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Περίληψη 
 

Η οξύτητα της οικονομικής κρίσης, στην οποία έχουν βουλιάξει τα τελευταία χρόνια, 

πλήθος Κρατών Μελών της Ε.Ε (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία 

κ.τ.λ), έχει συνταράξει το συνταγματικό κράτος. Το σύστημα προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως το 

δικαίωμα στην εργασία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την παιδεία 

κινδυνεύει να παραγκωνιστεί εν όψει της κρίσης. Τα κοινωνικά δικαιώματα θα 

θεωρήσει κανείς πως στέκονται τροχοπέδη σε ό,τι αφορά την οικονομική ευημερία 

των κρατών μελών, της Ε.Ε και της Ευρωζώνης. Δυστυχώς σε περίοδο κρίσης 

επέρχεται υπονόμευση ή και αναίρεση του συστήματος προστασίας των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, αναιρώντας τα επιτεύγματα των μαζικών κινημάτων και των 

εξεγέρσεων των εργαζομένων, που απεγνωσμένα επιδίωκαν την κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων τους με σκοπό να ανατραπεί το τοπίο που επικρατούσε πριν τον 

Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι όροι χρηματοδότησης των διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, όπως του Δ.Ν.Τ, ή άλλων (ευρωπαϊκών ή διεθνών) μηχανισμών, δεν 

μπορούν να παρακάμπτουν την υποχρέωση σεβασμού των κανόνων του διεθνούς και 

ευρωπαϊκού δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν τα Κράτη Μέλη έχουν 

δεσμευτεί με αυτούς. 
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Εισαγωγή 
 

Τα μέτρα λιτότητας, αν και επιδιώκουν την οικονομική πειθάρχηση των Κρατών 

Μελών, ώστε να μειωθεί το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος να καταστεί βιώσιμο, 

ωστόσο επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία του Κράτους, καθώς αυτό χρειάζεται 

να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες του. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κράτη 

να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως προς τους πολίτες, αλλά 

και κατά συνέπεια, να αθετούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα 

μέχρι τώρα μέτρα λιτότητας, σε τρεις χώρες που εξετάζει η εργασία (Ελλάδα, 

Πορτογαλία και Ιρλανδία), άλλοτε παραβιάζουν και άλλοτε όχι τα συνταγματικά 

δικαιώματα και τα δικαιώματα που απορρέουν από διεθνείς και περιφερειακές 

συμβάσεις που έχουν κυρώσει οι χώρες αυτές. 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη επισημαίνει 

πως τα δημοσιονομικά μέτρα, θέτουν σε κίνδυνο τα δημοκρατικά και δικαιοκρατικά 

πρότυπα, και δεν θα πρέπει να θίγουν τον ελάχιστο κανονιστικό πυρήνα των 

κοινωνικών δικαιωμάτων, δηλαδή το ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο επιβίωσης. 

Διεθνή, περιφερειακά και εθνικά όργανα και οργανισμοί κρίνουν ως 

αντισυνταγματικά ορισμένα από τα μέτρα λιτότητας. Ο πυρήνας των κοινωνικών 

δικαιωμάτων αφορά την μη παραβίαση του κοινωνικού κεκτημένου αλλά και την 

διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μέσω ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης1. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος ενός Κράτους, η διασφάλιση ενός 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης ακόμα και σε περίοδο κρίσης, χωρίς να 

υπονομεύεται η ανθρώπινη ανάπτυξη. 

 

 

                                                           
1Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρωπου, Υπάρχει ένα όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης που δεν 
κουρεύεται», http://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-
%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-
%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83/ 

http://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83/
http://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83/
http://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83/
http://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83/
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Λέξεις-κλειδιά: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνικά Δικαιώματα, Μνημόνια 

Συνεννόησης, Μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, Διεθνείς Συμβάσεις, 

Περιφερειακές Συμβάσεις, Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Συνταγματική κατοχύρωση, 

παραβίαση κοινωνικών δικαιωμάτων. 

 

Επιμέρους στόχοι εργασίας 
 

Τα κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρώνονται σε Διεθνείς και Περιφερειακές 

Συμβάσεις, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα εθνικά συντάγματα. Οι προβληματισμοί 

που τίθενται στην παρούσα εργασία είναι: 

• αν τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα παραβιάζουν τα συνταγματικώς 

κατοχυρωμένα δικαιώματα,  

• αν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας και σε άλλα Κράτη Μέλη της 

Ευρωζώνης 

• αν διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί και όργανα κρίνουν ότι υπάρχει 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
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Συνοπτική Παρουσίαση περιεχομένου 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά των διεθνών και ευρωπαϊκών πράξεων που 

προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αρχικά θα γίνει λόγος στο Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) που υιοθετήθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (1966) και επικυρώθηκε από 

τα κράτη μέλη της Ε.Ε αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έπειτα θα γίνει αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1961), στις Συμβάσεις του 

Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (Δ.Ο.Ε) καθώς και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που προστατεύει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Σχετικά με την 

Ε.Ε θα αναλυθούν οι διατάξεις της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του ελληνικού δημοσίου χρέους 

κατά την χρονική περίοδο 2008-2015 και θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο τα μέτρα 

λιτότητας που λαμβάνονται επηρεάζουν τα συγκεκριμένα δικαιώματα του ανθρώπου 

στην Ελλάδα και κατά πόσο έχουν κριθεί συνταγματικά ή μη. Θα γίνει ανάλυση των 

αποφάσεων και πορισμάτων από εθνικά όργανα (Ανώτατα Δικαστήρια, Βουλή των 

Ελλήνων- Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους). 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν στις 

υπόλοιπες  χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση εντός της Ε.Ε ( Πορτογαλία, 

Ιρλανδία). Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει λόγος στους μηχανισμούς χρηματοδότησης 

των χωρών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς 

και τον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής προστασίας (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας). Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί επίσης, η έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου «Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή 

θέση» καθώς και η υπόθεση T. Pringle. Αντικείμενο της υπόθεσης είναι η απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011/199/Ε.Ε της 25ης Μαρτίου 2011, που τροποποιεί το 

άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον 

μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη που έχουν ευρώ. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν γνώμες/συστάσεις/απόψεις σε σχέση με την 

ύπαρξη παραβίασης των δικαιωμάτων από διεθνή όργανα (ΟΗΕ, Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών 

Θεσμών για τα δικαιώματα του Ανθρώπου) ώστε να εξακριβωθεί αν τα δικαιώματα στην 

εργασία, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική ασφάλιση παραβιάζονται ή όχι. Στο έκτο 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα τελικά συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Σχεδιάγραμμα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η παραβίαση τεσσάρων δικαιωμάτων 
λόγω των μέτρων λιτότητας. 

• Δικαίωμα στην εργασία 
• Δικαίωμα στην υγεία 
• Δικαίωμα στην εκπαίδευση 
• Δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση 

Πρώτο κεφάλαιο 
1. Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
2. Συμβάσεις Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 
3. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου 
4. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
5. Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
6. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή  Ένωση 
7. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

Δεύτερο κεφάλαιο 
1. Εξέλιξη ελληνικού δημοσίου χρέους 2008-2015 
2. Μέτρα λιτότητας σε σχέση με τα τέσσερα δικαιώματα 
3. Πορίσματα για τα μέτρα λιτότητας από εθνικά όργανα 

Τρίτο κεφάλαιο 
1. Μέτρα λιτότητας σε άλλες χώρες με οικονομική κρίση 

I. Πορτογαλία 
II. Ιρλανδία 

Τέταρτο κεφάλαιο 
1. Μηχανισμοί χρηματοδότησης  
2. Κατά πόσον ελέγχονται οι μηχανισμοί οικονομικής βοήθειας 

i. Έκθεση Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ii. Υπόθεση T.  Pringle 

Πέμπτο  Κεφάλαιο 
1. Συστάσεις από διεθνή όργανα και οργανισμούς 

Έκτο  Κεφάλαιο  
1. Τελικά συμπεράσματα 
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Πρώτο Κεφάλαιο:  Πως ορίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα 

σε διεθνείς και περιφερειακές πράξεις 

1. Εισαγωγή 
 

Τα δικαιώματα του ανθρώπου έχουν ως στόχο να προστατεύσουν τα ανθρώπινα όντα 

από τις αυθαιρεσίες της εξουσίας, οι οποίες γίνονται μέσω των οργάνων του Κράτους. 

Αφορούν κοινούς θεμελιώδεις κανόνες που αποτελούν αντικείμενο εργασίας 

οργανισμών/οργάνων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο (ΟΗΕ, Unicef) όσο και σε 

περιφερειακό (Συμβούλιο της Ευρώπης). Έτσι τα δικαιώματα του ανθρώπου αφορούν τις  

σχέσεις μεταξύ του ατόμου με το εκάστοτε κράτος, όπως αυτές ορίζονται από τις διεθνείς  

πράξεις που καθορίζουν το νομικό πλαίσιο και όπως αυτές ενσωματώνονται στην έννομη 

τάξη των κρατών2. 

Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σηματοδοτείται από την προσπάθεια ανάκτησης 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου που είχαν παραβιαστεί λόγω του πολέμου. Κατέστη 

φανερό στη διεθνή κοινότητα πως οι φρικαλεότητες των ολοκληρωτικών καθεστώτων 

(ναζισμός και φασισμός) προς τα άτομα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν και ότι πλέον 

οδεύουμε προς μια περίοδο ειρήνης και ελευθερίας, στην οποία  έπρεπε να δοθεί έμφαση 

στην προστασία των ατόμων. Επιδιώκεται μέσω της προστασίας του ατόμου η ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του, η διασφάλιση του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια και η 

ευημερία των ατόμων3.  

Κλάδος του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί η διεθνή προστασία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, ο οποίος αναπτύχθηκε εντός του συστήματος του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το νομικό αυτό πλαίσιο αναφέρεται στην 

προστασία των ατόμων αλλά και ομάδων ατόμων έναντι παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ενώ επιπροσθέτως στοχεύει και στην προαγωγή των δικαιωμάτων του 

                                                           
2Περράκης Σ., Διαστάσεις της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Προς ένα jus 
universalis, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Απρίλιος 2013, σελ.24-29,  
3Ο.π, σελ.67 
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ανθρώπου. Τα κράτη δεσμεύονται για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων 

(ημεδαποί ή αλλοδαποί) μέσω των διεθνών πράξεων που έχουν κυρώσει4. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα διευκρινιστεί αρχικά η έννοια του κοινωνικού δικαιώματος, ενώ 

έπειτα θα γίνει αναφορά τόσο σε διεθνείς, περιφερειακές αλλά και ευρωπαϊκές πράξεις, 

οι οποίες προστατεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα5. Τέλος θα γίνει λόγος σε τέσσερα (4) 

κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία θίγονται περισσότερο λόγω των μέτρων λιτότητας, 

που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση να φέρει εις πέρας, με στόχο να μειώσει το 

έλλειμμα της χώρας και να σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας. Τα δικαιώματα 

αυτά είναι: το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22 παρ.1 Σ.), το δικαίωμα στην υγεία 

(άρθρο 21 παρ.3 Σ.), το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22 παρ.5 Σ.) και 

τέλος το δικαίωμα στην παιδεία (άρθρο 16 Σ.). 

 

2. Κοινωνικά Δικαιώματα 
 

Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι αυτά που βοηθούν στην απόδοση της δικαιοσύνης, την 

επίτευξη της ισότητας και της κοινωνικής ισορροπίας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα 

κοινωνικά δικαιώματα συνθέτουν το κοινωνικό κράτος, δηλαδή στοχεύουν στην 

εξασφάλιση της ανθρώπινης αξίας και των βασικών αναγκών των πολιτών. Ως κοινωνικό 

δικαίωμα ορίζεται: «κάθε απονεμημένη από το Σύνταγμα ικανότητα ή εξουσία βούλησης, η 

οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση συμφερόντων σχετικά με την εξασφάλιση της 

υπόστασης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης του ανθρώπου ως μέλους του κοινωνικού 

                                                           
4Νάσκου- Περράκη Π., Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Διεθνείς πράξεις, θεωρία 
και πρακτική, Εκδόσεις ΘΕΜΙΣ- Νικ.Α. Σάκκουλας & ΣΙΑ Ο.Ε, Αθήνα 2009, σελ.33-34  
5Τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν τα ατομικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιωμάτων: α) η πρώτη αναφέρεται στα ατομικά και πολιτικά, 
ενώ η δεύτερη στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Η ύπαρξη δύο Διεθνών Συμφώνων, το Διεθνές 
Σύμφωνο στα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο των Ατομικών 
και Κοινωνικών Δικαιωμάτων αναδείκνυε την ιεράρχιση των δικαιωμάτων κατά την διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου. Η Διακήρυξη της Τεχεράνης επισήμαινε την αδιαιρετότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών. Όλα τα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ανθρώπου και την ευημερία του. Νάσκου- Περράκη Π., Δικαιώματα του Ανθρώπου: 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Εκδόσεις Θέμις, Αθήνα 2012, σελ.47-49 



18 
 

συνόλου»6. Το κράτος δηλαδή, επεμβαίνει στις κοινωνικές σχέσεις ώστε να εξασφαλίσει 

την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων.  

Η ορολογία θετικά ή κοινωνικά δικαιώματα του ατόμου (status positivus) ανάγεται στον 

Georg Jellinek7. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν, είτε να λαμβάνουν την μορφή κάποιας 

παροχής (ιδίως οικονομικής φύσεως) από μέρους του κράτους, είτε να απαιτεί απλά 

ρυθμιστική παρέμβαση αυτού8. Έτσι αυτά τα δικαιώματα αφορούν την παρέμβαση του 

κράτους για την ρύθμιση βιοτικών σχέσεων, ώστε να διασφαλιστεί στους δικαιούχους 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Για παράδειγμα όσο αφορά τον τομέα της εργασίας, 

η απαγόρευση της παιδικής εργασίας ή η καθιέρωση του οκταώρου ή το δικαίωμα στην 

ανάπαυση έγιναν με στόχο να ευνοηθούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι9. 

Η απαρχή των κοινωνικών δικαιωμάτων ανάγονται στον Ερρίκο τον 8ο της Αγγλίας, ο 

οποίος εξέδωσε τον «Νόμο των φτωχών» (Old Poor Law, 1601)10 με στόχο να καλύψει 

το κενό που εμφανιζόταν από τον περιορισμό της φιλανθρωπικής δραστηριότητας της 

Εκκλησίας προς τα μέλη της κοινωνίας που ήταν πιο αδύναμα. Έπειτα το 1795 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα του Speenhamland, το οποίο όριζε ένα είδος κοινωνικού 

μισθού, που έπαιρνε την μορφή επιδόματος, χορηγούμενο από το δημόσιο ταμείο προς 

τους εργαζόμενους των οποίων ο μισθός τους ήταν κατώτερος του ορίου επιβίωσης11. 

                                                           
6Κατρούγκαλος Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 
σελ.12-13 
7Τσάτσος Δ. , Συνταγματικό Δίκαιο, τ. Γ΄, Θεμελιώδη Δικαιώματα, I. Γενικό Μέρος, Αθήνα- Κομοτηνή 
1988, σελ.195 
8ΚάρμουΒ., Πτυχιακή εργασία: Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιανουάριος 2005, 
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B
9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF
%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-
%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%C
E%B9%CE%BA%CE%AE.pdf, σελ. 14-15 
9Κατρούγκαλος Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 
σελ.11-12 
10Κοντιάδης  Ξ., Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικά Δικαιώματα: Συμβολή στην ερμηνεία των μορφών 
συνταγματοποίησης της κοινωνικής προστασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα, 1997, σελ.64 
11Κατρούγκαλος Γ.Σ., Η γενεαλογία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε Ν. 
Αλιπράντη, (επιμ.) Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Παπαζήσης, Αθήνα, 
2008, σελ.33-34 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
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Η σημασία λήψης μέτρων κοινωνικής πρόνοιας φάνηκε ήδη από τη Γαλλική 

Επανάσταση12. Η αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων του ατόμου συνδέεται με 

την μετάβαση των ανεπτυγμένων χωρών από το μοντέλο του φιλελεύθερου αστικού 

κράτους προς το κοινωνικό κράτος13. Τα κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται 

«δικαιώματα δεύτερης γενιάς» γιατί δεν καθιερώθηκαν μετά από τις αστικές 

επαναστάσεις του 18ου αιώνα αλλά μετά από τους κοινωνικούς αγώνες του 19ου αιώνα. Η 

ανάγκη του κράτους πρόνοιας δημιουργήθηκε έπειτα από τις νέες κοινωνικές σχέσεις 

που εμφανίστηκαν μετά από την βιομηχανική επανάσταση και το καπιταλιστικό 

σύστημα1415.  

Στη Γαλλία, οι εργάτες διεκδικούσαν την κατοχύρωση νομικώς του δικαιώματος στην 

εργασία με τις κοινωνικές επαναστάσεις που διεξήγαγαν το 1830 και το 1848. Παρά την 

επικράτηση της αστικής τάξης στην Επανάσταση του 1848, το γαλλικό Σύνταγμα 

συμπεριέλαβε να υπηρετεί το κράτος κοινωνικούς σκοπούς. Το κράτος οφείλει να 

προστατεύει την προσωπικότητα του πολίτη, την ιδιοκτησία, την καθολική συμμετοχή  

στην εκπαίδευση και να βοηθά τους φτωχούς πολίτες είτε προσφέροντας οικονομική 

βοήθεια είτε παρέχοντας τους δουλειά. Ακόμα, οφείλει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της 

εργασίας μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, των θεσμών πρόνοιας 

και της δημιουργίας δημόσιων θέσεων εργασίας για να εξυπηρετηθούν οι άνεργοι16. 

Η Γαλλία τον 19ο αιώνα περιλαμβάνει στο Σύνταγμα της τις υποχρεώσεις της πολιτείας 

(αρχή κρατικής ευθύνης) προς τους πολίτες ώστε να διασφαλίζουν οι δικαιούχοι τα 

απαραίτητα για την επιβίωση τους. Στις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω, η 

Ελλάδα τον 21ο αιώνα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών λόγω της 

οικονομικής αστάθειας της χώρας και των μέτρων λιτότητας. Έτσι το κράτος είναι 

αδύνατον να εκπληρώσει τους κοινωνικούς σκοπούς του προς τους πολίτες και να τους 
                                                           
12Ο.π, σελ.16 
13Κοντιάδης Ξ. , Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικά Δικαιώματα: Συμβολή στην ερμηνεία των μορφών 
συνταγματοποίησης της κοινωνικής προστασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα, 1997, σελ.57-60 
14Οι πρώτοι κοινωνικοί νόμοι αφορούσαν την παιδική εργασία πριν καν την εμφάνιση του 
συνδικαλισμού, ενώ τα κράτη που θέσπισαν πρώτα τα κοινωνικά δικαιώματα ήταν η Γαλλία και η 
Πρωσία, επειδή στα κράτη αυτά ο οικονομικός φιλελευθερισμός δεν είχε επικρατήσει. 
15Κατρούγκαλος Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν .Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 
σελ.12-18 
16Ο.π, σελ.18-20. Όπως επίσης: Κοντιάδης Ξ., Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικά Δικαιώματα: Συμβολή στην 
ερμηνεία των μορφών συνταγματοποίησης της κοινωνικής προστασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα, 
1997, σελ.64-65 
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παρέχει ευημερία. Παρατηρεί κανείς δηλαδή, ότι τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται 

σε μια χώρα με οικονομική κρίση «χτυπούν» απευθείας τα κοινωνικά δικαιώματα των 

πολιτών και ιδιαίτερα τα επιδόματα που δίνονταν σε αυτούς προ κρίσης, καθιστώντας 

απροστάτευτους τους πολίτες και εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. 

Τα μαζικά κινήματα της εργατικής τάξης, οι εργατικές εξεγέρσεις (Σικάγο 1886 για το 

οκτάωρο, Δεύτερη Διεθνή 1889), η ανάπτυξη σοσιαλιστικών και κουμμουνιστικών 

οργανώσεων και συνδικαλιστικών κινημάτων έγιναν με στόχο να διεκδικήσει η εργατική 

τάξη την ικανοποίηση των εργατικών αιτημάτων και να προβάλει την ανάγκη για 

κοινωνική προστασία και κοινωνική ασφάλιση. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν σε 

διάφορα κράτη κοινωνικά συστήματα προστασίας ως δικαίωμα των εργαζομένων17. Την 

λύση στο πρόβλημα της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων έδωσε ο καγκελάριος 

Ότο φον Βίσμαρκ (Otto von Bismarck) με την νομοθεσία του περί της κοινωνικής 

ασφάλισης επιδίωκε την ενοποίηση των κρατιδίων της Γερμανίας18. 

Ο Βίσμαρκ το 1880 λοιπόν, θέσπισε το πρώτο οργανωμένο σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλισης, το οποίο ήταν υποχρεωτικό, μέσω αυτού επεδίωκε να μετριάσει την 

αβεβαιότητα των εργαζομένων λόγω ασθενειών, εργατικών ατυχημάτων αλλά και του 

γήρατος. Οι παροχές σύμφωνα με το σύστημα του Βίσμαρκ, διαιρούνταν ανάλογα με την 

κοινωνική θέση και τον μισθό των εργαζομένων, ενώ ο ρόλος του κράτους ήταν 

συμπληρωματικός. Επίσης οι παροχές βασίζονταν στις εισφορές, στην ύπαρξη 

προσωπικών ασφαλιστικών λογαριασμών19.  

 

 

                                                           
17Ένα από τα βασικά δικαιώματα ήταν και εκείνο της κοινωνικής προστασίας. Η οικουμενικότητα του 
δικαιώματος αυτού φαίνεται από την αναγνώριση της κοινωνικής προστασίας στην Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και την καθιέρωση των ελαχίστων ορίων κοινωνικής 
ασφάλισης με τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας. Σταδιακά οδηγήθηκαν τα κράτη σε μια διαδικασία 
δημιουργίας (δημόσιων) Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης . 
18Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα 
κοινωνικής περίθαλψης, σελ.20-23,  
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 
19Ο.π, σελ.23-24. Επίσης: Κοντιάδης Ξ., Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικά Δικαιώματα: Συμβολή στην 
ερμηνεία των μορφών συνταγματοποίησης της κοινωνικής προστασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα, 
1997, σελ.65 
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3. Διεθνείς Πράξεις για τα Κοινωνικά Δικαιώματα 
 

Τον 20ο αιώνα, με την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έγιναν οι πρώτες προσπάθειες 

διεθνοποίησης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τους διεθνείς 

οργανισμούς όπως την Κοινωνία των Εθνών και την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. 

Ωστόσο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ευαισθητοποιήθηκε η διεθνής κοινότητα για 

περαιτέρω προστασία και συνεργασία σε οικουμενικό επίπεδο στα πλαίσια της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ώστε όλοι οι πολίτες να 

απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους όπως αυτά απορρέουν από τις διεθνείς, 

περιφερειακές συμβάσεις και το σύνταγμα του κάθε κράτους20. 

Η θεμέλιος λίθος για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων ανάγεται στην Ειρήνη 

των Βερσαλλιών και συγκεκριμένα στην ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών21. Τα κράτη 

δεσμεύονται να παρέχουν στους εργαζόμενους ένα αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας 

όπου θα υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, τόσο εντός των συνόρων της χώρας, 

όσο και σε χώρες με τις οποίες διεξάγουν εμπορικές συναλλαγές22. Επιπλέον τα κράτη 

λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών και την αντιμετώπισή τους23. 

