλαίσιο του
προγράμματος προσαρμογής», ενώ η Κυβέρνηση «δεν έδωσε τα στοιχεία που της
ζήτησε και δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά της ν’ αποτιμήσει την εξάπλωση της φτώχειας
και να συντονίσει [κατά τα προαναφερόμενα] τις πολιτικές της».
49. Όπως η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ∆ΟΕ (πιο κάτω 123), έτσι και η Επιτροπή
Υπουργών «υπογραμμίζει ότι οι δείκτες φτώχειας που συνδέονται με το μέσο εισόδημα
[πιο πάνω 40] δεν θα δείχνουν πλέον την πραγματική κατάσταση στέρησης του
πληθυσμού», οπότε «η εφαρμογή των περισσότερων διατάξεων του Κώδικα δεν έχει
νόημα». Επισείει πάλι τον κίνδυνο να μην αντέξει το ασφαλιστικό σύστημα «τη διαρκή
συρρίκνωση της οικονομίας, της απασχόλησης και των δημόσιων οικονομικών»,
επικαλείται το ΕλΣυν και την ΕΕ∆Α και ζητεί την άμεση «αναστροφή της λιτότητας».
ii) ΄Οργανα της ∆ΟΕ
50. Η ΕΕΚ∆ αναφέρει παρατηρήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ∆ΟΕ για την
εφαρμογή της Σύμβασης 102 (πιο κάτω 123-128) και δήλωση της Κυβέρνησης στην
Αποστολή της ∆ΟΕ ότι δεν αποτιμήθηκαν οι κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων
λιτότητας (πιο κάτω 84).
iii) Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α)
51. Η ΕΕΚ∆ αναφέρεται στη νομολογία του Ε∆∆Α για το άρθρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου (ΠΠΠ)ΕΣ∆Α,37 την οποία το Ε∆∆Α ακολούθησε κατόπιν στη μόνη έως
σήμερα απόφασή του που αφορά μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα (πιο κάτω 140-151).
iv) Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβουλίου της Ευρώπης
52. Η ΕΕΚ∆ αναφέρει Ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης «Μέτρα λιτότητας κίνδυνος για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα», όπου εκφράζεται έντονη
36

Resolution CM/Res CSS(2013)21, 16.10.2013 (περίοδος 1.7.2011-30.6.2012).
Η ΕΕΚ∆ αναφέρεται όλο και συχνότερα στο Ε∆∆Α (π,χ. ΕΕΚ∆, ΙΜ∆Α κ. Ελλάδας, ό.π., FIDH κ.
Ελλάδας, Complaint 72/2011, 23.1.2013), όπως και το Ε∆∆Α αναφέρεται στην ΕΕΚ∆ (βλ. F. BenoîtRohmer, Oι επιπτώσεις της ΕΣ∆Α στη δικαστικοποίηση της ΕΕΚ, στο Αλιπράντης (επιμ.), Τα κοινωνικά
δικαιώματα, ό.π., 253-273, Ε.Μυλωνά, Η συμβολή της νομολογίας του Ε∆∆Α και της ΕΕΚ∆ στην
προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, Ε∆ΚΑ 2013, 758).
37

Ε.Δ.Κ.Α. τόμος ΝΣΤ΄ (2014)
209

Ε.∆.Κ.Α. τόμος ΝΣΤ΄ (2014)
209

ανησυχία για «τις βαθιές επιπτώσεις των προγραμμάτων λιτότητας στη δημοκρατία και τα
κοινωνικά δικαιώματα [και] για τον κίνδυνο, η περιοριστική αντιμετώπιση, που βασίζεται
κυρίως σε περικοπές κοινωνικών δαπανών, να μην επιτύχει το στόχο της ενοποίησης
των κρατικών προϋπολογισμών, αλλά να βαθύνει ακόμη περισσότερο την κρίση».
Εξάλλου, «τα μέτρα λιτότητας συνδέονται συχνά με όργανα, των οποίων ο χαρακτήρας
γεννά ζητήματα δημοκρατικού ελέγχου και νομιμοποίησης, όπως η Τρόικα».
53. Η Συνέλευση καλεί τα κράτη-μέλη «να εξετάσουν με προσοχή τις βραχυχρόνιες και
μακροχρόνιες επιπτώσεις των προγραμμάτων λιτότητας στις δημοκρατικές διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τις
κοινωνικές υπηρεσίες» και συνιστά «βαθύ αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων
λιτότητας που να θέτει τέρμα στη σχεδόν αποκλειστική επικέντρωσή τους στις περικοπές
δαπανών στον κοινωνικό τομέα, όπως στις συντάξεις, υπηρεσίες υγείας ή οικογενειακές
παροχές».
54. Η Αιτιολογική ΄Εκθεση επικαλείται διαπιστώσεις διεθνών οργανισμών και οργάνων,
όπως της ∆ιάσκεψης των ΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), του
Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OΟΣΑ) και του ανεξάρτητου
εμπειρογνώμονα των ΗΕ για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα (πιο
κάτω 136-137), για τις δυσμενείς κοινωνικές συνέπειες των μέτρων λιτότητας, τις
δυσανάλογες επιπτώσεις τους στις γυναίκες και την οικονομική αναποτελεσματικότητά
τους, με ειδικές αναφορές στην Ελλάδα. Επικαλείται και έκθεση της ∆ΟΕ «Κόσμος της
εργασίας, 2012» η οποία προειδοποιεί για «τις καταστροφικές συνέπειες» των μέτρων
λιτότητας, που είναι «αντιπαραγωγικά σε σχέση με τους στόχους τους: τη στήριξη της
εμπιστοσύνης και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος».38
v) Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α)
55. Η ΕΕΚ∆ αναφέρει την έντονη ανησυχία της ΕΕ∆Α (πιο πάνω 8-9) για «τη διαρκή και
δραστική μείωση μισθών και συντάξεων, ακόμη και των πολύ χαμηλών».
β) Η κρίση της ΕΕΚ∆ στις πέντε υποθέσεις: παράβαση άρθρoυ 12 § 3 ΕΚΧ
56. Κατά την Κυβέρνηση, τα επίδικα μέτρα αποβλέπουν στην προστασία του δημόσιου
συμφέροντος (ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και αγοράς εργασίας) και επιβάλλονται από
Μνημόνια. Υπάρχουν δε απαλλαγές για ευάλωτες ομάδες. Η ΕΕΚ∆ τονίζει: «το ότι οι
εθνικές ρυθμίσεις στοχεύουν σε ικανοποίηση άλλων διεθνών υποχρεώσεων δεν τις
αφαιρεί από το πεδίο του Χάρτη», όπως έχει κρίνει για ρυθμίσεις που στόχευαν σε
εφαρμογή κανόνων της ΕΕ.39
57. Κατά την ΕΕΚ∆, «μειώσεις των ασφαλιστικών παροχών δεν συνιστούν αυτομάτως
παράβαση του άρθρου 12 § 3 [ΕΚΧ] [υποχρέωση προοδευτικής ανύψωσης του επιπέδου
κοινωνικής ασφάλειας]». ΄Ωστόσο, «ακόμη και όταν το κράτος, λόγω της οικονομικής του
κατάστασης, αδυνατεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό σύστημα στο προηγούμενο επίπεδο,
το άρθρο 12 § 3 απαιτεί να το διατηρεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη
των νόμιμων προσδοκιών των δικαιούχων και του δικαιώματος όλων σε πραγματική
απόλαυση του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλειας».
38

Resolution 1884(2012) 26.7.2012, Austerity measures – a danger for democracy and social rights.
Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις στις πέντε αποφάσεις, με αναφορά στις CGT κ. Γαλλίας,Complaint
55/2009, 23.7.2010, § 32, και CFE-CGC κ. Γαλλίας, Complaint 16/2003, 12.10.2004, § 30.
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58. Η ΕΕΚ∆ τονίζει ότι το κράτος φέρει το βάρος της απόδειξης της αναγκαιότητας των
περιορισμών «σε μια δημοκρατική κοινωνία, για την προστασία των δικαιωμάτων και
ελευθεριών των άλλων ή της δημόσιας τάξης, της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας
υγείας ή των χρηστών ηθών» (άρθρ. 31 ΕΚΧ), καθώς και της ύπαρξης μέτρων
κοινωνικής αρωγής, για όσους περιάγονται σε κατάσταση ανάγκης, και των
αποτελεσμάτων τους (πιο πάνω 37, πιο κάτω 61, πρβλ. 171). Όμως, η Κυβέρνηση «δεν
απέδειξε, όπως απαιτεί το άρθρο 12 § 3 ΕΚΧ, ότι φρόντισε να διατηρήσει προστασία
επαρκή για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, παρότι οι επιπτώσεις των μέτρων
κινδυνεύουν να επιφέρουν, όπως διαπιστώνουν πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μαζική
φτωχοποίηση σημαντικής μερίδας του πληθυσμού» (βλ. πιο κάτω 127).
59. Η ΕΕΚ∆ υπενθυμίζει το «δικαίωμα των ηλικιωμένων σε εισόδημα που τους επιτρέπει
αξιοπρεπή διαβίωση», και πάντως όχι κατώτερο του ορίου της φτώχειας (άρθρ. 4 § 1(α)
ΠΠ 1988).
60. Κατά την ΕΕΚ∆, ορισμένες επίδικες μειώσεις δεν συνιστούν, καθαυτές, παράβαση του
ΕΚΧ. Το «σωρευτικό αποτέλεσμά» τους όμως επιφέρει «σοβαρή υποβάθμιση του βιοτικού
επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης σημαντικού αριθμού συνταξιούχων». «Ακόμη και
αν ληφθεί υπόψη το ειδικό πλαίσιο που δημιούργησε η οικονομική κρίση και το γεγονός
ότι έπρεπε να λάβει επείγουσες αποφάσεις, […] η Κυβέρνηση δεν διεξήγαγε ούτε την
ελάχιστη έρευνα και ανάλυση των συνεπειών τόσο σημαντικών μέτρων […]. Ούτε
συζήτησε τις υπάρχουσες μελέτες με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις». Έτσι, «δεν κατέστη
δυνατή η ανεύρεση άλλων μέτρων, που θα περιόριζαν τις σωρευτικές συνέπειες των
επίδικων περιορισμών».
61. Η επίκληση απαλλαγών ευάλωτων ομάδων (πιο πάνω 56) δεν απέτρεψε τη
διαπίστωση παράβασης. Άρα, απαιτούνται αποτελεσματικά (προληπτικά και
αποκαταστατικά) μέτρα αρωγής όχι μόνο για τις κλασικές ευάλωτες ομάδες (π.χ. άτομα
με ειδικές ανάγκες), αλλά για κάθε άτομο που, λόγω της κρίσης και των μέτρων,
κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης. Όντως, με τον «καταιγισμό απρόβλεπτων,
περίπλοκων, αλληλοσυγκρουόμενων και αενάως τροποποιούμενων μέτρων λιτότητας,
άμεσης και συχνά αναδρομικής εφαρμογής, που επιτείνει τη γενική ανασφάλεια»
(Σύσταση ΕΕ∆Α, πιο πάνω 8-9), κάθε άνθρωπος είναι ευάλωτος.
62. Η ΕΕΚ∆ επισημαίνει, «όπως το [Ε∆∆Α]», ότι κάθε απόφαση κρατικού οργάνου
σχετική με συνταξιοδοτικά δικαιώματα «πρέπει να σέβεται την ανάγκη συμβιβασμού του
γενικού συμφέροντος με τα δικαιώματα και τις νόμιμες προσδοκίες των ατόμων για
σταθερότητα των σχετικών με παροχές κανόνων».
63. Τέλος, η ΕΕΚ∆ αποφαίνεται ότι, «λόγω του σωρευτικού αποτελέσματός τους και των
διαδικασιών με τις οποίες λήφθηκαν, τα μέτρα παραβιάζουν το άρθρο 12 § 3 ΕΚΧ».40
Υπενθυμίζει δε τη δυνατότητα προσφυγής σε άλλα διεθνή fora και το σημαντικό ρόλο
των εθνικών δικαστηρίων, δηλαδή, την άμεση ή αυτοδύναμη εφαρμογή (χαρακτήρα selfexecuting)41 των διατάξεων του ΕΚΧ: παρέχουν αγώγιμα δικαιώματα, των οποίων την
αποτελεσματική έννομη προστασία οφείλουν να διασφαλίζουν τα εθνικά δικαστήρια (βλ.
πιο πάνω 4, 14).

40
41

Αποφάσεις επί των αναφορών 76/2012, §§ 68-80, 77/2012, 78/2012, 79/2012 και 80/2012, §§ 64-81.
Για την έννοια του self-executing, βλ. Ρούκουνα, ∆ημόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, ό.π., 115-118.
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Γ΄. Αγωγιμότητα των διατάξεων του ΕΚΧ – παραδείγματα ελληνικής νομολογίας
64. Ελληνικά δικαστήρια ανταποκρίθηκαν στο προαναφερόμενο καθήκον τους αμέσως.
Παραδείγματα: Yπάλληλοι ΟΤΑ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα επί ένα έτος, με μειωμένες κατά 25% αποδοχές, κατόπιν κατάργησης των
θέσεών τους, με προοπτική, εφόσον δεν γίνει μετάταξη ή μεταφορά τους, η σχέση
εργασίας να λυθεί με τη λήξη της διαθεσιμότητας (Ν. 4093/2012, άρθρ. πρώτο, υποπαρ.
Ζ4, Ζ2). Επί σχετικών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, μονομελή πρωτοδικεία έκριναν
ότι πρόκειται για βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, που συνίσταται στη μείωση
των αποδοχών τους – και μάλιστα μετά από αλλεπάλληλη επιβολή δραστικών μειώσεων
και νέων φόρων και εισφορών – και στην αβεβαιότητα για το μέλλον της σχέσης
εργασίας (με βάσιμη πιθανολόγηση της λύσης της). Το μέτρο στερείται αιτιολογίας (δεν
πιθανολογείται ότι οι αιτούντες είναι πλεονάζοντες) και δεν προβλέπει αντικειμενική,
αξιοκρατική αξιολόγηση. Μόνα κριτήρια είναι η κατηγορία και ο κλάδος, ενώ τίθεται σε
κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των αιτούντων και των οικογενειών τους, που συνιστά
συνταγματικό όριο της μείωσης μισθών (παραπομπή σε ΣτΕΟλ 668 και 1285/2012, πιο
κάτω 65, 131, 163), καθώς το εισόδημα που τους απομένει αγγίζει το κατά EUROSTAT
όριο φτώχειας (πιο πάνω 40, 49) ή υπολείπεται αυτού. Έτσι, προσβάλλονται ο πυρήνας
των δικαιωμάτων των άρθρ. 2 § 1, 4 § 5, 22 § 1 εδ. α΄ Συντ., οι αρχές της μη διάκρισης,
αντικειμενικότητας, αξιοκρατίας και αναλογικότητας και το αρθρ. 4 § 1 ΕΚΧ (παραπομπή
σε ΕΕΚ∆, πιο πάνω 29-44).Οι αιτήσεις έγιναν δεκτές και υποχρεώθηκαν οι εργοδότες σε
προσωρινή αποδοχή των υπηρεσιών των αιτούντων.42
65. Γενικότερα, η άμεση εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΧ, ως πηγών υπερνομοθετικών
κανόνων, είναι δεδομένη στην ελληνική νομολογία. Όταν δεν εφαρμόζονται, είναι λόγω
αοριστίας της επίκλησής τους. Έτσι, π.χ. η ΣτΕ Ολ 1285/2012 (πιο κάτω 131)
απορρίπτει λόγο ακυρώσεως για παράβαση των άρθρ. 12, 30 και 31 ΕΚΧ ως αόριστο,
«διότι δεν αποδίδει στην προσβαλλόμενη [πράξη] συγκεκριμένη πλημμέλεια που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε ακύρωσή της». Άλλες αποφάσεις απορρίπτουν ως αβάσιμους
ισχυρισμούς για παράβαση διάταξης του ΕΚΧ, διότι τα πραγματικά περιστατικά των
υποθέσεων δεν εμπίπτουν στο πραγματικό της (π.χ. ΣτΕ 217/2012, ΑΠ 1779/2012, ΣτΕ
961/2010: άρθρ. 4 ΕΚΧ) ή διότι η διάταξη δεν έχει την έννοια που της αποδίδεται (π.χ.
ΣτΕ Ολ 3749/2013: άρθρ. 11, 13 ΕΚΧ). Το ΣτΕ εφαρμόζει τον ΕΚΧ βάσει και της αρχής
της ευνοϊκότερης ρύθμισης (πιο πάνω 6). Έτσι, με τη ΣτΕ 1374/1997 κρίθηκε ότι, ενώ το
άρθρ. 21 § 3 Συντ. δεν θεσπίζει κρατικό μονοπώλιο υπηρεσιών υγείας, ο ΕΚΧ (άρθρ. 11,
13-14) όχι μόνον δεν το θεσπίζει, αλλά και υποχρεώνει τα κράτη-μέρη να ενθαρρύνουν
την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προς ικανοποίηση του δικαιώματος σε
κοινωνικές υπηρεσίες, και ακυρώθηκε άρνηση έγκρισης ιδρύματος με σκοπό σχετικό με
υπηρεσίες υγείας. Με τη δε ΣτΕ 1571/2010 ακυρώθηκε άρνηση αποδοχής της παραίτησης
αξιωματικού, βάσει διάταξης που την απέκλειε για ένα διάστημα μετά την αποφοίτησή του
από τη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Κρίθηκε η διάταξη συνταγματικά ανεκτή, αλλά
αντίθετη προς το άρθρ. 1 § 2 ΕΚΧ («δικαίωμα εργαζομένου να κερδίζει τη ζωή του με
ελεύθερα αναλαμβανόμενη εργασία»), όπως είχε κρίνει για την ίδια διάταξη και η ΕΕΚ∆.43
42

ΜΠρΧίου 37/2013, ΜΠρΞάνθ 90/2013, ΜΠρΠατρ 494/2013, ΕΕργ∆ 2013, 338, 347, 353. Με παρόμοιο
συλλογισμό, στηριζόμενο μόνο στο Σύνταγμα, δέχεται αγωγή η ΜΠρΠρεβ 117/2014, ΤΝΠ Νόμος.
43
International Federation of Human Rights Leagues κ. Eλλάδας, Complaint 7/2000, 5.12.2000.
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∆΄. ∆ιεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και Συστάσεις: ελεγκτικά όργανα ∆ΟΕ
Ι. Η ∆ΟΕ και οι Συμβάσεις και Συστάσεις της
66. Oι ∆ιεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (Συμβάσεις) της ∆ΟΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1919 με
τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, υπήρξαν οι πρώτες διεθνείς συνθήκες που ρύθμισαν όχι
διακρατικές σχέσεις, αλλά ζητήματα αποκλειστικής έως τότε δικαιοδοσίας των κρατών,
εγκαινιάζοντας τη διείσδυση του διεθνούς στη σφαίρα του εσωτερικού δικαίου.
Θεσπίζοντας ένα διαρκώς αυξανόμενο minimum προστασίας ατομικών και συλλογικών
δικαιωμάτων και αντίστοιχων κρατικών υποχρεώσεων, κατοχυρώνουν προοδευτικά ένα
σημαντικό κοινωνικό κεκτημένο (πιο πάνω 6, 10). Σημαντική διεθνής καινοτομία υπήρξε
η τριμερής σύνθεση των διευθυντικών οργάνων της (της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης Εργασίας
(∆ιάσκεψης), ανώτατου οργάνου που συνέρχεται κατ’ έτος και υιοθετεί και τις Συμβάσεις
και Συστάσεις, και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικού οργάνου). Αυτά
αποτελούνται από εκπροσώπους τόσο των κυβερνήσεων όσο και των εργοδοτών και
εργαζομένων των κρατών-μελών. ∆ιεθνώς πρωτοποριακοί υπήρξαν και οι μηχανισμοί
ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων της ∆ΟΕ.
67. Κύριοι στόχοι της ∆ΟΕ είναι, κατά τη Συνθήκη των Βερσαλλιών και τον αρχικό
Καταστατικό Χάρτη της (ΚΧ), η καταπολέμηση του διεθνούς (αθέμιτου) ανταγωνισμού
και του συνακόλουθου κοινωνικού dumping στις συνθήκες εργασίας, η προώθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης και η εδραίωση της διεθνούς ειρήνης. Σε αυτούς προστέθηκαν
και άλλοι, όπως η προώθηση ισορροπημένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
68. Ένα έτος πριν από την ίδρυση του ΟΗΕ και τέσσερα πριν από την Οικουμενική
∆ιακήρυξη ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, η ∆ιακήρυξη της Φιλαδέλφειας, του 1944, θέτει
τις θεμελιώδεις οικουμενικές αρχές που θα περιλάβουν κατόπιν ο Καταστατικός Χάρτης
του ΟΗΕ και η Οικουμενική ∆ιακήρυξη: «΄Ολοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φυλής,
θρησκεύματος ή γένους, έχουν δικαίωμα να επιδιώκουν την υλική πρόοδο και πνευματική
ανάπτυξή τους, με ελευθερία και αξιοπρέπεια, οικονομική ασφάλεια και ίσες δυνατότητες
επιτυχίας». «΄Ολα τα εθνικά και διεθνή προγράμματα και μέτρα, ιδίως οικονομικής και
δημοσιονομικής φύσης, πρέπει να κρίνονται με αυτό το πνεύμα και να είναι αποδεκτά
μόνο στο μέτρο που μπορούν να ευνοήσουν την πραγματοποίηση του θεμελιώδους
αυτού σκοπού και όχι να παρεμβάλλουν εμπόδια». «Στη ∆ΟΕ απόκειται να εξετάζει όλα
τα διεθνή οικονομικά και δημοσιονομικά προγράμματα και μέτρα υπό το φως του βασικού
αυτού σκοπού».44 Η ∆ιακήρυξη είναι μέρος του ΚΧ της ∆ΟΕ, ως Παράρτημά του. Μαζί
με το Προοίμιο του ΚΧ (πιο πάνω 11) φωτίζει το αντικείμενο και τους στόχους της ∆ΟΕ,
που δεσμεύουν τα κράτη-μέλη, καθώς η επικύρωση του ΚΧ είναι προϋπόθεση της
προσχώρησης στη ∆ΟΕ, και υλοποιούνται με τις Συμβάσεις και Συστάσεις της.
69. Οι Συμβάσεις προορίζονται για επικύρωση. Οι Συστάσεις δεν επικυρώνονται, αλλά
όταν έχουν ίδιο αντικείμενο με Συμβάσεις, τις συμπληρώνουν και τις εξειδικεύουν. Η
∆ΟΕ θεωρεί οκτώ Συμβάσεις «θεμελιώδεις», καθώς κατοχυρώνουν δικαιώματα που
συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση των άλλων δικαιωμάτων.45 H Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος
44

∆ιακήρυξη για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ∆ΟΕ. Την υιοθέτησε η ∆ιάσκεψη της ∆ΟΕ
(Φιλαδέλφεια, 10.5.1944) και την προσάρτησε στον ΚΧ. Τον αρχικό ΚΧ κύρωσε ο Ν. 2084/1920 και τον
τροποποιημένο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ν.∆. 399/1947. Με το Ν∆ 257/1973 κυρώθηκε η Πράξη
Τροποποίησης του 1972.
45
Συμβάσεις 29 και 105 (αναγκαστική εργασία), 87 (συλλογική ελευθερία), 98 (συλλογική
διαπραγμάτευση), 100 (ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών), 111 (διακρίσεις), 138 (κατώτατη ηλικία για
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της ∆ΟΕ, επικύρωσε αμέσως τις πρώτες Συμβάσεις το 1920, καθώς και τις οκτώ
θεμελιώδεις.
70. Με τις έως σήμερα 189 Συμβάσεις και 202 Συστάσεις, όπως τις ερμηνεύουν τα
όργανά της, η ∆ΟΕ έχει δημιουργήσει ένα διαρκώς εξελισσόμενο και διευρυνόμενο
corpus διεθνούς ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής
ασφάλισης, που ενέπνευσε και τον ΕΚΧ και το δίκαιο ΕΕ. ΄Εχει δε αναδειχθεί, όπως και
στο πεδίο του ΣΕ και της ΕΕ, το αλληλένδετο των κοινωνικών δικαιωμάτων με τα αστικά
και πολιτικά δικαιώματα. Τη δικαιοπαραγωγική λειτουργία συμπληρώνει η «τεχνική
βοήθεια», που παρέχει η ∆ΟΕ στα κράτη-μέλη προς αντιμετώπιση πρακτικών
δυσχερειών εφαρμογής των κανόνων της.46
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής των ∆ιεθνών Συμβάσεων Εργασίας
71. Οι Συμβάσεις εφαρμόζονται στο μητροπολιτικό έδαφος του κράτους που τις έχει
επικυρώσει και στα μη μητροπολιτικά εδάφη για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων αυτό
ευθύνεται, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα (άρθρ. 35 § 1 ΚΧ). Μεταξύ των βασικών
στόχων της ∆ΟΕ υπήρξε εξαρχής η προστασία των αλλοδαπών (ΚΧ, Προοίμιο). Γιαυτό,
η μεγάλη πλειοψηφία των Συμβάσεων καλύπτει κι αυτούς αδιακρίτως, ενώ κάποιες
έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την προστασία τους, ιδίως των μεταναστών. Ορισμένες
προβλέπουν ρητά τη γενική εφαρμογή τους, χωρίς διάκριση ιθαγένειας (π.χ. η Σύμβαση
103, προστασία μητρότητας), ενώ για τις περισσότερες αυτό προκύπτει από τη
γενικότητα της διατύπωσής τους (π.χ. Σύμβαση 87, συνδικαλιστική ελευθερία), τις
προπαρασκευαστικές εργασίες ή/και το αντικείμενό τους. Μερικές επιτρέπουν
διαφοροποιήσεις μεταξύ αλλοδαπών (π.χ. η Σύμβαση 102, κοινωνική ασφάλεια), ποτέ
όμως αποκλεισμό τους.47
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις των κρατών-μελών της ∆ΟΕ και έλεγχος της εκπλήρωσής τους
α) Υποβολή Συμβάσεων και Συστάσεων στην «αρμόδια αρχή» - επικύρωση
Συμβάσεων
72. Οι κυβερνήσεις πρέπει να υποβάλλουν τις Συμβάσεις και Συστάσεις, εντός έτους και
το αργότερο 18 μηνών, μετά τη Σύνοδο της ∆ιάσκεψης που τις υιοθέτησε, στην «αρμόδια
αρχή» - δηλαδή, το αρμόδιο για τη συγκατάθεση προς επικύρωση της Σύμβασης και την
προσαρμογή τη νομοθεσίας στη Σύμβαση και τη Σύσταση όργανο (συνήθως το
κοινοβούλιο). Η υποβολή δεν απαιτείται να καταλήγει σε επικύρωση των Συμβάσεων.
Στοχεύει σε συζήτηση και απόφαση για τη συνέχεια που θα τους δοθεί. Γιαυτό, πρέπει
να τη συνοδεύουν προτάσεις που, όπως και η απόφαση της «αρχής», κοινοποιούνται
στον Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ)48. Οφείλονται δε
την απασχόληση) και 182 (χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας). Bλ. BIT, Les conventions
fondamentales de l’OIT, 2003.
46
Valticos, Droit international du travail, ό.π., 5-126, 215-236, 584, Γ. Σπυρόπουλος, Εργασιακές σχέσεις:
Εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον διεθνή χώρο, Α. Ν. Σάκκουλας, 1998, 217-227, N. Bαλτικός,
To διεθνές εργατικό δίκαιο και ο ρόλος του στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών,
τόμ. 65, 1990, 120-145, L. Picard, Oικουμενικά δικαιώματα; Ο ρόλος της ∆ΟΕ, στο Αλιπράντης (επιμ.), Τα
κοινωνικά δικαιώματα, ό.π., 175-188.
47
Bλ. Valticos, Droit international du travail, ό.π., ιδίως 406-413, 503-511.
48
Το ∆ΓΕ είναι η μόνιμη γραμματεία της ∆ΟΕ, υπό τη διεύθυνση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της (άρθρ. 2,
8-11 ΚΧ), Valticos, Droit international du travail, ό.π., 209-211.
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περιοδικές εκθέσεις, κοινοποιούμενες στις μετέχουσες στη ∆ιάσκεψη εργοδοτικές και
εργατικές οργανώσεις, για την κατάσταση της νομοθεσίας και πράξης ως προς το
αντικείμενο των μη επικυρωμένων Συμβάσεων και των Συστάσεων, τις προοπτικές
εφαρμογής τους και τις δυσχέρειες που εμποδίζουν ή καθυστερούν την επικύρωση των
Συμβάσεων (άρθρ. 19 ΚΧ).49
73. Αν όμως συγκατατεθεί η «αρχή», η επικύρωση είναι υποχρεωτική (19 § 5 εδ. δ΄ ΚΧ).
Αυτό είναι, κατά το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις
Συμβάσεις της ∆ΟΕ από τις λοιπές συνθήκες, για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση
επικύρωσης.50
β) ΄Ελεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των κρατών-μελών
i) Τακτικός έλεγχος
74. Τον έλεγχο διεξάγουν διάφορα όργανα της ∆ΟΕ.51 Ο τακτικός έλεγχος γίνεται βάσει
περιοδικών εθνικών εκθέσεων για την εφαρμογή, στη νομοθεσία και την πράξη, των
επικυρωμένων Συμβάσεων. Αυτές συντάσσονται βάσει ερωτηματολογίου της ∆ΟΕ και
κοινοποιούνται στις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων που μετέχουν στη
∆ιάσκεψη, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις (άρθρ.22-23 ΚΧ). Κατά τον
έλεγχο εφαρμογής Συμβάσεων από την Ελλάδα, τα όργανα της ∆ΟΕ αναφέρουν
παρατηρήσεις κυρίως της ΓΣΕΕ.
75. Τις εθνικές εκθέσεις και τις παρατηρήσεις εξετάζει η (αποτελούμενη από ανεξάρτητες
προσωπικότητες) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και
Συστάσεων. Τη διαδικασία συμπληρώνουν «απευθείας επαφές» αποστολών σε χώρες
με ειδικές δυσχέρειες εφαρμογής επικυρωμένων Συμβάσεων, κατόπιν αιτήματος ή με
συμφωνία της κυβέρνησής τους (πιο κάτω 80-85). Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
υποβάλλει στη ∆ιάσκεψη ετήσια έκθεση. Θέτει και απευθείας ερωτήσεις στα κράτη, και
αν δεν απαντήσουν στην επόμενη έκθεσή τους ή δεν διαπιστωθεί ότι έλαβαν
ικανοποιητικά μέτρα, τις δημοσιοποιεί στην επόμενη έκθεσή της. Ακόμη δε και όπου οι
επικυρωμένες Συμβάσεις έχουν υπερνομοθετική ισχύ, ζητεί, για λόγους ασφάλειας
δικαίου, ρητή κατάργηση ή τροποποίηση των αντίθετων εθνικών διατάξεων, ενώ εξετάζει
και την εφαρμογή των Συμβάσεων στην πράξη.
76. Η (τριμερούς σύνθεσης) Επιτροπή της ∆ιάσκεψης για την Εφαρμογή των Κανόνων,
επιλέγει από την έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων τα προβλήματα που θεωρεί
πιο σοβαρά και καλεί τις κυβερνήσεις τις οποίες αφορούν, να δώσουν εξηγήσεις και να
εκθέσουν τα μέτρα που έλαβαν ή σχεδιάζουν για την επίλυσή τους. Μετά από συζήτηση
στο πλαίσιο της ∆ιάσκεψης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κυβερνήσεων, των
εργοδοτών και των εργαζομένων, η Επιτροπή της ∆ιάσκεψης υποβάλλει στην Ολομέλεια
της ∆ιάσκεψης έκθεση με τα συμπεράσματά της, που συνήθως υιοθετείται. Τα κράτη
49

Βλ. M. Rodriguez-Pinero, To σύστημα ελέγχου των διεθνών συμβάσεων εργασίας της ∆ΟΕ και ο ρόλος
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, στο Αλιπράντης (επιμ.), Τα κοινωνικά δικαιώματα, ό.π. 205-209, Σ.
Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας στην ελληνική έννομη τάξη. Σύμβαση 100 και
ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών, Α. Ν. Σάκκουλας 1985, 23-82.
50
C.P.J.I., Série B, No. 18, σ. 14, Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας, ό.π., 83105.
51
Βλ. Ι. Ζarras, Le contrôle de l’application des conventions internationales du travail, Sirey,1937, Valticos,
Droit international du travail, ό.π., ιδίως 241-271, 538-548, 583-687, Rodriguez-Pinero, ό.π., 189-209.
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θεωρούν την αναγραφή τους στον «ειδικό κατάλογο» της έκθεσης σοβαρή ηθική κύρωση
και προσπαθούν επίμονα να την αποφύγουν, ενώ όσα παραμένουν στον κατάλογο
θεσπίζουν συνήθως μέτρα συμμόρφωσης.
77. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων είναι το κύριο ερμηνευτικό και ελεγκτικό όργανο της
∆ΟΕ, με χαρακτήρα οιονεί δικαιοδοτικό. Η Επιτροπή της ∆ιάσκεψης έχει διαφορετικό, μη
νομικό, ρόλο: προσπαθεί με διάλογο, πίεση και πειθώ να βελτιώσει την εφαρμογή των
κανόνων· έτσι, λόγω και της σύνθεσής της, ο ρόλος της είναι πολιτικός.
ii) Ειδικές διαδικασίες
78. Η σημαντικότερη ειδική διαδικασία είναι αυτή που προκαλούν καταγγελίες
οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων στην Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας,
για παραβάσεις των Συμβάσεων 87 και 98 (πιο κάτω 87-99). Η Επιτροπή έχει τριμερή
σύνθεση, με πρόεδρο ανεξάρτητη προσωπικότητα. Έχει δε κατοχυρώσει την
ανεξαρτησία της οιονεί δικαιοδοτικής διαδικασίας της με διάφορα μέτρα.52 Οι εν λόγω
Συμβάσεις εξειδικεύουν αρχές που δεσμεύουν όλα τα κράτη-μέλη της ∆ΟΕ, καθώς τις
περιέχει ο ΚΧ, τον οποίο έχουν όλα επικυρώσει (πιο πάνω 68). Γιαυτό, οι καταγγελίες
μπορεί ν’ αφορούν και κράτη που δεν τις έχουν επικυρώσει. Η Επιτροπή ζητεί από το
«εγκαλούμενο» κράτος παρατηρήσεις και άλλες πληροφορίες. Σε περιπτώσεις δε
σημαντικές ή/και επείγουσες, στηρίζεται κι αυτή σε απευθείας επαφές.
79. Η Επιτροπή εξειδικεύει, βάσει των γενικών αρχών της συνδικαλιστικής ελευθερίας, τις
Συμβάσεις 87 και 98, τοποθετώντας την άσκηση της ελευθερίας αυτής στο πλαίσιο
δικαιωμάτων και ελευθεριών που συνιστούν προϋπόθεσή της. ΄Ετσι, εξετάζει π.χ. την
κατάσταση των ελευθεριών έκφρασης και συγκέντρωσης και των δικαιωμάτων σε
ελευθερία και ασφάλεια, σε προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και σε δικαστική προστασία. Συντάσσει έκθεση για κάθε
καταγγελία, με διαπιστώσεις και συστάσεις. Τη συμμόρφωση των κρατών που έχουν
επικυρώσει τις Συμβάσεις 87 και 98 παρακολουθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ενώ,
σε σοβαρές περιπτώσεις, η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας συνεχίζει τις
συζητήσεις με τις κυβερνήσεις και τις πιέσεις.
IV. Η Υψηλού Επιπέδου Αποστολή της ∆ΟΕ στην Ελλάδα
80. Τον Ιούλιο 2010 και τον Ιούλιο 2011 η ΓΣΕΕ υπέβαλε στην Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων, παρατηρήσεις περί αντίθεσης μέτρων επιβαλλόμενων από
Μνημόνια προς διάφορες Συμβάσεις. Λόγω της πολυπλοκότητας και των εκτεταμένων
συνεπειών των μέτρων, η Επιτροπή κάλεσε την Κυβέρνηση να επωφεληθεί τεχνικής
βοήθειας και να δεχθεί επίσκεψη Αποστολής Υψηλού Επιπέδου. Η επίσκεψη έγινε το
Σεπτέμβριο 2011, προς διερεύνηση των θεμάτων που έθεταν οι παρατηρήσεις και
διευκόλυνση της κατανόησης της εξαιρετικής κατάστασης στη χώρα και των επιπτώσεων
της πολιτικής διεθνών οργανισμών, ώστε να γίνουν εποικοδομητικές προτάσεις για
τρόπους διεξόδου.53 Η Αποστολή συζήτησε με την Κυβέρνηση, τον Συνήγορο του
52
Π.χ. κανένας εκπρόσωπος ή υπήκοος κράτους κατά του οποίου στρέφεται μια καταγγελία και κανένα
πρόσωπο με επίσημη ιδιότητα στην καταγγέλλουσα οργάνωση δεν μπορεί να μετέχει στις εργασίες της
Επιτροπής, ούτε καν να παρίσταται κατά την εξέταση της καταγγελίας. Βλ. Valticos, Droit international du
travail, ό.π., 615.
53
ΙLO, Report on the High Level Mission to Greece (Athens, 19-23 September 2011):
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_170433/lang--en/index.htm, §§ 1-8.
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Πολίτη, εκπροσώπους οργανώσεων εργαζομένων (ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΟΤΟΕ) και
εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), της Τράπεζας της Ελλάδας, της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής, του Οργανισμού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(περιλαμβανομένων μελών της Task Force για την Ελλάδα) και με την ομάδα του ∆ΝΤ
για την Ελλάδα. Στην έκθεσή της, που επικαλούνται τα όργανα του ΣΕ και της ∆ΟΕ (πιο
πάνω 50, πιο κάτω 100, 110, 122), διαπιστώνει ιδίως τα εξής54:
81. «Η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά ελληνική
εκδήλωση παγκόσμιου φαινομένου». Υπάρχει «ανάμιξη της Τρόικας στην εφαρμογή
κανόνων του διεθνούς εργατικού δικαίου.» «Η σειρά μέτρων προσαρμογής […] δεν
αφορά μόνο δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, αλλά και δομικές μεταρρυθμίσεις των
θεσμών της αγοράς εργασίας, αρμοδιότητας της ∆ΟΕ που έχει ιδιαίτερη γνώση και
εμπειρία γι’ αυτές».
82. «Αλλαγές χωρίς προηγούμενο εισάγονται στους θεσμούς της αγοράς εργασίας με
τρόπο ξένο προς την ελληνική πραγματικότητα, αποδυναμώνοντας, μεταξύ άλλων, την
επίδραση και τα ουσιαστικά αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων. Η Αποστολή άκουσε την
άποψη ότι, δέκα χρόνια μετά την ένταξή της στο Ευρώ, η Ελλάδα δεν έχει απορροφήσει
τις συνακόλουθες μεταβολές για τη διαχείριση της οικονομίας, περιλαμβανομένης της
αγοράς εργασίας. ∆εν είναι η μόνη» «η δε διαχεόμενη κρίση είναι πολύ πιθανό να
προκαλέσει μείζονες αλλαγές στη διαχείριση του όλου συστήματος του Ευρώ. Είναι όμως
βασικό αυτή την περίοδο κρίσης, να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους και την κυβέρνηση
ο αναγκαίος χρόνος να βρουν κοινές λύσεις στα προβλήματα που όλοι αναγνωρίζουν,
συμβατές με τις συνθήκες και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας».
83. Επισημαίνεται και έμμεση διάκριση κατά των γυναικών: οι μειώσεις συντάξεων, που
θίγουν βαρύτερα συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, έχουν «έντονη διάσταση φύλου»,
καθώς πρόκειται κυρίως για γυναίκες, που δικαιούνταν προηγουμένως σύνταξη με
λιγότερα έτη υπηρεσίας, αν είχαν ανήλικα παιδιά (παρ. 321 ΄Εκθεσης).
84. Η Κυβέρνηση δήλωσε ότι, «παρότι 20 %55 του πληθυσμού αντιμετώπιζε [το 2011]
κίνδυνο φτώχειας [νεότερα στοιχεία πιο κάτω 133-139], δεν είχε την ευκαιρία να
συζητήσει με την Τρόικα τις επιπτώσεις των κοινωνικο-ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων
στην εξάπλωση της φτώχειας», ούτε «τις επιπτώσεις των σχετικών με φορολογία,
αμοιβές και εργασία πολιτικών στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος». Επίσης,
«έκαναν μεγάλη εντύπωση στην Αποστολή πληροφορίες ότι οι συζητήσεις με την Τρόικα
σπάνια αφορούν σχετικούς με την απασχόληση στόχους». Ωστόσο, «την Κυβέρνηση
ενθάρρυνε το γεγονός ότι τα θέματα αυτά ήταν στο πρόγραμμα [της ∆ΟΕ] και ήλπιζε ότι
αυτή θα μπορούσε να τα θέσει στην Τρόικα».
85. Όταν συνάντησαν την Αποστολή, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εξέφρασαν «σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της κατάστασης», οι δε εκπρόσωποι
του ∆ΝΤ «ανησυχούσαν πολύ για την υψηλή και αυξανόμενη ανεργία, πολύ περισσότερο
που τα ελληνικά δίκτυα ασφάλειας ήταν ασθενή. […] μόνο λίγοι άνεργοι λάμβαναν
επαρκείς παροχές ανεργίας»56 (πιο κάτω 134). Έτσι, η Τρόικα, εν γνώσει της
54

Report on the High Level Mission, ό.π. §§ 9-296.
Το ποσοστό ήταν και τότε ανώτερο, αφού, κατά την EUROSTAT, ήταν, το 2010, 27,7% (πιο κάτω 122).
56
Report on the High Level Mission, ό.π. §§297-302, 321, 84-88, 275, 292, 322-324, 331.
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κατάστασης, επιβεβαιώνει τη μη αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των μέτρων, η
οποία «παρά τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης» (πιο κάτω 122), δεν έγινε ποτέ,
όπως τονίζουν όργανα της ∆ΟΕ, η ΕΕΚ∆ και η Επιτροπή Υπουργών ΣΕ, ζητώντας να
γίνει επειγόντως μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και την Τρόικα (πιο πάνω 37, 46-49,
58, 60, πιο κάτω 94, 97-99, 103, 127). ∆εν αναφέρεται επαφή με την ΕΚΤ.
V. Κρίσεις ελεγκτικών οργάνων ∆ΟΕ για μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα
86. Η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας εξέτασε, το Νοέμβριο 2012, τη συμβατότητα
μέτρων λιτότητας με τις Συμβάσεις 87 και 98. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στις
εκθέσεις της προς την 101η και την 102η ∆ιάσκεψη (2012, 2013), εξέτασε τη
συμβατότητά τους με διάφορες Συμβάσεις. Η δε Επιτροπή της ∆ιάσκεψης (πιο πάνω 7477) υπέβαλε στην 102η ∆ιάσκεψη συμπεράσματα για την εφαρμογή της Σύμβασης 98.57
Οι κρίσεις των οργάνων αυτών διέπονται από το γράμμα και το πνεύμα του ΚΧ, και ιδίως
της ∆ιακήρυξης της Φιλαδέλφειας (πιο πάνω 67-68). Έτσι, όπως και η ΕΕΚ∆, ενώ
αναγνωρίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης, δεν δέχονται κατά κανόνα τη
δημοσιονομική δικαιολόγηση μέτρων που θίγουν κοινωνικά δικαιώματα, ζητούν δε
επείγουσα επανεξέταση και κατάργηση μέτρων, επισημαίνοντας, όπως η Επιτροπή
Υπουργών ΣΕ, και την ευθύνη της Τρόικας (πιο πάνω 47, πιο κάτω 87, 98, 103, 125,
128). Υπενθυμίζουμε ότι οι Συμβάσεις παρέχουν ελάχιστη προστασία (πιο πάνω 6, 66).
α) Συμβάσεις 87 (συνδικαλιστική ελευθερία, συνδικαλιστικό δικαίωμα),58 98
59
(δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης)
87. Τα όργανα της ∆ΟΕ τονίζουν την ευρύτερη σημασία των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων και ελευθεριών, ως θεμελιωδών αρχών του διεθνούς εργατικού δικαίου (πιο
πάνω 78-79). Οι αρχές αυτές, τις οποίες υλοποιούν οι Συμβάσεις 87 και 98, επιβάλλουν
στα κράτη υποχρεώσεις θετικές (εξασφάλιση με κάθε πρόσφορο μέσο της ελεύθερης
άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, προώθηση της εκούσιας και ελεύθερης
συλλογικής διαπραγμάτευσης σε ευρεία κλίμακα) και αρνητικές (μη παρέμβαση).Τα
όργανα της ∆ΟΕ αναγνωρίζουν τις δυσμενείς συνθήκες και τις προσπάθειες της
Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων να τις αντιμετωπίσουν έχοντας υπόψη και τις
Συμβάσεις. Κρίνουν όμως ότι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα θίγονται τόσο σοβαρά, ώστε
τίθενται σε κίνδυνο η κοινωνική συνοχή και ειρήνη. Καλούν δε την Κυβέρνηση να
επανεξετάσει τα μέτρα, με διαρκή και εις βάθος κοινωνικό διάλογο, εμπλέκοντας και την
Τρόικα, και να επωφεληθεί τεχνικής βοήθειας της ∆ΟΕ.:
i) Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας (υπόθεση 2820)
88. Η ΓΣΕΕ υπέβαλε τέσσερις καταγγελίες (21.10.2010, 2.12.2010, 18.11.2011 και
16.7.2012) για πολλές παραβιάσεις συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, από μέτρα λιτότητας
στο πλαίσιο του «μηχανισμού στήριξης» (Ν. 3833/2010, 3845/2010, 3863/2010,
57

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:102658. Για το
ελληνικό δίκαιο βλ. Α. Βάγια, Εξελίξεις στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών
διαφορών εργασίας, ΕΕργ∆ 2012, 523.
58
Κύρωση με Ν.∆. 4204/1961, έναρξη ισχύος από 30.3.1963, κατόπιν της επικύρωσής της (Β.∆.
446/1962).
59
Κύρωση με Ν.∆. 4205/1961, έναρξη ισχύος από 30.3.1963, κατόπιν της επικύρωσής της (Β.∆.
449/1962).
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3896/2010, 3899/2010, 4024/2011, 4046/2012). Οι Α∆Ε∆Υ, ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ και ΟΙΥΕ
(Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος) ενώθηκαν στις καταγγελίες, με πρόσθετες
πληροφορίες (αναφορά 9.3.2011).60
89. Η Επιτροπή διαπιστώνει «σοβαρές παρεμβάσεις στον εκούσιο χαρακτήρα της
συλλογικής διαπραγμάτευσης και στην αρχή του απαραβιάστου των ελεύθερα
συναπτομένων ΣΣΕ», που προσκρούουν στις Συμβάσεις 87 και 98,και ζητεί άμεση
διεξαγωγή διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους προς «επανεξέταση» των μέτρων
λιτότητας και λήψη μέτρων προστασίας των θιγομένων.61 Πρόκειται ιδίως για τις
ακόλουθες παρεμβάσεις:



Περικοπές - πάγωμα αποδοχών στον ευρύτερο
διαπραγμάτευση, με παράκαμψη ισχυουσών ΣΣΕ:

δημόσιο

τομέα,

χωρίς

90. «Κατά γενικό κανόνα, η άσκηση δημοσιονομικών εξουσιών με τρόπο που
παρεμποδίζει τη συμμόρφωση με [ΣΣΕ] που έχουν συνάψει δημόσιοι φορείς αντίκειται
στην αρχή της ελευθερίας συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αν όμως, στο πλαίσιο της
σταθεροποιητικής πολιτικής της, μια κυβέρνηση θεωρεί ότι οι αμοιβές δεν μπορούν να
καθορίζονται με ελεύθερη διαπραγμάτευση, οι περιορισμοί πρέπει να επιβάλλονται ως
εξαιρετικό μέτρο και μόνο στην έκταση που είναι αναγκαίοι, χωρίς να υπερβαίνουν
εύλογη περίοδο, και να συνοδεύονται από επαρκείς εγγυήσεις προστασίας του επιπέδου
διαβίωσης των εργαζομένων». «Περιορισμοί για τρία χρόνια είναι υπερβολικής διάρκειας,
οι δε δημόσιες αρχές πρέπει να προωθούν την ελεύθερη διαπραγμάτευση και να μην
εμποδίζουν την εφαρμογή [ΣΣΕ] που έχουν συναφθεί ελεύθερα».62



Μειώσεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα, με μαζικές απολύσεις, διαθεσιμότητα και
εργασιακή εφεδρεία, χωρίς διαβούλευση:

91. «΄Ενα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι αντικείμενο ενημέρωσης και
προηγούμενης διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους», όπως και «η εξέταση των
συνεπειών του στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας.» «[…] αποφάσεις
συνεπαγόμενες απόλυση μεγάλου αριθμού εργαζομένων πρέπει να συζητούνται εκτενώς
με τις ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις […]».63



Περιορισμοί συλλογικής διαπραγμάτευσης, αναστολή εφαρμογής ΣΣΕ ή απόκλιση
από αυτές:
92. Τέτοια μέτρα «μόνο βλαπτικές και αποσταθεροποιητικές συνέπειες στις εργασιακές
σχέσεις μπορούν να έχουν, καθώς στερούν τους εργαζόμενους από θεμελιώδες δικαίωμα
και μέσα προώθησης και υπεράσπισης των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων
τους».
93. «Παρεμβάσεις δημόσιων αρχών με κύριο στόχο την εξασφάλιση ότι τα
διαπραγματευόμενα μέρη υποτάσσουν τα συμφέροντά τους στην οικονομική πολιτική της
κυβέρνησης, είτε συμφωνούν μ’αυτήν είτε όχι, δεν συνάδει με τις γενικά παραδεδεγμένες

60

CFA 365tth Report, Governing Body 316th Session, 1-16 November 2012, Case 2820: http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_193260.pdf,
§§ 784, 950.
61
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αρχές ότι οι οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών πρέπει να έχουν δικαίωμα
ελεύθερης οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους και κατάρτισης των προγραμμάτων
τους, οι δημόσιες αρχές ν’απέχουν από κάθε παρέμβαση που περιορίζει το δικαίωμα
αυτό ή εμποδίζει την άσκησή του, η δε εθνική νομοθεσία να μη θίγει ή να μην εφαρμόζεται
έτσι που να θίγει την απόλαυση του δικαιώματος.»
94. «Αναστολή εφαρμογής [ΣΣΕ] που έχουν συναφθεί ελεύθερα ή απόκλιση από αυτές
δια νόμου, χωρίς συμφωνία των μερών, προσβάλλει τις αρχές της ελεύθερης και
εκούσιας συλλογικής διαπραγμάτευσης του άρθρου 4 της Σύμβασης 98.» «Ενδεχόμενα
μέτρα αντιμετώπισης εξαιρετικών συνθηκών πρέπει να είναι προσωρινά» (να μην
υπερβαίνουν τα τρία χρόνια, πιο πάνω 90). Η Επιτροπή ζητεί «πλήρη ενημέρωση για την
εξέλιξη των επιπτώσεων των μέτρων και τις προσπάθειες για περιορισμένη διάρκειά
τους» και «άμεση τριμερή επανεξέτασή τους με έμφαση στον τρόπο καθορισμού των
κατώτατων αμοιβών».64



Υπεροχή επιχειρησιακών ΣΣΕ έναντι κλαδικών: ανατροπή ιεραρχίας ΣΣΕ, κατάργηση
«αρχής της εύνοιας» προς τους εργαζομένους, αναίρεση δεσμευτικότητας των ΣΣΕ:

95. «Ο συνδυασμός των μέτρων παρεμποδίζει σοβαρά τη διαπραγμάτευση σε ανώτερο
επίπεδο […]. Η Επιτροπή παροτρύνει έντονα την Κυβέρνηση να εξασφαλίσει […] την εκ
του νόμου δεσμευτικότητα κάθε [ΣΣΕ] έναντι όσων εκπροσωπούνται από τα μέρη».
«∆ιαδικασίες που ευνοούν συστηματικά την αποκεντρωμένη διαπραγμάτευση διατάξεων,
οι οποίες αποκλίνουν δυσμενώς από διατάξεις ανώτερου επιπέδου, μπορεί να οδηγήσει
σε ολική αποσταθεροποίηση του μηχανισμού συλλογικών διαπραγματεύσεων και των
οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, και συνεπώς σε εξασθένιση της
συνδικαλιστικής ελευθερίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης κατά παράβαση των
αρχών των Συμβάσεων 87 και 98».