 

3.1 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε) 
3.2  

Το 1919 ιδρύθηκε η Διεθνής Οργάνωση της Εργασίας (International Labour 

Organization) στο πλαίσιο της Συνθήκης των Βερσαλλιών. Η ιδέα για τη δημιουργία της 

                                                           
20Κατρούγκαλος Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν .Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 
σελ.62 
21Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης αποτελεί την αφετηρία της κατοχύρωσης μια σειράς κοινωνικών 
δικαιωμάτων και οικονομικών λειτουργιών του κράτους. Ο C. Smitt ισχυρίζεται ότι η καταγραφή 
διατάξεων χωρίς νομικό-δεσμευτικό περιεχόμενο μείωνε  την κανονιστική σημασία του συνταγματικού 
περιεχομένου. Smitt C., Verfassungslehre, Berlin, 1957, σελ.39. Βλ. επίσης: Ανθόπουλος Χ., Το πρόβλημα 
της λειτουργικής δέσμευσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων – εν όψει του άρθρου 25 παρ.2,3 και 4 του 
Συντάγματος, Θεσσαλονίκη 1993, σελ.203 
22Yale law School, The Avalon Project: Documentsin Law, History and Diplomacy, The Versailles Treaty, 
The Covenant of the League of Nations, 28 Ιουνίου 1919, Paris, Part I, Article 23,25, 
http://avalon.law.yale.edu/imt/parti.asp 
23Κατρούγκαλος Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 
σελ.62 

http://avalon.law.yale.edu/imt/parti.asp
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οργάνωσης ήταν ότι η επικράτηση της ειρήνης θα επιτυγχάνονταν μόνο αν βασίζονταν 

στην κοινωνική δικαιοσύνη24, ενώ διατυπώθηκε και η ανάγκη καθιέρωσης από όλα τα 

κράτη ανθρώπινων συνθηκών εργασίας. Στο ενεργητικό της Δ.Ο.Ε περιλαμβάνονται 190 

Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας. Στόχος μεταξύ των άλλων είναι να προωθηθούν τα 

ανθρώπινα, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι η οργάνωση στοχεύει στη 

δημιουργία καλύτερων ευκαιριών και εισοδημάτων για τους εργαζόμενους, στην 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού 

διαλόγου25. Η Δ.Ο.Ε καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εργασίας26, ορίζοντας τα ελάχιστα 

όρια των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων σε πράξεις με μορφή συμβάσεων (νομικά 

δεσμευτικές πράξεις, καθορίζουν τις βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη) ή συστάσεων (ως κατευθυντήριες γραμμές)27.  

Το σημαντικότερο κείμενο της Δ.Ο.Ε αποτελεί η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 10228, η 

οποία παραθέτει διάφορες προτάσεις αναφορικά με τα ελάχιστα όρια κοινωνικής 

ασφάλειας, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση και τα ιατρικά μέσα κάθε κράτους. Η 

Σύμβαση 102 θέτει την υποχρέωση στα κράτη να προστατεύσουν και να αντιμετωπίσουν 

τους εννιά ασφαλιστικούς κινδύνους (ιατρική περίθαλψη, ανεργία, εργατικά ατυχήματα, 

ασθένεια, γήρας, παροχές μητρότητας, αναπηρίας, επιζώντων και παροχές οικογενειακών 

και επαγγελματικών ασθενειών) μέσω της επικύρωσης της σύμβασης, εφαρμόζοντας τα 

ελάχιστα όρια προστασίας για το λιγότερο σε τρεις ασφαλιστικούς κινδύνους. Το κάθε 

κράτος θα επιλέγει τους τρεις ασφαλιστικούς κινδύνους, αλλά ο ένας από αυτούς θα 
                                                           
24International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm,  
25Ο.π 
26Τα διεθνή πρότυπα εργασίας σχετίζονται με την ανάπτυξη του ανθρώπου ως ανθρώπινο ον. Η 
οικονομική ανάπτυξη οφείλει να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων μέσω της εργασίας και τα διεθνή 
αυτά πρότυπα οφείλουν να διασφαλίζουν την βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας. Τα 
πρότυπα αυτά καθορίζουν τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί από τους 
παίκτες (τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους) εξασφαλίζοντας ίσους όρους 
ανταγωνισμού στην παγκόσμια οικονομία. Βοηθά τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες με την υιοθέτηση 
ενός νομικού πλαισίου για τα κοινωνικά πρότυπα να αποφύγουν το ενδεχόμενο της μείωσης της αμοιβής 
με την πεποίθηση ότι αυτό θα τους επέφερε το συγκριτικό πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο. Τέτοια 
διεθνή πρότυπα εργασίας είναι για παράδειγμα τα πρότυπα ασφαλείας, οι ώρες εργασίας και οι μισθοί.  
International Labour Office, Rules of the game: A brief introduction to International Labour Standard, 
Revised Edition 2014, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/publication/wcms_318141.pdf 
27 International Labour Organization, Conventions and Recommendations, 
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm 
28Η Σύμβαση 102, 28 Ιουνίου 1952,  κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.3251/55 (ΦΕΚ 140/α/2-6-55) 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_318141.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_318141.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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πρέπει να είναι το γήρας ή η ανεργία ή η επιβίωση προστατευόμενων μελών ή η 

αναπηρία ή τα εργατικά ατυχήματα29. 

Ορισμένες πράξεις, οι οποίες υιοθετούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Ευρωπαϊκός 

Κοινωνικός Χάρτης) αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν χρήση των διεθνών 

κανόνων εργασίας της Δ.Ο.Ε30. Τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

επικυρώσει ορισμένες από τις Συμβάσεις της Δ.Ο.Ε. Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παρ.5 

της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται πως η ένωση θα συμβάλλει στην 

τήρηση του διεθνούς δικαίου, στο οποίο συγκαταλέγονται και οι διεθνείς Συμβάσεις της 

Δ.Ο.Ε31.  

 

3.2  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
 

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών (24.10.1945) ως ένα σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο 

οργανισμός αυτός σχηματίστηκε με σκοπό να αποφευχθούν οι παραβάσεις των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως αυτές συνέβαιναν σε περιόδους πολέμου. Αρχικά 51 

χώρες δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την ειρήνη και να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε 

να διαμορφωθούν συνθήκες συλλογικής ασφάλειας. Σήμερα ο οργανισμός αυτός 

περιλαμβάνει 193 χώρες32. 

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, συνθήκη με δεσμευτικό χαρακτήρα (Σαν Φραντσίσκο, 

26 Ιουλίου 1945), ενίσχυσε τη σημασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σκοπός των 

Ηνωμένων Εθνών ήταν οι λαοί που το απαρτίζουν να «διακηρύξουν και πάλι την πίστη 

τους στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και την αξία του 

                                                           
29Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102, http://www.ypakp.gr/uploads/files/2438.pdf 
30Picard L., Ο ρόλος της Δ.Ο.Ε στην εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων, σε Ν. Αλιπράντη, (επιμ.) Τα 
κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008, σελ.183 
31 Ο.π 
32Τα Ηνωμένα Έθνη, 
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10
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ανθρώπου, στα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών και στα έθνη»33. Επίσης στο άρθρο 

1 του Χάρτη γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας μεταξύ των εθνών για 

να λύνουν διεθνή προβλήματα που έχουν οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και 

ανθρωπιστικό χαρακτήρα, προάγοντας το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

ανθρώπινες ελευθερίες χωρίς καμία διάκριση34. 

Ο Ο.Η.Ε περιλαμβάνει πράξεις με διαφορετική νομική υπόσταση (συμβάσεις, 

διακηρύξεις, συστάσεις και αποφάσεις). Καθοριστικές είναι οι εννέα συμβάσεις35 των 

Ηνωμέων Εθνών, οι οποίες επεξεργάστηκαν περαιτέρω τα δικαιώματα που θεσπίστηκαν 

στην Ο.Δ.Δ.Α. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων σε εθνικό 

επίπεδο συγκροτήθηκαν εποπτικοί μηχανισμοί, οι επιτροπές ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αξιολογούν τις εκθέσεις των συμβαλλόμενων μερών. Από 

ορισμένες συμβάσεις απορρέει η δυνατότητα προσφυγής ατόμων έναντι ενός κράτους 

εφόσον υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων36. 

Η βάση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελείται από την 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τα Προαιρετικά Πρωτόκολλα των διεθνών 

συμφώνων37.Τα δύο Σύμφωνα είναι διεθνείς νομικές πράξεις. Έτσι τα κράτη μέλη 

οφείλουν μετά την κύρωση τους είτε να σέβονται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τις διατάξεις αυτές, είτε να σέβονται τα δικαιώματα και να τα μεταφέρουν στην 

                                                           
33United Nations, Charter of the United Nations, Preamble, http://www.un.org/en/sections/un-
charter/preamble/index.html 
34United Nations, Charter of the United Nations, Chapter I: Purpose and Principles, Article I, 
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html 
35Οι συμβάσεις αυτές για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι: το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, η 
Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων, η Σύμβαση για την Εξάλειψη 
Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 
Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων, η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των 
Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία και τέλος, η Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική 
Εξαφάνιση. 
36Νάσκου- Περράκη Π.,  Δικαιώματα του Ανθρώπου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Εκδόσεις Θέμις, Αθήνα 
2012, σελ.13-14 
37Ο.π, σελ.46- 47 

http://www.un.org/en/sections/un-charter/preamble/index.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/preamble/index.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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εσωτερική έννομη τάξη. Ειδάλλως τα συμβαλλόμενα μέρη καθίστανται υπόλογα για τη 

μη εφαρμογή των διατάξεων των Συμφώνων38. 

 

3.2.1 Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
 

Στις 10 Δεκεμβρίου του 1948, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διακήρυσσε την 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως σύνολο αξιών (κοινό 

ιδανικό), τις οποίες θα πρέπει να σέβονται όλα τα έθνη και οι λαοί. Η Ο.Δ.Δ.Α παρόλο 

που είναι μια μη δεσμευτική πράξη, τα κράτη οφείλουν ανεξάρτητα από τα πολιτικά, 

οικονομικά και πολιτιστικά τους συστήματα να προωθούν και να προστατεύουνν όλα τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η Ο.Δ.Δ.Α αποτελεί έναν 

κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μέσω της οποίας γίνεται 

προσπάθεια να διασφαλιστεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, στο πλαίσιο της οποίας θα 

προάγονται όλα τα δικαιώματα39. 

Η Διακήρυξη αποδέχεται την αντίληψη περί κοινωνικής ασφάλειας και εγγυάται τα 

κοινωνικά δικαιώματα.. Στο άρθρο 22 διατυπώνεται το δικαίωμα του κάθε ατόμου ως 

μέλος της κοινωνίας σε κοινωνική ασφάλεια40, ανάλογα βέβαια με τους πόρους του 

κάθε κράτους. Επίσης η Πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίζει στους πολίτες της την 

αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους41. 

Στο άρθρο 23 αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην εργασία. Κάθε άτομο επιλέγει ελεύθερα 

το επάγγελμα του. Ακόμα πρέπει να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες στο 

εργασιακό χώρο. Ο καθένας προστατεύεται από την ανεργία, δικαιούται ίση αμοιβή για 

ίση εργασία χωρίς διάκριση σε όλους και παραχωρείται από τον εργοδότη δίκαια αμοιβή, 
                                                           
38 Νάσκου Περράκη- Π., Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, http://www.naskouperraki.gr/wp-
content/uploads/2014/12/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84
%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF_%CE%9A
%CE%BF-libre.pdf 
39 Ο.π, σελ.50-52 
40Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα 
κοινωνικής περίθαλψης,σελ.28, 
http://www.inegsee.gr/wp-,content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 
41Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (10 Δεκεμβρίου 1948),   
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf 

http://www.naskouperraki.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF_%CE%9A%CE%BF-libre.pdf
http://www.naskouperraki.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF_%CE%9A%CE%BF-libre.pdf
http://www.naskouperraki.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF_%CE%9A%CE%BF-libre.pdf
http://www.naskouperraki.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF_%CE%9A%CE%BF-libre.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-,content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
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ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Το κράτος θα συμπληρώνει τον 

μισθό με άλλα μέσα κοινωνικής ασφάλειας, όπως το επίδομα τέκνων. Τέλος, στο άρθρο 

αυτό γίνεται λόγος και για την ίδρυση συνδικάτων για την προάσπιση των συμφερόντων 

του ατόμου42. 

Στο άρθρο 25 γίνεται αναφορά στο δικαίωμα σε ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. 

Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να διασφαλίζει για τον ίδιο και την οικογένεια του 

τα απαραίτητα, ώστε να μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες του. Ακόμα, 

διατυπώνεται το δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη, το δικαίωμα στην 

κατοικία, το δικαίωμα στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην ασφάλεια σε περίπτωση 

ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας, χηρείας, γηρατειών και άλλων ανεξέλεγκτων 

καταστάσεων43. Τέλος, στο άρθρο 26 αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η 

στοιχειώδης εκπαίδευση οφείλει να είναι δωρεάν ενώ πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εξάλλου μέσω της παιδείας επιτυγχάνεται η 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων αλλά και ενισχύεται ο σεβασμός για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες44. 

 

3.2.2 Διεθνές Σύμφωνο  για τα Οικονομικά,  Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα 
 

Το Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα45 (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) υιοθετήθηκε από την 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 16 Δεκεμβρίου 1966, αλλά τέθηκε σε ισχύ στις 3 

Ιανουαρίου 1976. Οι λόγοι που καθυστέρησαν την υιοθέτηση του Συμφώνου ήταν 

αφενός η αρχή του Ψυχρού Πολέμου και αφετέρου ο μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής 

                                                           
42Ο.π 
43Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα 
κοινωνικής περίθαλψης, σελ.28,  
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 
44Ο.π 
45Κύρωση από την Ελλάδα (Ν. 1532/1985, ΦΕΚ Α’ 43) 

http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf
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του Συμφώνου46. Η επίβλεψη της εφαρμογής του Διεθνές Συμφώνου γίνεται από την 

Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, η οποία ιδρύθηκε 

από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο το 1985. Η Επιτροπή παρουσιάζει στο 

Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο κάθε χρόνο τις εκθέσεις των κρατών. Οι εκθέσεις 

περιέχουν τα μέτρα που υιοθέτησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, την πρόοδο που διετέλεσαν, 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που 

απορρέουν από το Σύμφωνο47. 

Στο τρίτο μέρος του Συμφώνου γίνεται λόγος για τα κοινωνικά δικαιώματα και 

περιλαμβάνονται σε αυτό 10 άρθρα (άρθρο 6-15). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 

αναφέρεται το δικαίωμα στην εργασία και τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να 

διασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή του48. Τα συμβαλλόμενα κράτη στην προσπάθεια 

τους να εξασφαλίσουν το δικαίωμα αυτό στους πολίτες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την 

πληροφόρηση, την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και την «εκπόνηση 

προγραμμάτων» ώστε τα άτομα να απολαμβάνουν τις βασικές οικονομικές και πολιτικές 

ελευθερίες49. Επίσης θα πρέπει να περιορίζεται ο χρόνος εργασίας σε λογικά πλαίσια, 

ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να πληρώνονται τις αργίες50. 

Έτσι αρχικά, το άρθρο αναφέρεται στην διάθεση θέσεων εργασίας και τη μη στέρηση 

τους λόγω διακρίσεων. Η Επιτροπή του Συμφώνου κάνει λόγο για ύπαρξη εθνικού 

                                                           
46Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά δικαιώματα, Νέα Υόρκη, 19 
Δεκεμβρίου 1966 (Ηνωμένα Έθνη), 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33 
47Νάσκου- Περράκη Π., Δικαιώματα του Ανθρώπου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Εκδόσεις Θέμις, Αθήνα 
2012, σελ.62-63 
48General Commet No.5: Persons with disabilities (art.6-8), Eleventh session (1994), 01 Ιανουαρίου 1995, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11. Βλ. επίσης: General Comment No.6: The economic, social and cultural rights of older persons (art.6-
8), 7 Oct. 1996, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11 
49Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά δικαιώματα, Νέα Υόρκη, 19 
Δεκεμβρίου 1966 (Ηνωμένα Έθνη), 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33 
50General Comment No.23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (art.7 of ICESCR), 
E/C. 12/GC/23, 27 Απριλίου 2016, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f
23&Lang=en 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
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συστήματος εργασίας και εθνική στρατηγική για ανάπτυξη που θα επιφέρει και άνοιγμα 

θέσεων εργασίας, ενώ πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας 

και για αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας της εργασίας. Ακόμα, δίνεται έμφαση στην 

εργασία ατόμων λιγότερο ευνοημένων όπως των νέων, των γυναικών και των 

ηλικιωμένων, μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης 51(άρθρα 13 και 14) θα αποκτηθούν 

δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις του εργασιακού τομέα52. 

Επίσης τα άρθρα αυτά αναφέρονται στο δικαίωμα στη μόρφωση, στην απόλαυση των 

πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής ελευθερίας και της επιστημονικής προόδου. 

 Ωστόσο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας 

φαντάζει κάτι ονειρικό λόγω των μέτρων λιτότητας που πλήττουν τους επαγγελματίες 

και τις επιχειρήσεις,. Το αποτέλεσμα των μέτρων είναι η συρρίκνωση της αγοράς 

(κλείσιμο επιχειρήσεων και μείωση εισοδημάτων, άρα μείωση του αγοραστικού 

δυναμικού) και η αύξηση του ποσοστού ανεργίας που συνεπάγεται τη μείωση των 

εισφορών των εργαζομένων σε σχέση με τις εισφορές που θα είχε το κράτος,εφόσον 

δούλευαν περισσότεροι άνθρωποι. 

 

 

 

 

 

                                                           
51General Commet No.5: Persons with disabilities (art.13-14), Eleventh session (1994), 01 Ιανουαρίου 
1995, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11. Βλ. επίσης: General Comment No.6: The economic, social and cultural rights of older persons 
(art.13-15), 7 Οκτωβρίου 1996, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11. General Comment 11, Plans of action for primary education, (art. 14), Twentieth Session, E/C. 
12/1994/4, 26 Απριλίου- 14 Μαΐου 1999, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%
2f4&Lang=en. General Comment 13, The right to education (art. 13), Twenty first Session 1999, E/C. 
12/1999/10, 15 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 1999, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%
2f10&Lang=en 
52Νάσκου- Περράκη, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Διεθνείς πράξεις, θεωρία και 
πρακτική, Εκδόσεις ΘΕΜΙΣ- Νικ.Α. Σάκκουλας& ΣΙΑ Ο.Ε, Αθήνα 2009, σελ.117-119 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=en
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 Το άρθρο 7 αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε ατόμου να απολαμβάνει δίκαιους και 

ευνοϊκούς όρους εργασίας53. Ειδικότερα σε αυτούς, περιλαμβάνονται το ελάχιστο 

όριοαμοιβής, ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, η επαγγελματική ανέλιξη και 

τέλος,ο ελεύθερος χρόνος για ανάπαυση των εργαζομένων54. 

Το άρθρο 9 αναγνωρίζει το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια55, ενώ το άρθρο 12 το 

δικαίωμα κάθε ατόμου να απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή σωματική και ψυχική 

υγεία56. Σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία ένας από τους στόχους είναι η δημιουργία 

ιατρικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης. Το δικαίωμα αυτό είναι συνδεδεμένο 

και με το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Οι περικοπές στο τομέα της υγείας έχουν 

συνέπειες στους πολίτες, καθώς οι υποδομές των νοσοκομείων, η έλλειψη προσωπικού 

                                                           
53General Commet No.5: Persons with disabilities (art.6-8), Eleventh session (1994), 01 Ιανουαρίου 1995, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11. Bλ. Επίσης: General Comment 18, The right to work, Thirty fifth Session, E/C. 12/G.C/18, 6 
Φεβρουαρίου 2006,  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f
18&Lang=en . General Comment No.23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (art.7 
of ICESCR), E/C. 12/GC/23, 27 Απριλίου 2016, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f
23&Lang=en 
54Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά δικαιώματα, Νέα Υόρκη, 19 
Δεκεμβρίου 1966 (Ηνωμένα Έθνη), 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33 
55General Commet No.5: Persons with disabilities (art.9), Eleventh session (1994), 01 Ιανουαρίου 1995, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11. General Comment No.19: The right to social security (art.9), E/C. 12/GC/19, Thirty-ninth session, 5-
23 Νοεμβρίου 2007, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f
19&Lang=en 
56General Commet No.5: Persons with disabilities (art.12), Eleventh session (1994), 01 Ιανουαρίου 1995, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11. Βλ. επίσης: General Comment No.6: The economic, social and cultural rights of older persons (art. 
12), 7 Οκτωβρίου 1996, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11. General Comment 14, The right to the highest attainable standard of health (art. 12), Twenty 
second Session, E/C. 12/2004, 25 Απριλίου- 12 Μαΐου 2000, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%
2f4&Lang=en 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f18&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f18&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
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και φαρμάκων, αλλά και η ύπαρξη ανασφάλιστων οδηγούν στην στέρηση της απόλαυσης 

του δικαιώματος αυτού57. 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι (ανεξαρτήτως φύλου58), γι΄αυτό τα άτομα με αναπηρία θα 

πρέπει να απολαμβάνουν σε ίδιο βαθμό τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 

δικαιώματα που αναγνωρίζει το Σύμφωνο. Έτσι τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να 

λαμβάνουν μέτρα, τα οποία θα «κινούν» τους διαθέσιμους πόρους, ώστε τα άτομα με 

αναπηρία να ξεπεράσουν την όποια δυσκολία. Γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν 

την υποχρέωση να προωθούν την σταδιακή υλοποίηση των σχετικών δικαιωμάτων στο 

μέγιστο των διαθέσιμων πόρων τους59. 

4. Προστασία  Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε Περιφερειακές 

πράξεις 
 

4.1 Συμβούλιο της Ευρώπης 
 

Υπάρχουν κάποιοι περιφερειακοί οργανισμοί, οι οποίοι στοχεύουν στην προστασία των 

δικαιωμάτων των ανθρώπων. Έτσι, όπως υπάρχουν ο Οργανισμός Αμερικανικών 

Κρατών, ο Οργανισμός Αραβικών Κρατών, στον ευρωπαϊκό χώρο λαμβάνει χώρα το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε το 1949. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 

προβαίνει και αυτό σε υιοθέτηση συμβάσεων με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

                                                           
57Διεθνές  Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά δικαιώματα, Νέα Υόρκη, 19 
Δεκεμβρίου 1966 (Ηνωμένα  Έθνη), 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33 
58 General Comment No.16: The equal right of men and women to the enjoyment od all economic, social 
and cultural rights (art.3), E/C. 12/2005/4, Thirty- four sssion, 25 Απριλίου- 13 Μαΐου 2005, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2005%
2f4&Lang=en 
59General Commet No.5: Persons with disabilities, Eleventh session (1994), 01 Ιανουαρίου 1995, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeI
D=11 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2005%2f4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2005%2f4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
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Αριθμεί 47 κράτη μέλη60 από τα οποία τα 28 είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυο 

σημαντικές πράξεις που τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν υπογράψει είναι: η 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1950) και ο Ευρωπαϊκός 

Κοινωνικός Χάρτης (1961), τα οποία προσδιορίζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων61. Η επίβλεψη της εφαρμογής της Σύμβασης από τα 

συμβαλλόμενα μέλη έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ένας διεθνούς επιπέδου δικαστικός μηχανισμός προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων62. 