∆υνατότητα σύναψης ΣΣΕ από ενώσεις προσώπων:
96. Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι «τα μέλη των ενώσεων προστατεύονται εξίσου κατά
αντισυνδικαλιστικών διακρίσεων, αλλά δεν βεβαιώνει ότι αυτές αποτελούν από κάθε
άποψη συνδικαλιστικές οργανώσεις, με πλήρεις λειτουργίες και εγγυήσεις ανεξαρτησίας».
«Η παροχή δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης στις ενώσεις μπορεί να
υπονομεύσει σοβαρά τη θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ως φωνής των
εργαζομένων στη διαπραγματευτική διαδικασία, πολύ περισσότερο που η αναγνώριση
των ενώσεων γίνεται στο πλαίσιο ριζικής μεταρρύθμισης του συστήματος εργασιακών
σχέσεων».65



Παράλειψη διαβούλευσης, αποτίμησης μέτρων και προστασίας βιοτικού επιπέδου:
97. «H Eπιτροπή, ενώ λαμβάνει δεόντως υπόψη την παρατήρηση της Κυβέρνησης ότι
είχε πολύ στενά περιθώρια επιλογής, καθώς τα μέτρα ορίστηκαν σαφώς στα Μνημόνια
[…], θεωρεί πρωταρχικό για την εξασφάλιση κοινωνικής ειρήνης, να γίνουν επειγόντως
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, ώστε να επανεξεταστούν
τα ληφθέντα μέτρα […] και να συμφωνηθούν επαρκείς εγγυήσεις προστασίας του
επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων». «Τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος θα έχει
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θετική επίπτωση στην κοινωνική συνοχή και μπορεί ν’ αναστρέψει την οικονομική
κατιούσα που προκαλούν ορισμένα μέτρα.»66
98. «Είναι ύψιστης σημασίας να επανεξεταστούν επειγόντως […] όλα τα μέτρα και οι
επιπτώσεις τους όχι μόνο στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και στις προοπτικές οικονομικής
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής» και «να μετάσχουν πλήρως οι κοινωνικοί εταίροι
στον καθορισμό κάθε νέας αλλαγής, στο πλαίσιο των συμφωνιών με την [Τρόικα] που
άπτονται θεμελιωδών θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων […] και αποτελούν ουσία της
δημοκρατίας και κοινωνικής ειρήνης».
99. Η Επιτροπή «ζητεί επιτακτικά, ως γενικό μέτρο, τη διεξαγωγή διαρκούς και έντονου
κοινωνικού διαλόγου για όλα τα τιθέμενα στην καταγγελία και στα Συμπεράσματά της
θέματα, ώστε ν’ αναπτυχθεί μια συνολική κοινή αντίληψη των εργασιακών σχέσεων, που
να συνάδει πλήρως με τις αρχές της ελευθερίας οργάνωσης, της αποτελεσματικής
αναγνώρισης της συλλογικής διαπραγμάτευσης και τις σχετικές επικυρωμένες
Συμβάσεις».67
ii) Eπιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων
100. Στην έκθεσή της προς την 101η ∆ιάσκεψη (2012), η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
εξέτασε, βάσει των εκθέσεων της Ελλάδας, των παρατηρήσεων της ΓΣΕΕ και της
έκθεσης της Αποστολής ∆ΟΕ, θέματα συνδικαλιστικής ελευθερίας. Τις διαπιστώσεις της
επανέλαβε μετά ένα έτος η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας (πιο πάνω 88-99).
101. Η Επιτροπή εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τη φύση των «ενώσεων προσώπων»
(πιο πάνω 96). Η σύναψη επιχειρησιακών [ΣΣΕ] από αυτές «θα έχει επιβλαβή
αποτελέσματα στη συλλογική διαπραγμάτευση […] και τη διατήρηση σταθερής βάσης
κοινωνικού διαλόγου στο μέλλον». Η δε δυνατότητα απόκλισης από ανώτερου επιπέδου
ΣΣΕ «θα έχει πιθανότατα σοβαρές - και δυνητικά ολέθριες - επιπτώσεις στο σύστημα
εργασιακών σχέσεων». «Κατανοεί ότι η Κυβέρνηση δεν είχε άλλη επιλογή […], αλλά
εκφράζει βαθιά απογοήτευση που τόσο εκτεταμένες αλλαγές έγιναν χωρίς διεξοδική
συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους.»
102. Τονίζει ότι «η κατάργηση της αρχής της εύνοιας προς τους εργαζομένους σημαίνει
αναίρεση της δεσμευτικότητας των [ΣΣΕ]», καθώς και όσα αναφέρονται πιο πάνω (ιδίως
90) για τους «περιορισμούς στη συλλογική διαπραγμάτευση» και την ανάγκη «να
συνοδεύονται από επαρκείς εγγυήσεις προστασίας του επιπέδου διαβίωσης των
εργαζομένων».
103. H Eπιτροπή ζητεί από την Κυβέρνηση:
«να επανεξετάσει επειγόντως τα μέτρα, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους», ώστε
αυτοί «να εμπλακούν πλήρως στην εισαγωγή περαιτέρω αλλαγών, οι οποίες θίγουν
θέματα που φτάνουν στην καρδιά των εργασιακών σχέσεων, του κοινωνικού διαλόγου και
της κοινωνικής ειρήνης, στο πλαίσιο των συμφωνιών με την [Τρόικα], και η γνώμη τους
να ληφθεί πλήρως υπόψη»,
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«να αναθεωρήσει, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, τον Ν. 4024/2011 και το άρθρο
δεύτερο παρ.7 Ν. 3845/2010,68 ώστε να γίνει το πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης
συμβατό με τις παρατηρήσεις της για τις ενώσεις προσώπων και το δεσμευτικό
χαρακτήρα των ελεύθερα συναπτόμενων [ΣΣΕ], και να παρουσιάσει λεπτομερώς τις
ενέργειές της στην επόμενη έκθεση»,



«να παράσχει στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των ενώσεων προσώπων που
συστάθηκαν, τον αριθμό και το πεδίο των [ΣΣΕ] που συνήψαν και τον αριθμό των
πρωτοβάθμιων [ΣΣΕ] που αντίκεινται στην αρχή της εύνοιας προς τους εργαζομένους»,



να αναφέρει τις ενέργειές της για την εξασφάλιση ότι τα περιοριστικά μέτρα
συνοδεύονται από επαρκείς εγγυήσεις του επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων και την
επανεξέταση, με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους, της ανάγκης διατήρησης
των περιοριστικών μέτρων μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο».69

104. Στην επόμενη έκθεσή της (προς την 102η ∆ιάσκεψη, 2013) για τη Σύμβαση 98, η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επικαλείται την έκθεση της Επιτροπής Συνδικαλιστικής
Ελευθερίας και τη δική της προηγούμενη έκθεση, με «βαθιά απογοήτευση για τις
πολυάριθμες παρεμβάσεις στις ελεύθερα συναπτόμενες ΣΣΕ». Εκφράζει «την ανησυχία
ότι, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις υπερτερούν στην ελληνική αγορά εργασίας (περίπου
90% των εργαζομένων), η προώθηση ενώσεων προσώπων σε συνδυασμό με την
κατάργηση της αρχής της εύνοιας θα κλονίσει σοβαρά τα θεμέλια της συλλογικής
διαπραγμάτευσης». Ζητεί «να μπορούν να συσταθούν τμήματα συνδικαλιστικών
οργανώσεων σε μικρές επιχειρήσεις, για να εξασφαλιστεί δυνατότητα συλλογικής
διαπραγμάτευσης από συνδικαλιστικές οργανώσεις» καλεί δε σε «επείγουσα επανέναρξη
κοινωνικού διαλόγου», εμμένοντας σε όσα ζήτησε στην προηγούμενη έκθεση.70
105. ∆ιαπιστώνει παραβάσεις και των Συμβάσεων 154 (προώθηση συλλογικής
διαπραγμάτευσης), 150 (διοίκηση εργασίας) και 151 (δικαίωμα οργάνωσης και
καθορισμός όρων απασχόλησης στη ∆ημόσια ∆ιοίκηση), επικαλούμενη και την
Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας.71 Πρόκειται ιδίως για τη χωρίς διαβούλευση και
συλλογική διαπραγμάτευση μείωση και το πάγωμα των αποδοχών, τις αυτοδίκαιες
απολύσεις, την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εφεδρεία «που υποκρύπτουν
μαζικές απολύσεις». Ζητεί «αναθεώρηση των μέτρων μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους,
ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις τους και να δοθούν επαρκείς εγγυήσεις προστασίας
του επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων». Στη δε ΄Εκθεσή της «Συλλογική
διαπραγμάτευση στη δημόσια υπηρεσία»72 τονίζει την ανάγκη να διεξαγάγουν η Ελληνική
Κυβέρνηση, η ΕΕ, το ∆ΝΤ και η ∆ιεθνής Τράπεζα «πραγματικές διαβουλεύσεις» με τους
κοινωνικούς εταίρους. «Είναι σημαντικό σε καιρούς οικονομικής κρίσης, όταν

68
Επέτρεπε απόκλιση των επιχειρησιακών από τις κλαδικές ΣΣΕ και τις ΕΓΣΣΕ. Το άρθρ. 37 § 5Ν.
4024/2011 κατήργησε τη δυνατότητα απόκλισης από τις ΕΓΣΣΕ, διατηρώντας τη δυνατότητα απόκλισης
από τις κλαδικές.
69
CEACR 101stILC (2012), Greece, C. 87, C. 98, ιστοσελίδα στη σημ. 57.
70
CEACR, 102nd ILC (2013), Greece, ιστοσελίδα στη σημ. 57 (η Επιτροπή υπογραμμίζει).
71
Κυρωτικοί νόμοι 2403/1996, 1546/1985 2405/1996, αντίστοιχα. CEACR, 102nd ILC (2013), Greece, ό.π.
72
General Survey concerning labour relations and collective bargaining in the public service. Collective
bargaining in the public service. A way forward. ΙLC.102/III/1B, σ. 125-127.
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υιοθετούνται μέτρα, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις
υποχρεώσεις των κρατών από επικυρωμένες Συμβάσεις […]».
iii) Eπιτροπή ∆ιάσκεψης για την Εφαρμογή των Κανόνων
106. Τα Συμπεράσματα της Eπιτροπής της ∆ιάσκεψης (πιο πάνω 76-77) προς την 102η
∆ιάσκεψη (2013) για τη Σύμβαση 98 εναρμονίζονται μ’ εκείνα των άλλων οργάνων της
∆ΟΕ: «Η συλλογική διαπραγμάτευση αποδυναμώθηκε σημαντικά και η αυτονομία των
κοινωνικών εταίρων παραβιάστηκε». «Η παρέμβαση στις [ΣΣΕ] θα έπρεπε ν’ αποτελεί
εξαιρετικό μέτρο, περιορισμένης διάρκειας και βαθμού, και να συνοδεύεται από επαρκείς
εγγυήσεις προστασίας του επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων». Η Επιτροπή
«παρότρυνε έντονα την Κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα χώρο όπου οι κοινωνικοί εταίροι
θα μετέχουν πλήρως στον καθορισμό κάθε αλλαγής σε ζητήματα που φτάνουν στην
καρδιά των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου». Ζήτησε δε να δοθούν
«στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων λεπτομερείς πληροφορίες για τα θέματα που τέθηκαν
και τις επιπτώσεις των μέτρων στην εφαρμογή της Σύμβασης».73
iv) Σύνοψη παραβάσεων των Συμβάσεων 87 και 98
107. Τα όργανα της ∆ΟΕ διαπιστώνουν πολλές σοβαρές παραβάσεις των Συμβάσεων 87
και 98, λόγω διαρκών και εκτεταμένων κρατικών παρεμβάσεων που επιβάλλει η Τρόικα.
Θίγεται η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και αποδυναμώνονται η συλλογική
διαπραγμάτευση και οι ΣΣΕ, ιδίως με την αναίρεση της δεσμευτικότητας των ΣΣΕ, την
υποκατάστασή τους με νομοθετικές ρυθμίσεις και τον περιορισμό του αντικειμένου τους,
την ανατροπή της ιεραρχίας τους που καταργεί την αρχή της εύνοιας υπέρ των
εργαζομένων, τη σύναψη επιχειρησιακών ΣΣΕ από ενώσεις προσώπων που στερούνται
των εγγυήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την έλλειψη διαβούλευσης πριν
και μετά τη λήψη μέτρων όπως περικοπές και πάγωμα αποδοχών και οι (ευθείες και
συγκαλυμμένες) μαζικές απολύσεις στο δημόσιο τομέα.
108. Τα όργανα της ∆ΟΕ δέχονται ότι σε εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες μπορούν να
γίνουν ορισμένες κρατικές παρεμβάσεις, αλλά περιορισμένης διάρκειας (κάτω των τριών
ετών) και στο βαθμό που είναι αναγκαίες, κατόπιν διαβουλεύσεων και με διαρκή
αξιολόγηση των μέτρων με τους κοινωνικούς εταίρους και την Τρόικα, και εφόσον τα
συνοδεύουν επαρκείς εγγυήσεις του επιπέδου διαβίωσης. Ωστόσο, από το 2010, τα
μέτρα λιτότητας πληθύνονται και εντείνονται. Έτσι, είναι προσωρινά με την έννοια ότι,
όσο αποδεικνύονται δημοσιονομικά ανεπαρκή, αντικαθίστανται με άλλα, αυστηρότερα,
όπως δέχεται και πρόσφατη ελληνική νομολογία (πιο πάνω 64, 162-172). Έτσι,
εντείνονται οι παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και η «μαζική» ή
«προγραμματισμένη» «φτωχοποίηση» σημαντικού μέρους του πληθυσμού (πιο πάνω 3,
58, πιο κάτω 127).
109. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεχόμενη ότι αγνοήθηκαν τα κοινωνικά θέματα (πιο
πάνω 3), τονίζει: «οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο
παίζουν σημαντικό ρόλο, ιδίως κατά την υιοθέτηση εθνικών προγραμμάτων
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ILC 102nd Session, Information and Reports on the application of Conventions and Recommendations,
Report of the Committee on the Application of Standards, Part II/76-8: βλ. ιστοσελίδα στη σημ. 57.
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μεταρρύθμισης […]. Είναι καίριες για τα ζητήματα της αγοράς εργασίας, αλλά και για
γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και πολιτικές».74 (βλ. πιο κάτω 193-197).
110. Η Κυβέρνηση δεν αρνήθηκε τα μέτρα ούτε την ανυπαρξία της έννοιας του «μισθού
επιβίωσης». Αναγνώρισε τη μη αποτίμηση των επιπτώσεων και δεν απέδειξε, ως όφειλε
(πιο πάνω 37, 48, 58, πιο κάτω 131, 181), την προσφορότητα και αποτελεσματικότητα
των μέτρων. Επικαλέστηκε τα Μνημόνια και το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως την ανάγκη
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του εργασιακού κόστους. Οι
εργοδοτικές οργανώσεις είπαν ωστόσο στην Αποστολή ∆ΟΕ, ότι «δεν είναι το εργασιακό
κόστος που δημιουργεί εμπόδια στην επιχειρηματικότητα» (βλ. αντίστοιχες παρατηρήσεις
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ∆ΟΕ, πιο κάτω 126). H δε οικονομική αναγκαιότητα δεν
μπορεί να δικαιολογήσει τα μέτρα, καθώς οι μειώσεις και το πάγωμα των αμοιβών
«μειώνουν την αγοραστική δύναμη».75 Τα όργανα της ∆ΟΕ αποδίδουν ευθύνες στην
Κυβέρνηση, αλλά και στην Τρόικα.
v) Παράβαση Συμβάσεων ∆ΟΕ
διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ 3354/2013)

– παράβαση

Συντάγματος:

προσυνταξιοδοτική

111. Μεταξύ των μέτρων που προσβάλλουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και το
δικαίωμα σε ίση μεταχείριση στο δημόσιο τομέα είναι, κατά την Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων, οι χωρίς διαβούλευση αλλεπάλληλες μειώσεις αποδοχών, η μείωση
προσωπικού με αυτοδίκαιη απόλυση και μέτρα όπως η εργασιακή εφεδρεία, η
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (Ν. 4024/2011) και η διαθεσιμότητα (Ν. 4093/2012,
πιο πάνω 64) που υποκρύπτουν μαζικές απολύσεις. Aυτά παραβιάζουν ιδίως τις
Συμβάσεις 87, 98,150, 151 και 154 (πιο πάνω 91, 105), 100 και 111 (πιο κάτω 116).
112. Το άρθρ. 33 Ν. 4024/2011 εισάγει την αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του ∆ημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ με σχέση
δημοσίου δικαίου, που συμπλήρωναν το 55ο έτος της ηλικίας τους και 35ετή υπηρεσία
από την έναρξη ισχύος του νόμου έως 31.12.2013. Όσοι είχαν ήδη τις προϋποθέσεις
αυτές απολύονταν με την έναρξη ισχύος του νόμου, οι δε λοιποί μετά τη θέση τους σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Κατά την αιτιολογική έκθεση, «στρατηγικός στόχος»
του μέτρου ήταν «ο περιορισμός του κράτους και η μείωση της δημόσιας δαπάνης,
ειδικότερα δε ο εξορθολογισμός και ο περιορισμός του υπέρμετρα διογκωμένου
δημόσιου τομέα, ενόψει των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Χώρα για την εφαρμογή
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Ν. 3985/2011,
3986/2011, 4002/2011), κατά δε τη λήξη της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας,
καταβάλλεται πλήρης σύνταξη.
113. Ωστόσο, κατά το ΣτΕ (Ολ 3354/2013),76 «η απομάκρυνση δημοσίου υπαλλήλου από
την υπηρεσία χωρίς τις εγγυήσεις του [άρθρ. 103 Συντ.] είναι επιτρεπτή μόνο στις δύο
περιοριστικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις, την παύση συνεπεία δικαστικής αποφάσεως
και την αποχώρηση λόγω συμπληρώσεως του καταρχήν ελευθέρως τασσόμενου από τον
νόμο, γενικώς ή κατά κατηγορίες υπαλλήλων, ορίου ηλικίας». «∆εν είναι συνταγματικώς
επιτρεπτή η πρόβλεψη στον νόμο της υποχρεωτικής και χωρίς προηγούμενη ουσιαστική
74

Ανακοίνωση Επιτροπής, Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ, ό.π. στη σημ. 3, § 5.
Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, με παραπομπή και σε έκθεση ΙΝΕ / ΓΣΕΕ: CFA, ό. π. § 960.
76
ΘΠ∆∆ 10/2013, 883, παρατ. Π. Καποτά.
75
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κρίση του υπαλλήλου από υπηρεσιακό συμβούλιο αποχωρήσεως αυτού με μόνη την
συμπλήρωση ορισμένου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, έστω και αρκούντως μακρού,
όπως είναι η 35ετής υπηρεσία, ει μη μόνον εφόσον συνδέεται και προς ορισμένο όριο
ηλικίας». Επίσης, το μέτρο «δεν βασίζεται σε προηγούμενο ανακαθορισμό των
λειτουργιών του Κράτους και μεταρρύθμιση των οργανωτικών αναγκών της ∆ιοικήσεως
με ορθολογικό τρόπο, ενόψει και των υφισταμένων εν γένει πόρων και μέσων, με τήρηση
του σχετικού συνταγματικού πλαισίου, η δε σκοπούμενη οργάνωση των επιμέρους
υπηρεσιών είναι παρεπόμενο αποτέλεσμα διαδικασίας απομακρύνσεως μονίμων
υπαλλήλων με κριτήρια (ηλικία και χρόνο υπηρεσίας) τυχαία και συμπτωματικά, μη
συνδεόμενα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και θεσπιζόμενα κατ΄απόκλιση των γενικώς και
παγίως ισχυουσών διατάξεων». Συνεπώς, οι επίμαχες διατάξεις αντίκεινται στα άρθρ.
103 § 4 και 4 § 1 Συντ.
114. ΄Ετσι επιρρωνύονται, τουλάχιστον για τις ρυθμίσεις που έκρινε το ΣτΕ, οι κρίσεις των
διεθνών οργάνων ότι τα μέτρα λιτότητας δεν δικαιολογούνται επαρκώς από νόμιμο
σκοπό, αλλά ούτε για την επίτευξη του σκοπού του οποίου γίνεται επίκληση είναι
αναγκαία και πρόσφορα. Αυτό άλλωστε επιβεβαίωσε η Κυβέρνηση στην Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων
∆ΟΕ,
δηλώνοντας
ότι
οι
αυτοδίκαιες
απολύσεις,
η
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και η εφεδρεία «στερούν τη ∆ημόσια ∆ιοίκηση από
ικανό και πεπειραμένο προσωπικό. […] νέες ανάγκες της ∆ιοίκησης αναμένεται να
δημιουργηθούν και, σε συνδυασμό με το πάγωμα προσλήψεων που εισήγαγαν τα άρθρα
10 και 11 Ν. 3833/2010 και 37 Ν. 3986/2011, θα επηρεάσουν την παροχή υπηρεσιών
στους πολίτες»77. Σημαντικό είναι ότι το ΣτΕ δεν θεωρεί την ηλικία «αντικειμενικό
κριτήριο» που δικαιολογεί εξαιρέσεις (όπως στις ΣτΕ Ολ 668 και 1285/2012), αλλά
κριτήριο αθέμιτης διαφοροποίησης. Κατά δε το δίκαιο ΕΕ, οι ρυθμίσεις που έκρινε το ΣτΕ
είναι πολύ πιθανό να συνιστούν άμεση διάκριση λόγω ηλικίας ως προς τις συνθήκες
εργασίας, την αμοιβή και την κοινωνική ασφάλιση (πιο κάτω 160, 174-183,189-191, 198)
β) Συμβάσεις 100 (ισότητα αμοιβών ανδρών - γυναικών), 111 (διάκριση στην
απασχόληση)78
115. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επισημαίνει τις «δυσανάλογες επιπτώσεις» της
κρίσης και των μέτρων λιτότητας στις γυναίκες, καθώς και παράγοντες έμμεσων
διακρίσεων στη νομοθεσία (βλ. έμμεση διάκριση στην κοινωνική ασφάλιση, πιο πάνω
83), άμεσες και έμμεσες διακρίσεις στην πράξη και τη διεύρυνση του χάσματος αμοιβών
εις βάρος των γυναικών. Ειδικότερα:
116. «Οι συνδυασμένες συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης, της εξαπλούμενης άτυπης
οικονομίας και της εφαρμογής μέτρων δομικής μεταρρύθμισης έχουν δυσμενείς
επιπτώσεις στη διαπραγματευτική δύναμη των γυναικών και προκαλούν υπερεκπροσώπησή τους σε επισφαλείς, χαμηλά αμειβόμενες εργασίες». Επικαλούμενη και
τον Συνήγορο του Πολίτη, παρατηρεί ότι τα μέτρα περιορισμού της απασχόλησης,
καθώς και η νέα κατάταξη των εργασιών και το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4024/2011) που
περιέκοψαν τις αμοιβές έως 50% θα πλήξουν σοβαρά τις γυναίκες, οι οποίες έχουν
σημαντική παρουσία στο δημόσιο τομέα.
77

Παρατηρήσεις για τη Σύμβαση 150: CEACR 102ndILC (2013), ιστοσελίδα στη σημ. 57.
Κυρωτικοί νόμοι 46/1975 και 1424/1984.CEACR, 101st ΙLC (2012) και 102nd ILC (2013), C. 100, 111,
ό.π.
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117. Για τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνει τη ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών
απασχόλησης και την αντικατάσταση συμβάσεων αορίστου χρόνου με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, που προκαλούν σημαντική μείωση αμοιβών. Τονίζει ότι, κατά τον
Συνήγορο, οι ελαστικές μορφές, κυρίως η μερική και εκ περιτροπής απασχόληση,
επιβάλλονται συχνότερα στις γυναίκες, ιδίως κατά την εγκυμοσύνη και μετά την άδεια
μητρότητας, με μείωση της αμοιβής, ενώ αυξάνονται οι απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης,
μητρότητας και σεξουαλικής παρενόχλησης. «Η ελαστικοποίηση της απασχόλησης έγινε
χωρίς επαρκείς εγγυήσεις για τους πιο ευάλωτους ή οι εγγυήσεις του νόμου δεν είχαν
αποτελεσματική εφαρμογή». Ενώ δε η ανεργία, ιδίως των γυναικών και των νέων,
εκτινάσσεται (πιο κάτω 134), πολλές γυναίκες προστίθενται στους «αποθαρρυμένους»
εργαζόμενους που δεν υπολογίζονται στις στατιστικές, ενώ «οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, σημαντική πηγή απασχόλησης γυναικών και νέων, κλείνουν μαζικά».
118. Επίσης, «υπενθυμίζοντας ότι οι [ΣΣΕ] είναι κύριες πηγές καθορισμού των αμοιβών, η
Επιτροπή παραπέμπει στις παρατηρήσεις της για τη Σύμβαση 98 και ζητεί να έχει υπόψη
η Κυβέρνηση ότι η συλλογική διαπραγμάτευση είναι σημαντικό μέσο θετικής
αντιμετώπισης των ζητημάτων ισότητας αμοιβών, περιλαμβανομένων των έμμεσων
διακρίσεων λόγω φύλου.»
119. Ζητεί στατιστικά και άλλα στοιχεία, «ώστε να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των μέτρων,
που λήφθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης, στην εφαρμογή της Σύμβασης 100
στο δημόσιο τομέα» και «παρακολούθηση των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας στις
αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καθοριστούν τα πιο κατάλληλα μέτρα προς
αποφυγή της διεύρυνσης του χάσματος αμοιβών και αντιμετώπιση των μισθολογικών
διαφορών ανδρών και γυναικών».
120. Εξάλλου, η Επιτροπή αναφερόμενη στον Ν. 3304/2005,79 ζητεί προσεκτική εξέταση
των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας στην απασχόληση ευάλωτων ομάδων, όπως
Ρομά, Ελλήνων Μουσουλμάνων και μεταναστών, και ενημέρωση για τα ειδικά υπέρ
αυτών μέτρα.
γ) Σύμβαση 156 (ισότητα εργαζομένων των δύο φύλων με οικογενειακές
υποχρεώσεις)80
121. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων παραπέμπει στις παρατηρήσεις της για τις
Συμβάσεις 100 και 111, προσθέτοντας ότι οι ΕΓΣΣΕ και οι κλαδικές ΣΣΕ θέσπιζαν
δικαιώματα των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, που κινδυνεύουν από τις
κρατικές παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Αναγνωρίζει ότι με την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών (Ν.
3863/2010) επιτεύχθηκε ισότητα των φύλων, αλλά «υπενθυμίζει τη σημασία επαρκών και
προσιτών υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και οικογενειών, ως μέσων διευκόλυνσης της
συμφιλίωσης οικογένειας-εργασίας κι από τους δύο γονείς» και «επίτευξης ουσιαστικής
ισότητας των φύλων».81 Τονίζει δε «τη σημασία της καταπολέμησης των στερεοτύπων
79
Ν. 3304/2005, ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (μεταφορά Οδηγιών 2000/43/ΕΚ και
2000/78/ΕΚ).
80
Κυρωτικός νόμος 1576/1985.
81
Βλ. Αθ. Πετρόγλου, Το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα. Το ιστορικό, οι σημαντικές τομές, οι πρώτες
αξιολογήσεις, η ανάγκη για συνεχή προβληματισμό, Ε∆ΚΑ 2010, 625, την ίδια, Η ισότητα των φύλων στο
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φύλου, ώστε οι μητέρες να μην επιλέγονται αυτόματα για μερική ή εκ περιτροπής
απασχόληση» και ζητεί στοιχεία για τα σχετικά μέτρα και τα αποτελέσματά τους, τον
αριθμό δομών φροντίδας και εξυπηρετούμενων παιδιών, και την καταβολή κάθε
προσπάθειας, ώστε τα μέτρα λιτότητας να μη θίξουν τους εργαζομένους με οικογενειακές
υποχρεώσεις. Κατά την ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Ετήσια έκθεση 2013), μόλις 10% των παιδιών έως 2
ετών και 61% των έως την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης καλύπτουν οι δομές αυτές.
δ) Συμβάσεις 102 (ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας), 95 (προστασία
ημερομισθίου)82
122. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων τονίζει ότι οι συνεχείς δραστικές μειώσεις συντάξεων
οδήγησαν «μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού σε φτώχεια, χωρίς καμία ένδειξη πώς και
πότε θα ανακάμψει», ενώ κατά τη EUROSTAT, ήδη «το 2010, το 27,7% του πληθυσμού
ή περισσότερο από 3 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού». Ζήτησε από την Κυβέρνηση «να εκτιμήσει την εξάπλωση της
φτώχειας και να συναρτήσει την κοινωνικο-ασφαλιστική πολιτική με τις φορολογικές,
εισοδηματικές και εργασιακές πολιτικές στο πλαίσιο του Μνημονίου», αλλά δεν έλαβε
απάντηση. Υπενθυμίζει τη δήλωση της Κυβέρνησης στην Αποστολή ότι δεν
αποτιμήθηκαν οι κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων (πιο πάνω 84) και τονίζει, «ενόψει
της σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης», την «επείγουσα υποχρέωση της
Κυβέρνησης ν’αποτιμήσει τα ληφθέντα και μέλλοντα μέτρα λιτότητας σε συνάρτηση με την
πρόληψη της φτώχεια, κύριο στόχο της Σύμβασης» και «να βάλει το θέμα στο
πρόγραμμα των προσεχών συναντήσεων με τα μέρη στο διεθνή μηχανισμό στήριξης»
(πρβλ. πιο πάνω 47-48).
123. «∆είκτες φτώχειας»: «εφόσον συνδέονται με το μέσο εισόδημα, δεν θα δείχνουν
πλέον την πραγματική κατάσταση στέρησης του πληθυσμού. Σε οικονομία όπου οι
αποδοχές είναι σε ελεύθερη πτώση, το ίδιο συμβαίνει με το μέσο εισόδημα, οπότε το όριο
της φτώχειας μπορεί να πέσει κάτω του επιπέδου επιβίωσης.» Η πρόβλεψη αυτή
επαληθεύθηκε (βλ. πιο πάνω 39-40). Η Επιτροπή συνεχίζει: «Όταν οι παροχές
υπολογίζονται σε ποσοστό υποβαθμισμένων αποδοχών, το κοινωνικο-ασφαλιστικό
σύστημα μοιάζει με παγόβουνο, όπου μικρό μέρος των παροχών είναι ανώτερο του
επιπέδου επιβίωσης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του συστήματος λειτουργεί κάτω από
αυτό το επίπεδο, οπότε η εφαρμογή των περισσότερων διατάξεων της Σύμβασης
στερείται νοήματος». «Μισθός επιβίωσης»: η Επιτροπή τονίζει την «ανυπαρξία της
έννοιας», ενώ «οι κατώτατες συντάξεις είναι πολύ κάτω του ορίου φτώχειας». «Σε χώρα
που μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού είναι κάτω του ορίου της φτώχειας, οι αμοιβές
και ασφαλιστικές παροχές πρέπει να συναρτώνται με δείκτες επιβίωσης, καθορισμένους

συνταξιοδοτικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων. Οι συνέπειες της απόφασης ∆ΕΚ της 26.3.2009 και οι
δυνατότητες εξίσωσης των φύλων, χωρίς τούτο να γίνει εις βάρος των γυναικών, και ιδίως των μητέρων,
Ε∆ΚΑ 2009, 334, Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Συνταξιοδότηση και εναρμόνιση οικογένειας και
εργασίας. Ζητήματα ουσιαστικής ισότητας των φύλων και δικαστικής προστασίας (με αφορμή τη ∆ΕΚ
26.3.2009 C-559/07), Ε∆ΚΑ 2009, 753, «Αίτηση των Γυναικείων Οργανώσεων Ελλάδας για μέτρα
ουσιαστικής ισότητας των φύλων ταυτόχρονα με τη ρύθμιση της συνταξιοδότησης»:
www.isotita.gr/index.php/docs/c140, Α. Στεργίου, Η αργή ανάδυση της πατρότητας από την εναρμόνιση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ΕΕργ∆ 2013, 369.
82
Κυρωτικοί νόμοι 3251/1955 και 3248/1955, αντίστοιχα.
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σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες και το ελάχιστο καλάθι του καταναλωτή» (βλ. όμοιες
παρατηρήσεις της Επιτροπής Υπουργών ΣΕ, πιο πάνω 49).
124. Ασφαλιστικό σύστημα – «δίκαιη αντιμετώπιση της κρίσης»: η Επιτροπή «ανησυχεί
για τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος,
τη δυνατότητά του να τηρήσει τα κατώτατα όρια που επιβάλλει η Σύμβαση, να μειώσει τη
φτώχεια και να εξασφαλίσει την επιβίωση», καθώς και για «την τήρηση των σημαντικών
αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης». Ρώτησε την Κυβέρνηση «κατά
πόσο υλοποιεί τις αρχές αυτές στο πλαίσιο εφαρμογής του διεθνούς μηχανισμού
στήριξης». «Η Κυβέρνηση δεν απάντησε, αλλά η ΕΕ∆Α [πιο πάνω 8-9] και το Ελεγκτικό
Συνέδριο κατέκριναν έντονα τα μέτρα λιτότητας». Πράγματι, το ΕλΣυν γνωμοδότησε ότι οι
αλλεπάλληλες μειώσεις συντάξεων αντίκεινται στο Σύνταγμα (άρθρ. 2 § 1, 4 § 5 και 25 §
1), καθώς, ενώ «επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού δημόσιου συμφέροντος,
συνισταμένου στην περιστολή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ούτε αιτιολογείται, ούτε
τεκμηριώνεται, με παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, η προσφορότητα και
αναγκαιότητα των θεσπιζομένων περιορισμών για την επίτευξη του σκοπού αυτού, με την
έννοια της εξάντλησης κάθε άλλου διαθεσίμου μέτρου, ώστε ν’αποτραπεί η επιβάρυνση,
για πολλοστή φορά, της ίδιας κατηγορίας πολιτών»83 (πρβλ. πιο πάνω 64, πιο κάτω 162164, 171).
125. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το άρθρ. 71 § 1 της Σύμβασης 102 απαιτεί κατανομή
του βάρους των μέτρων ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των δικαιούχων: «οι
ευπορότερες τάξεις να φέρουν μεγαλύτερο μερίδιο και οι ασθενέστερες να
προστατεύονται». «Στην Ελλάδα συμβαίνει μάλλον το αντίστροφο: η Τρόικα τονίζει ότι
πρέπει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα με μείωση του εργασιακού κόστους και των
μισθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι [ΣΣΕ] ή οι βασικές βιοτικές ανάγκες», η δε
Κυβέρνηση μειώνει μισθούς και συντάξεις, ώστε «οι απλοί άνθρωποι να φέρουν
δυσανάλογο βάρος» (βλ. πιο πάνω 110 για το απρόσφορο τέτοιων μέτρων).
126. Κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες: η Επιτροπή «βλέπει με λύπη να επαληθεύεται
προηγούμενο συμπέρασμά της ότι η εφαρμογή αποκλειστικά δημοσιονομικών λύσεων
στην κοινωνικο-οικονομική κρίση θα επέφερε κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης και
της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους, καταδικάζοντας τη χώρα σε πολυετή οικονομική
ύφεση και κοινωνική αναταραχή». «Υπενθυμίζει την ευθύνη όλων των κρατικών οργάνων
να διασφαλίζουν ότι η πολιτική δημοσιονομικής και οικονομικής εξυγίανσης δεν
υπονομεύει την εκπλήρωση των κοινωνικών και ανθρώπινων στόχων της Σύμβασης,
τουλάχιστον σε επίπεδο που επιτρέπει να διατηρηθεί ο πληθυσμός ‘σε υγεία και
αξιοπρέπεια’, όπως απαιτεί το άρθρο 67(γ) της Σύμβασης».
127. Η Επιτροπή ζητεί «αναστροφή της λιτότητας», με «ανάλυση των αναδιανεμητικών
συνεπειών και αποτίμηση των εν γένει επιπτώσεων των πολιτικών λιτότητας στη
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος», «μελέτη και ενημέρωση για τα ταχύτερα
σενάρια ανάκλησης μέτρων λιτότητας και επαναφοράς δυσανάλογα μειωμένων παροχών
σε κοινωνικά αποδεκτά επίπεδα, ώστε τουλάχιστον ν’αποτραπεί η προγραμματισμένη
φτωχοποίηση των δικαιούχων».84
83

Πρακτικά 3ης και 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου, 30ης και 31ης Οκτωβρίου
2012, επί του νομοσχεδίου που έγινε Ν. 4093/2012: http://www.hellenicparliament.gr
84
CEACR 101st, 102nd ILC (2012, 2013), C. 102, ιστοσελίδα σημ. 57.
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128. Ως προς τη Σύμβαση 95, εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την αυξανόμενη μη
καταβολή ή καθυστέρηση αμοιβών, λόγω «εκτεταμένης αφερεγγυότητας και έλλειψης
ρευστότητας». Ενώ ζήτησε σχετικές πληροφορίες, η Κυβέρνηση σιωπά. Ζητεί «ενίσχυση
των ελέγχων και αυστηρότερες κυρώσεις ή πρόσφορα κίνητρα». Εκφράζει «σοβαρή
ανησυχία για τις σωρευτικές συνέπειες» των «υπό την γενική καθοδήγηση της
[Τρόικας]» συνεχών δραστικών μειώσεων αποδοχών, των οποίων «οι δραματικές
επιπτώσεις σε μεγάλο μέρος των εργαζομένων καθιστούν χωρίς νόημα την εφαρμογή
των περισσότερων διατάξεων της Σύμβασης». Αναφερόμενη στις κρίσεις της ΕΕΚ∆ και
της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και στη Σύσταση της ΕΕ∆Α (πιο πάνω 8-9,
16-18, 86-99), «υπενθυμίζει την ευθύνη της Κυβέρνησης να ενισχύει, και όχι να
υπονομεύει, τους κανόνες προστασίας των αποδοχών, ιδίως σε περιόδους κρίσης που η
κοινωνική δικαιοσύνη και ασφάλειας του εισοδήματος αποτελούν αδήριτη ανάγκη». Ζητεί
δε «αποκατάσταση της δραστικά μειωμένης αγοραστικής αξίας των αποδοχών» και
«αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των μέτρων και των διαβουλεύσεων».85
ε) Σύμβαση 138 (κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση)86
129. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων τονίζει ότι έχει ήδη επισημάνει πως το άρθρ. 7 § 5
Π∆ 62/1998 «προβλέπει δυνατότητα παροχής άδειας για κατ’εξαίρεση απασχόληση
«εφήβων» σε επικίνδυνες εργασίες και το άρθρο 2 § γ΄ [του Π∆] ορίζει ως «έφηβο» τον
τουλάχιστον 15 ετών νέο, που έχει παύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική εκπαίδευση κατά
τις σχετικές διατάξεις, [ενώ] κατά το άρθρο 3 § 3 της Σύμβασης [μπορεί να επιτρέπεται με
ορισμένες προϋποθέσεις] απασχόληση από την ηλικία των 16 ετών». «Επαναλαμβάνει
με ανησυχία, ότι [το Π∆] επιτρέπει ακόμη απασχόληση νέων σε επικίνδυνες εργασίες,
από 15 ετών […]. Ζητεί και πάλι επιτακτικά από την Κυβέρνηση να προσαρμόσει τη
νομοθεσία της στο άρθρο 3 § 3 της Σύμβασης, ώστε να προβλέπεται ότι σε κανένα κάτω
των 16 ετών άτομο δεν μπορεί να επιτραπεί απασχόληση σε επικίνδυνη εργασία, σε
καμία περίπτωση […] και να τροποποιήσει το άρθρο 2 § γ΄ [του Π∆], ώστε να ορίζει ως
«έφηβο» τον τουλάχιστον 16 ετών νέο». Σημειωτέον ότι το Π∆ μεταφέρει την Οδηγία
94/33/ΕΚ87 που ορίζει ως «έφηβο» κάθε άτομο τουλάχιστον 15 ετών (άρθρ. 3 § γ΄) και
στο άρθρ. 7 § 3 προβλέπει ό,τι και το άρθρ. 7 § 5 του Π∆. Ωστόσο, θέτει ένα minimum
κανόνων με επιφύλαξη για ευνοϊκότερους κανόνες, ορίζει δε ότι «πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι αρχές της ∆ΟΕ για προστασία των νέων στην εργασία, μεταξύ των οποίων και
όσων αφορούν το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση» (Προοίμιο, παρ. 5,
7, 9). Έτσι, η Οδηγία δεν θίγει τις ευνοϊκότερες διατάξεις της Σύμβασης 138, σύμφωνα
και με τον Χάρτη ΕΕ (άρθρ. 32: «απαγόρευση εργασίας παιδιών, προστασία νέων στην
εργασία», που περιέχει ρητή «επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων», και άρθρ. 53 (πιο
κάτω 173)). Στην παρούσα δραματική για τα παιδιά συγκυρία, ενόψει της μη αποτίμησης
των κοινωνικών επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας, της ραγδαίας αύξησης και της
ελλιπούς αντιμετώπισης της φτώχειας (πιο πάνω 47-48, 122, πιο κάτω 134-138), είναι
πιο επείγουσα από ποτέ η αποτελεσματική προστασία των παιδιών, με ενίσχυση των
κανόνων και του ελέγχου εφαρμογής τους.
85

CEACR 102nd ILC (2013),C. 95, ιστοσελίδα σημ. 57 (όλες οι υπογραμμίσεις είναι της Επιτροπής).
Κυρωτικός νόμος 1182/1981. CEACR 102nd ILC (2013), C. 138, ιστοσελίδα σημ. 57 (η υπογράμμιση
είναι της Επιτροπής).
87
Οδηγία 94/33/ΕΚ (προστασία των νέων κατά την εργασία) EE L 216/12, 20.08.1994.
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Ε΄. Αγωγιμότητα ∆ιεθνών Συμβάσεων Εργασίας και Ευρωπαϊκού
Κοινωνικής Ασφάλειας - παραδείγματα ελληνικής νομολογίας

Χάρτη

130. Η αγωγιμότητα των Συμβάσεων της ∆ΟΕ, ως πηγών υπερνομοθετικών κανόνων,
είναι δεδομένη στην ελληνική νομολογία. Όταν δεν εφαρμόζονται, είναι λόγω αοριστίας
της επίκλησής τους. Έτσι, με τη ΣτΕ Ολ 668/2012 (πιο κάτω 140-148) απορρίπτεται ως
απαράδεκτος λόγος ακυρώσεως για παράβαση «διαφόρων διεθνών συμβάσεων
εργασίας που κατοχυρώνουν τη συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα συλλογικής
διαπραγμάτευσης» (των 87, 98, 150 και 151,88 πιο πάνω 86-110). Κρίνεται ότι ο λόγος
αφορά νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν εξειδικεύει η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ για τις
ατομικές πράξεις οι αιτούντες δεν ισχυρίζονται ότι συνιστούν εφαρμογή των επίμαχων
νομοθετικών ρυθμίσεων.
131. Κατά τη ΣτΕ Ολ 1285/2012 (πιο πάνω 65), το άρθρ. 22 § 5 Συντ. δεν απαιτεί να
προβλέπει ο νόμος «προηγούμενη σύνταξη οικονομικής και αναλογιστικής μελέτης από
το Κράτος ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όταν λαμβάνεται ένα συγκεκριμένο
γενικού χαρακτήρα νομοθετικό μέτρο περιορισμού (περικοπής) συνταξιοδοτικών
παροχών στο πλαίσιο γενικότερου πλέγματος άμεσων μέτρων οικονομικής πολιτικής»,
«που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα λήψης του μέτρου». «Συνακόλουθα»,
απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος ακυρώσεως για παράβαση του άρθρ. 70 § 3 του
Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, «προεχόντως, διότι το επίμαχο μέτρο […]
δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 22 § 5 Συντ. που είναι εναρμονισμένες με τις
προβλέψεις της εν λόγω ∆ιεθνούς Συμβάσεως» (σκ. 13).Έτσι, εκφράζεται παλαιότερη,
παράδοξη αντίληψη των υποχρεώσεων από επικυρωμένη συνθήκη ανθρωπίνων
δικαιωμάτων89: αντί να ερμηνευθεί το Σύνταγμα υπό το φως της συνθήκης (όπως
απαιτείται και γίνεται παγίως από χρόνια),90 ερμηνεύεται η συνθήκη υπό το φως του
Συντάγματος και αγνοείται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης που εφαρμόζουν άλλες
αποφάσεις ΣτΕ (π.χ. 1374/1997 και 1571/2010, πιο πάνω 6, 65). Υπολαμβάνεται δε ότι
οι διατάξεις του Κώδικα «απευθύνουν απλές κατευθυντήριες υποδείξεις», ενώ αντίθετα,
επιβάλλουν συγκεκριμένες «υποχρεώσεις» (κατάρτιση αναλογιστικών μελετών, διαρκή
αποτίμηση μέτρων μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και την Τρόικα), το δε βάρος
απόδειξης της συμμόρφωσης, την οποία ζητεί επίμονα η Επιτροπή Υπουργών, φέρει το
κράτος (πιο πάνω 46-48). Όμοιες υποχρεώσεις επιβάλλουν ο ΕΚΧ και οι Συμβάσεις
∆ΟΕ, τη δε εκπλήρωσή τους ζητούν επίσης επίμονα τα αρμόδια όργανα (πιο πάνω 58,
60, 84-85, 91, 94, 97-99, 106, 110, 119). Οι ΣτΕ Ολ 1285/2012 και 668/2012 θέτουν όρια
στις κρατικές παρεμβάσεις: την ισότητα στα δημόσια βάρη και τη μη διακινδύνευση της
αξιοπρεπούς διαβίωσης (άρθρ. 4 § 5, 2 § 1 Συντ, πιο κάτω 163). Όμως, επιβεβαιώνουν
ότι τα μέτρα δεν είναι προσωρινά ούτε περιορισμένης εμβέλειας, δηλαδή, δεν είναι
«εξαιρετικά μέτρα περιορισμένης διάρκειας και βαθμού», και δεν έχουν αποτιμηθεί οι
88

∆ΣΑ, Η δίκη του Μνημονίου, ό.π., 65-77.
Βλ. π.χ. ΣτΕ Ολ 2289/1987. Σχετικά Γ. Κατρούγκαλος, Οι διεθνείς κανόνες κοινωνικού δικαίου στη
νομολογία του ΣτΕ, στο Αλιπράντης (επιμ.), Τα κοινωνικά δικαιώματα, ό.π., 387.
90
Βλ. π.χ. ΣτE Ολ 1933/1998: ∆ιεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών
(∆ΣΕ∆ΚΓ, κυρωτικός νόμος 1342/1983), ΣτΕ 3185, 3187-3189/2003, 192/2004: ∆ΣΕ∆ΚΓ, ∆ΣΑΠ∆, ΣτΕ Ολ
1584/2010: άρθρ. 1 ΠΠΠ ΕΣ∆Α (συνταξιοδοτικό δικαίωμα). Για τη Σύμβαση 100: ΑΠ Ολ 31/1993, Ε∆ΚΑ
1993, 167, ΑΠ Ολ 3/1995, Ε∆ΚΑ/1995, 234 (σημ. σύνταξης), Ελλ∆/νη 1995, 1518 (παρατηρ. Ε.
Σπηλιωτόπουλου), ΑΠ Ολ 15/1995, Ε∆ΚΑ 1996, 116,ΑΠ Ολ 21/2001, ό.π. σημ. 1: ∆ΣΑΠ∆ και ΕΣ∆Α.
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κοινωνικές επιπτώσεις τους, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες (πιο πάνω 97-99,
106).
132. Με τη ΣτΕ Ολ 2199/2010 κρίνεται αίτηση ακυρώσεως κανονιστικής πράξης περί
υποχρεωτικής υπαγωγής στο ΕΤΑΤ τραπεζοϋπαλλήλων ασφαλισμένων σε
αλληλοβοηθητικά ταμεία συνεστημένα με ΣΣΕ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος
ακυρώσεως ερειδόμενος στη Σύμβαση 87, επειδή «δεν προβάλλονται ειδικότερες
πλημμέλειες των [επίδικων] ρυθμίσεων που να είναι αντίθετες με [αυτήν]», και λόγος
ερειδόμενος στη Σύμβαση 98, επειδή κατ’ άρθρ. 22 § 2 Συντ. το αντικείμενο των ΣΣΕ
«δεν περιλαμβάνει θέματα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης». Κι εδώ εκφράζεται η
πιο πάνω παράδοξη αντίληψη: αφού οι επίδικες ρυθμίσεις «δεν αντίκεινται στο άρθρ. 22
§ 2 Συντ., δεν τίθεται θέμα αντίθεσής τους προς τη [Σύμβαση 98]». Ο ΑΠ πάντως ελέγχει
την εφαρμογή από τα δικαστήρια της ουσίας διατάξεων των Συμβάσεων, ως πηγών
κανόνων ουσιαστικού δικαίου, και αναιρεί για το λόγο του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆
αποφάσεις που τις παραβιάζουν: π.χ. ΑΠ 1649/2012: αναίρεση λόγω «ευθείας
παραβίασης» Σύμβασης 95, ΑΠ 811/2012 για την ίδια Σύμβαση, ΑΠ Ολ 3/1995: για τη
Σύμβαση 100 (βλ. και σημ. 90).
ΣΤ΄. Στοιχεία της πραγματικής κατάστασης στην Ελλάδα
133. Το Σεπτέμβριο 2011 η Κυβέρνηση δήλωσε στην Αποστολή ∆ΟΕ ότι 20% του
πληθυσμού αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας (το ποσοστό ήταν και τότε ανώτερο, πιο
πάνω 84, σημ. 55, 122), αλλά δεν είχε την ευκαιρία να συζητήσει με την Τρόικα τις
κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας. Η Αποστολή προειδοποίησε ότι, «εφόσον
ο αριθμός των ανέργων από 800.000 [τότε] έφτανε το ένα εκατομμύριο, οι ασφαλιστικοί
οργανισμοί θα έχαναν πέντε δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και η βιωσιμότητα των
παροχών θα κινδύνευε».
134. Η πιο πρόσφατη εικόνα, κατά την ΕΛΣΤΑΤ: από το Μάιο 2009, έως το Μάιο 2014, ο
δείκτης ανεργίας αυξήθηκε από 9.3% σε 27.2%, ο ανώτερος στην ΕΕ (άνδρες: από 6.6
% σε 24.2 %, γυναίκες: από 13% σε 31.1%, 15-24 ετών: από 24.9 % σε 53.1%, 25-34
ετών: από 11.6% σε 34.3 %) και ο αριθμός των ανέργων από 464.704 σε 1.309.213.91
Στο σύνολο των ανέργων, οι μακροχρόνιοι άνεργοι (πάνω από 12 μήνες) ήταν το πρώτο
τρίμηνο 2009, 39.1% και το πρώτο τρίμηνο 2014, 71.4%92 με υπεροχή των γυναικών93.
Από τους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕ∆ (που είναι λιγότεροι από της ΕΛΣΤΑΤ: 993.118),
περί το 9% λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, κατά κανόνα έως 12 μήνες, που δεν καλύπτει
τους μακροχρόνιους άνεργους, ενώ το ύψος του (360 Ευρώ το μήνα, συν 36 Ευρώ για
κάθε εξαρτώμενο μέλος οικογένειας) είναι πολύ κάτω του ορίου φτώχειας (580 Ευρώ,
πιο πάνω 40). Οι μακροχρόνιοι άνεργοι μπορούν να λάβουν προσωπικό μηνιαίο
επίδομα 200 Ευρώ, με αυστηρές οικογενειακές εισοδηματικές προϋποθέσεις, για άλλους
12 μήνες το πολύ94. Η νομοθετική μείωση των γενικών κατώτατων αμοιβών επέφερε
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ΕΛΣΤΑΤ ΄Ερευνα εργατικού δυναμικού, Μάιος 2014. http://www.statistics.gr.
EΛΣTAT, ΄Ανεργοι ηλικίας 15 ετών και άνω κατά διάρκεια χρόνου ανεργίας 2001-2014, ανά τρίμηνο.
Πίνακας 6 : http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=TS&mytabs..
93
Συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα, Ιούλιος 2014, Αγορά εργασίας, Πίνακας 8:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-livingcond.
94
OAE∆: http://www.oaed.gr.
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μείωση του επιδόματος ανεργίας που ήταν 461 Ευρώ. Από 2009 έως 2012 οι ευέλικτες
μορφές εργασίας υπερδιπλασιάστηκαν, το 2012 η ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία
υπερέβη το 36%,95 ενώ περί το ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι για
μήνες, χωρίς να είναι «άνεργοι»96 (πιο πάνω 85, 128).
135. Κατά πρόσφατη έρευνα, 44,3% του πληθυσμού βρισκόταν, το 2013, κάτω του ορίου
της φτώχειας. Ο δε γενικός δείκτης της «ακραίας» φτώχειας αυξάνεται δραματικά: 14%
το 2013, έναντι 11% το 2012 και 2% το 2009. Πρόκειται για «λίγο πάνω από 1.500.000
ανθρώπους». Εκτιμάται ότι «20% των παιδιών (έναντι 4% το 2009) ζει σε οικογένειες
που δεν είναι σε θέση ν’αγοράσουν τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση
ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης». «Το μαζικό πλέον φαινόμενο των
οικογενειών με παιδιά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και χωρίς επίδομα ανεργίας ή άλλη
εισοδηματική ενίσχυση είναι το ‘νέο κοινωνικό ζήτημα’». «Η κάθοδος στην ακραία
φτώχεια τόσο υψηλού (και αυξανόμενου) τμήματος του πληθυσμού αποκαλύπτει την
αδυναμία του συστήματος κοινωνικής προστασίας ν’αποτρέψει τη ακραία φτώχεια σε
συνθήκες βαριάς και παρατεταμένης ύφεσης».97
136. Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας των ΗΕ C. Lumina τονίζει: «Τα μέτρα [λιτότητας]
ώθησαν την οικονομία σε ύφεση και γενικά υπονόμευσαν την απόλαυση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών
δικαιωμάτων, στην Ελλάδα. Σημαντικό είναι ότι οι περικοπές των δημόσιων δαπανών και
οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας επέφεραν αύξηση της ανεργίας, έλλειψη στέγης,
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό […] και σοβαρή μείωση της πρόσβασης σε δημόσιες
υπηρεσίες, όπως υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση».98 Επικαλείται και τη Σύσταση
της ΕΕ∆Α (πιο πάνω 8-9). Απευθύνει δε συστάσεις σχετικά με τα προβλήματα που
διαπίστωσε, στην ελληνική Κυβέρνηση και τους «διεθνείς δανειστές», υπενθυμίζοντας ότι
κι αυτοί έχουν υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαρκή
υποβάθμιση της φροντίδας για τη σωματική και ψυχική υγεία τονίζουν και η
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣΕ, κατά την οποία «η Ελλάδα αντιμετωπίζει κρίση
υγείας, και ακόμη και ανθρωπιστική κρίση», και ειδικοί επιστήμονες.99
137. Η κρίση θίγει ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους νέους, των οποίων παραβιάζονται τα
θεμελιωδέστερα δικαιώματα, περιλαμβανόμενου του δικαιώματος σε εργασία και του
δικαιώματος να δημιουργήσουν οικογένεια και να της εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς
συνθήκες ζωής. Καθώς δε πολλοί υψηλής μόρφωσης νέοι μεταναστεύουν,
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ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια ΄Εκθεση 2013, 28, 30: http://www.inegsee.gr
INE/ΓΣEE δελτίο τύπου: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_01/12/2013_530184
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Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ομάδα Ανάλυσης ∆ημόσιας Πολιτικής, Ενημερωτικό ∆ελτίο 5/2013,
Η ανατομία της φτώχειας στην Ελλάδα του 2013: http://www.paru.gr/files/newsletters/ NewsLetter_05.pdf.
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Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial
obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural
rights, Cephas Lumina, Mission to Greece (22-27 April 2013), Summary, A/HRC/25/50/Add.1, 25th
Session of the Human Rights Council: Reports, 27.3.2014.
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PACE Doc. 13225/7.6.2013, Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development (ύστερα
από επιτόπια επίσκεψη), Equal access to health care, και Resolution 1946(2013) 26.6.2013. Βλ. και A.
Kentikelenis / M. Karanikolos / A. Reeves / M. McKee / D. Stuckler, ‘Greece’s health crisis: from austerity
to denialism’, The Lancet, vol. 383, 2014, 748.
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υπονομεύονται οι δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας100 (βλ. και πιο πάνω 133-134).
∆ραματική είναι και η αύξηση της παιδικής φτώχειας, με σοβαρές και μακροχρόνιες
συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία και εκπαίδευση των παιδιών.101
138. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι «η συνεχιζόμενη λιτότητα και
οι περιορισμένες προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης […] είναι πολύ πιθανό να
καταστήσουν την έλλειψη στέγης εξέχον κοινωνικό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια». «Μια
νέα τάξη αστέγων αναπτύσσεται: άνθρωποι με υψηλή μόρφωση, χωρίς προβλήματα
ψυχολογικά ή εθισμού σε ναρκωτικά, που ανήκαν στη μεσαία τάξη, δεν μπορούν τώρα να
τα βγάλουν πέρα, μετά από απώλεια της εργασίας τους ή πτώχευση». Επίσης,
δημιουργήθηκε μια νέα τάξη ανθρώπων που χρειάζονται διατροφική βοήθεια για να
επιβιώσουν.102
139. Οι συνέπειες της ανατροπής της ιεραρχίας των ΣΣΕ είναι εντυπωσιακές. Από το
2010 έως το 2012, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ αυξήθηκαν από 238 σε 976, κυρίως σε μικρές
επιχειρήσεις, στη μεταποίηση, το εμπόριο και τα ξενοδοχεία-εστιατόρια. Το 72% από
αυτές συνάπτονται με ενώσεις προσώπων και το 87,1% από αυτές μειώνουν σημαντικά
τις αμοιβές με τάση ευθυγράμμισης με τα (νομοθετικά μειωμένα) γενικά κατώτατα όρια.
Έτσι, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ γίνονται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς επιβολής
μειώσεων αποδοχών.103
Z΄. Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ι. Aπόφαση Ι. Κουφάκη και Α∆Ε∆Υ κατά Ελλάδας
140. Η πρώτη (και μόνη) απόφαση του Ε∆∆Α για μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα104 αφορά
διαδοχικές μειώσεις αποδοχών και συντάξεων στο δημόσιο τομέα (Ν. 3833/2010,
3845/2010, 3847/2910, 4024/2010), μετά την απόρριψη σχετικών αιτήσεων ακυρώσεως
με τη ΣτΕ Ολ 668/2012. Οι προσφεύγουσες προέβαλαν παραβάσεις του άρθρ. 1 ΠΠΠ, η
δε δεύτερη και των άρθρ. 6 § 1, 8, 13, 14 και 17 ΕΣ∆Α. Συνεχίζοντας πάγια νομολογία
του, το Ε∆∆Α απέρριψε τις προσφυγές ως «προφανώς αβάσιμες». ∆εν έκρινε αναγκαίο
ν’ ασχοληθεί με τη νομιμοποίηση (άρθρ. 34 ΕΣ∆Α) της δεύτερης προσφεύγουσας,
καθώς οι αιτιάσεις της ήταν απαράδεκτες. Για το άρθρ. 1 ΠΠΠ υπενθύμισε (βλ. ιδίως σκ.
30-48), τα εξής:
141. «Τα κράτη-μέρη έχουν αρκετά ευρύ περιθώριο εκτίμησης προς καθορισμό της
κοινωνικής πολιτικής τους. Καθώς η θέσπιση νόμων για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ
κρατικών δαπανών και εσόδων συνεπάγεται συνήθως εξέταση πολιτικών, οικονομικών
και κοινωνικών ζητημάτων, […], οι εθνικές αρχές είναι, καταρχήν, σε καλύτερη θέση από
100

C. Lumina, End of mission statement: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=13272&LangID=E και Report, ό.π. στη σημ. 98, παρ. 44-46.
101
Βλ. ΕΕ∆Α, Συστάσεις για την προστασία της παιδικής ηλικίας: υγεία και πρόνοια, με αναφορές και σε
διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Συνήγορο του Παιδιού: www.nchr.gr.
102
European Commission Employment and Social Situation Quarterly Review Sept. 2012, 16, 45-48, June
2012, 45-47: http://ec.europa.eu/social. Για την κατάσταση έως το Σεπτέμβριο 2012, βλ. S. KoukoulisSpiliotopoulos,
Greece,
European
Gender
Equality
Law
Review,
2/2012:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document.
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Χ. Ιωάννου / Κ. Παπαδημητρίου, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012.
Τάσεις, τομείς και προοπτικές, ΟΜΕ∆ Απρίλιος 2013: http://www.omed.gr, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ετήσια ΄Εκθεση
2013, ό.π., 30, 192, 311-312.
104
Ι. Κουφάκη και Α∆Ε∆Υ κατά Ελλάδας, αριθ. 57665/12 και 57657/12, 7.5.2012, Ε∆ΚΑ 2013, 780.
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ένα διεθνές δικαστήριο να επιλέξουν τα κατάλληλα μέσα». Το Ε∆∆Α «σέβεται τις επιλογές
τους, εκτός αν αποδεικνύεται ότι στερούνται προφανώς λογικής βάσης».«[Tο περιθώριο]
είναι ευρύτερο, όταν τα επίδικα θέματα συνδέονται με τον καθορισμό προτεραιοτήτων
προς διάθεση περιορισμένων κρατικών εσόδων.»
142. «Το άρθρο 1 [ΠΠΠ] απαιτεί, προπαντός, μια κρατική παρέμβαση στην απόλαυση του
δικαιώματος σε σεβασμό της περιουσίας να είναι νόμιμη, να επιδιώκει θεμιτό σκοπό
‘δημόσιας ωφέλειας’ [και] να τελεί σε σχέση αναλογικότητας με τον επιδιωκόμενο σκοπό,
δηλαδή, να εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού κοινωνικού
συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. ∆εν τηρείται
αυτή η ισορροπία, όταν επιρρίπτεται υπερβολικό βάρος στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Εξάλλου, το άρθρο 1 [ΠΠΠ] δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει δικαίωμα σε αμοιβή ή
σύνταξη ορισμένου ύψους».105
143. «Οι περιορισμοί που εισήγαγαν οι επίδικες διατάξεις δεν […] συνιστούν ‘στέρηση
περιουσίας’, αλλά παρέμβαση στην απόλαυση του δικαιώματος σε σεβασμό της
περιουσίας [άρθρ. 1 ΠΠΠ, παρ. 1 εδ. α΄]», «προβλεπόμενη με νόμο: τους Ν. 3833/2010
και 3845/2010».
144. «Για να εκτιμήσει το χαρακτήρα δημόσιας ωφέλειας των επίδικων μέτρων, το
∆ικαστήριο αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εισηγητική έκθεση του Ν. 3833/2010 και
στις σκέψεις της ΣτΕ 668/2012». Κατά την εισηγητική έκθεση «τα επίδικα μέτρα
δικαιολογούνται από την εξαιρετική και χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Ελλάδας
κρίση». Κατά τη ΣτΕ 668/2012 «η μείωση αμοιβών, επιδομάτων και συντάξεων των
δημόσιων υπαλλήλων ήταν μέρος ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής και δομικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας που στόχευε, ως
σύνολο, σε εκπλήρωση της επείγουσας ανάγκης χρηματοδότησης της χώρας και
βελτίωσης της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασής της. Οι στόχοι αυτοί ήταν
γενικού συμφέροντος και συνέπιπταν μ’εκείνους των κρατών-μελών της Ευρωζώνης,
ενόψει της υποχρέωσης δημοσιονομικής πειθαρχίας και διατήρησης της σταθερότητας
της Ευρωζώνης που θεσπίζει η νομοθεσία της [ΕΕ]. Έτσι, από τη φύση τους, συνέβαλλαν
σε άμεση μείωση των δημόσιων δαπανών» (πρβλ. ΣτΕ Ολ 1285/2012, πιο πάνω 131).
145. «Η έννοια της ‘δημόσιας ωφέλειας’ είναι από τη φύση της ευρεία». Γιαυτό, «όταν
τίθενται ζητήματα γενικής πολιτικής, όπου είναι λογικό να υπάρχει σε ένα δημοκρατικό
κράτος σοβαρή διάσταση απόψεων, σκόπιμο είναι να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο
του εθνικού αποφασιστικού οργάνου». Εξάλλου, «και άλλα μέτρα είχαν εισαχθεί με
άλλους νόμους, ώστε, μεταξύ άλλων, ν’ αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη, ν’
105

Βλ. Μ.-Α. Κωστοπούλου, Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, ΄Αρθρο 1, στο Λ.-Α. Σισιλιάνος (διευθ.),
ΕΣ∆Α, ό.π., την ίδια, Μνημόνιο, οικονομική κρίση και ΕΣ∆Α, με αφορμή την απόφαση Κουφάκη και
Α∆Ε∆Υ κατά Ελλάδας, Συνήγορος 2013, 34, Α.Τσέτουρα, Τα κριτήρια κοινωνικο-ασφαλιστικής προστασίας
βάσει της ΕΣ∆Α και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, Ε∆ΚΑ 2013, 733 (παραβολή με Ε∆∆Α Mateus &
Januario κ. Πορτογαλίας, την οποία βλ. σε Ε∆ΚΑ 2013, 793), Αθ. Πετρόγλου, Η συνταγματικότητα των
περικοπών των συντάξεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τη νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ
και του πορτογαλικού Συνταγματικού ∆ικαστηρίου, Ε∆ΚΑ 2012, 900, την ίδια, Η κρίση της κοινωνικής
ασφάλισης ως κρίση του κράτους δικαίου, Ε∆ΚΑ 2012, 507, την ίδια, Μνημόνιο, κοινωνικο-ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και περικοπές συντάξεων, Ε∆ΚΑ 2010, 1, Χ. Ακριβοποπούλου, Ο πορτογαλικός
«κοινωνικός» συνταγματισμός αντιμέτωπος με την ευρωπαϊκή δημοσιονομική κρίση, Εφημ∆∆ 5/2012, 644,
Α. Σκόρδα / Λ. Σισιλιάνο, Προστατεύει το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου ΕΣ∆Α το ύψος των
συνταξιοδοτικών παροχών; ΝοΒ 2000, 1221.
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αντιμετωπισθεί η φοροδιαφυγή, να μεταρρυθμισθούν τα συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης και συνταξιοδότησης των δημόσιων υπαλλήλων, να τροποποιηθούν οι
διαδικασίες ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, ν’ανοιγούν ορισμένα κλειστά
επαγγέλματα και να εξυγιανθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις». «Ενόψει των ανωτέρω, το
∆ικαστήριο δεν έχει λόγους ν’αμφιβάλλει ότι, με τη μείωση των αποδοχών και συντάξεων
των δημόσιων υπαλλήλων, ο νομοθέτης υπηρετούσε ένα στόχο δημόσιας ωφέλειας».
146. Κατόπιν, εξετάζεται «αν διατηρήθηκε δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του
γενικού κοινωνικού συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των θεμελιωδών
δικαιωμάτων της πρώτης προσφεύγουσας και των μελών της δεύτερης». Οι μειώσεις
αποδοχών και συντάξεων του Ν. 3845/2010, δύο μήνες μετά τον Ν. 3833/2010,
«θεωρήθηκαν αναγκαίες από τον νομοθέτη, ενόψει του ότι τα μέτρα που είχε θεσπίσει ο
Ν. 3833/2010 είχαν αποδειχθεί ανεπαρκή προς αντιμετώπιση της σοβαρής οικονομικής
κατάστασης της χώρας».
147. Το ΣτΕ έκρινε την έλλειψη προσωρινού χαρακτήρα των μέτρων δικαιολογημένη,
«διότι σκοπός του νομοθέτη ήταν όχι μόνο ν’αντιμετωπίσει την οξεία δημοσιονομική κρίση
εκείνης της στιγμής, αλλά και να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά με τρόπο διαρκή». Οι δε
προσφεύγουσες «δεν επικαλέσθηκαν συγκεκριμένα ενώπιον του [ΣτΕ] υποβάθμιση της
κατάστασή τους σε σημείο που να θέτει τη διαβίωσή τους σε κίνδυνο» (πρβλ. ΣτΕ Ολ
1285/2012, πιο πάνω 131).
148. Το Ε∆∆Α κρίνει ότι η μείωση των αποδοχών της πρώτης προσφεύγουσας (από
2.485,83 σε 1.885,79 Ευρώ, καθαρά) «δεν είναι τέτοιου επιπέδου ώστε [αυτή] να
κινδυνεύει να εκτεθεί σε δυσχέρειες διαβίωσης ασύμβατες με το άρθρο 1 [ΠΠΠ]». Ενόψει
δε και του «ειδικού πλαισίου της κρίσης», τα επίδικα μέρα «δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
[της] επέβαλαν υπερβολικό βάρος».
149. Για την αναλογικότητα των μέτρων όσον αφορά τις αποδοχές και συντάξεις των
μελών της δεύτερης προσφεύγουσας, το Ε∆∆Α αναφέρει ότι το Μνημόνιο προβλέπει
μέτρα αντιστάθμισης της στέρησης του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης
σύνταξης για τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. «΄Οσο για τις εναλλακτικές
λύσεις, η τυχόν ύπαρξή τους δεν καθιστά από μόνη της αδικαιολόγητη την επίδικη
νομοθεσία. Ενόσω ο εθνικός νομοθέτης δεν ξεπερνά το περιθώριο εκτίμησής του, το
∆ικαστήριο δεν μπορεί να πει αν επέλεξε τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των
προβλημάτων ή έπρεπε ν’ασκήσει την εξουσία του αλλιώς.»
150. Το Ε∆∆Α απορρίπτει ως «προφανώς αβάσιμες» την αιτίαση για παραβίαση του
άρθρ. 1 ΠΠΠ και τις λοιπές αιτιάσεις της Α∆Ε∆Υ, «ενόψει όλων των διαθέσιμων
στοιχείων και στο μέτρο που είναι αρμόδιο να επιληφθεί των προταθέντων ισχυρισμών».
151. Υπενθυμίζει έτσι το Ε∆∆Α ότι η άσκηση εθνικής οικονομικής και κοινωνικής
πολιτικής ανήκει μεν στα κράτη, οριοθετείται όμως από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το
Ε∆∆Α θεώρησε ότι οι ενώπιόν του υποθέσεις δεν είχαν τα χαρακτηριστικά που θα
επέτρεπαν να διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων της κρατικής εξουσίας. Το σκεπτικό του
όμως δείχνει τα όρια. Τουλάχιστον δε ως προς το άρθρ. 1 ΠΠΠ, αυτά συνάπτονται με τη
δημιουργία «δυσχέρειας διαβίωσης». Πάντως, όσον αφορά την εξυγίανση των
υπηρεσιών που προβλήθηκε ως στόχος άλλων μέτρων, η μεταγενέστερη ΣτΕ Ολ
3354/2013 (πιο πάνω 111-114) δείχνει ότι ορισμένα τουλάχιστον μέτρα δεν είναι
αναγκαία ούτε πρόσφορα. Η υπόθεση Κουφάκη και Α∆Ε∆Υ γεννά σκέψεις και για
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συναφή ζητήματα που δεν χρειάστηκε ν’αντιμετωπίσει το Ε∆∆Α, καθώς δεν τέθηκαν
ενώπιόν του ή δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία του, όπως τα ακόλουθα.
Ι. Συναφή ζητήματα
α) Η νομιμοποίηση της Α∆Ε∆Υ
152. Η απόφαση άφησε ανοικτό το θέμα της νομιμοποίησης της Α∆Ε∆Υ. Η έννοια του
«θύματος» ως προϋπόθεσης της νομιμοποίησης (άρθρ. 34 ΕΣ∆Α) είναι αυτόνομη,
ανεξάρτητη από την κατά το εθνικό δίκαιο έννοια του έννομου συμφέροντος ή της
νομιμοποίησης. «Θύμα» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο «αφορά άμεσα και
προσωπικά η προβαλλόμενη παράβαση της Σύμβασης». Ιδιότητα «θύματος» έχουν «μη
κυβερνητικοί οργανισμοί» (π.χ. σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικά
κόμματα, θρησκευτικές οργανώσεις, Εκκλησίες), έστω κι αν είναι ΝΠ∆∆, αρκεί να μην
ασκούν δημόσια εξουσία, να μην επιδιώκουν σκοπούς δημόσιας διοίκησης και να έχουν
πλήρη αυτονομία έναντι του κράτους – κριτήρια που εξετάζει το Ε∆∆Α in concreto.
Πρέπει όμως να θίγονται άμεσα και προσωπικά. Αποκλείεται η actio popularis106.
153. Το Ε∆∆Α ερμηνεύει το άρθρ. 34 «υπό το φως των σύγχρονων κοινωνικών
συνθηκών». «Στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου οι πολίτες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα
περίπλοκες διοικητικές ενέργειες, η καταφυγή σε συλλογικά σώματα, όπως σωματεία,
είναι ένας προσιτός και κάποτε ο μόνος διαθέσιμος τρόπος αποτελεσματικής προάσπισης
των συμφερόντων τους». Έτσι, δέχεται προσφυγή σωματείου που έχει σκοπό την
προάσπιση συμφερόντων των μελών του, εφόσον αυτά έχουν υποστεί άμεση και
προσωπική βλάβη – έστω και αν δεν έχουν τα ίδια παραστεί στα εθνικά δικαστήρια – μη
θεωρώντας αυτήν actio popularis.107 Η Α∆Ε∆Υ όμως δεν φαίνεται να επικαλέστηκε
συγκεκριμένη βλάβη μελών της (ούτε στο ΣτΕ).
β) Γιατί η Α∆Ε∆Υ δεν προέβαλε παράβαση του άρθρ. 11 ΕΣ∆Α;
154. Ενώπιον του ΣτΕ δεν προβλήθηκε παράβαση του άρθρ. 11 ΕΣ∆Α («ελευθερία του
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι»), αλλά παράβαση αντίστοιχων διατάξεων (άρθρ. 22 §
2 και 23 Συντ., άρθρ. 8 ∆ΣΟΚΜ∆, Συμβάσεων 87, 98, 150, και 151 (πιο πάνω 86-110,
130). Έτσι, η αιτίαση για προσβολή δικαιωμάτων του άρθρ. 11 ΕΣ∆Α κατ’ουσία
προβλήθηκε στο ΣτΕ και η Α∆Ε∆Υ μπορούσε να την επικαλεσθεί και ενώπιον του
Ε∆∆Α,108 με προφανή νομιμοποίηση.
155. Το άρθρ. 11 κατοχυρώνει τα αλληλένδετα δικαιώματα της ειρηνικής συνάθροισης και
του συνεταιρίζεσθαι. Το Ε∆∆Α απαριθμεί ενδεικτικά, ως περιεχόμενο του δεύτερου, τα
δικαιώματα ίδρυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχής σ’αυτές, συλλογικής
διαπραγμάτευσης και σύναψης ΣΣΕ, το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων «να
ακούγονται για την προστασία των συμφερόντων των μελών τους»109 και την
απαγόρευση των συμφωνιών “closed-shop”. Ερμηνεύοντας δε το άρθρ.11 δυναμικά και
106
Ε∆∆Α, Radio France κ. Γαλλίας (απόφαση επί του παραδεκτού), 23.9.2003, ΄Αγια Μοναστήρια /
Ελλάδας, 9.12.1994, Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας κ. Ελλάδας, 15.10.2009, § 33, Energi-Yapi-Yol
Sen κ. Tουρκίας, 21.4.2009, § 22. Βλ. Π. Βογιατζή, άρθρο 34, στο Σισιλιάνος (διευθ.), Ευρωπαϊκή
Σύμβαση ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, ό.π., αριθ. 6-13.
107
Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, §§ 33-36, Gοrraiz Lizarraga κ. Ισπανίας, 27.4.2004, § 38.
108
Πρβλ. Ε∆∆Α, Ι. Β. κ. Ελλάδας, 28.8.2012, §§ 47-54.
109
Sindicatul “Păstorul Cel Bun” κ. Ρουμανίας, 9.7.2013 (Grand Chamber), §§ 134-135. Βλ. και Η.
Καστανά, ΄Αρθρο 11, στο Σισιλιάνος (διευθ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, ό.π., 432.
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εξελικτικά, επεκτείνει βαθμιαία το πεδίο των δικαιωμάτων και περιορίζει τις δυνατότητες
περιστολής τους. Τα κράτη, δηλαδή, όλα τα όργανά τους, περιλαμβανομένων των
δικαστηρίων, έχουν μια αρνητική υποχρέωση (να απέχουν από αυθαίρετες
παρεμβάσεις) και μια θετική (να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απόλαυση των
δικαιωμάτων), στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
156. Το άρθρ. 11 § 2 ΕΣ∆Α επιτρέπει περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων, με
αυστηρές, περιοριστικά τιθέμενες, προϋποθέσεις: να προβλέπονται από «τον νόμο» και
ν’αποτελούν «αναγκαία μέτρα σε μια δημοκρατική κοινωνία, για την εθνική ή δημόσια
ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης και πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της
υγείας και ηθικής ή την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων». Κατά
το Ε∆∆Α, οι εξαιρέσεις πρέπει «να καθορίζονται με τρόπο σαφή και περιοριστικό», «να
ερμηνεύονται στενά, ώστε να διασφαλίζεται συγκεκριμένη και αποτελεσματική προστασία
των δικαιωμάτων», και να τις δικαιολογούν «πειστικοί και επιτακτικοί λόγοι», τα δε κράτη
έχουν «περιορισμένο περιθώριο εκτίμησης», υπό «αυστηρό ευρωπαϊκό έλεγχο».110
157. Ενόψει και των διαπιστώσεων των οργάνων της ∆ΟΕ για το αθέμιτο των
περιορισμών των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων (πιο πάνω 86-110) και του ότι το Ε∆∆Α
συχνά παραπέμπει στην ερμηνεία αντίστοιχων με το άρθρ. 11 ΕΣ∆Α Συμβάσεων (ιδίως
της Σύμβασης 87),111 η επίκληση παράβασης του άρθρ. 11, για λογαριασμό της ίδιας της
Α∆Ε∆Υ ή/και οργανώσεων-μελών της, θα μπορούσε να ευδοκιμήσει. Είναι λοιπόν
παράδοξο που δεν έγινε. Εξάλλου, τις αιτιάσεις για παράβαση άλλων άρθρων της ΕΣ∆Α
δεν φαίνεται να είχε προβάλει η Α∆Ε∆Υ ενώπιον του ΣτΕ, επικαλούμενη τα άρθρα αυτά
της ΕΣ∆Α ή αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Αυτός ήταν μάλλον ένας λόγος
που απορρίφθηκαν συλλήβδην αυτές οι αιτιάσεις (πιο πάνω 140, 150).
γ) ΄Οφειλε το ΣτΕ να προβεί σε προδικαστική παραπομπή στο ∆ΕΕ;
158. Κατά τη ΣτΕ Ολ 668/2012 (σκ. 28), το συνημμένο στον Ν. 3845/2010 πρώτο
Μνημόνιο δεν είναι διεθνής συνθήκη, oι δε υποχρεώσεις της Ελλάδας δεν απορρέουν
από το Μνημόνιο αυτό καθαυτό, αλλά ενδεχομένως από τη ∆ανειακή Σύμβαση ή την
Απόφαση του Συμβουλίου 2010/320/ΕΕ,112 το κύρος των οποίων δεν μπορούσε να
ελεγχθεί παρεμπιπτόντως, «προεχόντως» διότι η ∆ανειακή Σύμβαση και η Απόφαση
ήταν μεταγενέστερες του Ν. 3845/2010, κι έτσι δεν συνδέονταν με τις προσβαλλόμενες
πράξεις που στηρίζονταν στον νόμο αυτόν. Πάντως, όπως αναφέρει η ΣτΕ Ολ 668/2012
(σκ. 9), προηγήθηκε του Ν. 3845/2010 η Απόφαση του Συμβουλίου 2010/182/ΕΕ113 που
επέβαλε στην Ελλάδα επείγοντα δημοσιονομικά μέτρα, μεταξύ άλλων, στους τομείς της