Το 1999 ιδρύθηκε ο θεσμός του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. Ο Επίτροπος δρα παρέχοντας βοήθεια στα μέλη με στόχευση την τήρηση 

των προτύπων προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ακόμα, κάνει επισημάνσεις 

για νομοθετικές και εφαρμοστικές αδυναμίες, ενώ πραγματοποιεί και επισκέψεις στα 

κράτη μέλη του Οργανισμού63. 

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης εισχώρησαν τα κράτη αφού αντιλήφθηκαν ότι ο σκοπός του 

Οργανισμού αυτού είναι η συνεργασία των μελών που το αποτελούν ώστε να 

διαφυλάττουν, να προωθηθούν τα ιδανικά και οι αρχές που αποτελούν κοινή κληρονομιά 

τους. Ακόμα το Συμβούλιο της Ευρώπης στοχεύει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 

                                                           
60Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι τα εξής: το Αζερμπαϊτζάν, η Αλβανία, η Ανδόρα, η  
Αρμενία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Γεωργία, η  
Δανία, η Ελβετία,  η Ελλάδα, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η 
Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το 
Μαυροβούνιο, η Μολδαβία, το Μονακό, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία, η Πολωνία, 
η Πορτογαλία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ρουμανία, η Ρωσική 
Ομοσπονδία, το Σαν Μαρίνο, η Σερβία, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τουρκία, η 
Τσεχική Δημοκρατία, η Φινλανδία. 
61Οι δύο αυτές διεθνείς συμβάσεις που κατοχυρώνονται στο άρθρο 28 παρ. 1 Σ. υπερισχύουν κάθε άλλης 
διάταξης του κοινού νομοθέτη. Αιτιολογική Έκθεση, «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη», http://www.opengov.gr/minlab/wp-
content/uploads/downloads/2015/08/aitiologikhergasias.pdf 
62Συμβούλιο της Ευρώπης,: Θεματοφύλακας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=5793 
63Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), 
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/sumboulio-tis-europis.html 

http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2015/08/aitiologikhergasias.pdf
http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2015/08/aitiologikhergasias.pdf
https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=5793
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/sumboulio-tis-europis.html
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δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ώστε αυτά να οδηγήσουν στην εξέλιξη της 

οικονομίας και της κοινωνίας64. 

 

4.1.1 Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  των  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 

Η Ε.Ε βρίσκεται σε διαδικασία προσχώρησης στη Σύμβαση, συμφώνησε στην εποπτεία 

της εφαρμογήςτης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με την 

προσχώρηση αυτή, η Ε.Ε δίνει την ευκαιρία σε ατομικές προσφυγές στο Ε.Δ.Δ.Α, ώστε 

να κρίνονται οι πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Η προσχώρηση 

αποτυπώθηκεστην Συνθήκη της Λισσαβώνας και στο 14ο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α 

(έναρξη ισχύος 1η Ιουνίου 2010), ειδικότερα στο άρθρο 5965, στο οποίο η Ε.Ε δύναται να 

προσχωρήσει ως συμβαλλόμενο μέρος στην Ε.Σ.Δ.Α66. Το σχέδιο συμφωνίας της Ε.Ε 

και του Συμβουλίου της Ευρώπης κρίθηκε ως ασυμβίβαστο με το άρθρο 6 Σ.Λ.Ε.Ε67 και 

γι’ αυτό χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις68. 

Στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης69 σχετικά με την προάσπιση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (20 Μαρτίου 1952, 

                                                           
64Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, 
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A
9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf 
6514ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης, 
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-
symbaseis.html?cid=710&did=758&sechash=d6469e89 
66ECHR, Accession of the European Union, 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/accessionEU&c 
67«Η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να 
συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών. Οι εν λόγω τομείς δράσης είναι, στην ευρωπαϊκή τους 
διάσταση: α) η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, β) η βιομηχανία, γ) ο πολιτισμός, δ) ο 
τουρισμός, ε) η παιδεία, η επαγγελματική εκπαίδευση, η νεολαία και ο αθλητισμός στ) η πολιτική 
προστασία, ζ) η διοικητική συνεργασία». C 83/52, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30.3.2010, 
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW134/%CE%A3%CE%9B%CE%95%CE%95.pdf 
68Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Η Συνθήκη της Λισαβόνας, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html 
69Η Ε.Σ.Δ.Α (4ης Νοεμβρίου 1950, Ρώμη) και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο των Παρισίων (20ης 
Μαρτίου 1952)της κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2329/1953. Το καθεστώς διακτατορίας κατήγγειλε 
την σύμβαση (12 Νοεμβρίου 1969) και γι’αυτό τέθηκε εκ νέου σε ισχύ με το ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256 τ.Α’). 
Περράκης Στ., Η «ελληνική υπόθεση» ενώπιον των διεθνών οργανισμών (1967-1974) – Δίκαιο και 

https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=758&sechash=d6469e89
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=758&sechash=d6469e89
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/accessionEU&c
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW134/%CE%A3%CE%9B%CE%95%CE%95.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html
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Παρίσι), το άρθρο 2 αναφέρεται στο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κανείς δεν μπορεί να 

στερηθεί το δικαίωμα στη μόρφωση, ενώ το κράτος πρέπει να σέβεται την επιθυμία των 

γονιών για την επιλογή της κατάλληλης παιδείας για τα τέκνα τους ανάλογα με τις 

θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις τους 70. 

Στο ίδιο Πρωτόκολλο το άρθρο 1 αναφέρεται στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Κανείς 

δεν μπορεί να στερηθεί την ιδιοκτησία του για λόγους δημόσιας ωφέλειας71. Το κράτος 

ωστόσο μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τους Νόμους του αν μπορεί να στερηθεί την 

περιουσία του για λόγους δημοσίου συμφέροντος72, αλλά και για να εξασφαλίσει την 

καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων73. 

Στο προοίμιο της Σύμβασης γίνεται λόγος ότι τα Κράτη Μέλη έχουν «αποφασίσει τα 

πρώτα μέτρα» σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έτσι γίνεται 

μια προοικονομία ότι θα υπάρχει συνέχεια στην συνεργασία των κρατών, ώστε να 

προαχθούν και να προστατευτούν όσο δυνατόν περισσότερο τα δικαιώματα. Η συνέχεια 

αυτή έρχεται με τα Πρωτόκολλα που συνοδεύουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη74. 

                                                                                                                                                                             
πολιτική της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κομοτηνή 1997, σελ.16 
70Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  σελ.37, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf 
71Υπόθεση Παπαμιχαλόπουλος και λοιποί κατά Ελλάδας, απόφαση της Ε.Δ.Δ.Α (24 Ιουνίου 1993). Το 
Ε.Δ.Δ.Α έκρινε πως επήλθε παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιοκτησίας από 
defactoαπαλλοτρίωση. Οι αιτούντες ήταν ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες των οικοπέδων, στην περιοχή της 
Αγίας Μαρίνας Μαραθώνα στην Αττική. Το 1967, μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας, 
παραχωρήθηκαν με νόμο στο Ταμείο Εθνικού Στόλου μια έκταση 1.165.000τμ, η οποία περιελάμβανε και 
τα οικόπεδα των αιτούντων. Αν και αναγνωρίστηκε, με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτρίωσης, το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας των αιτούντων στα οικόπεδα αυτά και έγινε δεκτό το αίτημα τους για επιστροφή, 
ωστόσο οι αιτούντες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις περιουσίες τους, αλλά και δεν μπορούσαν 
να τους δωθούν ως αποζημίωση άλλα οικόπεδα στην Ατιική ή την Πιερία. Έτσι το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε πως υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιοκτησίας. Χαραλάμπους Β., 
Η προστασία της ιδιοκτησίας κατά το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α.: Η νομολογία του Σ.τ.Ε και του Ε.Δ.Δ.Α, 
Μεταπτυχιακή εργασία, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2010, 
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/4412/P0004412.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
72Υποθέσεις: Ledra Advertising Ltd, established in Nicosia (Cyprus) (C-8/15 P), Andreas 
Eleftheriou, residing in Limassol (Cyprus) (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou, residing in Limassol (C-9/15 P), Lilia 
Papachristofi, residing in Limassol (C-9/15 P), Christos Theophilou, residing in Nicosia (C-10/15 P), Eleni 
Theophilou, residing in Nicosia (C-10/15 P), απόφαση Δικαστηρίου της Ε.Ε, 20 Σεπτεμβρίου 2016. Βλέπε 
σελ.74-75. 
73Ο.π, σελ.36 
74Brillat R., Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο έλεγχος της εφαρμογής του, σε Ν. Αλιπράντη, (επιμ.) 
Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008, σελ.60 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/4412/P0004412.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.1.2  Ευρωπαϊκός  Κοινωνικός  Χάρτης 
 

Στο Τορίνο, στις 18 Οκτωβρίου 1961 υπογράφτηκε ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 75 

από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο χάρτης προηγήθηκε πέντε χρόνια από το 

Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά  Δικαιώματα. Ο Ε.Κ.Χ 

αποτελεί το πρώτο περιεκτικό κείμενο καταγραφής των κοινωνικών δικαιωμάτων76. 

Ωστόσο ο χάρτης δεν εξέλαβε την ανάλογη δημοσιότητα σε σχέση με άλλες πράξεις. Το 

1990 η προσχώρηση της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στάθηκε η αφορμή για 

την μεταρρύθμιση του χάρτη ώστε να γίνει αποτελεσματικός. Η έλλειψη ενός 

μηχανισμού που θα ελέγχει την εφαρμογή του χάρτη από τα κράτη καθώς και ο μη 

σαφής καθορισμός των δικαιωμάτων οδήγησαν σε τροποποιήσεις το 1991 καθώς και την 

αναθεώρηση του το 199677. Η αναθεώρηση του Χάρτη και η έναρξη ισχύος του 

Πρόσθετου Πρωτόκολλου για τα Συλλογικά Παράπονα (1998) είχαν ως αποτέλεσμα την 

απόκτηση αυξανόμενης σημασίας του Ε.Κ.Χ78. Το 1991 έγινε τροποποίηση του 

συστήματος των εθνικών εκθέσεων καθώς και μεταφέρθηκε η Γραμματεία του Χάρτη 

στη Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωστόσο η αναθεώρηση του Χάρτη 

φαίνεται πως κατάφερε να κάνει ορισμένα κράτη να συναινέσουν και να τον κηρύξουν79. 

Η Ε.Ε επηρεάστηκε από τα κοινωνικά δικαιώματα που αναφέρονται στον Ε.Κ.Χ και γι’ 

αυτό οι Συνθήκες της Ε.Ε αναφέρονται σε αυτόν. Ακόμα η Ε.Ε συμπεριέλαβε ορισμένες 

διατάξεις του στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Το Δικαστήριο της Ε.Ε ως 
                                                                                                                                                                             
Βλέπε επίσης: European Committee of Social Rights, The relationship between European Union Law and 
the European Social Charter, 15 Ιουλίου 2014, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680
6544ec 
75Κυρώθηκε με Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του ΕυρωπαϊκούΚοινωνικού Χάρτη 
(ΦΕΚ 32, τ. Α΄) 
76Brillat R., Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο έλεγχος της εφαρμογής του , σε Ν. Αλιπράντη, (επιμ.) 
Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008, σελ.59-60 
77Schutter Olivier De, International Human Rights Law, Cambridge University Press, 2010, σελ.914 
78European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The European 
Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights, Ιανουάριος 
2016, σελ.5-6 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf 
79Brillat R., Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο έλεγχος της εφαρμογής του , σε Ν. Αλιπράντη, (επιμ.) 
Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008, σελ.60 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806544ec
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806544ec
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
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προς την εκτίμηση επιπτώσεων των νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αναφέρεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έτσι αν και κρίνει 

πως ο Ε.Κ.Χ παρέχει καθοδήγηση ως προς την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου, ωστόσο 

δεν αναγνωρίζει την ίση σημασία των δύο αυτών πράξεων για την έμπνευση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων ως γενικών αρχών του δικαίου που διασφαλίζει των σεβασμό. 

Το ενωσιακό δίκαιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις των κρατών μελών 

που απορρέουν από την κύρωση διεθνών πράξεων, μειώνοντας τις περιπτώσεις που τα 

κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με αντικρουόμενες διεθνείς υποχρεώσεις80. 

 Ο Ε.Κ.Χ αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον ευρωπαϊκό νομοθέτη στον τομέα της 

κοινωνικής πολιτική αλλά ως πράξη δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την Ε.Ε. Ο 

Ε.Κ.Χ αναφέρεται στο άρθρο 151 της Σ.Λ.Ε.Ε και με αυτόν τον τρόπο υπηρετεί ως μέσο 

για την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου. Οι διαφορετικές υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις διεθνείς και ενωσιακές πράξεις μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρουόμενες 

απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το παραγωγικό 

δίκαιο της Ε.Ε, ενώ ακόμα, οι διατάξεις του Ε.Κ.Χ αμφισβητούνται για την αγώγιμη 

φύση των δικαιωμάτων που περιλαμβανουν  Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στην 

Ευρωζώνη και τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται στα Κράτη Μέλη με σκοπό να τους 

χορηγηθούν πακέτα διάσωσης, μπορεί να δημιουργεί ένταση σε σχέση με τις διατάξεις 

των οικονωνικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει ο Ε.Κ.Χ81. 

Στο Μέρος Ι του Κοινωνικού Χάρτηαναφέρεται πως η πολιτική των συμβαλλόμενων 

μερών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

τα κοινωνικά δικαιώματα. Σχετικά με το δικαίωμα στην εργασία, κάθε άτομο επιλέγει 

ελεύθερα την εργασία του. Ακόμα οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες 

εργασίες, σε ασφάλεια και υγιεινή εργασία, σε δίκαια αμοιβή μέσω της οποίας θα 

εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους ίδιους και τις οικογένειες 

τους. Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στο «συνεταιρίζεσθαι» (άρθρο5) 

                                                           
80European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The European 
Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights, Ιανουάριος 
2016, σελ.5-6 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf 
81Ο.π, σελ.13, 24 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
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καθώς και στην συμμετοχή σε συλλογικές διαπραγματεύσεις (άρθρο 6). Τα παιδιά, τα 

νεαρά άτομα έχουν δικαίωμα για ειδική προστασία82. 

Κάθε πρόσωπο έχει στη διάθεση του κατάλληλα μέσα επαγγελματικού προσανατολισμού 

για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και μέσα για την επαγγελματική εκπαίδευση χωρίς 

διακρίσεις. Επίσης κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, εξειδικευμένες 

κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική ασφάλεια, ακόμα και αν δεν διαθέτει επαρκείς 

πόρους83. 

Στο Μέρος ΙΙ του Χάρτη αναγνωρίζονται τα δικαιώματα, τα κράτη δεσμεύονται στην 

τήρηση τους και καθορίζονται οι τρόποι εφαρμογής τους από τα Κράτη. Έτσι η 

διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί υποχρέωση των συμβαλλόμενων 

μελών. Συνακολούθως, η συμπερίληψη των τρόπων εφαρμογής των δικαιωμάτων 

καθιστούν το κείμενο αυτό ακριβές84. 

Όσο αφορά το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 1), τα κράτη πρέπει να εγγυούνται και 

να διατηρούν υψηλό και σταθερό επίπεδο απασχόλησης για την επίτευξη της πλήρους 

απασχόλησης. «Να προστατεύεται με αποτελεσματικό τρόπο το δικαίωμα του 

εργαζόμενου να κερδίζει τη ζωή του με εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα». Ακόμα, να 

παρέχεται επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική εκπαίδευση (άρθρο 9)85. 

Το άρθρο 2 αναγνωρίζει το δικαίωμα για δίκαιες συνθήκες εργασίας. Τα κράτη οφείλουν 

να καθορίζουν τη διάρκεια (ημερήσια και εβδομαδιαία) καθώς και να μειώνουν σταδιακά 

την εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, εφόσον οι παράγοντες το επιτρέπουν π.χ. αύξηση 

παραγωγικότητας. Να ορίζονται από τα κράτη αργίες με αποδοχές, ετήσια άδεια με 

αποδοχές (διάρκειας τουλάχιστον 2 βδομάδων). Να παραχωρούν στους εργαζόμενους 

που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες προνόμια, όπως μείωση της 

διάρκειας εργασίας τους, είτε συμπληρωματική άδεια με αποδοχές. Τέλος, να 

                                                           
82Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, 
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A
9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf 
83 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, σελ.2-3, https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-
prostasia/diethneis-kai-perifere 
84Ο.π, σελ.3-10 
85Ο.π 

https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=760&sechash=38e6a194
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=760&sechash=38e6a194
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εξασφαλίζονται στους εργαζόμενους μια μέρα στην εβδομάδα αν είναι δυνατόν για 

ανάπαυση86. 

Για την εφαρμογή του δικαιώματος για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας (άρθρο 

3) τα μέλη οφείλουν να εκδίδουν κανονισμούς και να λαμβάνουν μέτρα ελέγχου για την 

ασφάλεια και υγιεινή αλλά και να ενημερώνονται από τις εργοδοτικές και εργασιακές 

οργανώσεις για μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής της 

εργασίας. Στο άρθρο 4 γίνεται λόγος για το δικαίωμα στην δίκαιη αμοιβή και την 

υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει τέτοια αμοιβή ώστε το κάθε άτομο και η 

οικογένεια του να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ακόμα οι εργαζόμενοι έχουν 

το δικαίωμα να αμείβονται για τις επιπρόσθετες ώρες από το οκτάωρο (υπερωρίες). Η 

αμοιβή να είναι ίση για ίδιας μορφής εργασίας και για τα δύο φύλλα. Οι εργαζόμενοι 

επίσης, έχουν το δικαίωμα να προειδοποιούνται πριν τον τερματισμό της απασχόλησης 

τους. Οι  εργαζόμενοι υποχρεώνονταισε κρατήσεις των αποδοχών τους όπως ορίζεται  

από την εθνική νομοθεσία ή καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές 

αποφάσεις87. 

Στο άρθρο 10 στα πλαίσια του δικαιώματος στην εκπαίδευση, ορίζεται η υποχρέωση 

των συμβαλλόμενων μελών στο δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση. Τα μέλη 

οφείλουν να ευνοούν την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση όλων των ατόμων, 

περιλαμβανομένων και των αναπήρων, παρέχοντας τα μέσα για την είσοδό τους στην 

τεχνική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Να μεριμνούν για την ύπαρξη συστημάτων 

μαθητείας και άλλα συστήματα εκπαίδευσης των νεαρών ατόμων στις διάφορες 

απασχολήσεις τους. Ακόμα, να παρέχεται εκπαίδευση για ενηλίκους εργαζομένους και 

μετεκπαίδευσης τους λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία και την αγορά εργασίας88.  

Τα κράτη σε συνεργασία δημόσιων ή ιδιωτικών οργανώσεων οφείλουν να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική υγεία και να παρέχουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες διαφώτισης σχετικά με την βελτίωση της υγείας και την 

ανάπτυξη της συναίσθησης ατομικής ευθύνης στον τομέα της υγείας. Επιπρόσθετα στο 
                                                           
86Αιτιολογική Έκθεση, «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη», σελ.5, 
http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2015/08/aitiologikhergasias.pdf 
87Ο.π, σελ.5-6 
88Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, σελ.7, https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-
prostasia/diethneis-kai-perifere. 

http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2015/08/aitiologikhergasias.pdf
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=760&sechash=38e6a194
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=760&sechash=38e6a194
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άρθρο 11 σχετικά με το δικαίωμα για προστασία της υγείας τα κράτη υποχρεώνονται 

να προλαμβάνουν τις επιδημίες, ενδημίες και άλλες ασθένειες89. 

Στο άρθρο 12 τα κράτη υποχρεώνονται να εξασφαλίσουν το δικαίωμα στην κοινωνική 

ασφάλεια, καθιδρύοντας συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, διατηρώντας συστήματα 

κοινωνικής ασφάλειας σε βαθμό ίσο με εκείνο που ορίζεται στη Διεθνή Σύμβαση 

Εργασίας 102, ενώ να καταβάλλεται και προσπάθεια για ανύψωση του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλειας. Κάθε πρόσωπο που αποτελεί υπήκοο των Συμβαλλόμενων 

Μερών τυγχάνει ίσης μεταχείρισης όσο αφορά τα δικαιώματα για κοινωνική ασφάλεια, 

παρέχοντας και την δυνατότητα διατήρησης τους ανεξάρτητα των μετακινήσεων των 

προσώπων στο έδαφος των Συμβαλλομένων Μερών. Ακόμα στα πλαίσια συνάψεων 

διμερών ή πολυμερών συμβάσεων διασφαλίζεται η παροχή, διατήρηση και 

αποκατάσταση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλειας με μέσα όπως ο 

συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης ή απασχόλησης σύμφωνα με τη νομοθεσία 

του καθενός από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Τα κράτη σύμφωνα με το άρθρο 13 αναφορικά με το δικαίωμα για κοινωνική και 

ιατρική αντίληψη οφείλουν να εξασφαλίζουν ακόμα και σε άτομα που δεν διαθέτουν 

επαρκείς πόρους βοήθεια σε περίπτωση ασθενείας χωρίς να τους περιορίζονται τα 

πολιτικά ή κοινωνικά δικαιώματα για τον λόγο ότι το κράτος τους δίνει αυτή τη βοήθεια. 

Επίσης οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να συμβάλλουν στην αναγκαία 

προσωπική βοήθεια για την πρόληψη, εξάλειψη ή βελτίωση της κατάστασης ανάγκης του 

κάθε προσώπου. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να μεριμνούν για υπηκόους 

άλλων μελών που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης90. 

Στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο (1988) συμπεριλήφθηκαν τέσσερα δικαιώματα (άρθρο 20-

23), τα οποία είναι τα εξής: το δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση στον 

τομέα της απασχόλησης χωρίς διάκριση λόγου φύλου, το δικαίωμα των εργαζομένων 

στην ενημέρωση και διαβούλευση, το δικαίωμα συμμετοχής στον καθορισμό και 

                                                           
89Ο.π 
90Ο.π 
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β2ελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος και το δικαίωμα 

των ηλικιωμένων στην κοινωνική προστασία9192. 

Το 1996 στην αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη προστέθηκαν άλλα 

οκτώ δικαιώματα. Σχετικά με την εργασία προστέθηκε το δικαίωμα για προστασία σε 

περίπτωση απόλυσης, το δικαίωμα για προστασία των αξιώσεων του εργαζόμενου σε 

περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, το δικαίωμα των εργαζόμενων για ενημέρωση 

και διαβούλευση σε περίπτωση συλλογικών απολύσεων. Στο άρθρο 30 διατυπώνεται το 

δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ενώ το άρθρο 31 

αναφέρεται στο δικαίωμα στην κατοικία. 

 

4.2 Ευρωπαϊκή  Ένωση 
 

Ένας δεύτερος μηχανισμός που λαμβάνει χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο και προσπαθεί 

να εναρμονίσει την κοινωνική προστασία στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η κοινωνική πολιτική στα πλαίσια της Ε.Ε παραμεριζόταν γιατί το ενδιαφέρον 

των κρατών-μελών στρεφόταν προς την οικονομική ολοκλήρωση. Οποιεσδήποτε 

ενέργειες πραγματοποιήθηκαν στον κοινωνικό τομέα απέρρεαν από τις θεμελιώδες 

ελευθερίες της μετακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Το 1998 

στην Λευκή Βίβλο αναφορικά με την ανάπτυξη έγινε λόγος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Μοντέλο. Το Μοντέλο αυτό αποτελεί έναν «συνδυασμό οικονομικών λειτουργιών και 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, βασισμένο στην κοινωνική συναίνεση και τις 

τριμερείς διαπραγματεύσεις»93. 