110

Ε∆∆Α Demir και Baykara κ. Τουρκίας, 12.11.2008, Enerji Yapi-Yol Sen. Βλ. και Καστανά, ό.π., αριθ.
91-104.
111
Ε∆∆Α, Energi-Yapi-Yol Sen, § 24, Demir και Baykara, § 6.
112
Απόφαση Συμβουλίου 2010/320/ΕΕ της 10.5.2010 (απευθυνόμενη στην Ελλάδα, με σκοπό την
ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, δια της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει
μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης
υπερβολικού ελλείμματος), ΕΕ L 145/6, 11.6.2010. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε πολλές φορές.
113
Απόφαση Συμβουλίου 2010/182/ΕΕ της 16.2.2010, ΕΕ L 83/16.
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εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Οι αιτούντες ενώπιον του ΣτΕ υπέβαλαν αίτημα
προδικαστικής παραπομπής στο ∆ΕΕ114 που απορρίφθηκε σιωπηρά.
159. Η ανταπόκριση σε αίτημα προδικαστικής παραπομπής είναι ζήτημα δίκαιης δίκης.
Κατά το Ε∆∆Α, «όταν υπάρχει ένας μηχανισμός προδικαστικής παραπομπής, η άρνηση
εθνικού δικαστή να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να
επηρεάσει το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας – ακόμη και αν ο εν λόγω δικαστής δεν
αποφαίνεται σε τελευταίο βαθμό», ιδίως όταν η άρνηση «δεν είναι επαρκώς
αιτιολογημένη». «΄Ετσι, το άρθρο 6 § 1 επιβάλλει […] στα εθνικά δικαστήρια υποχρέωση
αιτιολόγησης, σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο, των αποφάσεων με τις οποίες
αρνούνται να θέσουν προδικαστικό ερώτημα».115 Το Ε∆∆Α υπενθυμίζει ότι, κατά την
απόφαση-ορόσημο CILFIT,116 τα δικαστήρια, των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται
σε εθνικά ένδικα μέσα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση παραπομπής που τους
επιβάλλει το άρθρ. 267 § 3 ΣυνθΛΕΕ (τέως 234 ΣυνθΕΚ), μόνον όταν διαπιστώνουν ότι:
α) το ανακύπτον ζήτημα δικαίου ΕΕ δεν είναι ουσιώδες για τη συγκεκριμένη δίκη ή β) η
οικεία διάταξη του δικαίου ΕΕ έχει ήδη ερμηνευθεί από το ∆ΕΕ ή γ) η ορθή εφαρμογή του
δικαίου ΕΕ είναι τόσο προφανής, ώστε να μην αφήνει περιθώριο για καμία εύλογη
αμφιβολία.
160. Εδώ δεν φαίνεται να συνέτρεχε καμία προϋπόθεση απαλλαγής από την υποχρέωση
παραπομπής. Το αίτημα ήταν τελείως αόριστο, αλλά ο καθορισμός και η διατύπωση των
ερωτημάτων ανήκει στο εθνικό δικαστήριο, εφόσον διαπιστώνει το ουσιώδες του
ζητήματος για την επίλυση της διαφοράς.117 Το ∆ΕΕ δεν είχαν απασχολήσει οι
Αποφάσεις του Συμβουλίου 2010/182/ΕΕ και 2010/320/ΕΕ, ούτε η συμβατότητα προς το
δίκαιο ΕΕ μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα. Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Ε∆∆Α, το
Γενικό ∆ικαστήριο ΕΕ απέρριψε προσφυγή της Α∆Ε∆Υ για ακύρωση της Απόφασης
2010/320/ΕΕ και της τροποιητικής 2010/486/ΕΕ ως απαράδεκτη, λόγω έλλειψης
νομιμοποίησης. Υπενθύμισε όμως τη δυνατότητα προσβολής των εθνικών μέτρων
εφαρμογής τους στα εθνικά δικαστήρια, με αίτημα προδικαστικής παραπομπής, και ότι η
απόρριψη της προσφυγής δεν δεσμεύει τα εθνικά δικαστήρια επί της ουσίας.118
161. Στις υποθέσεις ΣτΕ Ολ 668/2012 και 1285/2012 υπήρχε και θέμα αντίθεσης στο
άρθρ. 21 Χάρτη ΕΕ και την Οδηγία 2000/78 (διάκριση λόγω ηλικίας στην αμοιβή και
κοινωνική ασφάλιση) που δεν τέθηκε, αλλά έπρεπε αυτεπαγγέλτως119 να εξεταστεί και να
υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα. Όμως, η ηλικία θεωρήθηκε «αντικειμενικό κριτήριο»
περιοριστικών μέτρων, ενώ κατά το ∆ΕΕ και την ΕΕΚ∆, αλλά και τη ΣτΕ Ολ 3354/2013,
είναι κριτήριο αθέμιτης διαφοροποίησης (πιο πάνω 42, 111-114, πιο κάτω 174-183, 189114

∆ΣΑ, Η ∆ίκη του Μνημονίου, ό.π., 161. Βλ. Κ. Γιαννακόπουλο, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης στο δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, Σάκκουλας Αθήνα / Θεσσαλονίκη 2013,
αριθ. 224, 442-443.
115
Ε∆∆Α, Ullens de Schooten και Rezabek κ. Βελγίου, 20.9.2011, §§ 58-60. Σχετικά V. Kondylis, Forms of
cooperation and dialogue between national and European judges, EPLO 2013, 135-143.
116
∆ΕΕ 6.10.1982 283/81, Συλλ. 1982, 3415, και Β. Σκουρής, σε Σκουρή Ερμηνεία Συνθηκών, Αντ.
Σάκκουλας 2003, ά. 234, Β. Χριστιανός, σε Χριστιανό, Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Νομική Βιβλιοθήκη 2012, ά.
267 ΣΛΕΕ.
117
∆ΕΕ 18.7.2013 C-136/12 Consiglio Nazionale dei Geologi, Συλλ. 2013, Ι-489, §§ 25-33.
118
Γενικό ∆ικαστήριο, ∆ιάταξη 26.11.2012, Τ-541/10, Α∆Ε∆Υ κ. Συμβουλίου ΕΕ.
119
∆ΕΕ CILFIT, §§ 8-9, 16.6.1981 126/80 Salonia, Συλλ. 1981, 1563, § 7, 16.1.1974 166/73 Rheinmühlen,
Συλλ. 1974, 33, § 3, 14.12.2000 C-446/98 Fazenda Publica, Συλλ. 2000 Ι-11435, § 48.
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191, 198). Τα διοικητικά δικαστήρια δεν εμποδίζονται πάντως να προβούν σε
προδικαστική παραπομπή, σε άλλη υπόθεση όπου τίθενται τα ίδια νομικά ζητήματα,
εφόσον θεωρήσουν ότι η ερμηνεία κάποιας από τις πιο πάνω διατάξεις ή η κρίση για το
κύρος διατάξεων παράγωγου δικαίου ΕΕ είναι αναγκαία για την επίλυση της ενώπιόν
τους διαφοράς, αφού το ΣτΕ δεν ασχολήθηκε με τη νομική αυτή βάση.120
Η΄. Παραδείγματα νεότερης ελληνικής νομολογίας: στροφή ή αναπόφευκτη
εξέλιξη;
162. Τα ελληνικά δικαστήρια, σταθμίζοντας το δημόσιο συμφέρον, αφενός, με την
ανθρώπινη αξία, την προστασία της προσωπικότητας και την ισότητα εν γένει ή/και
ενώπιον των δημόσιων βαρών, αφετέρου, αποδίδουν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στα
δεύτερα. Βάσει δε και των αρχών του κράτους δικαίου και της αναλογικότητας,
αμφισβητούν (άμεσα ή έμμεσα) την προβαλλόμενη προς δικαιολόγηση των
αλλεπάλληλων μέτρων λιτότητας έννοια του δημόσιου συμφέροντος, και ιδίως την
ταύτισή του με το δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον – δηλαδή, κατ’ουσία, το ταμειακό
συμφέρον του ∆ημοσίου121 που κατά το ΣτΕ και το ∆ΕΕ (πιο κάτω 181) δεν μπορεί,
καθαυτό, να δικαιολογήσει περιορισμούς θεμελιωδών δικαιωμάτων.
163. Με τις ΣτΕ Ολ 668 και 1285/2012 (πιο πάνω 131, 144) κρίθηκαν ευμενώς μέτρα
λιτότητας του 2010, υπενθυμίστηκαν όμως τα όρια που θέτουν τα άρθρ. 2 § 1 και 4 § 5
Συντ. ∆ιευκρινίσθηκε δε ότι «τούτο σημαίνει ότι η επιβάρυνση πρέπει να κατανέμεται
μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα, καθώς και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα. Και τούτο διότι, εν όψει και της
καθιερουμένης στο άρθρο 25 § 4 Συντ. αξιώσεως του Κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι
πολίτες το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, δεν είναι επιτρεπτό η
επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και
παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες
κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους,
και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων, κυρίως στο πεδίο
της εκπληρώσεως των φορολογικών υποχρεώσεων, προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η
δυσμενής αυτή συγκυρία»122 (πρβλ. πιο πάνω 125-126). Έτσι, το ΣτΕ «δεν
120
∆ΕΕ Rheinmühlen και 5.10.2010 C-173-09 Elchinov, Συλλ. 2010 Ι-8889 (με παραπομπές στην εν τω
μεταξύ παγιωμένη νομολογία ∆ΕΕ). Βλ. Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, ∆έσμευση των δικαστηρίων από
το Κοινοτικό ∆ίκαιο και αυτεπάγγελτος αναιρετικός έλεγχος, ∆ίκη 1995, 999 επ., την ίδια, ∆ικαστική
προστασία και κυρώσεις για παραβάσεις του Κοινοτικού ∆ικαίου, Ελλ∆νη 1997, 351 (356-358, με σκέψεις
για ευρύτερες συνέπειες της νομολογίας αυτής), Κ. Γιαννακόπουλο, Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το ΣτΕ, 1/2012, 10.
121
Βλ. Π. Παυλόπουλο, Το ∆ημόσιο ∆ίκαιο στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης, Λιβάνης 2013, ιδίως
226-263, Κ. Γιαννακόπουλο, Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής κρίσης, Εφημ∆∆
1/2012, 100, Ι. Μαθιουδάκη, Μετασχηματισμοί του ταμειακού συμφέροντος του ∆ημοσίου σε περίοδο
έντονης οικονομικής κρίσης, Εφημ∆∆, 4/2011, 478, ∆. Εμμανουηλίδη/Μ. Σκανδάλη, Το δημοσιονομικό
συμφέρον και η νομολογία ΣτΕ, ΝοΒ 2012, 2762, Π.Λαζαράτο, ∆ημοσιονομικό συμφέρον και δίκαιο της
ανάγκης, ΘΠ∆∆ 8-9/2013, 686, Β. Τσεβρένη, Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Σάκκουλας Αθήνα/Θεσσαλονίκη,
2012, 278-304, Σ. Τέμμιγκ-∆αβίλα, Το ατομικό δικαίωμα προς εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου
αξιοπρεπούς διαβίωσης κατά τη νομολογία του Γερμανικού Συνταγματικού ∆ικαστηρίου, Ε∆ΚΑ 2011, 401.
122
ΣτΕ Ολ 668/2012, σκ. 37, ΣτΕ 1285/2012, σκ. 9. Βλ. Στ. Κτιστάκη, Η επίδραση της κοινωνικής κρίσης
στα κοινωνικά δικαιώματα, Ε∆ΚΑ 2012, 481, την ίδια, Η δικαστική προστασία των κοινωνικών
δικαιωμάτων πριν και μετά το Μνημόνιο, Ε∆ΚΑ 2013, 697.
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προαναγγέλλει μεν κάποια μελλοντική κρίση του, ενημερώνει όμως τον νομοθέτη ως
προς τα όρια εντός των οποίων μπορεί να κινηθεί και προειδοποιεί οπωσδήποτε ως
προς τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει σε επόμενη περίπτωση».123 Ας δούμε μερικές
«επόμενες περιπτώσεις».
164. Τις πιο πάνω σκέψεις του ΣτΕ επαναλαμβάνει το κατ’άρθρ. 88 § 2 Συντ. Ειδικό
∆ικαστήριο (Μισθοδικείο, απόφαση 88/2013, σκ. 15, με αναφορά στη ΣτΕ Ολ 668/2012),
κρίνοντας αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν. 4093/2012124 που εισήγαγαν νέα
(τέταρτη) δραστική μείωση αποδοχών των δικαστών, με αναδρομική ισχύ και
υποχρέωση επιστροφής αποδοχών που είχαν νομίμως εισπραχθεί. Η κρίση αυτή
στηρίζεται στα άρθρ. 26, 87 § 1 και 88 § 2 Συντ. που κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία της
δικαστικής λειτουργίας, εγγύηση της οποίας αποτελεί και η ιδιαίτερη μισθολογική
μεταχείριση των δικαστών που απαιτεί πλέον ρητά το άρθρ. 88 § 2 Συντ. Επισημαίνεται
δε (σκ. 9) ότι την ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση απαιτεί και η ΕΣ∆Α, προς «εξασφάλιση της
δυνατότητας ανεξάρτητης και αμερόληπτης άσκησης του λειτουργήματος [των δικαστών],
με την προστασία τους από εξωτερικές πιέσεις που στοχεύουν σε επηρεασμό των
αποφάσεων και της συμπεριφοράς τους».125
165. Αναφερόμενο στα Μνημόνια και τις αιτιολογικές εκθέσεις των Ν. 4046/2012 και
4093/2012, το Μισθοδικείο συνάγει (σκ. 15) ότι «ο νομοθέτης, αφού διαπίστωσε ότι η
οικονομική ύφεση συνεχίζεται και η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει «συνεχή προβλήματα με
τη φορολογική συμμόρφωση», αποφάσισε να λάβει και πάλι, μεταξύ άλλων, ως μέτρο
προς αντιμετώπιση της συνεχιζομένης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσεως, την
περαιτέρω μείωση των αποδοχών μισθοδοτουμένων από το ∆ημόσιο με βάση ειδικά
μισθολόγια […] εν όψει προφανώς του ότι το μέτρο αυτό, εν αντιθέσει με την είσπραξη
των φορολογικών εσόδων, μπορεί να εφαρμοσθεί αμέσως και έχει άμεσα αποτελέσματα
[…]». Η συνακόλουθη «ανασφάλεια και ανησυχία», που τονίζει το Μισθοδικείο, όντως
πλήττουν ιδιαίτερα τους δικαστές, έχουν όμως και γενικότερη σημασία (πρβλ. ΕΕΚ∆, πιο
πάνω 60-61). Επίσης, κατά το Μισθοδικείο, «δεν προκύπτει ότι ο νομοθέτης εξέτασε τις
επιπτώσεις που η νέα μείωση αποδοχών των δικαστικών λειτουργών μπορούσε να έχει
στη λειτουργία της δικαιοσύνης, εν όψει του σημαντικού ύψους της και του γεγονότος ότι
είχαν ήδη προηγηθεί, εντός δύο ετών και οκτώ μηνών, τρεις μειώσεις […]», σε
συνδυασμό με «διάφορες φορολογικές επιβαρύνσεις». Έτσι, αναδεικνύονται και οι
γενικότερες, σωρευτικές δυσμενείς συνέπειες των αλλεπάλληλων μέτρων, καθώς και η
έλλειψη ορθολογισμού και αποτίμησης των επιπτώσεών τους που επισημαίνουν τα
διεθνή όργανα και το Κράτος παραδέχεται ή δεν αντικρούει (πιο πάνω 37, 63, 108, πρβλ.
ΕλΣυν, πιο πάνω 124).
166. Το ΣτΕ (Ολ 3354/2013, πιο πάνω 111-114) έκρινε το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής
διαθεσιμότητας αντισυνταγματικό, ως ανεπαρκώς αιτιολογημένο, μη αναγκαίο, μη
πρόσφορο και ερειδόμενο σε αθέμιτα κριτήρια, όπως η ηλικία (αντίθετα με τις ΣτΕ Ολ
668 και 1285/2012).
123

Π. Πικραμμένος, ∆ημόσιο δίκαιο σε έκτακτες συνθήκες από την οπτική της ακυρωτικής διαδικασίας,
ΝοΒ 2012, 2643.
124
Άρθρο πρώτο, παρ. Γ΄, υποπαρ. Γ.1, περιπτ. 13-14.
125
Ε∆∆Α Zubko κ. Ουκρανίας, 26.4.2006: καθυστέρηση καταβολής αποδοχών σε δικαστές: παράβαση
άρθρ. 6 § 1 και 1 ΠΠΠ ΕΣ∆Α. Βλ. και Ι. Κάρκαλη, ∆ικαστικό μισθολόγιο και δικαστική ανεξαρτησία;
Ορισμένες σκέψεις, ΝοΒ 2012, 2848.
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167. Το ΣτΕ (1032/2013, παραπ. στην Ολ.), με σημαντικές για την παρούσα συγκυρία
σκέψεις, θεώρησε τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών
στοιχείων προσώπου ελεγχομένου από το Σ∆ΟΕ126 αντίθετη στα άρθρ. 17 § 1, 5 § 1 και
25 § 1 Συντ. Ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί το μέτρο «δεν αρκεί για
να [το] νομιμοποιήσει από συνταγματική άποψη». Απαιτείται «οι προϋποθέσεις επιβολής
του μέτρου να διαγράφονται στο νόμο κατά τρόπο σαφή και αντικειμενικό, σύμφωνα με τις
επιταγές της αρχής του κράτους δικαίου» και «να κινείται εντός των ορίων που τάσσει η
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».
168. Τη ΣτΕ ΕΑ (59/2014) απασχόλησε αίτηση αναστολής της εκτέλεσης κανονιστικών
πράξεων ερειδόμενων στο άρθρ. 21 § 5 Ν. 4052/2012 (όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.
4093/2012) που θέσπισε, προς περιστολή των δημόσιων δαπανών για την υγεία, κατ’
εφαρμογή του δεύτερου Μνημονίου (πιο πάνω 43), περιορισμούς στη συνταγογράφηση,
μεταξύ των οποίων μηνιαίο όριο δαπάνης ανά ιατρό. Επειδή αυτό «δύναται να οδηγήσει
σε υποβιβασμό του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας » και «κατόπιν σταθμίσεως
αφενός του δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στη μείωση της δημόσιας δαπάνης
για την υγεία και αφετέρου του δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλει την αποτροπή
πιθανολογούμενης βλάβης της υγείας των πολιτών», η ΕΑ δέχθηκε την αίτηση. Η
απόφαση έχει μεγάλη σημασία ενόψει της ανθρωπιστικής κρίσης που επιφέρουν οι
δραστικές περικοπές των δαπανών για την υγεία, όπως επισημαίνουν διεθνή όργανα,
κατόπιν επιτόπιων επισκέψεων, και ειδικοί επιστήμονες (πιο πάνω 136).
169. Το ΣτΕ (Ολ 1972/2012)127 έκρινε το «έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ του ∆ημοσίου στις
ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες» (ΕΕΤΗ∆Ε),
του οποίου η επιβολή, ο καθορισμός και η είσπραξη, με ποινή διακοπής της
ηλεκτροδότησης αν δεν πληρωθεί, ανατέθηκαν στη ∆ΕΗ (άρθρ. 53 Ν. 4021/2011).
∆έχτηκε ότι «δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78
Συντ.». Συνήγαγε από τα άρθρ. 4 §§ 1 και 5 και 78 § 1 Συντ. ότι «ο νομοθέτης είναι
καταρχήν ελεύθερος να καθορίζει τις διάφορες μορφές οικονομικών επιβαρύνσεων για τη
δημιουργία δημόσιων εσόδων προς κάλυψη των δαπανών του Κράτους […], περιορίζεται
όμως από ορισμένες γενικές αρχές, με τις οποίες επιδιώκεται από τον συνταγματικό
νομοθέτη η πραγμάτωση της φορολογικής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου
γενικότερα, [ήτοι] καθολικότητα της επιβαρύνσεως και ισότητα έναντι των βαρυνομένων,
εξειδικευομένη με τον καταρχήν βάσει ορισμένης φοροδοτικής ικανότητας καθορισμό του
φορολογικού βάρους». Επισήμανε ότι και το άρθρ. 1 ΠΠΠ ΕΣ∆Α αφήνει «ευρύτατη
εξουσία» στα κράτη για τη φορολογία, αλλά καθώς πρόκειται για «επέμβαση στην
περιουσία», απαιτεί «αναλογία» μέσων και σκοπών, για να μην υφίστανται «υπερβολικό
βάρος [τα βαρυνόμενα] πρόσωπα ή [να] κλονίζεται ριζικά η οικονομική τους κατάσταση».
170. Το ΣτΕ έθεσε το ΕΕΤΗ∆Ε «στο πλαίσιο της προσπάθειας μειώσεως του
δημοσιονομικού ελλείμματος», ως μέτρο προς «περιστολή των δημοσίων δαπανών και
αύξηση των δημοσίων εσόδων», όπως και άλλες «ικανού αριθμού» «έκτακτες εισφορές».
Έκρινε ότι «δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη» και «δεν
παραβιάζει τις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις και αρχές». Η φοροδοτική
126

Άρθρ. 30 § 5 περ. ε΄ Ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ. 4 Ν. 4223/2013.
Ε∆ΚΑ 2012, 606, σημ. Αθ. Πετρόγλου, ∆ΕΕ 2012, 884, σημ. Γ. Πιτσιλή, Αρμ. 2012, 1472, παρατ. Ι.
Μαθιουδάκη.
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ικανότητα μπορεί ν’απορρέει, κατ’άρθρ. 78 § 1 Συντ., «από αυτή καθαυτή την κατοχή της
ακίνητης περιουσίας», η δε επιβολή του τέλους «γίνεται βάσει γενικών και αντικειμενικών
κριτηρίων που τελούν σε συνάφεια με το ρυθμιζόμενο θέμα». ∆εν πρόκειται για
«επέμβαση στην περιουσία δυσανάλογη με τον επιδιωχθέντα σκοπό, λαμβανομένου
υπόψη, αφενός μεν, του περιορισμένου χρονικού πλαισίου εφαρμογής του (2011-2012),
αφετέρου δε, του ύψους του σε σχέση με την αξία της βαρυνομένης ακίνητης περιουσίας
(8%ο)». Συνεπώς, η επιβολή του ΕΕΤΗ∆Ε δεν αντίκειται στα άρθρ.4 §§ 1 και 5, 78 1 §§
και 4, 17 ή 25 § 1 εδ. δ΄ (αρχή αναλογικότητας) Συντ., ούτε στο άρθρ. 1 ΠΠΠ ΕΣ∆Α.
Όμως, η δυνατότητα της ∆ΕΗ να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος συνιστά
«συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση στη συμβατική σχέση καταναλωτή και
προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος» που παραβιάζει το άρθρ. 5 § 1 Συντ. (οικονομική
ελευθερία και ελευθερία συμβάσεων) και την αρχή της αναλογικότητας, διότι «άγει σε
αναίρεση της καθολικότητας της παροχής των υπηρεσιών κοινωφελούς δικτύου
εξυπηρετήσεως για λόγο που δεν είναι συναφής με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας».
171. Με την ΑΠ 293/2014 (παραπ. στην Ολ.), γίνεται ένα ακόμη βήμα. Το Τμήμα ΑΠ,
όπως και το ΣτΕ, θεωρεί το ΕΕΤΗ∆Ε φόρο. Κατά την πλειοψηφία, η κατά τα άρθρ. 4 §§
1 και 5 και 78 § 1 Συντ. «φοροδοτική ικανότητα αποτελεί ιδιότητα του υποκειμένου και
συνίσταται, όπως αυτή η ίδια η λεκτική διατύπωση του όρου φανερώνει, στη δυνατότητα
του συγκεκριμένου προσώπου να καταβάλει το φόρο, χωρίς να θίγεται το ελάχιστο όριο
αξιοπρεπούς, εν όψει του άρθρου 2 § 1 Συντ., διαβιώσεώς του, προσδιορίζεται δε βάση
κριτηρίων αντικειμενικών, αναγομένων στο εισόδημα ή την περιουσία και υποκειμενικών,
αναγομένων κυρίως στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική κατάσταση, υγεία και
ηλικία του φορολογουμένου». Όμως, «από μόνα τα στοιχεία (εμβαδόν, παλαιότης, τιμή
ζώνης) του ακινήτου, βάσει των οποίων γίνεται η βεβαίωση του φόρου […] δεν
αποδεικνύεται, ουδέ καν τεκμαίρεται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η ύπαρξη
φοροδοτικής ικανότητας […] και η έκτασή της». Έτσι, υπάρχει «παραβίαση των ανωτέρω
συνταγματικών διατάξεων, ενόψει και της […] ιδιαιτέρως δυσμενούς συγκυρίας (συνεχούς
μειώσεως μισθών και συντάξεων και επιβολής αλλεπαλλήλων φορολογικών βαρών)»,
καθώς και των άρθρ. 2 § 1 και 21 Συντ., αφού «δεν προβλέπεται ούτε καν απαλλαγή της
πρώτης κατοικίας, που αποτελεί, ιδίως εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, αναγκαίο
στοιχείο για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου και την προστασία της οικογένειας»,
καθώς και του άρθρ. 79 §§ 1, 2 και 4 Συντ., λόγω της άμεσης, από 3.10.2011, ισχύος του
φόρου, χωρίς πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 2011. Κι αυτά, ανεξαρτήτως του
χαρακτηρισμού του φόρου ως «εκτάκτου», που άλλωστε «καταρρίπτεται και από το ότι
[…] επιβλήθηκε και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013» (και συνεχίζεται) (πιο πάνω 162-164,
108, πρβλ. και ΕλΣυν, πιο πάνω 124).
172. Συνέχεια στις επιφυλάξεις του ΣτΕ (πιο πάνω 163) έδωσαν και Πρωτοδικεία,
θεωρώντας τη διαθεσιμότητα αντίθετη προς το Σύνταγμα και τον ΕΚΧ (πιο πάνω 64).
Θ΄. Μέτρα που παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες είναι συμβατά με το δίκαιο ΕΕ;
Ι. Ο Χάρτης και οι γενικές αρχές δεσμεύουν την ΕΕ, καθώς και τα κράτη-μέλη όταν
ενεργούν στο πεδίο του δικαίου ΕΕ
173. Τα περισσότερα μέτρα που παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες εμπίπτουν στο πεδίο
του δικαίου ΕΕ. ΄Ετσι, τίθεται αναπόφευκτα το ζήτημα της συμβατότητάς τους με αυτό. Ο
Χάρτης ΕΕ έχει, από 1.12.2009, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, ισχύ πρωτογενούς
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δικαίου. ∆εσμεύει δε – όπως και οι γενικές αρχές, που διαπλάσσει το ∆ΕΕ ως κανόνες
πρωτογενούς δικαίου και πολλές έχουν ενσωματωθεί στον Χάρτη – «τα θεσμικά και
λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΄Ενωσης» και όλα τα όργανα των κρατών-μελών,
«όταν ενεργούν στο πεδίο του δικαίου ΕΕ» (άρθρ. 51 § 1 Χάρτη, άρθρ. 6 §§ 1 και 3
ΣυνθΕΕ). Οι δε γενικές αρχές, είτε έχουν (εν όλω ή εν μέρει) ενσωματωθεί στον Χάρτη
είτε όχι, διατηρούν την εμβέλεια και τα έννομα αποτελέσματά τους.128 ΄Ετσι διασφαλίζεται
και η ενότητα και συνέπεια του δικαίου ΕΕ.129 Ο Χάρτης παρέχει ένα minimum
δικαιωμάτων και προστασίας τους και δεν θίγει τους ευνοϊκότερους κανόνες που
περιέχουν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς συνθήκες στις οποίες είναι μέρη όλα τα κράτη-μέλη
(άρθρ. 53 Χάρτη), όπως είναι όλες όσες αναφέραμε. Εξάλλου, «η έννοια και εμβέλεια»
των δικαιωμάτων του Χάρτη που αντιστοιχούν σε δικαιώματα της ΕΣ∆Α «είναι ίδιες με
εκείνες που τους προσδίδει η [ΕΣ∆Α]». Τούτο όμως «δεν εμποδίζει το δίκαιο της
΄Ενωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία» (άρθρ. 52 § 3 Χάρτη) (πιο πάνω 6, 129, πιο
κάτω 192-197).
ΙΙ. Mέτρα που παραβιάζουν τον ΕΚΧ υπό το φως του δικαίου ΕΕ
α) ∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας στην απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση
i) Οι κανόνες του δικαίου ΕΕ
174. Τα περισσότερα μέτρα που παραβιάζουν τον ΕΚΧ εμπίπτουν στο πεδίο της γενικής
αρχής του δικαίου ΕΕ περί μη διάκρισης λόγω ηλικίας που έχει διαπλάσει το ∆ΕΕ, όπως
κι άλλες γενικές αρχές, ως κανόνα πρωτογενούς δικαίου, δεσμευτικό για όλα τα όργανα
της ΕΕ και των κρατών-μελών (πιο πάνω 173). Στην εθνική έννομη τάξη η γενική αυτή
αρχή έχει κάθετα (έναντι του ∆ημοσίου και λοιπών δημόσιων φορέων) και οριζόντια
(έναντι ιδιωτών) αποτελέσματα, παρέχοντας στους ιδιώτες δικαιώματα, την
αποτελεσματική προστασία των οποίων οφείλουν να εξασφαλίζουν τα εθνικά δικαστήρια.
Έχει δε ενσωματωθεί στο άρθρ. 21 Χάρτη ΕΕ («απαγόρευση διακρίσεων»), που
απαγορεύει τις διακρίσεις και για άλλους λόγους.
175. Την αρχή αυτήν εξειδικεύει στον τομέα της απασχόλησης, περιλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, η Οδηγία 2000/78/ΕΚ130 (άρθρ. 3 § 1) που απαγορεύει κάθε άμεση
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∆ΕΕ 26.2.2013 C-617/10 Akerberg Fransson, Συλλ. 2013, Ι-280, 9.11.2010 C-92-93/09 Schecke, Συλλ.
2010, I-11063, 1.3.2011 C-236/09 Test-Achats, Συλλ. 2011, I-773, 3.9.2008 (Χάρτης), C-402/05P &
415/05P Kadi, Συλλ. 2008, I- 6351, 19.9.2013 C-579/12 RX-II Strack, Συλλ. 2013, Ι-570 (γενικές αρχές).
Για τη δεσμευτικότητα των γενικών αρχών V. Skouris, Quelques réflexions sur l'évolution de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes afférente à la protection des droits
fondamentaux, in Problèmes d’interprétation; à la mémoire de C.N. Kakouris, Sakkoulas/Bruylant 2004,
361, Π. Στάγκος, Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη,
Σάκκουλας Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2004, 253-284, S. Koukoulis-Spiliotopoulos, Les droits sociaux: droits
proclamés ou droits invocables? Un appel à la vigilance, in B. Favreau (dir.), La Charte des droits
fondamentaux de l’UΕ après le Traité de Lisbonne, Bruylant 2010, 265, Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου,
Χάρτης Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων, ΘΠ∆∆, ό.π.
129
∆EE Strack, ιδίως §§ 26-29, 36, 58-60.
130
Οδηγία 2000/78/EΚ (ίση μεταχείριση στην απασχόληση) ΕΕ L 303/16, 2.12.2000. ∆ΕΕ 19.1.2010 C555/07 Kücükdeveci, Συλλ. 2010, I-365, §§ 20-22, ΘΠ∆∆ 2010, 977, παρατηρ. Ε. Μπατσολάκη, 8.9.2011
C-297-298/10 Hennigs, Συλλ. 2011, I-7965, § 47, 13.9.2011 C-447/09 Prigge, Συλλ. 2011, I-8003, § 38,
22.11.2005 C-144/04 Mangold, Συλλ. 2005, I-9981, §§ 74-77. Βλ. και ∆. Ζερδελή, Η απαγόρευση
διακρίσεων λόγω ηλικίας, ΕΕργ∆ 2009, 1001 και 1065.
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και έμμεση διάκριση, λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
176. Ειδικότερη έκφραση του άρθρ. 21 Χάρτη ΕΕ συνιστά και η Οδηγία 2000/43/ΕΚ131
που απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής
στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, περιλαμβανομένης της
κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών, της
εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της
στέγασης. Έτσι, καλύπτει περισσότερους τομείς από την Οδηγία 2000/78. Οι δύο
Οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται και υπό το φως του άρθρ. 15 § 1 Χάρτη ΕΕ («δικαίωμα
σε εργασία»).132 Απαγορεύουν και τις πολλαπλές διακρίσεις κατά των γυναικών (λόγω
φύλου και ενός η περισσότερων λόγων που καλύπτουν).
177. Οι Οδηγίες 2000/78 και 2000/43, όπως και οι διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (πιο πάνω 6, 10, 66), παρέχουν ελάχιστη προστασία. ∆εν εμποδίζουν τη
θέση ή διατήρηση ευνοϊκότερων διατάξεων και απαγορεύουν τη μείωση του υφιστάμενου
εθνικού επιπέδου προστασίας κατά διακρίσεων στο πεδίο τους (άρθρ. 6 και 8,
αντίστοιχα), διασφαλίζοντας έτσι το κοινωνικό κεκτημένο. Πρέπει δε να ερμηνεύονται με
τρόπο ευρύ και τελεολογικό που διασφαλίζει αποτελεσματική προστασία κατά των
διακρίσεων.133 Aυτό επιβάλλουν και οι διατάξεις του Χάρτη που οι Οδηγίες εξειδικεύουν
καθώς και οι γενικές αρχές.134 Το άρθρ. 151 ΣυνθΛΕΕ (τέως 136 ΣυνθΕΚ) παραπέμπει
στον ΕΚΧ 1961 (άρα και στα άρθρα του που κατά την ΕΕΚ∆ παραβιάσθηκαν),135 ο
οποίος λαμβάνεται υπόψη εφόσον παρέχει ανώτερη προστασία.
178. Η Οδηγία 2000/78 απαγορεύει τις διακρίσεις, μεταξύ άλλων, «στις συνθήκες
εργασίας και απασχόλησης, περιλαμβανομένων των απολύσεων και αμοιβών» (άρθρ. 2
§ 2, 3 § 1 (γ)). Η «αμοιβή» είναι αυτοτελής έννοια του δικαίου ΕΕ, την οποία ορίζει το
άρθρ. 157 § 2 ΣυνθΛΕE (τέως 141 ΣυνθΕΚ) (ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών)
που έχει εφαρμογή στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και σε όλους τους λόγους
διάκρισης. Αμοιβή συνιστούν «οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και
όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή είδος, από τον
εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσης εργασίας» και η αποζημίωση απόλυσης. Η
«αμοιβή», με την έννοια αυτή, καλύπτει και τις παροχές από «επαγγελματικά συστήματα»
κοινωνικής ασφάλισης, όπως συντάξεις και παροχές ασθένειας.136
131

Οδηγία 2000/43/ΕΚ (ίση μεταχείριση ασχέτως φυλής ή εθνοτικής καταγωγής), ΕΕ L 180/22, 16.7.2000.
Την Οδηγία αυτή και τη 2000/78 μετέφερε ο Ν. 3304/2005, πιο πάνω σημ. 79.
132
∆ΕΕ 5.7.2012 C-141/11 Hӧrnfeld, Συλλ. 21012, Ι-421, § 37, 21.7.2011 C-159-160/10 Fuchs, Συλλ.
2011, I-6919. § 62, 12.10.2010 C-499/08, Ingeniørforeningen, Συλλ. 2010, I-9343, § 45.
133
∆ΕΕ 17.7.2008 C-303/06 Coleman, Συλλ. 2008, I-5603, 10.7.2008 C-54/07 Feryn, Συλλ. 2008, I-183.
134
∆ΕΕ 12.5.2011 C-391/09, Vardyn, Συλλ. 2011, Ι-291.
135
∆ΕΕ 10.6.2010 C-395-396/08 Bruno & Pettini, Συλλ. 2010, I-5119, § 31, 15.4.2008 C-268/06 Impact,
Συλλ. 2008, I-2483, § 112.
136
∆ΕΕ 1.4.2008, C-67/06 Maruko, Συλλ. 2008, I-1757, § 60, 10.5.2011, C-147/08 Römer, Συλλ. 2011, I3591, § 35, 6.12.2012, C-124/11, Dittrich, Συλλ. 2012, Ι-771, 12.12.2013, C-267/12, Hay, Συλλ. 2013, §
28. Το σύστημα είναι επαγγελματικό, αν καλύπτει ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων και χορηγεί παροχές
λόγω της ενεργής ή παρελθούσας σχέσης εργασίας τους με τον εργοδότη τους. Στη δεύτερη περίπτωση οι
παροχές συνιστούν συνέχεια της αμοιβής. Το ∆ΕΕ όρισε την έννοια αυτή για τις διακρίσεις λόγω φύλου,
βάσει του άρθρ. 141 ΣυνθΕΚ (ήδη 157 ΣυνθΛΕΕ) (26.3.2009, C-559/07 Επιτροπή κ. Ελλάδας, Συλλ. 2009,
I-47) και κατόπιν την εφάρμοσε στις λοιπές διακρίσεις (Maruko, με σχόλιο Π. Πετρόγλου, Ε∆ΚΑ 2008,
220).
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179. Η Οδηγία 2000/78 αφορά μόνο τα «επαγγελματικά» συστήματα (Προοίμιο § 13),
όπως τα συστήματα (κύριας και επικουρικής) ασφάλισης του ∆ημοσίου και τα
137
περισσότερα του δημόσιου τομέα. Έτσι, δεν καλύπτει όλον τον τομέα της κοινωνικής
ασφάλισης, που περιλαμβάνει και τα «εκ του νόμου» συστήματα, μη εξαντλώντας,
σ’αυτόν τον τομέα, το πεδίο της γενικής αρχής της μη διάκρισης και του άρθρ. 21 Χάρτη
ΕΕ. Πρόταση Οδηγίας, που συμπληρώνει τη 2000/78 και αφορά και όλο τον τομέα της
κοινωνικής ασφάλισης (COM(20080 426 final) εκκρεμεί. Ο τομέας όμως αυτός
καλύπτεται πλήρως (περιλαμβανομένων και των εκ του νόμου συστημάτων) από το
άρθρ. 21 Χάρτη ΕΕ και τη γενική αρχή της μη διάκρισης, καθώς και την Οδηγία 2000/43
ως προς τους λόγους που αυτή αφορά (πιο πάνω 175). Τα «εκ του νόμου» (μόνο)
138
συστήματα καλύπτει η Οδηγία 79/7/ΕΟΚ ως προς την ισότητα των φύλων.
180. Το άρθρ. 6§1 της Οδηγίας 2000/78 επιτρέπει στα κράτη «να προβλέπουν ότι η λόγω
ηλικίας διαφορετική μεταχείριση δεν συνιστά [άμεση] διάκριση, εφόσον δικαιολογείται στο
πλαίσιο του εθνικού δικαίου, αντικειμενικά και λογικά, από ένα θεμιτό σκοπό, ιδίως από
στόχους της πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της
επαγγελματικής κατάρτισης, και τα μέσα επίτευξης του στόχου είναι πρόσφορα και
αναγκαία». ∆ηλαδή, τα μέσα είναι κατάλληλα προς επίτευξη του θεμιτού σκοπού και δεν
υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο ή η βλάβη που προξενούν αντισταθμίζεται
αποτελεσματικά (π.χ. με παράταση της απασχόλησης ή εξασφάλιση επαρκούς
εισοδήματος αναπλήρωσης)139 (αρχή αναλογικότητας) και «επιδιώκεται πράγματι η
επίτευξη του σκοπού με τρόπο συνεπή και συστηματικό».140
181. Η πρόβλεψη δυνατότητας εξαιρέσεων (που είναι στενά και περιοριστικά
ερμηνευτέες)141 είναι απλή ευχέρεια των κρατών-μελών, υπό τον έλεγχο των εθνικών
δικαστηρίων και του ∆ΕΕ για την τήρηση των προϋποθέσεων. Το κράτος φέρει το βάρος
της απόδειξης «με ισχυρά πειστήρια» του θεμιτού χαρακτήρα του στόχου που
επικαλείται142 (πρβλ. πιο πάνω 37, 48, 58, 110). «Απλές γενικότητες» δεν αρκούν.143
«∆ημοσιονομικοί λόγοι» δεν αποτελούν, καθαυτοί, θεμιτό στόχο.144 Ούτε η προστασία
των «δημοσιονομικών συμφερόντων της ΄Ενωσης» μπορεί να δικαιολογήσει περιορισμό
θεμελιώδους δικαιώματος.145 Με τα ίδια κριτήρια ερευνάται η ύπαρξη έμμεσης διάκρισης,
για οποιονδήποτε απαγορευμένο λόγο.
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∆ΕΕ Επιτροπή κ. Ελλάδας, ό.π., 17.2.1997 C-147/95 ∆ΕΗ κ. Εβρενόπουλου, Συλλ. 1997, Ι-2057.
Οδηγία 79/7/ΕΟΚ (προοδευτική εφαρμογή αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα
κοινωνικής ασφάλισης), ΕΕ L 6/24, 10.1.1979. Για τα κριτήρια διάκρισης μεταξύ «εκ του νόμου» και
«επαγγελματικών» συστημάτων βλ. ∆ΕΕ. σημ. 132, Αθ. Πετρόγλου, Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
και η νομολογία ∆ΕΚ, στο Ε∆ΕΚΑ, Επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης και ζητήματα εργατικού δικαίου
από την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση, Α.Ν. Σάκκουλας 2004, 73, Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Ν.
3896/2010 και επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης: η σύγχυση επιτείνεται, Ε∆ΚΑ 2012, 27.
139
∆ΕΕ 26.9.2013C-476/11 HK Danmark, Συλλ. 2013, Ι-590, § 68, Hӧrnfeld, § 42, Fuchs, § 67,
16.10.2007 C-411/05 Palacios de la Villa, Συλλ. 2007, I-8531, § 73.
140
∆ΕΕ HK Danmark, § 67, Fuchs, § 85.
141
∆ΕΕ 5.3.2009 C-388/07 Age Concern, Συλλ. 2009, I-1569, § 62, Prigge, §§ 56, 72.
142
∆EE Fuchs, § 78, Age Concern, § 65.
143
∆ΕΕ Age Concern, 9.2.1999 C-167/97 Seymour-Smith, Συλλ. 1999, I-623, 11.9.2003 C-77/02
Steinicke, Συλλ. 2003, I-9044.
144
∆ΕΕ 1.3.2012 C-393/10 O’Brien, Συλλ. 2012, Ι-110, § 66, Fuchs, § 74, 22.4.2010 C-486/08
Zentralbetriebsrat, Συλλ. 2010, I-3527, § 46.
145
∆ΕΕ Strack, § 55.
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182. Η έλλειψη δικαιολόγησης των μέτρων και αποτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεών
τους, που διαπιστώνουν η ΕΕΚ∆ και άλλα διεθνή όργανα, και η εκ μέρους τους
αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων (πιο πάνω 37, 48, 58, 110) πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη και προς εκτίμηση της συμβατότητάς τους με το δίκαιο ΕΕ, όπου
αυτό επιτρέπει εξαιρέσεις. Όπου όμως το δίκαιο ΕΕ αποκλείει εξαιρέσεις, δεν τίθεται
θέμα δικαιολόγησης, άρα ούτε αναλογικότητας. Έτσι, π.χ. δεν επιτρέπεται διαφορετική
μεταχείριση με «μόνο κριτήριο» την ηλικία,146 το δε άρθρ. 157 ΣυνθΛΕΕ δεν επιτρέπει
εξαιρέσεις147 στις αμοιβές (με την πιο πάνω έννοια 178). Άρα δεν χωρεί δικαιολόγηση
άμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας ή άμεσης διάκρισης στις αμοιβές για οποιονδήποτε λόγο.
Αυτά ισχύουν για κάθε μέτρο που απαιτεί ο «μηχανισμός στήριξης», αφού ο Χάρτης
δεσμεύει όλα τα όργανα των κρατών και της ΕΕ (πιο πάνω 173).
183. Το «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης» που απαιτoύν οι διεθνείς συνθήκες (πιο πάνω
59, 126, 133-138) είναι δικαίωμα και στο δίκαιο ΕΕ. Ως εκδήλωση του θεμελιώδους
δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια148 που εντάχθηκε στον Χάρτη (άρθρ. 1:
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 25: δικαίωμα ηλικιωμένων σε αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή,
31 § 1: δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία,
ασφάλεια και αξιοπρέπειά του, 34 § 3: δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής
βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης) και θεμελιακή αξία της ΕΕ (άρθρ. 2,
3 §§ 1 και 3 ΣυνθΕΕ), αποτελεί ισχυρό ανάχωμα στη λιτότητα.
ii) Καταγγελία σύμβασης εργασίας χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση
184. Με την πρώτη απόφαση (πιο πάνω 20-23) η ΕΕΚ∆ έκρινε ότι διάταξη που καθιστά
τους 12 πρώτους μήνες της σύμβασης αορίστου χρόνου δοκιμαστική περίοδο, κατά την
οποία χωρεί καταγγελία χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση, παραβιάζει το άρθρ 4 §
4 ΕΚΧ. Το δικαίωμα σε προειδοποίηση και αποζημίωση αποτελεί έκφανση του
δικαιώματος σε δίκαιη αμοιβή κατ'άρθρ. 4 ΕΚΧ, η δε αποζημίωση συνιστά «αμοιβή» και
στο δίκαιο ΕΕ (πιο πάνω 178).
185. Πρόκειται για δυσμενή μεταχείριση, που αφορά τις συνθήκες απόλυσης και την
αμοιβή κατηγορίας εργαζομένων που είναι πολύ πιθανό να είναι κυρίως νέοι. Η
δυσμενής μεταχείριση συνδέεται έτσι έμμεσα με την ηλικία, οπότε μπορεί να συνιστά
έμμεση διάκριση λόγω ηλικίας, εκτός αν «δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα θεμιτό
στόχο και τα μέσα για την επίτευξή του είναι πρόσφορα και αναγκαία» (άρθρ. 2§ β(i)
Οδηγίας 2000/78). Η δικαιολόγηση όμως που προέβαλε η Κυβέρνηση και απέρριψε η
ΕΕΚ∆ συνίσταται σε «απλές γενικότητες», που δεν ικανοποιούν ούτε τις απαιτήσεις του
δικαίου ΕΕ (πιο πάνω 171).
186. Κατά το ∆ΕΕ, όπως και κατά την ΕΕΚ∆, η προειδοποίηση και η αποζημίωση
στοχεύουν σε στήριξη του εργαζομένου, ώσπου να βρει νέα εργασία.149 Όμως, το εν
λόγω μέτρο του στερεί το εισόδημά του, ενώ ταυτόχρονα προσβάλλει το δικαίωμά του σε
146
∆EE Mangold, § 65; Hennigs, § 86. Κλασική περίπτωση παράβασης της Οδηγίας 2000/78: το όριο
ηλικίας εγγραφής στο βιβλίο ασκουμένων δικηγόρων του προϊσχύσαντος Κώδικα ∆ικηγόρων, που η ΣτΕ
Ολ 3516/2013 έκρινε αντίθετο προς τα άρθρ. 25§1 και 5§1 Συντ.
147
Πάγια νομολογία που αρχίζει με τη ∆ΕΕ 17.5.1990, C-262/88, Barber, Συλλ. 1990, I-1889.
148
∆ΕΕ 9.10.2001 C-377/98 Ολλανδία κ. Κοινοβουλίου, Συλλ. 2001, I-7079, § 70, 27.9.2012 C-179/11
CIMADE, Συλλ. 2012, §§ 42, 56.
149
∆ΕΕ Kücükdeveci (μη λήψη υπόψη χρόνου εργασίας προ της ηλικίας των 25 ετών για τον υπολογισμό
του χρόνου προειδοποίησης: άμεση διάκριση λόγω ηλικίας), Ingeniørforeningen.
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εργασία, πόσο μάλλον που οι προοπτικές απασχόλησής του είναι όλο και πιο
περιορισμένες, λόγω της καλπάζουσας ανεργίας, ιδίως των νέων (πιο πάνω 134-135).
΄Ετσι, είναι πολύ πιθανή η παραβίαση της Οδηγίας 2000/78 και των άρθρ. 21
(απαγόρευση διακρίσεων) και 30 (προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης)
του Χάρτη ΕΕ.
iii) Χαμηλότερες αμοιβές νέων, περιορισμός κοινωνικο-ασφαλιστικής κάλυψής τους
187. Με τη δεύτερη απόφαση η ΕΕΚ∆ έκρινε ότι η μείωση των κατώτατων αμοιβών των
κάτω των 25 ετών εργαζομένων παραβιάζει το άρθρ. 4 § 1 ΕΚΧ (δικαίωμα σε δίκαιη
αμοιβή επαρκή για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης του εργαζομένου και της οικογένειάς
του), και διάκριση λόγω ηλικίας (άρθρ. 4 § 1 υπό το φως της ρήτρας μη διάκρισης του
Προοιμίου ΕΚΧ). Επίσης έκρινε ότι ο περιορισμός της ασφαλιστικής κάλυψης των κάτω
των 18 ετών μαθητευομένων παραβιάζει το άρθρ. 12 § 3 ΕΚΧ (δικαίωμα σε κοινωνική
ασφάλεια) (πιο πάνω 29-44).
188. Tα πιο πάνω μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο της αρχής του δικαίου ΕΕ περί μη
διάκρισης, που αποκλείει τον καθορισμό της αμοιβής και κάθε ασφαλιστικής παροχής με
μόνο κριτήριο την ηλικία. Έτσι, εισάγουν άμεση διάκριση, κατά παράβαση της Οδηγίας
2000/78, για την οποία δεν χωρεί δικαιολόγηση (πιο πάνω 178-179,182).
iv) Μείωση ή κατάργηση συνταξιοδοτικών παροχών λόγω ηλικίας
189. Με τις πέντε τελευταίες αποφάσεις (πιο πάνω 45-65), η ΕΕΚ∆ έκρινε ότι η μείωση ή
κατάργηση συνταξιοδοτικών παροχών, λόγω του «σωρευτικού αποτελέσματός τους και
των διαδικασιών με τις οποίες θεσπίσθηκαν», παραβιάζει το άρθρ. 12 § 3 ΕΚΧ (δικαίωμα
σε κοινωνική ασφάλεια). Ορισμένα μέτρα συνδέονται με την ηλικία (θίγουν άτομα κάτω
των 55 ή 60 ετών), καθώς ενέχουν δε δυσμενή μεταχείριση με μόνη βάση την ηλικία,
εισάγουν άμεση διάκριση που δεν επιδέχεται δικαιολόγηση (πιο πάνω 182), κι έτσι
παραβιάζουν την Οδηγία 2000/78. Πάντως, άτομα κάτω των 55 ετών είναι πολύ πιθανό
να έχουν σοβαρότερες οικονομικές ανάγκες από μεγαλύτερα άτομα, λόγω αυξημένων
οικογενειακών βαρών.150
190. Είναι επίσης πολύ πιθανή έμμεση διάκριση λόγω φύλου και πολλαπλή έμμεση
διάκριση λόγω φύλου και ηλικίας, αφού οι περισσότεροι κάτω των 55 ετών συνταξιούχοι
είναι γυναίκες που συνταξιοδοτήθηκαν με λιγότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον είχαν ανήλικα
παιδιά (πιο πάνω 83). Τέτοια διάκριση προσκρούει στα άρθρ. 21 (απαγόρευση
διακρίσεων) και 23 (ισότητα των φύλων) του Χάρτη ΕΕ. Ως διάκριση λόγω φύλου
προσκρούει και στην Οδηγία 2006/54/EΚ151 (για παροχές από «επαγγελματικά»
συστήματα, τα μόνα που καλύπτει αυτή η Οδηγία) ή στην Οδηγία 79/7/ΕΟΚ (για
παροχές από «εκ του νόμου» συστήματα, πιο πάνω 179, ως δε πολλαπλή διάκριση και
στην Οδηγία 2000/78 (πιο πάνω 176).
191. Πάντως, το θεμελιώδες «δικαίωμα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και
ανεξάρτητη ζωή» (άρθρ. 25 Χάρτη) αποτελεί ισχυρό ανάχωμα στη λιτότητα (πιο πάνω
183).
150