                                                           
91Αιτιολογική Έκθεση, «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη», σελ.10, 
http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2015/08/aitiologikhergasias.pdf. 
Ομοίως: Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, σελ.2, 
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A
9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf 
92Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, σελ.2-3, 
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A
9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf,  
93Κατρούγκαλος Γ.Σ, Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 
σελ.68 

http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2015/08/aitiologikhergasias.pdf
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM01151/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
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Η ένωση προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αναφέρονται στις Συνθήκες αλλά 

και όπως αυτά ορίζονται στον Κοινωνικό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 

Εργαζομένου (1989) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Επίσης η 

Ένωση ενσωματώνει την προστασία των δικαιωμάτων στις δράσεις της αλλά και 

χρηματοδοτεί προγράμματα μέσω των Ταμείων της Ε.Ε94.  

Στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 2 Σ.Ε.Ε) διατυπώνονται οι αξίες της 

ένωσης, δύο εκ των οποίων είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και ο 

σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στο άρθρο 3 της ίδιας Συνθήκης η Ένωση 

συμβάλλει στον περιορισμό της φτώχειας και την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αλλά δεσμεύεται και ότι θα τηρεί το διεθνές δίκαιο και την αρχή του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ95. Στο άρθρο 6 η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις 

ελευθερίες και τις αρχές που καθορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει την ίδια νομική ισχύ με τις Συνθήκες. Τέλος στο 

άρθρο 21, η Ε.Ε λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο και προωθεί τις αρχές της στην 

εξωτερική δράση της. Υιοθετείται επίσης η αρχή για το «αδιαίρετο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών», δηλαδή όλα τα δικαιώματα έχουν ίση 

αντιμετώπιση96. 

Στην συνθήκη για την λειτουργία της Ε.Ε (άρθρο 9) υποστηρίζεται πως η ένωση στον 

καθορισμό των πολιτικών και δράσεων της λαμβάνει υπόψη την επιδίωξη περί της 

ανόδου του επιπέδου απασχόλησης, της διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής 

προστασίας, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, την άνοδο του επιπέδου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Επιπρόσθετα, 

το άρθρο 151 αναγνωρίζει πως τα μέτρα της ένωσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα 

θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 

                                                           
94Ο.π 
95Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html 
96Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el.pdf
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του 1961 και στον Κοινωνικό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων, 

ώστε να επιτυγχάνεται ο κοινωνικός διάλογος97. 

4.2.1 Κοινοτικός  Χάρτης  των  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  των 

Εργαζομένων (1989) 
 

Αναφορά του Κοινοτικού Χάρτη γίνεται στο Πρωτόκολλο για την κοινωνική πολιτική 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Στο Πρωτόκολλο εκφράζεται η απόφαση της Ένωσης περί 

της συμπερίληψης των κοινωνικών δικαιωμάτων στις δράσεις της και η διαμόρφωση 

τους από τα Κράτη Μέλη. Ο Χάρτης διαιρείται σε δύο μέρη, αποτελείται από δεκατρία 

κοινωνικά δικαιώματα αλλά και προτάσεις της Επιτροπής για προγράμματα δράσεις για 

την εφαρμογή των δικαιωμάτων. Στο πρώτο μέρος γίνεται λόγος στα θεμελιώδη 

κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων εκ των οποίων θα αναφερθώ σε έξι από αυτά, 

όπως το δικαίωμα της εργασίας και αμοιβής, της βελτίωσης των συνθηκών ζωής και 

εργασίας, της κοινωνικής προστασίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της προστασίας 

της υγείας και ασφάλειας, του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων98. 

 

4.2.2  Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (7-

9 Δεκεμβρίου 2000) 
 

Ο Χάρτης αυτός διακηρύχτηκε πανηγυρικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το 

2000, το 2007 διακηρύχτηκε ξανά μετά την τροποποίηση του. Αποτελούσε μη 

δεσμευτικό κείμενο έως την θέσπιση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο από 1η 

Δεκεμβρίου του 2009 ο χαρακτήρας του Χάρτη είναι δεσμευτικός, συνιστά πρωτογενές 

δίκαιο της Ε.Ε. Ειδικότερα, το άρθρο 6 (παρ.1) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ορίζει πως «η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που 

                                                           
97Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26 Οκτωβρίου 2012, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL 
98Community Chapter of fundamental social rights of workers, aei.pitt.edu/4629/1/4629.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
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περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης […], ο 

οποίος θα έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες»99. Ο Χάρτης ενίσχυσε την 

κοινωνική διάσταση της Ε.Ε, καθώς τα κοινωνικά δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται στα 

θεμελιώδη. 

 Έξι ενότητες απαρτίζουν τον Χάρτη. Οι τίτλοι των ενοτήτων αναφέρονται στις κοινές 

ευρωπαϊκές αξίες: την Αξιοπρέπεια, την Ελευθερία, την Ισότητα, την Αλληλεγγύη, τα 

Δικαιώματα των πολιτών και τη Δικαιοσύνη100. Ειδικότερα στην ενότητα «Ελευθερία», 

στο άρθρο 14 (δικαίωμα στην εκπαίδευση) γίνεται αναφορά στον δωρεάν χαρακτήρα της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έτσι κάθε άτομο έχει δικαίωμα πέρα από την 

παρακολούθηση της υποχρεωτικής, την πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή 

κατάρτιση. Ακόμα στο δικαίωμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ελευθερία της ίδρυσης 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν την 

εκπαίδευση των τέκνων τους σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους (θρησκευτικές, 

φιλοσοφικές και παιδαγωγικές). Το άρθρο 15 αναφέρεται στην ελευθερία του 

επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία. Το κάθε άτομο έχει δικαίωμα να εργάζεται 

και είναι ελεύθερο να επιλέγει επάγγελμα101. 

Στο κεφάλαιο «Αλληλεγγύη», στα πλαίσια του δικαιώματος στην εργασίας, το άρθρο 28 

αναφέρεται στο δικαίωμα  διαπραγμάτευσης και συλλογικών συμβάσεων. Ακόμα οι 

εργαζόμενοι δικαιούνται υγιεινές, αξιοπρεπείς  και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ενώ 

πρέπει να έχουν χρόνο αναπαύσεως και αμειβόμενες διακοπές (άρθρο 31 Δίκαιες και 

πρόσφορες συνθήκες εργασίας). Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές 

κοινωνικής ασφαλείας και στις κοινωνικές υπηρεσίες (άρθρο 34). Στην παράγραφο 3 του 

ίδιου άρθρου διατυπώνεται πως στα πλαίσια καταπολέμησης του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της φτώχειας διασφαλίζεται το δικαίωμα σε κοινωνική προστασία και 

                                                           
99Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.6.html 
100Κραβαρίτου Γ., Οι Χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κοινωνικά Δικαιώματα,  σε Ν. Αλιπράντη, 
(επιμ.) Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008, 
σελ.81 
101Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000/c 364/01 
www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.6.html
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
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στεγαστική βοήθεια με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όσους δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους102. 

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία συνδέεται με το δικαίωμα στη κοινωνική ασφάλεια λόγω 

της ιδιοκτησίας των εισφορών των εργαζομένων. Έτσι το άρθρο 17 του ίδιου χάρτη 

ορίζει, πως κάθε πρόσωπο είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του. Ο μόνος 

λόγος για να στερηθεί κανείς την ιδιοκτησία του είναι λόγω δημόσιας ωφελείας (σε 

περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από νόμο). Σε περίπτωση στέρησης 

της ιδιοκτησίας δίνεται αποζημίωση103. 

Τέλος, λόγω των μέτρων λιτότητας υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες, των οποίων τα 

δικαίωμα πλήττονται περισσότερο, όπως οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του Χάρτη οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα να διάγουν μια αξιοπρεπή και 

ανεξάρτητη ζωή, ωστόσο η μείωση των συντάξεων οδηγεί στην παραβίαση του 

δικαιώματος αυτού104. Αναλόγως και οι περικοπές στα κονδύλια για την εκπαίδευση 

θίγουν το δικαίωμα ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έτσι δεν λαμβάνονται 

μέτρα που θα τους διασφαλίσουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική 

ένταξη.  

5. Ελληνικό  Σύνταγμα 
 

5.1 Δικαίωμα στην εργασία 
 

Η μισθωτή εργασία συνεπάγεται τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και 

οδηγεί στην ανάδειξη των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσα από τις διεκδικήσεις των 

εργαζομένων γι’ αυτά. Το δικαίωμα στην εργασία εκδηλώνεται με την εμφάνιση του 

κοινωνικούς κράτους. Το δικαίωμα αυτό συνδέεται και με την ελευθερία της εργασίας 

(άρθρο 5 Σ.). Σκοπός και των δύο είναι η προστασία του ανθρώπου μέσα τον εργασιακό 

βίο. Ειδικότερα, όσο αφορά το δικαίωμα στην εργασία το κράτος υποχρεώνεται να 

                                                           
102Ο.π 
103Ο.π 
104Ο.π 
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προστατεύει με θετικές ενέργειες και να προωθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς 

επίσης, και να βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων λαμβάνοντας μέτρα105. 

Ωστόσο, όπως η βιβλιογραφία αναφέρει το δικαίωμα της εργασίας παρουσιάζει ένα 

μειονέκτημα, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει από μέρους του κράτους πλήρως αγώγιμη 

αξίωση, εφόσον το κράτος δεν έχει την δυνατότητα να κατέχει εξολοκλήρου την 

οικονομία της αγοράς -δεν ελέγχει το σύνολο των θέσεων εργασίας-. Έτσι η μέριμνα του 

κράτους για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή και η 

εφαρμογή νόμων αντίθετων ως προς το Σύνταγμα δεν θεωρείται παραβίαση αυτού. 

Υπάρχουν όμως και αγώγιμες αξιώσεις με γνήσιο υποκειμενικό δικαίωμα, όπως «η 

αξίωση για ίση αμοιβή και ίση εργασία, αξίωση για δίκαιες, ασφαλείς και υγιεινές 

συνθήκες εργασίας  και αξιώσεων υποκατάστατων της αδυναμίας διασφάλισης της 

πρωτογενούς αξίωσης για κατάληψη μιας θέσης εργασίας  και συναφείς αξιώσεις σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης βλάβης των εργαζομένων (όπως η χορήγηση επιδόματος 

ανεργίας που να είναι δυνατόν να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίδομα ανεργίας)106. 

Το κράτος σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 Σ. έχει στόχο να εξασφαλίσει επαγγελματική 

εκπαίδευση και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξασφαλίσει την 

«πληρέστερη δυνατή απασχόληση ακόμα και με περιορισμό άλλων δικαιωμάτων». 

Επιπρόσθετα, η αξίωση για δίκαιες, ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ορίζουν ένα αξιοπρεπές μισθό και 

ένα λογικό ωράριο εργασίας. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να οριστεί ένας «κατώτερος 

μισθός», ενώ με απόφαση του Άρειου Πάγου οι μισθοί των εργαζομένων τόσο στο 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να δεχτούν μείωση για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. Οι περικοπές αυτές ορίζονται από τα δικαστήρια107. 

 

 

                                                           
105Κατρούγκαλος Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 
σελ.133-134 
106Ο.π 
107Ο.π, σελ.136-142 
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5.2  Δικαίωμα  στην  κοινωνική  ασφάλιση 
 

Το κοινωνικό δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αναφέρεται στους εργαζόμενους και 

αποτελεί ένα σύστημα παροχής (ασφαλιστικών εισφορών)-αντιπαροχής (ασφαλιστικών 

παροχών). Οι παροχές σχετίζονται με τις κρατήσεις των εργαζομένων που αυτοί δέχονται 

κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Το κράτος φέρει την ευθύνη για την 

διασφάλιση των πόρων με σκοπό την επιβίωση των ασφαλιστικών φορέων (ταμείων)108. 

Η ευθύνη αυτή απορρέει και από την Διεθνή Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 

Κοινωνικής Ασφάλειας (άρθρο 70 παρ.3), καθώς ορίζει πως τα Κράτη Μέλη πρέπει να 

λαμβάνουν τα αναγκαία  μέτρα, ώστε να διασφαλίζουν τις χορηγούμενες παροχές109. Η 

ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να υφίσταται, ωστόσο ο ρόλος της είναι συμπληρωματικός και 

δεν αναιρεί την ευθύνη του κράτους.  Σχετικά με τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουν 

ιδρυθεί από το κράτος, ο νομοθέτης μπορεί να τα συγχωνεύσει110. 

Η κοινωνική ασφάλιση αποσκοπεί στην διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης σε περίπτωση ασφαλιστικών κινδύνων111. Σχετικά με το δικαίωμα αυτό δεν 

υπάρχει το γνήσιο υποκειμενικού δικαιώματος και έτσι είναι στην ευχέρεια του νομοθέτη 

να θέτει τους όρους για την ασφάλιση. Σε περίπτωση ασφαλιστικών κινδύνων ο 

νομοθέτης οφείλει να εγγυάται τουλάχιστον το αναγκαίο εισόδημα για μια αξιοπρεπή 

ζωή όσο αφορά την χορήγηση των παροχών και σε αυτές που χορηγούνται σε 

μελλοντικό χρόνο112.  

Ένας από τους όρους που τίθενται στην Ελλάδα από τους δανειστές ώστε να χορηγηθούν 

τα πακέτα διάσωσης στην χώρα μας είναι να γίνουν περικοπές στις δαπάνες. Η μείωση 

                                                           
108Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα 
κοινωνικής περίθαλψης, σελ.160, http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 
109Κατρούγκαλος Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 
47-48, 143 
110Στεργίου Α., Το Δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφάλιση, σε Γ. Σωτηρέλης και Χ. Τσαϊτουρίδης (επιμ.),  
Κοινωνικά Δικαιώματα  και Κρίση του Κράτους Πρόνοιας, Εκδόσεις Σαββάλας, 2007 σελ. 75 
111Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι ορίζονται ως το γήρας, η ανεργία, ο θάνατος, το εργατικό ατύχημα, η 
επαγγελματική νόσος, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και η μητρότητα. 
112 Κατρούγκαλος Γ.Σ. , Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 
σελ.47-48 
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της ασφαλιστικής προστασίας δεν θεωρείται αντισυνταγματική ακόμα και έναντι 

συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων όπως οι συνταξιούχοι, καθώς εκτιμάται πως 

οι περικοπές αυτές γίνονται για το γενικό συμφέρον. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τα μέγιστα 

ή ελάχιστα ανάλογα με την οικονομική  τους δυνατότητα και τις βιοτικές τους συνθήκες. 

Έτσι οι περικοπές που δέχονται οι ασφαλισμένοι, δεν θεωρούνται αντισυνταγματικές 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 Σ., καθώς αναφέρονται στο γενικό συμφέρον. Ωστόσο, 

οι περικοπές σε βάρος ορισμένων δικαιούχων εναντιώνεται στην αρχή της ισότητας. Ο 

δικαιούχος οφείλει να προστατεύεται ακόμα και όταν μεταβάλλονται με νόμο οι όροι 

θεμελίωσης του δικαιώματος113. Επιπρόσθετα, πρέπει να εκδίδεται νόμος για τις 

περικοπές των βασικών κανόνων κοινωνικής ασφάλισης. 

Συμπερασματικά, η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί το ποσό που θα λάβουν οι 

εργαζόμενοι ως σύνταξη σε αντιστοιχία των εισφορών που κατέβαλαν, ωστόσο σύμφωνα 

με το άρθρο 4 και άρθρο 22 του Συντάγματος δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ των 

εισφορών και των παροχών114. Η σύνταξη συγκαταλέγεται στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, η οποία προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η 

ασφαλιστική παροχή αποτελεί γνήσια δημόσια υποχρέωση του ασφαλιστικού φορέα του 

ασφαλιζόμενου. Σε περίοδο οικονομικής αστάθειας το ελάχιστο περιεχόμενο του 

κοινωνικού δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να παραβιάζεται, αλλά να 

καθίστανται ικανό, ώστε να εξασφαλίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

5.3 Δικαίωμα  στην  υγεία 
 

Η προστασία της υγείας αποτελεί βασικό στοιχείο του κράτους πρόνοιας. Η υγεία 

συνδέεται με άλλα κοινωνικά δικαιώματα όπως είναι το δικαίωμα της εργασίας, της 

κοινωνικής ασφάλειας και της ένδειας. Το αγαθό της υγείας προστατεύεται από το 

Σύνταγμα με το άρθρο 21 παρ. 3, ενώ το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία αποκτά 

κανονιστικό περιεχόμενο με την αναθεώρηση του 2001 στο άρθρο 5 παρ. 5, 
                                                           
113Ο.π, σελ.168-169 
114Στεργίου Α., Το Δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφάλιση, σε Γ. Σωτηρέλης και Χ. Τσαϊτουρίδης (επιμ.),  
Κοινωνικά Δικαιώματα  και Κρίση του Κράτους Πρόνοιας, Εκδόσεις Σαββάλας, 2007, σελ.80 
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επιβάλλοντας στο κράτος νομικές και απτές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 

άσκηση του δικαιώματος. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3, η υγεία νοείται ως μια 

κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας από την οποία απουσιάζουν τα παθολογικά 

συμπτώματα (ασθένεια) ή η αναπηρία, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την 

φυσιολογική δραστηριότητα του ανθρώπου. Δεν διαταράσσεται δηλαδή η ψυχική και 

βιολογική κατάσταση του ανθρώπου όταν αυτός είναι υγιής115. 

 Το κράτος έχει την αξίωση να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα (προληπτικά ή 

κατασταλτικά116) νομοθετικά και διοικητικά ώστε να προστατεύει την σωματική, ψυχική 

και κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων και συνάμα να αποτρέπει οποιαδήποτε 

ενέργεια μπορεί να βλάψει την  ατομική και την δημόσια υγεία τους 117. Οφείλει να 

διασφαλίζει τα κατάλληλα μέσα, ώστε κάθε άνθρωπος να ζει σε υγιεινές συνθήκες αλλά 

και να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Η νομολογία αναγνωρίζει την 

ύπαρξη ενός γνήσιου υποκειμενικού δικαιώματος, γι’ αυτό τον λόγο το κράτος πρέπει να 

λαμβάνει θετικά μέτρα για την προστασία της υγείας αλλά και να παρέχει υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου. 

Το δικαίωμα στην υγεία συνδέεται και με την  προστασίας της ζωής (άρθρο 5 παρ.2), με 

τη  απαγόρευση σωματικών κακώσεων (άρθρο 7 παρ. 2), με την  προστασία των ανιάτων 

(άρθρο 21 παρ. 2), με τη  προστασία της δημόσιας υγείας (άρθρο 5 παρ.4), με τη 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος118 (άρθρο 24) και την προστασία της γενετικής 

ταυτότητας (άρθρο 5 παρ.5)119. Επίσης, συνδέεται με διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 

σχετικά με την αξία του ανθρώπου, του άθεου 5 παρ.1 που αφορά την ελεύθερη 

                                                           
115Παπακωνσταντίνου Α., Το κανονιστικό περιεχόμενο του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία, σε Γ. 
Σωτηρέλης και Χ. Τσαϊτουρίδης (επιμ.),  Κοινωνικά Δικαιώματα  και Κρίση του Κράτους Πρόνοιας, 
Εκδόσεις Σαββάλας, 2007, σελ.126-133 
116Προληπτικά είναι τα μέτρα που έχουν στόχο την παρεμπόδιση και την αποτροπή πρόκρισης βλάβης 
στην υγεία, ενώ κατασταλτικά είναι τα μέτρα που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ήδη υπάρχουσας 
βλάβης είτε με την παύση του γεγονότος που προκαλεί την βλάβη είτε με την περιστολή και άρση των 
συνεπειών της. Παπακωνσταντίνου Α., Το κανονιστικό περιεχόμενο του κοινωνικού δικαιώματος στην 
υγεία, σε Γ. Σωτηρέλης και Χ. Τσαϊτουρίδης (επιμ.),  Κοινωνικά Δικαιώματα  και Κρίση του Κράτους 
Πρόνοιας, Εκδόσεις Σαββάλας, 2007, σελ. 145  
117Ο.π, σελ.126-131 
118Αναφέρεται σε περιβαλλοντκές συνθήκες που είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και στην 
διασφάλιση ενός υγιεινού περιβάλλοντος για τον άνθρωπο.   
119Κατρούγκαλος  Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
2006,σελ.176-177 
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ανάπτυξη της προσωπικότητας και του άρθρου 25 που αναφέρεται στην προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων120. 

Εν κατακλείδι, οι άνθρωποι χωρίς καμία διάκριση λόγω κοινωνικοοικονομικών 

κριτηρίων πρέπει να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα υγειονομικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης. Είναι υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει 

ικανοποιητικό σύστημα περίθαλψης. Δυστυχώς όμως για την Ελλάδα η κρίση και τα 

μέτρα  της κυβέρνησης έπληξαν  τον τομέα της υγείας. Τα κονδύλια για την υγεία 

μειώθηκαν και πολλά νοσοκομεία υπολειτουργούν με συνέπειες πολλοί άνθρωποι να 

στοιβάζονται στα νοσοκομεία, το νοσοκομειακό προσωπικό να έχει μειωθεί σε σχέση με 

τους αποφοίτους του κλάδου και οι προμήθειες σε φάρμακα να έχουν ελαχιστοποιηθεί. 

Το κράτος αδυνατεί να μεριμνήσει για την υγεία και έτσι η υγεία κατάντησε ένα αγαθό 

πολυτελείας όπου μόνο όσοι έχουν χρήματα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Πολλοί 

άνθρωποι οδηγούνται για να εξυπηρετηθούν σε ιδιωτικούς φορείς και για λόγους 

εξοικονόμηση χρόνου αλλά και λόγο της μειωμένης διαφθοράς που υπάρχει σε σχέση με 

τα δημόσια ιδρύματα και το προσωπικό σε αυτά. 

5.4  Δικαίωμα στην παιδεία 
 

Στο άρθρο 16 Σ. γίνεται λόγος για το δικαίωμα στην παιδεία. Αναφέρεται δηλαδή στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου (άρθρο 5 παρ. 1 Σ.) μέσω της διαδικασίας 

της μάθησης αλλά και την δυνατότητα ιδρύσεως εκπαιδευτηρίων αλλά όχι ανωτάτων 

σχολών από ιδιώτες. Το δικαίωμα αυτό συνδέεται με το άρθρο 5 παρ. 3 σχετικά με την 

επαγγελματική ελευθερία  όσο και με το άρθρο 22 παρ. 1 που αναφέρεται στο δικαίωμα 

στην εργασία121.  

Η παιδεία χρήζει αντικείμενο προστασίας από πολλές διεθνείς πράξεις και θεμελιώνει 

αγώγιμες αξιώσεις του κράτους για την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης. Ήδη από 

το 1911 στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ. 2) αναφέρεται ότι η στοιχειώδης 
                                                           
120Παπακωνσταντίνου Α., Το κανονιστικό περιεχόμενο του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία, σε Γ. 
Σωτηρέλης και Χ. Τσαϊτουρίδης (επιμ.),  Κοινωνικά Δικαιώματα  και Κρίση του Κράτους Πρόνοιας, 
Εκδόσεις  Σαββάλας, 2007 σελ.134 
121Κατρούγκαλος Γ.Σ., Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
2006,σελ.214-215 
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εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν από το κράτος. Στην αναθεώρηση του 

Συντάγματος το 1975 προστίθενται ότι η εκπαίδευση είναι δωρεάν σε όλες τις βαθμίδες 

της, σύμφωνα με το οποίο η επιβολή διδάκτρων στην ανωτάτη εκπαίδευση από κρατικά 

ιδρύματα θεωρείται αντισυνταγματική122. 

 Όσο αφορά το δικαίωμα στην παιδεία, το κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει εκπαίδευση 

για όλους και χωρίς καμία διάκριση, ενώ παράλληλα, οφείλει να αναβαθμίζει το 

εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς ιδιαίτερα στην περίοδο της 

κρίσης, ώστε η εκπαίδευση να συνδέεται με την αγορά εργασίας και να δίνεται η 

ευκαιρία στους σπουδαστές να βρουν εργασία. Οφείλει να ενισχύει τους ασθενέστερους 

μαθητές και φοιτητές οικονομικά μέσω χορήγησης υποτροφιών και να δίνει την 

δυνατότητα σε όλους να εκπαιδευτούν ανεξαρτήτως αποστάσεως. Να δημιουργούνται 

προγράμματα για την επανεκπαίδευση (δια βίου μάθηση) των εργαζομένων ώστε αυτοί 

να αποκτούν επιπλέον δεξιότητες. 

Ενώ εν μέσω κρίσης θα έπρεπε να δοθεί έμφαση στην παιδεία, η τελευταία φαίνεται πως 

θυσιάστηκε. Τα κονδύλια για την εκπαίδευση μειώθηκαν, τα σχολεία κάθε χρόνο 

ξεκινούν με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και υλικό, ενώ σχολεία όπως 

αυτά  για παιδιά με ειδικές ανάγκες κλείνουν. Σπουδαστές παγώνουν τις σπουδές τους 

λόγω οικονομικής αδυναμίας,ενώ η εκπαίδευση δεν εκσυγχρονίζεται ώστε να συμβαδίζει 

με τις ανάγκες της αγοράς καθιστώντας πολλούς σπουδαστές άνεργους. 

6. Συμπεράσματα 
 

Οι καταστροφές που προκάλεσε ο  Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσαν το έδαφος πάνω 

στο οποίο τέθηκαν οι βάσεις για την δημιουργία του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη, 

αλλά και την εξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα κοινωνικά δικαιώματα 

εμφανίστηκαν μαζί με το κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος προέκυψε όταν η 

ανάγκη για ελευθερία και ισότητα μεταξύ των ανθρώπων κατέστει ουσιαστική 

                                                           
122Ο.π, σελ.216-224 
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ανάγκη123.Τα δικαιώματα αυτά είναι θεμελιώδη και το ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής 

προστασίας που το κράτος προσφέρει και οι διεθνείς συμβάσεις ορίζουν δεν μπορεί να 

παραβιαστεί124.  

 Τα κοινωνικά δικαιώματα συνδέονται με την έλευση του κράτους πρόνοιας, ενώ όσο 

αφορά την κοινωνική προστασία, τον 20ο αιώνα σχεδόν όλες οι δυτικές χώρες 

υιοθέτησαν τα υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης125. Ο Βίσμαρκ 

καθιέρωσε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των εργαζομένων ώστε να καταστούν παραγωγικότεροι στην εργασία τους. Με τον 

τρόπο αυτό το κράτος ανέλαβε δράση στον τομέα των κοινωνικών δεδομένων και 

ιδιαιτέρως της κοινωνικής προστασίας, μετατρέποντας το σε κράτος πρόνοιας. 

Τα κοινωνικά δικαιώματα που επηρεάζουν περισσότερο τα μέτρα λιτότητας είναι: το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, υγεία, εργασία και κοινωνική ασφάλιση. Τα δικαιώματα 

αυτά προστατεύονται και προάγονται τόσο από διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις 

όσο και από το Σύνταγμα της Ελλάδας. Το δικαίωμα στην παιδεία προστατεύεται από 

την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για 

τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Αναθεωρημένο 

Χάρτη. Στο ελληνικό Σύνταγμα το δικαίωμα αυτό ορίζεται στο άρθρο 16. 

Το δικαίωμα στην υγεία προάγεται μέσω του άρθρου 25 της Ο.Δ.Δ.Α, το οποίο 

αναφέρεται στο δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, του άρθρου 12 του Διεθνούς 

Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιστικά Δικαιώματα, το οποίο εγγυάται 

                                                           
123Πτυχιακή εργασία: Β. Κάρμου, Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιανουάριος 2005, 
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B
9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF
%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-
%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%C
E%B9%CE%BA%CE%AE.pdf 
124Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη 
δικαιώμτα, http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%B1-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9/ 
125Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕ.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα 
κοινωνικής περίθαλψης, http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf, σελ.24-28 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20(1089)%20-%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9/
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf
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το υψηλότερο διαθέσιμο πρότυπο της ψυχικής και σωματικής υγείας, την δημιουργία 

συνθηκών που θα διασφαλίζουν ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ασθενείας. Σε 

περιφερειακό επίπεδο το δικαίωμα αυτό αναφέρεται στο άρθρο 11 του Ε.Κ.Χ και της 

αναθεωρημένης του μορφής. Σε εθνικό επίπεδο το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 21 παρ. 3 Σ126. 

Το δικαίωμα στην εργασία περιλαμβάνεται στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας μέσω των 

οποίων προωθούνται τα ανθρώπινα, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Στην 

Ο.Δ.Δ.Α ορίζεται πως κάθε άτομο επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμα του και θα πρέπει να 

έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας. Ακόμα είναι σημαντικό να υπάρχει 

δίκαιη αμοιβή χωρίς να τίθεται θέμα διάκρισης. Τα συλλογικά συνδικάτα μέσω των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων οφείλουν να διασφαλίζουν στους εργαζόμενους ευνοϊκές 

συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα, ο εργαζόμενος μέσω της εργασίας του οφείλει να διασφαλίζει 

τα απαραίτητα για την ζωή του. Στην εθνική νομολογία, το κράτος οφείλει να προσφέρει 

επαγγελματική εκπαίδευση και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να 

εξασφαλιστεί  η εργασία. 

Η Ο.Δ.Δ.Α διατυπώνει το δικαίωμα κάθε ατόμου ως μέλος της κοινωνίας σε κοινωνική 

ασφάλιση, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε κράτους. Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει 

εισφορές στους δικαιούχους τέτοιες, ώστε να συμμερίζονται τις παροχές που αυτοί 

κατέβαλλαν και να διασφαλίζει στους πολίτες ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σε 

περίπτωση ασφαλιστικού κινδύνου. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τα 

κράτη υποχρεώνονται να καθιδρύσουν συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 

 

 

 

                                                           
126European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)510021, σελ.50 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)510021
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Δεύτερο Κεφάλαιο: Η εξέλιξη του ελληνικού χρέους, τα μέτρα 

λιτότητας και η συνταγματικότητα τους ή μη  

1. Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια (2008 έως σήμερα) το χρέος της Ελλάδας έφτασε σε πρωτοφανή 

επίπεδα. Η χώρα αναγκάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της να δανειστεί από την 

Τρόικα, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα για να δανειστεί τέθηκε σε μια σειρά μέτρων με 

«σκληρούς» όρους και με υψηλά επιτόκια που είχαν άμεσα αντίκτυπο στην ζωή των 

πολιτών της- σε σημείο τέτοιο, ώστε να γίνεται λόγος για παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων-.  

Ωστόσο επειδή τα μέτρα που τέθηκαν από την Τρόικα δεν είχαν τα επιζητούμενα 

αποτελέσματα, οι δανειστές όριζαν ολοένα και πιο επιζήμια προγράμματα 

μακροοικονομικής προσαρμογής για την χώρα, στοχεύοντας στην μείωση του 

ελλείμματός της. Οι  προβλέψεις όμως, για το μέλλον της χώρας δεν ήταν οι 

αναμενόμενες, γιατί η σειρά μέτρων που υπογράφτηκαν ως Μνημόνια είχαν τα αντίθετα 

αποτελέσματα, καθώς το χρέος δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε και η χώρα έτσι μπήκε σε 

ένα φαύλο κύκλο συνεχές δανεισμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του ελληνικού δημοσίου χρέους από 

το  2008 έως 2015. Θα γίνει λόγος στις πράξεις των Μνημονίων και τα μέτρα που έλαβε 

η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τα δικαιώματα στην εργασία, στην υγεία, 

την κοινωνική ασφάλιση και την εκπαίδευση, ώστε να αποδειχθεί αν τα μέτρα αυτά είναι 

συνταγματικά ορθά ή μιλάμε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

2. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα 
 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε συνάμα με την διεθνή ύφεση που είχε 

ξεσπάσει λόγω της  πτώση των τιμών των ακινήτων και της κατάρρευσης των 

χρηματιστηριακών τους αξιών, καταδεικνύοντας ένα τεράστιο χρέος του ελληνικού 
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δημοσίου, το οποίο η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μπορούσε να διαχειριστεί μειώνοντάς το. 

Ο τρόπος μείωσης του ελλείμματος της χώρας μας είναι γνωστός. Η Ελλάδα τέθηκε σε 

μια σειρά μέτρων και περιορισμών με «σκληρούς» όρους που επηρέασαν την 

καθημερινότητα των πολιτών της. Οι όροι επιβλήθηκαν από τους δανειστές της χώρας σε 

μια προσπάθεια να μειωθεί το δημόσιο έλλειμμα και να επέλθει σταθερότητα στην 

Ευρωζώνη χωρίς να υπολογίζονται όμως οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην 

κοινωνία. Οι συνέπειες των μέτρων λιτότητας ήταν καταστροφικές για τους τομείς της 

υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας και της πρόνοιας, ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις 

πλήγησαν περισσότερο σε μια προσπάθεια να μειωθεί το δημόσιο έλλειμμα και να 

κερδίσει η χώρα την χαμένη εμπιστοσύνη των αγορών127. 

 Από το 2009 η αξιοπιστία της Ελλάδας έχει κλονιστεί καθώς πριν τις εκλογές,  η τότε 

ελληνική κυβέρνηση παραποίησε τα στοιχεία εμφανίζοντας ότι το έλλειμμα της χώρας 

ανέρχεται στα 3,7% του ΑΕΠ ενώ το αληθές νούμερο ήταν 12,5% του ΑΕΠ128. Το 2010 

τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων ήταν υψηλά με αποτέλεσμα η κρίση της Ελλάδας 

να απειλεί την σταθερότητα της Ευρωζώνης. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θέλησαν να 

αναπτύξουν συντονισμένη δράση προκειμένου να μην διακινδυνεύσει η σταθερότητα της 

Ευρωζώνης. Η βοήθεια τους προς την Ελλάδα θα λάμβανε την μορφή διμερών δανείων 

σε συνδυασμό με χρηματοδότηση και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο129. 

                                                           
127Fattorelli Μ.l., Το μυστικό των τραπεζών πίσω από την ελληνική τραγωδία, 
http://greekdebttruthcommission.org/wp_GR/?p=107 
128Το έλλειμμα σύμφωνα με  στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2011 μετά από 
αναθεώρηση των ελλειμμάτων της χώρας ήταν της τάξεως 15,4% του ΑΕΠ, δηλαδή 36,1 δις. ευρώ, ενώ το 
χρέος της χώρας το 2009 ανέρχεται στο 126,8% του ΑΕΠ, δηλαδή σε 298 δις. ευρώ.  
2011/734/: Council Decision of 12 July 2011 addressed to Greece with a view to reinforcing and 
deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged 
necessary to remedy the situation of excessive deficit, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0734&from=EN, καθώςκαι: ΣημίτηςΚ., Οεκτροχιασμός, εκδόσεις 
Πόλις, 2012, σελ.54-55 
129ΠαπαδοπούλουΛ., Το (δημοσιονομικό) χρέος τω κρατών και το (πολιτικό) χρέος της Ένωσης, σε: 
Πρακτικά Ημερίδας στη Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου, Αθήνα: Παπαζήσης 2014, σελ.5-6, όπως και σε: 
Σημίτης Κ., Ο εκτροχιασμός, εκδόσεις Πόλις, 2012, σελ.54-66 

http://greekdebttruthcommission.org/wp_GR/?p=107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0734&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0734&from=EN
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Πηγή: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8546589.stm 

Ο Πρωθυπουργός μετά την επιστροφή του από την Ελβετία όπου πραγματοποιούνταν το 

παγκόσμιο οικονομικό Forum130, ανακοίνωσε στις 9 Φεβρουαρίου μια σειρά μέτρων για 

το δημόσιο τομέα. Τα μέτρα περιλάμβαναν το πάγωμα μισθών, τις περικοπές επιδομάτων 

κατά 10%, περικοπές  υπερωριών και οδοιπορικών131. Τα μέτρα όμως αυτά δεν ήταν 

αρκετά. Ακολούθησαν νέα μέτρα στις 3 Μαρτίου132. Κάποια από αυτά αφορούσαν την 

μείωση της τάξεως του 30% των δώρων των Χριστουγέννων, του Πάσχα και αδείας, 

μείωση 12% σε όλα τα επιδόματα του Δημοσίου, μείωση 7% στις αποδοχές υπαλλήλων 

ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ, αύξηση του ΦΠΑ από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10% και από 

19% σε 21%, αύξηση στον φόρο  της βενζίνης (15%) και την  επιβολή τεκμηρίων 

διαβίωσης σε όλα τα ακίνητα133. Ωστόσο τα μέτρα που λήφθησαν δεν κατάφεραν να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. 

                                                           
130 Παπαχρήστος Γ. Χ., Η συννεφιασμένη Κυριακή στο Μαξίμου, 6 Φεβρουαρίου 2010, Τα Νέα, 
http://www.tanea.gr/news/greece/article/4559185/?iid=2 
131Πάγωμα μισθών και περικοπές επιδομάτων ανακοίνωσε η κυβέρνηση, 9 Φεβρουαρίου 2010, 
Ελευθεροτυπία, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=130472 
132Greece unveils radical austerity package, 3 Μαρτίου 2010, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/business/2010/mar/03/greece-austerity-measures 
133Greece backs new round of tax rises and spending cuts, 3 Μαρτίου 2010, BBC 
Newshttp://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8546589.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8546589.stm
http://www.tanea.gr/news/greece/article/4559185/?iid=2
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=130472
https://www.theguardian.com/business/2010/mar/03/greece-austerity-measures
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8546589.stm
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Έτσι, στις 23 Απριλίου 2010 η Ελλάδα ζήτησε επίσημα βοήθεια προκειμένου να 

αποτραπεί η στάση πληρωμών της χώρας. Η προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης 

ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ενώ βρισκόταν στο 

Καστελόριζο. Η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια τόσο από την Ε.Ε όσο και από το Δ.Ν.Τ. Το 

Δ.Ν.Τ έχει βοηθήσει ξανά χώρες υπό οικονομική κρίση, ενώ για την Ε.Ε ήταν η πρώτη 

φορά που χώρα της Ευρωζώνης βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση και κρίθηκε 

αναγκαία η χρηματοδότηση από το Δ.Ν.Τ134. 

 Το Μάιο του 2010 υπογράφτηκαν δυο δανειακές συμβάσεις: η Σύμβαση Δανειακής 

Διευκόλυνσης μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και της Ελλάδας και το 

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλάδας. Με βάση 

αυτές τις συμβάσεις θα χορηγούνταν στην Ελλάδα οι δανειακές δόσεις κάτω από 

αυστηρούς όρους, οι οποίες θα καταγράφονταν σε «Μνημόνιο Συνεννόησης»135 με 

σκοπό την πειθάρχηση των δημοσιονομικών της χώρας136.  

3. Μνημόνια Συνεννόησης 
 

3.1 Το Πρώτο Μνημόνιο 
 

Το πρώτο Μνημόνιο υπογράφηκε τον Μάιο 2010. Η χρηματοδότηση ήταν 110 δισ. 

ευρώ εκ των οποίων τα 80 δισ. ευρώ προέρχονταν από την Ε.Ε ενώ το υπόλοιπο ποσό 

(30 δισ. Ευρώ) από το Δ.Ν.Τ., με ορίζοντα ως το 2014 και με επιτόκιο 5%. Στο πρώτο 

αυτό Μνημόνιο αναφέρεται πως η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει τις δαπάνες της. Γι’ 

αυτό θα πρέπει να μειώσει τόσο τις συντάξεις όσο και τους μισθούς των δημοσίων 

υπαλλήλων137.  

                                                           
134Σημίτης  Κ., Ο εκτροχιασμός, εκδόσεις Πόλις, 2012, σελ.74 
135Υπογράφτηκε στις  03.05.2010. Υπό τον Υπουργό Οικονομικών και το Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος για την ελληνική πλευρά και υπό τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ως 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης. 
136Παπαδοπούλου Λ., Το (δημοσιονομικό) χρέος τω κρατών και το (πολιτικό) χρέος της Ένωσης, σε: 
Πρακτικά Ημερίδας στη Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου, Αθήνα: Παπαζήσης 2014, σελ.5-6 
137Ν.3845/2010, ΦΕΚ, 06 Μαΐου 2010, www.ktpae.gr/pdf/D_7_N_3845_2010.pdf 

http://www.ktpae.gr/pdf/D_7_N_3845_2010.pdf
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Σχετικά με τις συντάξεις, προέβλεπετην κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Ωστόσο 

όσοι συνταξιούχοι λάμβαναν λιγότερο από 2.500€ μηνιαίως θα δικαιούνταν ένα επίδομα 

800€ ετησίως138. Επιπλέον τα δώρα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και άλλα επιδόματα 

(επίδομα αδείας για δημόσιους υπαλλήλους) μειώθηκαν όπως μειώθηκαν και για τους 

δημοσίους  υπαλλήλους139. Κρίθηκε ότι μια διαρθρωτική αλλαγή έπρεπενα υποστούν οι 

συντάξεις140 και κυρίως οι υψηλότερες141. 

Άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελούσε και η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Οι 

συστάσεις της Τρόικας αφορούσαν μεταβατικά μέτρα αλλά και τα χαρακτηριστικά ενός 

νέου συστήματος. Πρότειναν τα ασφαλιστικά ταμεία να συγχωνευθούν σε τρία 

(μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών), καθώς και τον ορισμό κοινών κανόνων 

για τους τωρινούς και μελλοντικούς εργαζομένους142. Επιπρόσθετα, η ηλικία 

συνταξιοδότησης επιμηκύνεται στα 65 έτη για άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως αριθμού 

παιδιών. Τα νέα όρια θα ισχύουν και για τις γυναίκες στο δημόσιο τομέα από 

1.1.2011143, ενώ τίθενται περιορισμός πρόωρης συνταξιοδότησης (60 έτη) και για τους 

ασφαλισμένους προ 1993. Ακόμα σταδιακά θα αυξάνεται η ελάχιστη περίοδος 

ασφάλισης για πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη (άρθρο10 ν.3863/2010) έως το 2015144. 

Τα επαγγέλματα που ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών θα 
                                                           
138Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: Οικονομική κρίση, δημοσιονομική 
λιτότητα και κοινωνική προστασία, Εκδόσεις Κριτική, 2011, σελ. 103. Επίσης: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε, 
Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα κοινωνικής 
περίθαλψης,σελ.173http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 
139Εξαιρούνται από την μείωση τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης ή αυτά που συνδέονται με την 
επαγγελματική εξέλιξη, αυτά που προέρχονται από επαγγέλματα που ορίζονται στα βαρέα και 
ανθυγιεινά καθώς και αυτά που συνδέονται με απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. 
140Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν. 3863/2010 το κατώτατο όριο σύνταξης (λόγω γήρατος) για χρόνο 
ασφάλισης 15 ετών ή λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω ή λόγω εργατικού ατυχήματος, δεν 
δύναται να ξεπερνά του ποσού που αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια  ανειδίκευτου εργάτη. Ινστιτούτο 
Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα κοινωνικής 
περίθαλψης,σελ.175, http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 
141Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: Οικονομική κρίση, δημοσιονομική 
λιτότητα και κοινωνική προστασία, Εκδόσεις Κριτική, 2011, σελ. 103. 
142Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας/ και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβλεπόταν οι 
δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί να 
ασφαλίζονται σε χωριστούς φορείς, κάτι το οποίο ξέφευγε από τις διατάξεις του Μνημονίου, όπου τα 
ασφαλιστικά ταμεία συγκεντώνονται σε τρία. 
143Αύξηση των προαπαιτούμενων ετών ασφάλισης των γυναικών που εργάζονται μέχρι και 15 έτη στο 
Δημόσιο και 10 έτη στο ΙΚΑ.  
144Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕ.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα 
κοινωνικής περίθαλψης, σελ.173, http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 

http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf
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περιορίζονται, ενώ οι προϋποθέσεις για την χορήγηση αναπηρικής σύνταξης θα γίνονταν 

αυστηρότερες145. 

Στο νέο σύστημα οι εισφορές θα συνδέονται με τις παροχές με τον υπολογισμό της 

ανταποδοτικής σύνταξης, βάσει μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης της τάξης του 

1,2%. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του νέου συστήματος ήταν το όριο συνταξιοδότησης 

που θα αυξάνεται ανάλογα με τα προσδοκώμενα όρια ζωής, ενώ ακόμα οι συντάξεις θα 

τιμαριθμοποιούνται. Mειωμένη σύνταξη κατά 6% ετησίως146 θα δίνεται σε όσους 

συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 60-65 ετών με περίοδο ασφάλισης κάτω των 40 ετών. 

Αναγνωρίστηκε πλασματικός χρόνος ασφάλισης με εξαγορά η χωρίς εξαγορά εισφορών 

έως 7 χρόνια147. Για παράδειγμα μπορεί να εξαγοραστεί η χρονική περίοδος της 

στρατιωτικής θητείας, η γονική άδεια ανατροφής παιδιών, οι σπουδές κ.τ.λ. «Για την 

εξαγορά ορίζεται ως μηνιαίο ποσό: α) το 20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου του 

ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική, β) 165 ευρώ το μήνα, γ) 

1.980 ευρώ για κάθε έτος, δ) 13.860 ευρώ για όσους ασφαλισμένους το 2014 θελήσουν 

να εξαγοράσουν το μέγιστο των 7 ετών, ε) Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ.Ε για την 

εξαγορά καταβάλλουν εισφορές με βάση την 5η ασφαλιστική κλάση»148. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Εισφορά Αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στους 

συνταξιούχους. Το ύφος της κυμαίνεται από 3% έως 10%, ενώ εξαιρούνται οι 

συντάξειςκάτω από 1.400€/μήνα149. 

Ποσό κύριας σύνταξης   Ποσοστό ΕΑΣ 

1.400,00 έως 1.700 ευρώ    4% 

2.000,01 έως 2.300 ευρώ   5% 

                                                           
145Ν.3845/2010, ΦΕΚ, 06 Μαΐου 2010, www.ktpae.gr/pdf/D_7_N_3845_2010.pdf 
146Όσοι θα συνταξιοδοτούνται πρόωρα θα επιβαρύνονται στην σύνταξη με 0,5% ανά μήνα ή 6% να έτος, 
μέχρι 5 έτη. Το ανώτατο ποσοστό ποινης καθορίζεται σε 30% για 5 χρόνια που υπολείπονται του χρόνου 
συμπλήρωσης των 65 ετών. 
147Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: Οικονομική κρίση, δημοσιονομική 
λιτότητα και κοινωνική προστασία, Εκδόσεις Κριτική, 2011, σελ.48-49 
148Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕ.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα 
κοινωνικής περίθαλψης, σελ.179-181, http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 
149Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: Οικονομική κρίση, δημοσιονομική 
λιτότητα και κοινωνική προστασία, Εκδόσεις Κριτική, 2011, σελ.53 

http://www.ktpae.gr/pdf/D_7_N_3845_2010.pdf
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2.300,01 έως 2.600 ευρώ  6% 

2.600,01 έως 2.900 ευρώ   7% 

2.900,01 έως 3.200 ευρώ   8% 

3.200,01 έως 3.500 ευρώ   9% 

Πηγή: http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που τέθηκε στο πρώτο Μνημόνιο είναι οι μειώσεις στο 

δημόσιο τομέα. Αυτό θα επιτυγχάνονταν σύμφωνα με τους συντάκτες του Μνημονίου 

μέσω των απολύσεων και την μείωση των προσλήψεων των δημοσίων υπαλλήλων. 