∆ΕΕ Hennigs, § 70. Έτσι μειοψηφία ΣτΕ Ολ 668/2012, σκ. 41, και 1285/2012, σκ. 11 (πιο πάνω 161).
Οδηγία 2006/54/ΕΚ (ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση (αναδιατύπωση)),
ΕΕ L 204/23, 23.7.2006. Μεταφορά, Ν. 3896/2010. Βλ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Ν. 3896/2010 και
επαγγελματικά συστήματα, ό.π.
151
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β) Στέρηση ετήσιας άδειας με αποδοχές από τους νέους
192. Η δεύτερη απόφαση της ΕΕΚ∆ αφορούσε και τους απασχολούμενους με «ειδικές
συμβάσεις μαθητείας», ηλικίας 15-18 ετών, που δεν δικαιούνται ετήσια άδεια με
αποδοχές (πιο πάνω 32). Η ΕΕΚ∆ διαπίστωσε παράβαση του άρθρ. 7 § 7 ΕΚΧ, που
απαιτεί τρεις τουλάχιστον εβδομάδες άδεια με αποδοχές για τους κάτω των 18 ετών. Tο
ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο θεμελιώδους αρχής του κοινωνικού δικαίου της ΕΕ που δεν
επιδέχεται αποκλίσεις (κι έτσι δεν τίθεται θέμα δικαιολόγησης ούτε αναλογικότητας) και
έχει κάθετα και οριζόντια αποτελέσματα. Έχει δε ενσωματωθεί στο άρθρ. 31 § 2 Χάρτη
ΕE (δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας) και στην Οδηγία 2003/88/EΚ,152 που
παρέχει σε όλους τους εργαζομένους δικαίωμα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων
άδειας με αποδοχές153 (δηλαδή, μια εβδομάδα περισσότερο από το ελάχιστο του ΕΚΧ).
Συνεπώς, οι σχετικές διατάξεις προσκρούουν και στην αρχή αυτή, που υπερβαίνει το
minimum του ΕΚΧ, κι έτσι υπερισχύει (πιο πάνω 6, 10).
IΙI. Mέτρα που παραβιάζουν ∆ιεθνείς Συμβάσεις Εργασίας υπό το φως του δικαίου
ΕΕ
α) Συνδικαλιστική ελευθερία, δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης: ομαδικές
απολύσεις
193. Tο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα σε συλλογική διαπραγμάτευση και
δράση είναι θεμελιώδη δικαιώματα, αναγνωρισμένα από το ∆ΕΕ από καιρό, ως
περιεχόμενο γενικής αρχής,154 και έχουν ενσωματωθεί στα άρθρα του Χάρτη ΕΕ 12 § 1:
«ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι», και 28: «δικαίωμα διαπραγμάτευσης
και συλλογικών δράσεων» που κατοχυρώνει ρητά το δικαίωμα των οργανώσεων
εργοδοτών και εργαζομένων «να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές
συμβάσεις στα ενδεδειγμένα επίπεδα». Οι διατάξεις αυτές δεσμεύουν την ΄Ενωση και τα
κράτη-μέλη (πιο πάνω 173).
194. Τα εν λόγω δικαιώματα του Χάρτη αντιστοιχούν σ’εκείνα των Συμβάσεων 87 και 98
(πιο πάνω 87-110) και του άρθρ. 11 ΕΣ∆Α (πιο πάνω 154-157). Το Ε∆∆Α έχει
αναφερθεί στα άρθρα αυτά του Χάρτη, πριν αυτός αποκτήσει δεσμευτική ισχύ,155 καθώς
και μετά,156 θεωρώντας ότι αντιστοιχούν στο άρθρ. 11 ΕΣ∆Α. Επισημαίνοντας δε ότι «ο
[Χάρτης ΕΕ] υιοθετεί ευρεία έννοια των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων», τον αναγνωρίζει
ως σημαντική ευρωπαϊκή εξέλιξη από την οποία πρέπει να εμπνέεται το Ε∆∆Α προς
διεύρυνση της ερμηνείας του άρθρ. 11.157
195. Όπως σημειώσαμε, το άρθρ. 11 ΕΣ∆Α κατοχυρώνει το δικαίωμα των
συνδικαλιστικών οργανώσεων «να ακούγονται για την προστασία των συμφερόντων των
μελών τους» στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που περιλαμβάνει δικαίωμα σε
διαβούλευση. Έτσι, βάσει του άρθρ. 52 § 3 Χάρτη ΕΕ (πιο πάνω 173), τα άρθρ. 12 § 1
152

Οδηγία 2003/88/EΚ (χρόνος εργασίας) ΕΕ L 299/9, 4.11.2003. Μεταφέρθηκε με το Π∆ 88/1999, όπως
τροποποιήθηκε με το Π∆ 76/2005.
153
∆ΕΕ 26.6.2001 C-173/99 BECTU, Συλλ. 2001, I-4881, 21.6.2012 C-78/11 ANGED, Συλλ. 2012, Ι-372,
Strack.
154
∆ΕΕ 28.10.1975, 36/75 Rutili,Συλλ. 1975, 1219, 15.12.1995, C-415/93 Bosman, Συλλ. 1995, I-4921, §
79.
155
Βλ. π.χ. Ε∆∆Α Demir και Baykara, §§ 47, 51, 105, 150.
156
Βλ. π.χ. Sindicatul “Păstorul Cel Bun”, § 59.
157
Demir και Baykara, §§ 153-154.
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και 28 του Χάρτη περιλαμβάνουν κι αυτό το δικαίωμα, με την έννοια και την εμβέλεια που
τους προσδίδει η ΕΣ∆Α και με αυστηρά οριοθετημένες εξαιρέσεις (πιο πάνω 155-156).
Αυτό το δικαίωμα παραβιάζουν, κατά τα όργανα της ∆ΟΕ, τα περιοριστικά μέτρα στο
δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των περικοπών αποδοχών και των ευθέων ή
συγκαλυμμένων μαζικών απολύσεων (πιο πάνω 90-91, 105).
196. Οι εν λόγω μαζικές απολύσεις μπορούν να θεωρηθούν «ομαδικές απολύσεις» με την
έννοια της Οδηγίας 98/59/ΕΚ158 που απαιτεί, για την εγκυρότητά τους, προηγούμενη
διαβούλευση του εργοδότη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η Οδηγία αυτή δεν
εφαρμόζεται «στη δημόσια διοίκηση ή τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου» (άρθρ. 1 §
2(β)). Όμως, «δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών-μελών να εφαρμόζουν ή να εκδίδουν
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις πιο ευνοϊκές για τους εργαζομένους»
(άρθρ. 5). Άρα, δεν θίγει τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν οι Συμβάσεις 87 και 98 και το
άρθρ. 11 ΕΣ∆Α και στο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος των
οργανώσεων εργαζομένων «να ακούγονται για την προστασία των συμφερόντων των
μελών τους» (πιο πάνω 155). Αντίστοιχο δικαίωμα προβλέπει ο Χάρτης (άρθρ. 27), που
έχει ευρύτατο πεδίο και ορίζει ότι «εξασφαλίζεται στους εργαζομένους ή τους
εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγμένα επίπεδα, εγκαίρως ενημέρωση και διαβούλευση,
στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της
΄Ενωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές». Κατά δε το άρθρ. 53 του Χάρτη δεν
θίγονται τα δικαιώματα που θεσπίζουν, μεταξύ άλλων, οι επικυρωμένες από όλα τα
κράτη-μέλη διεθνείς συνθήκες(πιο πάνω 173). Συνεπώς, δεν επιτρέπονται (ευθείες ή
συγκαλυμμένες) μαζικές/ομαδικές απολύσεις, ούτε άλλα περιοριστικά μέτρα στον
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, χωρίς διαβούλευση με τις οργανώσεις των εργαζομένων.
197. Έτσι, οι πιο πολλές προσβολές συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που διαπίστωσαν τα
όργανα της ∆ΟΕ συνιστούν παραβιάσεις και του δικαίου ΕΕ. ΄Οπου οι Συμβάσεις ∆ΟΕ ή
η ΕΣ∆Α είναι πιο προστατευτικές, υπερισχύουν, ενώ όπου είναι πιο προστατευτικό το
δίκαιο ΕΕ, ισχύει αυτό.
198. Η δε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, που παραβιάζει κατά τα όργανα της ∆ΟΕ
διάφορες Συμβάσεις και κατά τη ΣτΕ Ολ 3354/2013 το Σύνταγμα, στο δίκαιο ΕΕ φαίνεται
να συνιστά και (ανεπίδεκτη δικαιολόγησης) άμεση διάκριση λόγω ηλικίας στις συνθήκες
εργασίας, την αμοιβή και την κοινωνική ασφάλιση, όπως και η εργασιακή εφεδρεία (πιο
πάνω 90-91, 111-114, 174-183, 189).
β)΄Ιση αμοιβή, μη διάκριση στην απασχόληση, εναρμόνιση οικογένειας - εργασίας
199. Tα όργανα της ∆ΟΕ διαπιστώνουν «δυσανάλογες επιπτώσεις» της κρίσης και των
μέτρων λιτότητας στις γυναίκες. Επισημαίνουν παράγοντες έμμεσων διακρίσεων στη
νομοθεσία, άμεσες και έμμεσες διακρίσεις στην πράξη και διεύρυνση του χάσματος
αμοιβών εις βάρος των γυναικών (πιο πάνω 115-122). Υπενθυμίζουν δε ότι «η
συλλογική διαπραγμάτευση είναι σημαντικό μέσο θετικής αντιμετώπισης των ζητημάτων
ισότητας αμοιβών, περιλαμβανομένων των έμμεσων διακρίσεων λόγω φύλου» και η
κρατική παρέμβαση σ’αυτήν στερεί τις γυναίκες από ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας.
Τα προαναφερόμενα μπορούν να υποδηλώνουν και παραβάσεις των άρθρ. 23 (ισότητα

158
Oδηγία 98/59/ΕΚ, ΕΕ L 225/16, 12.8.1998. Μεταφορά της αποτελεί ο Ν. 1387/1983, όπως
τροποποιήθηκε.
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ανδρών και γυναικών) και 33 (οικογενειακή και επαγγελματική ζωή) Χάρτη ΕΕ και των
Οδηγιών 2006/54/ΕΚ (πιο πάνω 190), 92/85/ΕΟΚ (προστασία μητρότητας) και
2010/18/ΕE (γονική άδεια).159
γ) Κοινωνική ασφάλιση και προστασία αποδοχών
200. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ∆ΟΕ θεωρεί ότι οι συνεχείς δραστικές μειώσεις
συντάξεων, με αναδρομική ισχύ, προσβάλλουν το δικαίωμα σε κοινωνική ασφάλιση,
πόσο μάλλον που οι κατώτερες συντάξεις είναι κάτω του ορίου της φτώχειας, ενώ δεν
υπάρχει η έννοια του «μισθού επιβίωσης». Επικαλείται και γνώμη του ΕλΣυν περί
αντισυνταγματικότητας των μειώσεων. Έτσι, συμπλέει με την ΕΕΚ∆ και την Επιτροπή
Υπουργών ΣΕ (πιο πάνω 40, 46-49, 63, 123-128).
201. Όπως σημειώθηκε ήδη (πιο πάνω 189-190), τα εν λόγω μέτρα δημιουργούν άμεση
διάκριση λόγω ηλικίας και πιθανόν έμμεση διάκριση λόγω φύλου καθώς και πολλαπλή
έμμεση διάκριση λόγω φύλου και ηλικίας, που προσκρούουν στα άρθρα 21 και 23 Χάρτη
ΕΕ και διάφορες Οδηγίες, η δε ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί ισχυρό ανάχωμα στη
λιτότητα (πιο πάνω 183).160
Τελικές σκέψεις
202. ∆ιάφορα μέτρα λιτότητας, που θεσπίστηκαν στην Ελλάδα και απορύθμισαν το
εργατικό και το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα, κρίθηκαν από διεθνή ελεγκτικά όργανα
αντίθετα προς διεθνείς κανόνες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως
κοινωνικών. Είναι σαφές, ότι η ένταξη σε «μηχανισμό στήριξης» δεν απαλλάσσει το
κράτος από τη δέσμευσή του να τηρεί τέτοιους κανόνες, ενώ ευθύνη για την προστασία
των δικαιωμάτων έχουν και τα λοιπά εμπλεκόμενα στο μηχανισμό μέρη. Το δε ζήτημα
που τίθεται αναπόφευκτα είναι, κατά πόσο δημιουργούνται και παραβάσεις του δικαίου
της ΕΕ και σχετικές ευθύνες, ενόψει και του ότι οι διατάξεις του Χάρτη ΕΕ και οι γενικές
αρχές του δικαίου ΕΕ δεσμεύουν όλα τα όργανα της ΕΕ, καθώς κι εκείνα των κρατώνμελών όταν ενεργούν στο πεδίο του δικαίου ΕΕ (πιο πάνω 173).
203. Την εφαρμογή των κανόνων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από κάθε
πηγή, διέπει η βασική αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης που εξασφαλίζει την ευρύτερη
προστασία, χωρίς διάκριση μεταξύ κοινωνικών και άλλων δικαιωμάτων, κατοχυρώνοντας
ένα σημαντικό κοινωνικό κεκτημένο (πιο πάνω 6, 10, 66, 173, 177). Η αγωγιμότητα όλων
των δικαιωμάτων με τις ίδιες προϋποθέσεις, χωρίς διάκριση, προκύπτει με τρόπο σαφή
από τη νομολογία των διεθνών οργάνων και του ∆ΕΕ161 και αναγνωρίζεται και από
ελληνική νομολογία (πιο πάνω 4).
204. Ορισμένοι κανόνες, διεθνείς και της ΕΕ, επιτρέπουν περιορισμούς ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, με συγκεκριμένες όμως αυστηρές προϋποθέσεις που ερμηνεύονται στενά
και περιοριστικά και βάσει της αρχής της αναλογικότητας. Άλλοι, όπως οι κανόνες της ΕΕ
που επιβάλλουν ισότητα αμοιβών και απαγορεύουν διακρίσεις με μόνο κριτήριο την
159
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ, ΕΕL 348/1, 28.11.1992. Μεταφέρθηκε με το Π∆ 176/97, όπως τροποποιήθηκε με
το Π∆ 41/2003. Οδηγία 2010/18/ΕE, ΕΕ L 68/13, 18.3.2010. Μεταφέρθηκε με τα άρθρ. 48-54 Ν.
4075/2012.
160
Για ορισμένα από τα προαναφερόμενα ζητήματα βλ. και Ν. Γαβαλά, Αντίθετες στο πρωτογενές δίκαιο
της ΕΕ οι εργασιακές ρυθμίσεις του Μνημονίου ΙΙ, ΕΕργ∆ 2012, 537.
161
Βλ. Koukoulis-Spiliotopoulos, Les droits sociaux, ό.π..
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ηλικία ή διέπουν το χρόνο εργασίας, δεν επιδέχονται εξαιρέσεις, οπότε δεν τίθεται θέμα
αναλογικότητας, όπως και κατά το Σύνταγμά μας (άρθρ. 25§1(δ΄)). Το ∆ΕΕ δεν έχει
κρίνει μέτρα λιτότητας που λήφθηκαν στην Ελλάδα. Από τη νομολογία του προκύπτει
όμως, ότι ορισμένα τουλάχιστον από τα μέτρα που παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες
παραβιάζουν και το δίκαιο ΕΕ (πιο πάνω 173-201).
205. Τα περισσότερα διεθνή όργανα συγκλίνουν στο ότι πολλά μέτρα λιτότητας
προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ είναι και απρόσφορα προς επίτευξη του
δημοσιονομικού στόχου τους. Αρκετά μέτρα, παρότι εμφανίστηκαν ως προσωρινά,
παραμένουν. Άλλα ήταν εξαρχής μακράς διάρκειας. Συνήθως όμως ενισχύονται
σταδιακά. Έχουμε «καταιγισμό απρόβλεπτων, περίπλοκων, αλληλοσυγκρουόμενων και
αενάως τροποποιούμενων μέτρων, άμεσης και συχνά αναδρομικής εφαρμογής, που
επιτείνει τη γενική ανασφάλεια» (πιο πάνω 61). Έτσι, είναι πολύ αμφίβολο αν
ικανοποιείται η απαίτηση της ΕΣ∆Α για «ποιότητα του νόμου» που θέτει περιορισμούς
(όπου αυτοί επιτρέπονται) σε ανθρώπινα δικαιώματα: ο «νόμος» πρέπει να είναι
προσιτός, σαφής, ακριβής και προβλέψιμος, ώστε να δημιουργεί ασφάλεια δικαίου162
206. Τα διεθνή όργανα που διαπίστωσαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τονίζουν τη μη (πρότερη ή ύστερη) αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των μέτρων,
τη μη αναζήτηση λιγότερο επαχθών μέτρων, την ανεπάρκεια ή έλλειψη εγγυήσεων
προστασίας του επιπέδου διαβίωση, την ανυπαρξία της έννοιας του «μισθού
επιβίωσης», και γενικότερα την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης κατά την επιβολή των
μέτρων. Αυτά παραδέχεται ή δεν αμφισβητεί η Ελληνική Κυβέρνηση, που φέρει και το
βάρος της απόδειξης της μη ύπαρξης παράβασης και της τήρησης της αρχής
αναλογικότητας καθ’όλα τα στοιχεία της, όπου τίθεται τέτοιο θέμα (πιο πάνω 37, 48, 60,
84-85, 98, 114, 204). Γιαυτό, τα διεθνή όργανα ζητούν επείγουσα αποτίμηση των
μέτρων, μαζί με την Τρόικα και τους κοινωνικούς εταίρους, και κατάργηση επαχθών
μέτρων.
207. Η ελληνική νομολογία αποδέχθηκε τα πρώτα μέτρα, με την επιφύλαξη της μη
υπέρμετρης επιβάρυνσης των ιδιωτών και της διαφύλαξης της αξιοπρεπούς διαβίωσής
τους – επιφύλαξη που συνάπτεται αναγκαία με την προϊούσα ένταση, σώρευση και
διάρκεια των μέτρων. Αρχίζει δε να διαπιστώνει ότι ορισμένα αγγίζουν ή υπερβαίνουν τα
όρια της επιφύλαξης (πιο πάνω 162-172). Ούτε το Ε∆∆Α φαίνεται να είπε την τελευταία
λέξη του (πιο πάνω 140-157).
208. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την έλλειψη κοινωνικής διάστασης της
οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, προβαίνει δε σε δραματικές διαπιστώσεις για την
κατάσταση στην Ελλάδα (πιο πάνω 3, 85, 138). Ωστόσο, στην επιβολή μέτρων λιτότητας
που θίγουν ανθρώπινα δικαιώματα μετέχουν τόσο η ίδια όσο και η ΕΚΤ, ως μέλη της
Τρόικας, ενώ δεσμεύονται, ως όργανα της ΕΕ, από τα θεμελιώδη δικαιώματα, κατά τον
Χάρτη και τη νομολογία ∆ΕΕ (πιο πάνω 173, 182). Την ευθύνη δε και της Τρόικας
τονίζουν συνεχώς τα διεθνή όργανα (πιο πάνω 81, 85, 97, 98, 103,107-108, 110, 125,
128, 133, 136). Γιαυτό, άλλωστε, το Ε∆ΕΘΑ∆ έστειλε τις ανοικτές επιστολές στους
Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ (βλ. πιο πάνω 5).

162
Ε∆∆Α Sunday Times κ. Ηνωμένου Βασιλείου(1), 26.4.1979, §§ 47, 49, Baranowski κ. Πολωνίας,
28.3.2000, § 52.
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209. ΄Οπως υπενθυμίζει η Σύσταση της ΕΕ∆Α (πιο πάνω 8-9), «η ΕΕ δεν περιορίζεται σε
μια οικονομική ένωση, αλλά πρέπει να εξασφαλίζει με κοινή δράση την κοινωνική πρόοδο
και να επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των
ευρωπαϊκών λαών, όπως τονίζει το Προοίμιο της Συνθήκης».163 Ο δε Χάρτης «που
δεσμεύει την ΕΕ και τα κράτη-μέλη, κατοχυρώνει αδιαίρετα ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα και διακηρύσσει ότι η ΕΕ ‘τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της
δράσης της’». Το αδιαίρετο και η αλληλεξάρτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι
και στη βάση της ∆ΟΕ, αλλά και του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιαυτό και το Ε∆∆Α∆
αναδεικνύει ολοένα και περισσότερο την κοινωνική διάσταση της ΕΣ∆Α. Σ’αυτή τη βάση
στηρίζεται και η Σύσταση της ΕΕ∆Α, γιαυτό επισείει τους κινδύνους για τη δημοκρατία
που γεννά η παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων (πιο πάνω 8).
210. ΄Οπως συμπεραίνει η ΕΕ∆Α, «δεν υπάρχει διέξοδος από την κοινωνικο-οικονομική
και πολιτική κρίση, ούτε μέλλον για την ΄Ενωση, χωρίς εγγύηση των θεμελιωδών
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων». Αυτό ισχύει για «κάθε μέτρο οικονομικής
διακυβέρνησης και τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις της Συνθήκης». Γιαυτό, «απαιτείται
άμεση συστράτευση όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων προς διάσωση των αξιών που
στηρίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό»
EΠIMETΡΟ
 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ∆ΟΕ 2014: κοινή ευθύνη Κυβέρνησης και Τρόικας
η
211. Στην έκθεσή της προς την 103 ∆ιάσκεψη (2014) για την εφαρμογή της Σύμβασης
164
102
η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων διαπιστώνει ότι οι προηγούμενες παρατηρήσεις
της (πιο πάνω 122-127) αγνοήθηκαν, με συνέπεια να επιδεινωθεί σοβαρά η κατάσταση.
Τονίζει, αναφερόμενη και στην ΕΕΚ∆ (πιο πάνω 59), ότι «οι πολιτικές λιτότητας
οδήγησαν τη χώρα σε οικονομική και ανθρωπιστική καταστροφή, πρωτοφανή σε περίοδο
ειρήνης: 25 % συρρίκνωση ΑΕΠ – περισσότερο από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
στις ΗΠΑ, άνω του 27 % ανεργία – το υψηλότερο επίπεδο σε οποιαδήποτε δυτική
βιομηχανοποιημένη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια, 40 % μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος των νοικοκυριών, ένα τρίτο του πληθυσμού κάτω του ορίου της φτώχειας και
πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ή 17,5 % του πληθυσμού να ζουν σε νοικοκυριά
χωρίς καθόλου εισόδημα. Οι συνέπειες αυτές συνδέονται ουσιαστικά με το πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμογής που η Ελλάδα έπρεπε να αποδεχθεί από την ομάδα των
∆ιεθνών Θεσμών [«Τρόικα» […], ώστε να εξασφαλισθεί η αποπληρωμή του δημόσιου
χρέους.»
212. «Οι οικονομικές συνέπειες των προγραμμάτων δημοσιονομικής εξυγίανσης
υπονομεύουν τη βιωσιμότητα του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος και αναιρούν τους
στόχους κοινωνικής προστασίας της Σύμβασης 102 και του Ευρωπαϊκού Κώδικα
Κοινωνικής Ασφάλειας».[…] Ενόψει των νέων μέτρων λιτότητας που προβλέπονται για το
2014, του τεράστιου ελλείμματος του ΙΚΑ […], λόγω μαζικής μη καταβολής φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών, και του γεγονότος ότι πολλές παροχές έχουν πέσει κάτω του
ορίου της φτώχειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κυβέρνηση και η Τρόικα πρέπει να κληθούν

163
∆ΕΕ 10.2.2000, C-50/96, Schröder, §§ 55-57, C-270/97, Sievers, §§ 55-57, Συλλ. 2000, I-774, I-933,
αντίστοιχα.
164
Βλ. το πλήρες κείμενο των παρατηρήσεων σε τούτο το τεύχος Ε∆ΚΑ 2014, 253.
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ν’αποτρέψουν την κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και να κρατήσουν
την κοινωνική λειτουργία του κράτους τουλάχιστον σε επίπεδο που διατηρεί τον
πληθυσμό ‘σε υγεία και αξιοπρέπεια’ [κατά τη Σύμβαση 102 και τον Κώδικα]."
213. «Η Επιτροπή ελπίζει πως η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι στόχος της
παρακολούθησης της φτώχειας είναι η μείωσή της, που δεν μπορεί να επιτευχθεί με νέες
περικοπές συντάξεων». Τονίζει τη «λόγω των πολιτικών συνεχούς λιτότητας»
«αυξανόμενη εξαθλίωση του πληθυσμού», με έμφαση στην άνοδο της «παιδικής
φτώχειας». Αναφερόμενη δε και στα συμπεράσματα της Επιτροπής Υπουργών ΣΕ για
τον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (πιο πάνω 46-49), τονίζει ότι «το [ΣΕ], ως θεσμός
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει νομικούς και ηθικούς λόγους να θεωρεί την Κυβέρνηση
και τους διεθνείς πιστωτές υπεύθυνους για την ‘προγραμματισμένη’ φτωχοποίηση του
πληθυσμού και το ανθρώπινο κόστος που συνεπάγεται» (βλ. και πιο πάνω 58, 108, 127).
214. Οι παρατηρήσεις αυτές συνοψίζουν την όλη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στη
χώρα μας, με παραπομπές στις διαπιστώσεις και άλλων διεθνών οργάνων.
Επισημαίνουν δε, όπως και άλλα διεθνή όργανα, την κοινή ευθύνη της Κυβέρνησης και
της Τρόικας (πιο πάνω 208). ΄Ετσι, επιβεβαιώνουν ότι τα συστήματα προστασίας
ανθρωπίνων δικαιωμάτων «λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία» (πιο πάνω 2). Την
κρισιμότητα της κατάστασης επιρρωνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας
διαρκή, γενική χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης, ραγδαία άνοδο της στέρησης και
του κινδύνου φτώχειας στη χώρα, σε συνδυασμό με την έντονη πτώση του ορίου της
φτώχειας που τονίζουν και τα διεθνή όργανα (πιο πάνω 40, 49, 123).165
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215. Με τη ΣτΕ Ολ 1901/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως της κοινής υπουργικής
απόφασης με την οποία καταργήθηκε η ΕΡΤ-Α.Ε και απολύθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι.
Μεταξύ των λόγων ακυρώσεως ήταν και παράβαση της Οδηγίας 98/59/ΕΚ που απαιτεί
για την εγκυρότητα ομαδικών απολύσεων προηγούμενη διαβούλευση με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων. Ο λόγος αυτός απορρίφθηκε, με τη σκέψη ότι η ΕΡΤ
περιλαμβανόταν στους «οργανισμούς δημοσίου δικαίου» που η Οδηγία εξαιρεί από το
πεδίο της με κριτήριο την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Ανεξάρτητα όμως από το αν η
ΕΡΤ ήταν πράγματι «οργανισμός δημοσίου δικαίου» με την έννοια της Οδηγίας (ζήτημα
που ανήκει στην κρίση του ∆ΕΕ), κατά την υπαγωγή των χαρακτηριστικών της ΕΡΤ στην
έννοια της δημόσιας εξουσίας, ταυτίζονται οιονεί αυτομάτως, χωρίς επεξήγηση, τα
προνόμια δημόσιας εξουσίας της ΕΡΤ με τη δημόσια εξουσία.
216. Πάντως, το δικαίωμα σε διαβούλευση περιλαμβάνεται στα συνδικαλιστικά
δικαιώματα του άρθρ. 11 ΕΣ∆Α και Συμβάσεων ∆ΟΕ, που έχουν εφαρμογή και στους
εξαιρούμενους από το πεδίο της Οδηγίας 98/59 φορείς. Κατά δε τα όργανα της ∆ΟΕ, οι
χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μαζικές απολύσεις στο δημόσιο τομέα παραβιάζουν
τις εν λόγω Συμβάσεις. Άρα, βάσει της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης που περιέχουν
ο Χάρτης και η Οδηγία, οι απολύσεις δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, έγκυρες, λόγω
αντίθεσης προς Συμβάσεις ∆ΟΕ (πιο πάνω 193-196).
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