Αναγκαίο μέτρο ήταν η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Στην θέση του 13ου και 14ου 

μισθού παραχωρήθηκαν ετήσια επιδόματα αδείας αξίας 1.000€, τα οποία καταβάλλονται 

μόνο στους υπαλλήλους με μηνιαίο εισόδημα λιγότερο των 3.000€.Τα ειδικά επιδόματα 

μειώθηκαν κατά 20%, ενώ στις ΔΕΚΟ επειδή δεν καταβάλλονταν αυτού του είδους τα 

επιδόματα, μειώθηκαν οι αποδοχές κατά 10%. Η ανεύρεση των χρημάτων για την 

χρηματοδότηση των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων θα γίνονταν μέσω της 

μείωσης των επιδομάτων των υψηλόμισθων. Ακόμα τέθηκε ανώτατο όριο μηνιαίων 

αποδοχών στο Δημόσιο (5.981€)150. 

Επίσης, η σύμβαση καθόριζε την αύξηση του ορίου απολύσεων σε περίπτωση μαζικών 

απολύσεων, ενώ προέβλεπε και μείωση του κατώτατου μισθού. Για την εκταμίευση των 

επόμενων δόσεων του προγράμματος προϋπόθεση ήταν η αξιολόγηση της προόδου του 

προγράμματος από ομάδα εκπροσώπων της Τρόικας. Η αξιολόγηση λάμβανε χώρα ανά 

τρίμηνο151. 

Όσο αφορά τον τομέα της υγείας, το μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

πολιτικής αναφέρει πως η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα σύστημα διπλογραφικού 

λογιστικού ελέγχου των χρήσεων σε νοσοκομεία, τη δημοσίευση των ισολογισμών αλλά 

και την ανάγκη για ένα καλύτερο μηχανισμό τιμολόγησης και κοστολόγησης. Ο κλάδος 

                                                           
150Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: Οικονομική κρίση, δημοσιονομική 
λιτότητα και κοινωνική προστασία, Εκδόσεις Κριτική, 2011, σελ.102. Επίσης: Ν.3845/2010, ΦΕΚ, 06 
Μαΐου 2010, άρθρο 3, www.ktpae.gr/pdf/D_7_N_3845_2010.pdf 
151Ν.3845/2010, ΦΕΚ, 06 Μαΐου 2010, www.ktpae.gr/pdf/D_7_N_3845_2010.pdf 

http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf
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της υγείας οφείλει σύμφωνα με την σύμβαση να διαχωριστεί από τον κλάδο της 

συνταξιοδότησης, καθώς και τα κονδύλια να μειωθούν152. 

Αναγκαία ήταν και η φορολογική μεταρρύθμιση ώστε να καταστεί πιο αποδοτική. 

Αυστηρότερα μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν  για την πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω του 

ελέγχου για την έκδοση αποδείξεων του ΦΠΑ, την καθιέρωση των τεκμηρίων διαβίωσης 

και την εισαγωγή τεκμηρίων φορολογίας. Η κυβέρνηση θα εξασφάλιζε έσοδα από την 

φορολόγηση των πολιτών με μεγαλύτερα εισοδήματα, τον έλεγχο των ατόμων με υψηλό 

πλούτο και των αυτοαπασχολούμενων, την δίωξη των παραβατών, την είσπραξη του 

ΦΠΑ αλλά και μέσω της συλλογής του μεγαλύτερου ποσού των ληξιπρόθεσμων 

φορολογικών οφειλών153. 

Στόχος του πρώτου μνημονίου ήταν ο περιορισμός  του δημόσιου ελλείμματος σε βαθμό 

κάτω του 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2014. Ωστόσο δεν άργησε να φανεί πως η Ελλάδα δεν 

θα μπορούσε να εκπληρώσει τους στόχους στους οποίους είχε δεσμευτεί. Το έλλειμμα το 

2010 ξέφυγε από τον στόχο του 8,1%154  και έφτασε στο επίπεδο 10,7%. Το επίπεδο του 

χρέους συνακόλουθα διαμορφώθηκε στα 329 δισ. ευρώ155. Η ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας καθυστερούσε. Γι’ αυτό η ΤΡΟΙΚΑ ήρθε σε συμφωνία με την ελληνική 

κυβέρνηση για ένα δεύτερο μνημόνιο. Το δάνειο αυτή την φορά οριζόταν στα 130€ δισ. 

Ωστόσο έπρεπε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Στο μνημόνιο αυτό ζητούνταν και η 

εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα που κατείχε ελληνικά ομόλογα καθώς και η 

εντατικοποίηση των αποκρατικοποιήσεων. 

3.2 Το  Δεύτερο Μνημόνιο 
 

Το δεύτερο Μνημόνιο υπογράφτηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2012. Σε αυτό 

αναφέρονταν ορισμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν πριν την εκταμίευση της 

πρώτης δόσης. Μέσα σε αυτά τα μέτρα ήταν α) η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών 

                                                           
152Ο.π, σελ.1341, Τίτλος: Δημοσιονομικές Πολιτικές 
153Ο.π 
154Ο.π, σελ.1339, Τίτλος: Δημοσιονομικές Πολιτικές  
155Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα 
κοινωνικής περίθαλψης, σελ.89, http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2014/02/ekp_yliko_krat_pron2.pdf 
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κατά τουλάχιστον 1.076€ δισ. το 2012, β) μείωση της υπερωριακής αμοιβής γιατρών σε 

νοσοκομεία κατά τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, γ) περικοπές σε επιδοτήσεις κατοίκων σε 

απομακρυσμένες περιοχές και περικοπές σε επιχορηγήσεις σε διάφορους τομείς που 

εποπτεύονται από τα Υπουργεία. Η μείωση αυτή θα ήταν της τάξεως τουλάχιστον 190 

εκατ. ευρώ μέσα στο 2012. Τέλος δ) αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών ταμείων που 

χορηγούν υψηλές συντάξεις ή λαμβάνουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού, ώστε να 

εξοικονομηθούν τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ156. 

Στην σύμβαση αυτή εμπεριέχονταν η εφαρμογή τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους 

επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους (άρθρο 31 ν. 3986/2011), ενώ 

καθοριζόταν και η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου μισθολογίου για τα νομικά πρόσωπα 

και η καθιέρωση νομοθετικών προβλέψεων για τους τρόπους ανάκτησης των επιπλέον 

καταβληθεισών αποδοχών για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο 2011 και μετά157.  

Σχετικά με τον δημόσιο τομέα η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικά μια μείωση κατά 

μέσο όρο 10% στα «ειδικά μισθολόγια» και η εφαρμογή της θα ισχύει από 01.09.2012. 

Ακόμα συνεχίζει να ισχύει η μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις από την υπηρεσία. 

Το μνημόνιο θέτει ως στόχο τη μείωση 150.000 θέσεων εργασίας ανάμεσα στο τέλος του 

2010 έως 2015, εκ των οποίων 15.000 άτομα τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία εντός του 

2012. Αν υπάρξει ανάγκη η κυβέρνηση μπορεί να παγώσει προσωρινά τις προσλήψεις. 

Το προσωπικό που μετατίθεται είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς 

υπό αναδιάρθρωση στην κυβέρνηση θεωρείται νέα πρόσληψη. Νέα πρόσληψη θεωρείται 

και το προσωπικό που έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και μετατίθεται σε άλλους 

κυβερνητικούς φορείς. Ακόμα η εισαγωγή στις επαγγελματικές σχολές (στρατιωτικές και 

αστυνομικές Ακαδημίες) ελαττώνεται ώστε να συνάδει με τα πλάνα των προσλήψεων158. 

Στο δεύτερο μνημόνιο, η κυβέρνηση προχώρησε στην αναθεώρηση της λειτουργίας των 

δευτεροβάθμιων/επικουρικών δημόσιων συνταξιοδοτικών ταμείων. Σκοπός της 

αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση των δαπανών για τις συντάξεις. Στόχοι της 

                                                           
156Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, 9 Φεβρουαρίου 
2012, σελ.3, Τίτλος: Δημοσιονομική Εξυγίανση: Εκτέλεση του Προϋπολογισμού, 
http://www.ypothath.gr/htm/jkid/IMF/mnimonio_2012.pdf 
157Ο.π, σελ.4 
158Ο.π, σελ.9-10, Τίτλος: Εκσυχρονισμός της δημόσιας διοίκησης: Σε κεντρικό επίπεδο 

http://www.ypothath.gr/htm/jkid/IMF/mnimonio_2012.pdf
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αναθεώρησης ήταν: η εξάλειψη των άνισων ισορροπιών στα ταμεία με ελλείμματα, την 

ενοποίηση ταμείων, την μείωση του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους, την 

βιωσιμότητα των συστημάτων μέσω της σύνδεσης τω εισφορών με τις παροχές. Η 

κυβέρνηση σύμφωνα με την σύμβαση αυτή από τον Ιανουάριο του 2012 θα μειώσει τις 

ονομαστικές επικουρικές συντάξεις και θα εντοπίσει τα ταμεία, στα οποία τα εφάπαξ 

ποσά που δόθηκαν κατά την συνταξιοδότηση δεν συμβάδιζαν με τις εισφορές που 

καταβλήθηκαν, ώστε να αναπροσαρμόσει τις πληρωμές. Ακόμα η επιτροπή Υγείας θα 

ελέγχει το καθεστώς των συντάξεων αναπηρίας και θα τις μειώσει σε όχι περισσότερο 

από το 10 % του συνολικού αριθμού των συντάξεων159. 

Στα μέτρα του μνημονίου συμπεριλήφθηκε και η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. 

Οι δαπάνες για την υγεία θα έπρεπε να διατηρηθούν στο ή κάτω του 6 % του ΑΕΠ, ενώ 

εντάθηκαν τα μέτρα για την μείωση των εξωνοσοκομειακών φαρμάκων κατά 1 δισ. ευρώ 

για το 2012 και συνολικά η δαπάνη μέχρι το 2014 προβλεπόταν να φθάσει το 1% του 

ΑΕΠ. Ταυτόχρονα προωθήθηκε η χρήση των γενόσημων και φθηνότερων φαρμάκων. 

Στόχος ήταν η χρήση τους έως 35% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που δίνονται 

από τα φαρμακεία έως το 2012 και 60% έως το 2013. Τα δημόσια νοσοκομεία θα 

χρησιμοποιούν σε ποσοστό τουλάχιστον 40% γενόσημα φάρμακα με τιμή χαμηλότερη 

από αυτή των παρόμοιων πρωτότυπων προϊόντων και έκτοτε πατέντας φαρμάκων160.  

Για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος υγείας, η κυβέρνηση συγκέντρωσε όλα 

ασφαλιστικά ταμεία υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ), ο οποίος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ 

αγόρασε νοσοκομειακές υπηρεσίες με βάση προϋπολογισμούς που προέκυπταν μετά την 

διαδικασία κοστολόγησης ανά κατηγορία θεραπείας/παθολογίας161.  

Η κυβέρνηση όφειλε να μειώσει τα λειτουργικά κόστη των νοσοκομείων αλλά και τα 

μισθολογικά.  Τα μέτρα που ελήφθησαν αφορούσαν την αύξηση της κινητικότητας του 

προσωπικού εντός και  μεταξύ ιδρυμάτων και υγειονομικών περιφερειών, την 

προσαρμογή της παροχής υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία εντός και μεταξύ 

νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια, 
                                                           
159Ο.π,σελ.12, Τίτλος: Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος 
160Ο.π, σελ.14-19, Τίτλος: Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας 
161Ο.π 
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τηναναθεώρηση των τομέων δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων μέσω της 

εξειδίκευσης των υπηρεσιών που προσφέρουν π.χ. της αποκατάστασης, της 

αναθεώρησης των δομών επειγόντων περιστατικών και εφημεριών και τέλος, της 

εξισορρόπησης της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικού εξοπλισμού π.χ. τομογράφων 

ανάλογα με τις ανάγκες162.  

Στα πλαίσια της καταπολέμησης της ανεργίας, η κυβέρνηση έλαβε μέτρα ώστε να 

μειωθεί το κόστος εργασίας και να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των συνθηκών 

εργασίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αλλά και της ευελιξίας των συμφωνιών για 

τις ώρες εργασίας. Στόχος ήταν η μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας 

κατά 15% του 2012-2014. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική 

συλλογική σύμβαση εργασίας θα μειωνόταν κατά 22% περισσότερο, ενώ για τους νέους 

κάτω των 25 ετών θα μειωνόταν κατά 32%. Επίσης, οι συλλογικές συμβάσεις άλλαξαν, 

ώστε να προσαρμοστούν στις οικονομικές συνθήκες. Η κυβέρνηση ακόμα θέσπισε 

νομοθεσία για να μειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Στα πλαίσια της εργασίας η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα κάποιων 

επαγγελμάτων163. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το δεύτερο μνημόνιο ανέφερε πως η κυβέρνηση θα 

υλοποιούσε το Σχέδιο Δράσης ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να καταστεί πιο 

αποτελεσματικό. Επιπλέον, προχώρησε στην αξιολόγηση – εσωτερική και εξωτερική- 

των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας, στην συγχώνευση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ στα 

πλαίσια του σχεδίου «Αθηνά» αλλά έθεσε και αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Διευθυντές Σχολείων, Σχολικούς Συμβούλους και 

Περιφερειακούς Διευθυντές)164. 

Τα μέτρα επιβάρυναν ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς φύλακες. 

Υπήρξαν μεταφορές καθηγητών από την δευτεροβάθμια σε δημοτικά σχολεία αλλά και 

                                                           
162Ο.π 
163Ο.π, σελ.24-29. Επίσης: European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional 
affairs, The impact of the crisis on fundamental rights across Member States of the EU: Country Report on 
Greece, σελ.25, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510014/IPOL_STU(2015)510014_EN.pdf 
164Δεύτερο Μνημόνιο Συνεννόησης, σελ.39, Τίτλος: Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, 
www.naftemporiki.gr/cmsutils/downloadpdf.aspx?id=694707 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510014/IPOL_STU(2015)510014_EN.pdf
http://www.naftemporiki.gr/cmsutils/downloadpdf.aspx?id=694707
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στην διοίκηση. Στην διοίκηση μεταφέρθηκαν και δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας. Οι 

σχολικοί φύλακες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ή βρέθηκαν σε καθεστώς εφεδρείας και 

μετά τους οκτώ μήνες απολύθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν οι αναπληρωτές και 

μόνιμοι δάσκαλοι και καθηγητές, την στιγμή που τα σχολεία ήδη παρουσίαζαν έλλειψη 

σε διδακτικό προσωπικό. Από την έλλειψη αυτή πλήγηκαν περισσότερο τα ολοήμερα 

σχολεία και τα νηπιαγωγεία165. 

Τα μέτρα των μνημονίων είχαν πολλές επιπτώσεις στον ελληνικό λαό. Οι πολίτες της 

χώρας έβλεπαν τους μισθούς και τις συντάξεις τους να συρρικνώνονται την ίδια στιγμή 

που οι φόροι αυξάνονται. Πολλές φορές οι πολίτες βρέθηκαν στους δρόμους των πόλεων 

για να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται στην χώρα και έθιγαν 

τα δικαιώματα τους. Παρά όμως τα όσα μέτρα είχε λάβει η ελληνική κυβέρνηση ως 

τώρα, οι προσπάθειες δεν φάνηκαν να είναι αρκετές166. 

 Το 2015 υπογράφηκε το τρίτο μνημόνιο σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη. Η συμφωνία 

με τους θεσμούς άργησε να επέλθει. Η ελληνική πλευρά είχε καταθέσει αίτημα στον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για διετές δάνειο και για παράταση του ισχύοντος 

δεύτερου προγράμματος. Στις 27 Ιουνίου 2015 το Eurogroup, δηλαδή η συνάντηση των 

Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, αρνήθηκε την επέκταση της δανειακής 

σύμβασης της Ελλάδας167 αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που κατέθεσε η ελληνική πλευρά 

για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος που θα έληγε στις 30 Ιουνίου. Το 

αποτέλεσμα ήταν η εφαρμογή των Capital controls  και η ανακοίνωση του 

                                                           
165European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU: Country Report on Greece, σελ.36- 39, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510014/IPOL_STU(2015)510014_EN.pdf 
166Marketou Α.-  Dekastos M., Constitutional Change through Euro Crisis Law: “Greece”, European 
University Institute, 16Ιανουαρίου 2014,http://eurocrisislaw.eui.eu/greece?print=pdf 
167The full text of the decree establishing capital controls in Greece, 29 Ιουνίου 2015, THETOC, 
http://www.thetoc.gr/eng/news/article/the-full-text-of-the-decree-establishing-capital-controls-in-
greece. Δεκεμβρίου 2016. Όπως και Neurdakis M., Before the Brexit: Greek Voters said “No” to the 
austerity measures, got more austerity,Mintpressnews,  http://www.mintpressnews.com/before-the-
brexit-greek-voters-said-no-to-austerity-measures-got-more-austerity-measures/218122/ 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510014/IPOL_STU(2015)510014_EN.pdf
http://eurocrisislaw.eui.eu/greece?print=pdf
http://www.thetoc.gr/eng/news/article/the-full-text-of-the-decree-establishing-capital-controls-in-greece
http://www.thetoc.gr/eng/news/article/the-full-text-of-the-decree-establishing-capital-controls-in-greece
http://www.mintpressnews.com/before-the-brexit-greek-voters-said-no-to-austerity-measures-got-more-austerity-measures/218122/
http://www.mintpressnews.com/before-the-brexit-greek-voters-said-no-to-austerity-measures-got-more-austerity-measures/218122/
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πρωθυπουργού Α. Τσίπρα για δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αφορούσε την αποδοχή ή 

μη της συμφωνίας με τους θεσμούς168.  

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν υπέρ της μη σύναψης συμφωνίας με τους 

θεσμούς, ωστόσο το τρίτο κατά σειρά μνημόνιο, υπογράφτηκε στις 19 Αυγούστου με 

χρηματοδοτική συνδρομή 86 δισ. Ευρώ για τρία χρόνια (2015-2018)169 μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής δρώντας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας. 

 Το πρόγραμμα αυτό εμπεριείχε ακόμα «σκληρότερα» μέτρα σε σύγκριση με τα δύο 

προηγούμενα μνημόνια. Στο πρόγραμμα προσαρμογής γινόταν λόγος για 

ιδιωτικοποιήσεις αξίας 50 δισ. ευρώ, αλλά και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

Ακόμα έθετε πολυάριθμους φόρους, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου 

προστιθέμενης αξίας για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, ενώ ο φόρος ιδιοκτησίας 

(ΕΝΦΙΑ) διατηρήθηκε παρά τον χαρακτηρισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την 

εφαρμογή του ως παράνομη και αντισυνταγματική. Η  Financial Times σχολιάζοντας την 

συμφωνία ανέφερε πως δεν αποτελεί ένα πακέτο διάσωσης της Ελλάδας αλλά θυμίζει 

την σχέση μεταξύ ενός αποικιακού άρχοντα και του υποτελή του170. Την σχέση αυτή 

θυμίζει και το γεγονός πως κάθε νομοσχέδιο πριν υιοθετηθεί  περνάει από έγκριση των 

πιστωτών. 

3.3  Το Τρίτο Μνημόνιο 
 

Σε αυτό το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής έγινε λόγος για την ανάγκη 

κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς γνωστοποιείται πως οι δημοσιονομικοί περιορισμοί είναι 

ιδιαίτερα απαιτητικοί και επιβαρύνουν όλα τα μέρη της κοινωνίας αλλά λάμβαναν υπόψη 

                                                           
168 Δεμέτης X., Δημοψήφισμα 2015. Η Ελλάδα ένα χρόνο μετά, 05 Ιουλίου 2016, News247, 
http://news247.gr/eidiseis/afieromata/dhmopshfisma-2015-enas-xronia-meta-to-oxi-poy-egine-
nai.4153346.html 
169Από τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Ελλάδα, τα 25 δις. θα δοθούν για την ανακεφαλαιοποίηση 
των ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών. Επιτροπή Αληθείας Δημοσίου Χρέους, Ο αθέμιτος, παράνομος και 
επονείδιστος χαρακτήρας του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης του Αυγούστου 2015, σελ.8 
170 Before the Brexit: Greek voters said ‘NO’ to austerity Measures, got more austerity measures, 
Mintpressnews, http://www.mintpressnews.com/before-the-brexit-greek-voters-said-no-to-austerity-
measures-got-more-austerity-measures/218122/ 

http://news247.gr/eidiseis/afieromata/dhmopshfisma-2015-enas-xronia-meta-to-oxi-poy-egine-nai.4153346.html
http://news247.gr/eidiseis/afieromata/dhmopshfisma-2015-enas-xronia-meta-to-oxi-poy-egine-nai.4153346.html
http://www.mintpressnews.com/before-the-brexit-greek-voters-said-no-to-austerity-measures-got-more-austerity-measures/218122/
http://www.mintpressnews.com/before-the-brexit-greek-voters-said-no-to-austerity-measures-got-more-austerity-measures/218122/


65 
 

και την ικανότητα πληρωμής . Γι’ αυτό τέθηκαν ως στόχοι: η πάταξη της φοροδιαφυγής, 

η μεταρρύθμιση στην αγορά προϊόντων - να μην υπάρχουν υψηλές τιμές που προκύπτουν 

από ομάδες συμφερόντων (να μην βλάπτεται η ανταγωνιστικότητα) και που είναι 

αντίθετες στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών-, η βελτίωση του συστήματος 

πρόνοιας ώστε να ευνοούνται οι ευάλωτες ομάδες και η καταπολέμηση της 

μακροχρόνιας ανεργίας. Ακόμα, οι αρχές ωφελήθηκαν από την τεχνική βοήθεια που 

δόθηκε από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με  την παροχή πρόσβασης στην υγειονομική 

περίθαλψη χωρίς να αποκλείονται οι ανασφάλιστοι,ώστε να αναπτύξουν ένα κοινωνικό 

δίκτυ ασφαλείας στα πλαίσια ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Guaranteed 

Minimum Income)171. 

 Στο τρίτο μνημόνιο αναφέρεται πως το όριο συνταξιοδότησης θα είναι τα 67 έτη έως και 

τις 31.12.2021, οι περικοπές στις συντάξεις χαρακτηρίστηκαν ως αντισυνταγματικές από 

το ΣτΕ.Γι’ αυτό θα έπρεπε να ληφθούν ισοδύναμα μέτρα. Τα όρια συνταξιοδότησης θα 

ήταν κοινά μέχρι το 2022. Έτσι ο καθένας θα συνταξιοδοτείται είτε στα 62 έτη, με πλήρη 

σύνταξη, εφόσον έχει συμπληρώσει 12.000 ημέρες κοινωνικής ασφάλισης ή 40 έτη, είτε 

με μειωμένη σύνταξη στα 67 έτη με 15 έτη ή 4.500 ημέρες κοινωνικής ασφάλισης. Σε 

περίπτωση μειωμένης συνταξιοδότησης,πέρα της μείωσης που προβλέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία της επικουρικής κατά 6 % ανά έτος, θα υπήρχε και μια επιπλέον 

μείωση της τάξεως του 10% μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους 

συνταξιοδότησης. Η κατώτατη σύνταξη υπολογίζεται ότι θα είναι κάτω των 486€172.  

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης 1 % του ΑΕΠ, το 2017 έγιναν  περαιτέρω περικοπές στις 

συντάξεις και κατά κύριο λόγο στις επικουρικές, καθώς δεν είχαν  βρεθεί δημοσιονομικά 

ισοδύναμα που να καλύπτουν τις απώλειες που προέκυψαν από την κατάργηση της 

ρήτρας μηδενικού ελλείμματος173. Ακόμα, οι παροχές συνδέθηκαν με τις ασφαλιστικές 

εισφορές, οι εισφορές για τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες αυξήθηκαν, 

                                                           
171Μνημόνιο Συνεννόησης,  σελ.4, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en
.pdf 
172Τρίτο Μνημόνιο: Κατώτατη σύνταξη στα 486 ευρώ, κατάργηση των πρόωρων, 'ψαλίδι' στις επικουρικές, Αύγουστος 
2015,News247, http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/trito-mnhmonio-katwtath-suntaksh-sta-486-eyrw-katarghsh-
twn-prowrwn-psalidi-stis-epikoyrikes.3613262.html 
173Τι αλλάζει στις συντάξεις με το νέο μνημόνιο,Αύγουστος 2015,THETOC,   
http://www.thetoc.gr/oikonomia/article/ti-allazei-stis-suntakseis-me-to-neo-mnimonio 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/trito-mnhmonio-katwtath-suntaksh-sta-486-eyrw-katarghsh-twn-prowrwn-psalidi-stis-epikoyrikes.3613262.html
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/trito-mnhmonio-katwtath-suntaksh-sta-486-eyrw-katarghsh-twn-prowrwn-psalidi-stis-epikoyrikes.3613262.html
http://www.thetoc.gr/oikonomia/article/ti-allazei-stis-suntakseis-me-to-neo-mnimonio
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οι υψηλότερες συντάξεις μειώθηκαν (λόγω νέων εισφορών), αυξήθηκαν  οι εισφορές 

περίθαλψης των συνταξιούχων και θεσπίστηκε το όριο των 1.000€ για την κύρια και την 

επικουρική σύνταξη. Επήλθε περιορισμός των προνομιακών επιδομάτων – παροχών 

κατά 0,5% του ΑΕΠ ετησίως, καθώς και κατάργησης της επιχορήγησης αλληλεγγύης  

του ΕΚΑΣ έως το 2019, ξεκινώντας το Μάρτιο του 2016 με το 20% των δικαιούχων. Η 

συμμετοχή του κράτους σταδιακά περιορίστηκε στην καταβολή της βασικής σύνταξης 

(360€)174. 

Παράλληλα, εντός του 2016 ολοκληρώθηκε   η ενοποίηση όλων των Ταμείων σε ένα, με 

ενιαία δομή και λειτουργία, αλλά και ουσιαστική ενοποίηση των όρων και 

προϋποθέσεων ασφάλισης και λήψης σύνταξης. Όλα τα επικουρικά ταμεία υπάχθηκαν 

στο υπερ-επικουρικό των μισθωτών ETEA από την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Η εναρμόνιση 

των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία θα γίνεται  με βάση το ΙΚΑ. Οι 

συντάξεις του ΟΓΑ θα εναρμονιστούν με τους κανόνες που ισχύουν και στα άλλα 

ταμεία.175 

Σχετικά με όσους χρωστούν στο δημόσιο το όριο των κατασχέσεων σε τραπεζικό  

λογαριασμό μειώνεται από τα 1.500€ στα 1.000€. Για ποσά άνω των 1.000€ μέχρι 1.500€ 

δεσμεύονται κατά το ήμισυ, ενώ το υπερβάλλον ποσό από το όριο των 1.500€ αποδίδεται 

όλο στον φορέα της κατάσχεσης176.  

 Η προκαταβολή φόρου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 

άλλαξε, για το φορολογικό έτος 2015 αυξήθηκε από 55% σε 75% και από το 2016 στο 

100%, ενώ για το 2016 επανασχεδιάστηκε  η εισφορά αλληλεγγύης με την ενσωμάτωσή 

της στις κλίμακες φορολογίας. Για τους αγρότες η προκαταβολή φόρου αυξήθηκε από το 

27,5% στο 55% για το 2015, για το 2016 θα φορολογούνται με συντελεστή 20%, ενώ το 

2017 ο συντελεστής θα αυξηθεί κατά 6 μονάδες (26%)177. 

Ακόμα αυξήθηκε  η φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια. Για εισοδήματα από 

ενοίκια κάτω των 12.000€ η φορολογία ορίζεται στο 15% (αύξηση τεσσάρων μονάδων), 

                                                           
174Ο.π 
175Εγκύκλιος Ε.Σ.Ε.Ε. «Χαρτογράφηση των σημαντικότερων μέτρων του τρίτου 
μνημονίου», https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/24998 
176Ο.π 
177Ο.π 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/24998
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ενώ για εισοδήματα υψηλότερα των 12.000 στο 35%, έγινε αύξηση δυο μονάδων. Οι 

μειωμένοι συντελεστές  ΦΠΑ για τα νησιά καταργήθηκαν178. 

Στο μνημόνιο συμπεριλήφθηκε και η περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας. Οι 

αρχές έπρεπε να ελέγξουν τις δημόσιες δαπάνες, να μειώσουν τις  τιμές των φαρμάκων, 

να βελτιώνουν την διαχείριση των νοσοκομείων και την διαχείριση της ζήτησης σε 

φάρμακα και της υγειονομικής περίθαλψης μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης179.  

Τα μέτρα που περιγράφονται στο τρίτο μνημόνιο σχετικά με την υγεία ήταν επιζήμια για 

τους πολίτες, ενώ ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο η προσφυγή σε ιδιωτικές μονάδες 

υγείας καθώς οι δαπάνες για την υγεία το 2015 είναι στο 4% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος 

της Ε.Ε είναι στο 6,9% του ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό προδιέγραψε την έλλειψη σε 

μηχανήματα και σε κλίνες και την μείωση του προσωπικού. Επιπρόσθετα, το μνημόνιο 

αύξησε το ΦΠΑ για τα νοσήλια στον ιδιωτικό τομέα υγείας στο 23% από 13% την 

στιγμή που ο κάθε ασθενής κατέβαλε την συμμετοχή του (νοσήλια) ανάλογα με τον 

ασφαλιστικό φορέα του180. 

Μείωση αναγγέλθηκε και στις τιμές όλων των φαρμάκων. Οι τιμές των φαρμάκων που 

έχουν χάσει την πατέντα προστασίας τους μειώθηκαν κατά 50% για όσα πωλούνται με 

τιμή λιανικής άνω των 12 ευρώ αλλά και των γενόσημων στο 32% της τιμής με τιμή 

λιανικής άνω των 7,8 ευρώ που είχαν πριν χάσουν την πατέντα τους.  Με αυτόν τον 

τρόπο προωθήθηκε η χρήση των οικονομικότερων φαρμάκων, ωστόσο οι τιμές των εκτός 

πατέντας φαρμάκων και των γενόσημων παρέμειναν υψηλές σε σχέση με τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα181. 

Επίσης παρατάθηκε για τρία χρόνια το clawback (2015-2018). Πρόκειται για αυτόματη 

επιστροφή από τις φαρμακευτικές εταιρίες και τους ιδιωτικούς παρόχους του ποσού της 

υπέρβασης της δαπάνης που καθορίζει ο ΕΟΠΥΥ για συγκεκριμένες κατηγορίες 

                                                           
178Ο.π 
179Καρλατήρα  Π., Το τρίτο μνημόνιο στέλνει το σύστημα υγείας στην… εντατική, 19 Σεπτεμβρίου 2016, 
http://www.protothema.gr/greece/article/510538/to-trito-mnimonio-stelnei-to-sustima-ugeias-stin-
edatiki/ 
180Ο.π 
181Ο.π 

http://www.protothema.gr/greece/article/510538/to-trito-mnimonio-stelnei-to-sustima-ugeias-stin-edatiki/
http://www.protothema.gr/greece/article/510538/to-trito-mnimonio-stelnei-to-sustima-ugeias-stin-edatiki/
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δαπανών, είτε από νοσήλια, είτε από διαγνωστικές εξετάσεις182. Ακόμα, από τον 

Οκτώβριο 2015 οι αρχές αποφάσισαν  την εφαρμογή των νοσήλειων 5€ για επίσκεψη σε 

νοσοκομεία ή θα έθεταν εναλλακτικά μέτρα. Η προμήθεια υλικών για τα νοσοκομεία με 

κεντρική διαδικασία αυξήθηκε στο 60% και 80%, στα πλαίσια του εξορθολογισμού της 

δημόσιας δαπάνης, ενώ θα αυξηθεί και η προμήθεια των νοσοκομείων με φάρμακα με 

δραστική ουσία183. 

Εκσυγχρονισμός προτάθηκε και για την εκπαίδευση. Οι αρχές έλαβαν υπόψη τις 

βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. αλλά και αναθεώρησαν την έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α για το 

2011. Η αναφορά αφορούσε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, την σύνδεση της έρευνας και 

της εκπαίδευσης και την συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ινστιτούτων έρευνας και 

επιχειρήσεων. Επίσης παρουσιάστηκε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δράσης το οποίο θα 

υιοθετηθεί από τον Ιούλιο 2017 και θα αποτελείται από μέτρα σχετικά με την 

εκπαίδευση184. 

Το 2011, το Υπουργείο Παιδείας είχε αποφασίσει πως 1.933 σχολεία θα συγχωνευθούν 

σε  877 σχολεία, από τα οποία 1.523 πρωτοβάθμια σχολεία θα συγχωνεύονταν σε 672 

και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τα 410 θα έμεναν 205 σχολεία.  Το 

ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, άλλα 231 σχολεία θα συγχωνευτούν και 49 θα έκλειναν185. 

Στο μνημόνιο παρουσιάστηκε η ανάγκη για μείωση του κόστους της εκπαίδευσης σε όλα 

τα επίπεδα. Απαιτήθηκε αξιολόγηση και σύνδεσή της με τις επιδόσεις, την 

αποτελεσματικότητα και τους μισθούς. Ακόμα ενισχύθηκε η μαθητεία των αποφοίτων 

της τεχνικής εκπαίδευσης. Μεταρρύθμιση επιζητούν και για το δημόσιο τομέα μέσω της 

διαμόρφωσης ενός ενιαίου μισθολογίου όπου θα λαμβάνουν υπόψη τις δεξιότητες, τις 

                                                           
182European Commission, ‘The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Fourth Review’, 
Απρίλιος 2014, σελ.43, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp192_en.pdf 
183Ο.π 
184European Commission,Financial assistance to Greece, σελ.22-23, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en
.pdf 
185European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU: Country Report on Greece, σελ.34-35, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510014/IPOL_STU(2015)510014_EN.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp192_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510014/IPOL_STU(2015)510014_EN.pdf
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επιδόσεις και τις αρμοδιότητες του δημοσίου υπαλλήλου. Οι μισθολογικές δαπάνες 

πρέπει να μειωθούν όπως και οι θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο186. 

Ζητείται σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι αρχές οφείλουν 

να θεσπίσουν ένα πλαίσιο ποιότητας για την μαθητεία των σπουδαστών των ΕΠΑΣ-ΙΕΚ 

και των ΕΠΑΛ και την δημιουργία ενός συστήματος σύνδεσης των αναγκών της αγοράς 

με νέες δεξιότητες για την αναβάθμιση των προγραμμάτων και των πιστοποιητικών. 

Ακόμα δρομολογήθηκαν συνεργασίες με περιφερειακές αρχές και εργοδότες για την 

ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης187. 

Στην έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) για 

το 2011 αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς προβλεπόταν: να μειωθεί το μισθολογικό 

τους κόστος, ενώ παράλληλα να αυξηθεί το ωράριο τους κατά 4 ή 5 ώρες. Να υπάρξει 

συγχώνευση σχολείων και αύξηση των μαθητών ανά τάξη. Για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση προβλεπόταν περιορισμός των εισακτέων σε αριθμό συγκρίσιμο με τον μέσο 

όρο εισακτέων στην Ε.Ε, αύξηση των εισακτέων στα ΤΕΙ και κλείσιμο ή συγχώνευση 

τμημάτων188. 

Ο σκοπός των Μνημονίων είναι η αποπληρωμή του χρέους. Γι’ αυτό οι πιστωτές δεν 

λάμβαναν υπόψη τους τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην κοινωνία, καθώς 

θεωρούσαν πως για τη  μείωση του δημοσίου ελλείμματος χρειάζονται να ληφθούν 

αυστηρά μέτρα προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ανακάμψει, ή ακόμα ανέφεραν ότι 

συμμερίζονται τις επιπτώσεις, ωστόσο τα μέτρα συνεχίζουν να πλήττουν τα κοινωνικά 

στρώματα καθώς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται υπέρ της 

δημοσιονομικής πολιτικής. Έτσι ο λαός δεν μπορεί να απολαμβάνει τα δικαιώματα του 

όπως  καθορίζονται στο Σύνταγμα  και στις διεθνές συμβάσεις και πλέον γίνεται λόγος 

για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

                                                           
186European Commission,Financial assistance to Greece, , σελ.22-23, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en
.pdf 
187https://www.alfavita.gr/arthron/εκπαίδευση-όλες-οι-ρυθμίσεις-3ο-μνημόνιο-που-ψηφίστηκαν-στη- 
βουλή 
188 Ιωαννίδου Γ., Το Τρίτο Μνημόνιο και οι «καλές πρακτικές» Ε.Ε- Ο.Ο.Σ.Α διαλύουν την Παιδεία, 23 
Αυγούστου 2015, Αlfavita, https://www.alfavita.gr/arthron/το-τρίτο-μνημόνιο-και-οι-«καλές-πρακτικές»-
Ε.Ε-–-Ο.Ο.Σ.Α-διαλύουν-την-παιδεία 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf
https://www.alfavita.gr/arthron/εκπαίδευση-όλες-οι-ρυθμίσεις-3ο-μνημόνιο-που-ψηφίστηκαν-στη-%20βουλή
https://www.alfavita.gr/arthron/εκπαίδευση-όλες-οι-ρυθμίσεις-3ο-μνημόνιο-που-ψηφίστηκαν-στη-%20βουλή
https://www.alfavita.gr/arthron/το-τρίτο-μνημόνιο-και-οι-
https://www.alfavita.gr/arthron/το-τρίτο-μνημόνιο-και-οι-
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Τα δάνεια που έλαβε η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν για τις αποπληρωμές των τόκων προς 

τους πιστωτές, ενώ τα μέτρα που έχουν ληφθεί φαίνονται να μην βοηθούν την ανάκαμψη 

της ελληνικής οικονομίας.Στα μνημόνια αναφέρεται για παράδειγμα το άνοιγμα θέσεων 

εργασίας, την ίδια στιγμή που ζητούνται περικοπές στο δημόσιο τομέα και επιβάλλονται 

επιζήμιες για τις επιχειρήσεις φορολογίες.189. 

 

4. Παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων; 
 

Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα εάν τα μέτρα λιτότητας που 

επιβλήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι  

αντισυνταγματικά, δηλαδή αν αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος. Θα ενισχύσω 

τα επιχειρήματα μου με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για υποθέσεις που 

έφτασαν στο δικαστήριο. Ωστόσο σε πρώτη φάση θα προσδιορίσω τα συνταγματικά 

ζητήματα που προέκυψαν από την υπαγωγή της χώρας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Στήριξης και θα αναζητηθεί η δεσμευτικότητα και η μορφή του μνημονίου. 

Σύμφωνα με τον Α. Μανιτάκη, το Μνημόνιο Συνεννόησης αποτελεί μια άτυπη διεθνή 

συμφωνία που αποτελείται από αποφάσεις, δηλώσεις και ενέργειες πολλών θεσμών και 

οργάνων της Ε.Ε (όπως του Συμβουλίου της Ε.Ε, του Συμβουλίου των Υπουργών, της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ.τ.λ), καθώς και το Δ.Ν.Τ190. Αυτό σημαίνει την 

αλληλεπίδραση διεθνών οργανισμών (Δ.Ν.Τ), ευρωπαϊκών οργάνων και 

χρηματοπιστωτικών μηχανισμών με τα κράτη. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης 

αποτελείται από νομικές και πολιτικές πράξεις που δεν προβλεπόντουσαν εξαρχής στις 

ευρωπαϊκές συνθήκες αλλά ούτε και είχαν αμιγή διεθνή χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει 

                                                           
189Επιτροπή Αληθείας Δημοσίου Χρέους, Ο αθέμιτος, παράνομος και επονείδιστος χαρακτήρας του 
Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης του Αυγούστου 2015, σελ. 9-10 
190Τα μνημόνια δεν αποτελούν παραδοσιακές διεθνείς Συνθήκες, αφού η ισχύ τους δεν εξαρτάται από 
την επικύρωση τους από τα Κράτη Μέλη, μέσω της ψήφισης του από τα εθνικά Κοινοβούλια. Απόφαση 
668/2012 ΟλΣτΕ, όπου το ελληνικό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο αποφάνθηκε πως το Μνημόνιο δεν 
αποτελεί διεθνή συνθήκη και επομένως δεν απαιτείται επικύρωση βάσει του άρθρου 28 παρ. 2 του 
Συντάγματος. Πολίτης Α.Μ. –ΧελιουδάκηςΕ., Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου: οι δανειακές 
Συμβάσεις που συνήψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2012 και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου 
επ’ αυτών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ.17, http://www.academia.edu 

http://www.academia.edu/
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πράξεις και κανόνες της Ε.Ε, της Ευρωζώνης και του Δ.Ν.Τ και επιπλέον εγκαθιστούσε 

ευρωπαϊκούς μηχανισμούς επιτήρησης και παρέμβασης στα δημοσιονομικά της 

χώρας191. 

Το Πρώτο Μνημόνιο (3 Μαΐου 2010) ενσωματώθηκε στο τέλος του Ν. 3845/2010 ως 

παράρτημα του, ώστε να αιτιολογηθούν τα νομοθετικά μέτρα δημοσιονομικής και 

ασφαλιστικής πολιτικής που λαμβάνονται σ’ αυτόν. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν έχει 

μορφή ή ισχύ τυπικού νόμου. Δεν έχει νομική αλλά μόνο πολιτική δεσμευτικότητα 

καθώς δεν περιέχει κανόνες δικαίου ως άτυπη διεθνή συμφωνία ή συμφωνία 

απλοποιημένης μορφής. Τα μέτρα μετουσιώνονται σε εθνικές νομοθετικές διατάξεις που 

υλοποιούν τους δημοσιονομικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από κοινού μεταξύ  της 

κυβέρνησης και της Τρόικας και αποτελούν το πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής192. 

Μόνο κανόνες δικαίου ουσιαστικού νόμου επιδέχονται δικαστικό έλεγχο περί της 

συνταγματικότητας τους. Το μνημόνιο ωστόσο, επειδή έχει θέση αιτιολογικής έκθεσης 

του νόμου μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά ως συνταγματικά θεμιτή αιτιολογία των 

νομοθετικών μέτρων της μνημονιακής συμφωνίας. Μπορεί δηλαδή να αποδειχτεί ή 

όχι,εάν οι παραβιάσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων πραγματοποιούνται ή μη για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος193. 

Το μνημόνιο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές194 προς το κράτος, επομένως δεν 

υπόκεινται σε νομικές κυρώσεις, ωστόσο η Ελλάδα οφείλει να τηρήσει την υποχρέωση 

της λόγω της δέσμευσης της που ανέλαβε υπογράφοντας τα προγράμματα διάσωσης. Η 

εφαρμογή των προγραμμάτων εγγυάται την συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας195. 

Ο χαρακτηρισμός ως αντισυνταγματικός  των περιορισμών των κοινωνικών δικαιωμάτων 

                                                           
191Μανιτάκης Α., Τα συνταγματικά ζητήματα του Μνημονίου, www.constitutionalism.gr 
192Ο.π 
193Ο.π 
194Στον  Κανονισμό αριθ. 407/2010 για την θέσπιση του ΕΜΧΣ, το άρθρο 3(5) ορίζει, πως το Συμβούλιο 
δεν επιβάλλει ένα λεπτομερές πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής αλλά καθορίζει τους γενικούς 
οικονομικούς όρους. Κουκιαδάκη Α., Οι δυνατότητες προσβολής των μέτρων λιτότητας ενώπιον 
υπερεθνικών δικαστηρίων: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, 
30 Ιουνίου 2014, σελ.15, 
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/austerity_greeceportugal_gr_2.pdf 
195Πολίτης  Α.Μ. –  Χελιουδάκης Ε., Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου: οι δανειακές Συμβάσεις που 
συνήψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2012 και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου επ’ αυτών, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ.23, http://www.academia.edu 

http://www.constitutionalism.gr/
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/austerity_greeceportugal_gr_2.pdf
http://www.academia.edu/
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μπορεί να ισχύσει εφόσον κρίνουμε την συνταγματικότητα των νομοθετικών μέτρων σε 

σχέση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμφωνίες, τις οποίες έχει κυρώσει η Ελλάδα και 

έχει συμπεριληφθεί στην εθνική έννομη τάξη196.  

Τα κοινωνικά δικαιώματα επιδιώκουν την εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και 

έχουν καθολικό χαρακτήρα. Το κράτος υποχρεώνεται να παρέμβει με θετικές ενέργειες 

και να παρέχει ίση πρόσβαση για όλους στις κοινωνικές υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια 

τα κοινωνικά δικαιώματα περιορίστηκαν λόγω του δημοσίου ή δημοσιονομικού 

συμφέροντος197.  

Η Ε.Ε δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στα Μνημόνια ούτε στις Δανειακές Συμβάσεις 

αλλά τα όργανα της Ε.Ε συμμετέχουν σε αυτά198. Εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο δίοτι 

τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ε.Επου συμμετέχουν δεσμεύονται απ’ αυτό199. 

• Τα μνημόνια αποτελούν κοινούς νόμους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να ψηφιστούν 

από τη Βουλή (άρθρο 28 Σ.), οι εφαρμοστικοί τους νόμοι, καθώς και τα 

Παραρτήματα τους έχουν μειωμένη τυπική ισχύ σε σχέση με θεμελιώδες 

συνταγματικές αρχές (άρθρο 110 Σ)200.  

                                                           
196Μανιτάκης Α., Τα συνταγματικά ζητήματα του Μνημονίου, www.constitutionalism.gr 
197Μιχαλοπούλου Α., Η επίδραση των μνημονίων στα κοινωνικά δικαιώματα- Προοπτικές προστασίας με 
βάση την πρόσφατη νομολογία του Σ.Τ.Ε. και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, 4 Απριλίου 2016, σελ.5-6,http://www.constitutionalism.gr/wp-
content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_%CE%97_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE
%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE
%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE
%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B1.pdf 
198 Γκλαβίνης Π., Το Μνημόνιο της Ελλάδος : στην ευρωπαϊκή, τη διεθνή και την εθνική έννομη 
τάξη,Εκδόσεις   Σάκκουλα 2010 , σελ.63 
199«Σύμφωνα με επαναλαμβανόμενη νομολογία του Δ.Ε.Ε, τα κράτη μέλη, ακόμα και όταν δρουν σε 
διεθνές επίπεδο ασκώντας τις αρμοδιότητες τους από τις Συνθήκες, οφείλουν να δρουν στο πλαίσιο του 
ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με το καθήκον συνεργασίας που προκρίνει το άρθρο 4 παράγραφος 
3 Σ.Ε.Ε. Σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας από κράτος μέλος της Ε.Ε, η οποία αντίκειται στο ενωσιακό 
δίκαιο, το κράτος αυτό παραβιάζει το δίκαιο της Ε.Ε κατά τα άρθρα 258 και 259 ΣΛΕ.Ε». Πολίτης Α.Μ – 
Χελιουδάκης  Ε., Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου: οι δανειακές Συμβάσεις που συνήψε η Ελλάδα 
κατά την περίοδο 2010-2012 και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου επ’ αυτών, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ.21, http://www.academia.edu 
200 Παυλόπουλος Π., Παρατηρήσεις ως προς τη νομική φύση και τις έννομες συνέπειες του 
«Μνημονίου», 28 Νοεμβρίου 2010, http://www.constitutionalism.gr/1786-paratiriseis-ws-pros-ti-nomiki-
fysi-kai-tis-ennome/ 

http://www.constitutionalism.gr/
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.academia.edu/
http://www.constitutionalism.gr/1786-paratiriseis-ws-pros-ti-nomiki-fysi-kai-tis-ennome/
http://www.constitutionalism.gr/1786-paratiriseis-ws-pros-ti-nomiki-fysi-kai-tis-ennome/
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• Ωστόσο οι Δανειακές Συμβάσεις Διευκόλυνσης μεταξύ των κρατών μελών 

αποτελούν διακρατική δανειακή συμφωνία, η οποία υπάγεται στο αγγλικό 

δίκαιο, παρόλου που η συμφωνία από νομική προσέγγιση αποτελεί διεθνή 

σύμβαση και επομένως, εφαρμόζεται το δημόσιο διεθνές δίκαιο και το ενωσιακό 

δίκαιο201. 

• Οι δανειακές συμβάσεις με το Δ.Ν.Τ, προβλέπονται από το εσωτερικό δίκαιο του 

Δ.Ν.Τ, δεν αποτελούν διεθνείς συμφωνίες, αφού οι σχέσεις του 

χρηματοδοτούμενου κράτους και του Δ.Ν.Τ διέπονται από το πρωτογενές και 

παραγωγικό δίκαιο του οργανισμού αυτού202. 

Τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την αρχή της ισότητας, δηλαδή ο 

περιορισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων να μην τίθενται εις βάρος μιας κατηγορίας 

προσώπων αλλά και την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή για την εκπλήρωση των 

στόχων του κράτους θα λαμβάνεται το ηπιότερο και αναλογικότερο μέσο προς τον λαό. 

Η ενσωμάτωση του Μνημονίου στην εσωτερική νομοθεσία δεν συνεπάγεται την 

παράκαμψη διατάξεων με αυξημένη ισχύ, όπως ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Γι’ 

αυτό οφείλουν τα προγράμματα δημοσιονομικής πολιτικής να σέβονται τις διατάξεις των 

πρωτογενών πηγών δικαίου όπως αυτές αναγνωρίζονται από διεθνείς και ευρωπαϊκές 

συνθήκες203. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 την δυνατότητα 

παραχώρησης αποζημιώσεων κατά των μέτρων λιτότητας, μετά από τις υποθέσεις C-8/15 

                                                           
201 Πολίτης Α.Μ. –Χελιουδάκης Ε., Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου: οι δανειακές Συμβάσεις που 
συνήψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2012 και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου επ’ αυτών, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ.10-19, http://www.academia.edu 
202Ο.π 
203Μιχαλοπούλου Α., Η επίδραση των μνημονίων στα κοινωνικά δικαιώματα- Προοπτικές προστασίας με 
βάση την πρόσφατη νομολογία του Σ.Τ.Ε. και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, 4 Απριλίου 2016,σελ.4 http://www.constitutionalism.gr/wp-
content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_%CE%97_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE
%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE
%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE
%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B1.pdf 

http://www.academia.edu/
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
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P έως C-10/15 P204. Η DeutscheWelle αναφέρει πως η δικαστική αυτή απόφαση για 

πρώτη φορά δεσμεύει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δρουν βάσει του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε205, ακόμα και όταν ενεργούν στο πλαίσιο 

μνημονιακών προγραμμάτων του ΕΜΣ,  δηλαδή ενός εξωθεσμικού οργάνου. Οι δικαστές 

δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες να ασκήσουν αγωγές αποζημίωσης κατά των 

μέτρων λιτότητας (κατά της Τρόικας) σε χώρες όπου θίγονται τα κοινωνικά 

δικαιώματα206. Πλέον οι πολίτες έχουν στην διάθεση τους τα νομικά μέσα ώστε να 

γνωστοποιήσουν τις υποθέσεις τους. 

Η απόφαση αυτή του Δικαστηρίου στηρίζεται στην τραπεζική κρίση της Κύπρου το 

2013. Οι προσφεύγοντες ζητούν αποζημίωση για το «κούρεμα» των καταθέσεων τους207. 

Η Τρόικα και η κυπριακή κυβέρνηση συμφώνησαν στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού 
                                                           
204Για την ανάγκη ανακεφαλοποίησησς των κυπριακών τραπεζών, η κυπριακή κυβέρνηση προέβει σε 
δέσμευση των καταθέσεων., Οι αναιρεσείοντες διατηρούσαν καταθέσεις στη Bank of Cyprus ή στη 
Cyprus Popular Bank. Το αποτέλεσμα του μέτρου αυτού ήταν, οι εν λόγω καταθέσεις να υποστούν 
σημαντική μείωση της αξίας τους. 
205Η μείωση της αξίας των καταθέσεων συναρτάται με την διευκόλυνση της χρηματοπιστωτικής 
συνδρομής που θα χορηγούνταν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού διάσωσης 
συνιστά πρόδηλη προσβολή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας που αντιβαίνει «προς το άρθρο 17, 
παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το άρθρο 1 
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προστασία των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950». 
206Ευρωπαικό Δικαστήριο: «Παράθυρο» για αποζημιώσεις κατά των μέτρων λιτότητας, 21 Σεπτεμβρίου 
2016, Presspublica, 
http://www.presspublica.gr/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF
-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%85%CF%81%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%B1%CF%80%CE%BF/, όπως επίσης: Justice of Greece,  Δικαστική απόφαση-σταθμός: Οι πολίτες 
δικαιούνται αποζημίωσης για τα μέτρα λιτότητας, 21 Σεπτεμβρίου 2016,https://Justice of 
Greece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/ 
207«Το Δικαστήριο είναι σε θέση να αποφανθεί το ίδιο επί του αιτήματος των αναιρεσειόντων, δυνάμει 
του άρθρου 268 και του άρθρου 340, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ΣΛΕ.Ε, για την αποκατάσταση της ζημίας 
που φέρονται ότι υπέστησαν, αφενός, λόγω της προσθήκης από την Επιτροπή και την Ε.Κ.Τ των 
επίμαχων σημείων στο μνημόνιο κατανόησης της 26ης Απριλίου 2013 και, αφετέρου, λόγω της 
παράβασης από την Επιτροπή της υποχρεώσεώς της να διασφαλίζει, στο πλαίσιο της υπογραφής του εν 
λόγω μνημονίου κατανόησης, το συμβατό του μνημονίου με το δίκαιο της Ένωσης». Justice of 
Greece,Δικαστική απόφαση-σταθμός: Οι πολίτες δικαιούνται αποζημίωσης για τα μέτρα λιτότητας, 21 
Σεπτεμβρίου 2016, https://Justice of 
Greece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/ 

http://www.presspublica.gr/ευρωπαικο-διακστηριο-αραθυρο-για-απο/
http://www.presspublica.gr/ευρωπαικο-διακστηριο-αραθυρο-για-απο/
http://www.presspublica.gr/ευρωπαικο-διακστηριο-αραθυρο-για-απο/
http://www.presspublica.gr/ευρωπαικο-διακστηριο-αραθυρο-για-απο/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
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συστήματος προκειμένου να αποφευχθεί η πτώχευση, η χώρα έλαβε το πακέτο διάσωσης 

από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, αφού πρωτίστως προέβη στο «κούρεμα» 

των καταθέσεων άνω των 100.000€. Το δικαστήριο θεωρούσε πως το «κούρεμα» 

εξυπηρετούσε το κοινό καλό της Ένωσης και την σταθερότητα του τραπεζικού 

ζητήματος, αλλά οι δικαστές αποφαίνονται ότι οι ενάγοντες μπορούν να ζητήσουν 

αποζημίωση από την Κομισιόν ή την Ε.Κ.Τ εφόσον παραβιάζονται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα κάποιου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το ΕΔ αποφάνθηκε ότι 

«λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της διασφαλίσεως της σταθερότητας του τραπεζικού 

συστήματος της ζώνης του ευρώ και του άμεσου κινδύνου οικονομικής ζημίας, τον οποίο 

θα διέτρεχαν οι καταθέτες των οικείων δύο τραπεζών σε περίπτωση πτωχεύσεως αυτών, 

τα εν λόγω μέτρα δεν συνιστούν υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση, θίγουσα την 

ίδια την ουσία του δικαιώματος ιδιοκτησίας των αναιρεσειόντων208. Κατά συνέπεια, δεν 

είναι δυνατό να θεωρηθούν ως αδικαιολόγητοι οι περιορισμοί του εν λόγω 

δικαιώματος»209. 

 

 

                                                           
208«Συναφώς, επισημαίνεται ότι από το άρθρο 12 της Συνθήκης για τον ΕΜΣ προκύπτει ότι η υπογραφή 
μνημονίου κατανόησης, όπως αυτό το οποίο προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
κυπριακών αρχών και, μεταξύ άλλων, της Επιτροπής, ανταποκρίνεται σε σκοπό γενικού συμφέροντος 
που επιδιώκει η Ένωση, ήτοι στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης 
του ευρώ στο σύνολό της». Justice of Greece,  Δικαστική απόφαση-σταθμός: Οι πολίτες δικαιούνται 
αποζημίωσης για τα μέτρα  λιτότητας, 21 Σεπτεμβρίου 2016,https://Justice of 
Greece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/ 
209Ο Γερμανός νομικός Αντρέας Φίσερ-Λεσκάνο προέτρεψε τους Έλληνες πολίτες που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα στην πρόσβαση στα φάρμακα να κινηθούν νομικά κατά του Μνημονίου και τον τρόπο με τον 
οποίο συγχρηματοδοτούνται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. SagenerN. , μεταφρασμένο από Άρια 
Κούτρα, Παράθυρο για αγωγές αποζημίωσης εναντίον της μνημονιακής λιτότητας ανοίγει απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 21 Σεπτεμβρίου 2016, EurActiv, http://www.euractiv.gr/section/thesmika-
themata/news/ti-dynatotita-na-minysoun-tin-troika-i-polites-pou-epireastikan-apo-ti-litotita-apofasise-to-
evropaiko-dikastirio/. Βλέπε επίσης: JusticeofGreece, Δικαστική απόφαση-σταθμός: Οι πολίτες 
δικαιούνται αποζημίωσης για τα μέτρα λιτότητας, 21 Σεπτεμβρίου 2016, https://Justice of 
Greece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/ 

https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
http://www.euractiv.gr/section/thesmika-themata/news/ti-dynatotita-na-minysoun-tin-troika-i-polites-pou-epireastikan-apo-ti-litotita-apofasise-to-evropaiko-dikastirio/
http://www.euractiv.gr/section/thesmika-themata/news/ti-dynatotita-na-minysoun-tin-troika-i-polites-pou-epireastikan-apo-ti-litotita-apofasise-to-evropaiko-dikastirio/
http://www.euractiv.gr/section/thesmika-themata/news/ti-dynatotita-na-minysoun-tin-troika-i-polites-pou-epireastikan-apo-ti-litotita-apofasise-to-evropaiko-dikastirio/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/09/21/δικαστική-απόφαση-σταθμός-οι-πολίτες/
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4.1  Συμβούλιο της Επικρατείας 
 

4.1.1 Απόφαση 668/2012  του  ΣτΕ  για  το  Μνημόνιο 
 

Η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (668/2012) αφορά την προσφυγή 

δεκατριών επαγγελματικών φορέων (όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ΑΔΕΔΥ, 

κ.τ.λ.) και ιδιωτών κατά του πρώτου Μνημονίου. Ζητούσαν την ακύρωση πράξεων210 

της οικονομικής πολιτικής του 2010 καθώς και την ακύρωση των μέτρων που λήφθησαν 

σχετικά με τα επιδόματα αδείας και εορτών211. 

Η απόφαση του ΣτΕ ενισχύεται αναφέροντας πως η διαδικασία έκτακτης 

χρηματοδότησης ξεκινά κατόπιν αιτήματος του κράτους που βρίσκεται σε ανάγκη, αφού 

αντιμετωπίζει δυσχέρεια ρευστότητας ή παύση πληρωμών. Η Ελλάδα λοιπόν, είχε φτάσει 

σε ένα σημείο όπου οι προβλεπόμενες τιμές χρέους και δημοσιονομικού ελλείμματος, 

ήταν πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο των κρατών της Ευρωζώνης. Γι’ αυτό και 

στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας η χώρα έλαβε μέτρα για την μείωση του 

ελλείμματος, όπως η μείωση του μισθολογικού κόστους, η μείωση των απασχολούμενων 

στον δημόσιο τομέα, η περικοπή επιδομάτων, η αύξηση της φορολογίας, κ.τ.λ212. 

Ακόμα οι σύμβουλοι Επικρατείας θεώρησαν πως το μνημόνιο ως μη διεθνή σύμβαση 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, δεν χρειαζόταν να ψηφιστεί από την Βουλή 

                                                           
210«Οι αιτούντες επιδίωκαν να ακυρωθεί η πράξη με αριθμό 2/14924/0022/1.4.2010 του Υφυπουργού 
οικονομικών, με τίτλο «Παροχή Οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010», με 
την οποία κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι διατάξε.ις του Ν.3833/2010, β) η υπ´αριθ. 
2/35981/0022/28.5.2010 πράξη του ίδιου Υφυπουργού με τίτλο « Παροχή Οδηγιών για την υλοποίηση 
μισθολογικών ρυθμίσεων», με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις του Ν. 3845/2010 στις 
υπηρεσίες γ) η υπ´αριθ. Φ80000/14254/1097/6.7.2010 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ρύθμιση των προϋποθέσεων, του τρόπου και χρόνου 
καταβολής από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος 
αδείας» και δ) πράξεις περί αναλύσεων αποδοχών, βεβαιώσεων αποδοχών ή αποδείξεων πληρωμής 
αποδοχών, που αφορούν καθένα από τα είκοσι δύο αιτούντα φυσικά πρόσωπα και που φαίνεται ότι 
περικόπηκαν οι αποδοχές τους κατ´εφαρμογή των Ν.3833/2010 και του Ν. 3845/2010». 
211Απόφαση 668/2012, 
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW166/%CE%A3%CF%84%CE%95%206682012.pdf, 
όπως επίσης: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/6682.htm 
212 Ο.π 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW166/ΣτΕ%206682012.pdf
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/6682.htm
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με την πλειοψηφία των 3/5 των βουλευτών213. Σύμφωνα με την κρίση ότι το μνημόνιο 

δεν αποτελεί παραδοσιακή διεθνή σύμβαση απορρίπτεται και το γεγονός της εκχώρησης 

της εθνικής κυριαρχίας, αφού δεν αναγνωρίζονται εξουσίες σε διεθνή όργανα, η 

κυβέρνηση χαράζει την πολιτική της. Οι περικοπές αποτελούν μέρος ενός προγράμματος 

δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ελληνική 

οικονομία, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, την 

εκπλήρωση των αναγκών της χώρας και την εισροή εισόδων στο δημόσιο ταμείο σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Τα μέτρα αποσκοπούσανσε λόγους δημοσίου συμφέροντος 

όσο και στην διασφάλιση της σταθερότητας της Ευρωζώνης. 

Τέλος  απορρίπτεται ο ισχυρισμός για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 

25 και άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ), δηλαδή για την 

υιοθέτηση ηπιότερων μέτρων, καθώς και της αρχής της ισότητας (άρθρο 4). Τα μέτρα 

της μείωσης των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και των συνταξιοδοτικών 

παροχών πάρθηκαν υπέρ της δημόσιας ωφέλειας, είναι μέσα σε βιώσιμα επίπεδα, δεν 

αντίκεινται «σε κάποια συνταγματική διάταξη (δεν παραβιάζεται το δικαίωμα 

ιδιοκτησίας) και δεν αποτελούν περιπτώσεις αυθαίρετης ενιαίας μεταχείρισης προσώπων, 

που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες». Συνεπώς σε καμία συνταγματική διάταξη δεν 

ορίζεται το ύψος των αποδοχών ή συντάξεων και δεν αποκλείεται η αλλαγή τους λόγω 

των συντρεχουσών συνθηκών. Η απόφαση αυτή οδήγησε στην συνέχιση των 

μνημονιακών μέτρων καθώς δεν θεωρείται ότι τίθενται ζήτημα παραβίασης των 

κοινωνικών δικαιωμάτων. 

4.1.2 Η απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ  2307/2014 
 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά την προσφυγή εννιά συνδικαλιστικών οργανισμών στο 

δικαστήριο, αιτούντες την ακύρωση των εργασιακών μέτρων που θίγονται στο δεύτερο 

Μνημόνιο. Τα μέτρα προβλέπουν την κατάργηση της ρήτρας μονιμότητας, το πάγωμα 
                                                           
213Αντωνίου Θ. Δ., Η απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Μνημόνιο – Μια 
ευρωπαϊκή υπόθεση χωρίς ευρωπαϊκή προσέγγιση,  11 Φεβρουαρίου 2013, 
http://www.constitutionalism.gr/category/%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%
CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-
%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF/page/3/ 

http://www.constitutionalism.gr/category/σύνταγμα-οικονομική-κρίση-μνημόνιο/page/3/
http://www.constitutionalism.gr/category/σύνταγμα-οικονομική-κρίση-μνημόνιο/page/3/
http://www.constitutionalism.gr/category/σύνταγμα-οικονομική-κρίση-μνημόνιο/page/3/
http://www.constitutionalism.gr/category/σύνταγμα-οικονομική-κρίση-μνημόνιο/page/3/
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των ωριμάνσεων, την κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, τον 

καθορισμό μέγιστης διάρκειας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η προσφυγή αυτή 

αφορούσε το άρθρο 22 του Συντάγματος περί του δικαιώματος στην εργασία. 

Το δικαστήριο θεώρησε ότι τα μέτρα είναι συνταγματικά και το κοινωνικό δικαίωμα 

στην εργασία που θίγεται, περιορίζεται για λόγους γενικότερου κοινωνικού 

συμφέροντος. Από την απόφαση αυτή και μετά, η στάση της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου άλλαξε και πλέον το εθνικό δικαιοδοτικό όργανο διατίθενται θετικά ως προς 

την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων214. 

4.1.3 Απόφαση  ΣτΕ  2192/2014 
 

Όσοι εργάζονται στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας υπόκεινται σε μια 

ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση, την οποία διαχρονικά απολαμβάνουν ως 

αντιστάθμισμα, που συνιστά υποχρέωση του νομοθέτη, καθώς απορρέει από το 

Σύνταγμα (άρθρα 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ.3). Έτσι ο νομοθέτης κατά την λήψη των 

νομοθετικών μέτρων λιτότητας δεν έλαβε υπόψη την αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής 

μεταχείρισης, αλλά αντιμετώπισε όλα τα ειδικά μισθολόγια ως ένα ενιαίο οικονομικό 

μέγεθος που θα έπρεπε να μειωθεί κατά 10%. Η μείωση αυτή μαζί με άλλα οικονομικά 

και φορολογικά νομοθετικά μέτρα ξεπερνά τα όρια που θέτει το Σύνταγμα και επίσης δεν 

δικαιολογείταιγια λόγους δημοσίου συμφέροντος215. 

                                                           
214Μιχαλοπούλου Α., Η επίδραση των μνημονίων στα κοινωνικά δικαιώματα- Προοπτικές προστασίας με 
βάση την πρόσφατη νομολογία του Σ.Τ.Ε. και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, 4 Απριλίου 2016, σελ.23-25 http://www.constitutionalism.gr/wp-
content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_%CE%97_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE
%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE
%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE
%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B1.pdf 
215Χριστοφορίδου Σ., ΣΤΕ 2192/2014 Ολομέλεια- Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μισθών και 
συντάξεων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, 28 Μαρτίου 2015, 
http://www.constitutionalism.gr/ste-2192-2014-perikopes-enstolon/, όπως επίσης: Ακριβοπούλου Χ., ΣΤΕ 
2192/2014: Αναδρομικές μειώσεις συντάξεων στρατιωτικών (σχόλιο), 20 Νοεμβρίου 2015, 
http://www.constitutionalism.gr/ste-2192-2014-akrivopoulou/ 

http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/ste-2192-2014-perikopes-enstolon/
http://www.constitutionalism.gr/ste-2192-2014-akrivopoulou/
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 Συνεπώς ο Ν. 4093/2012216 παραμερίζει την αρχή της ειδικής μισθολογικής 

μεταρρύθμισης, την αρχή της ισότητας (άρθ. 4 παρ.5) όπου οι Έλληνες πολίτες 

συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και το 

άρθρο 25 σύμφωνα με το οποίο το κράτος μεριμνά για τα ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα, σέβεται την αρχή της αναλογικότητας και δικαιούται να αξιώνει από όλους 

τους πολίτες την εκπλήρωση της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης217. 

Με την απόφαση αυτή η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε την αίτηση 

των Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για την 

ακύρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση με τίτλο « Επιστροφή 

των αχρεωστήτων καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου Ν. 4093/2012» και 

της πράξεων «Κοινοποίηση Μισθολογικών Διατάξεων», η οποία αφορούσε την 

κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας218. 

Η αναδρομική μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών είχε ως συνέπεια 

την μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα, που υπολογίζεται σε ποσοστό 12% των αποδοχών τους. Το δικαστήριο 

έλαβε υπόψη για την απόφαση του, την συνταγματική θεμελίωση της αποστολής των 

ένοπλων δυνάμεων (άρθ.45), το άρθρο 23 παρ. 2 όπου περιορίζεται το δικαίωμα 

απεργίας και την απαγόρευση της εκδήλωσης υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος219.  

Το δικαστήριο απεφάνθη για αντισυνταγματικότητα των νομοθετικών μέτρων, καθώς η 

ειδική μισθολογική μεταχείριση παρέχεται λόγω της ιδιαίτερης αποστολής των ενόπλων 

δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πυρήνα της κρατικής 

εξουσίας καθώς και των συνταγματικών περιορισμών στους οποίους υπόκεινται. Ακόμα 

οι περικοπές δεν δικαιολογούνται, διότι μειώσεις των μισθολογικών δικαιωμάτων 

γίνονται προς ορισμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι μισθοδοτούνται από το δημόσιο. 

Έτσι πλήττεται η αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη. Επίσης δεν αιτιολογείται αν οι 

                                                           
216Οι διατάξεις των περ. 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 
217Ακριβοπούλου Χ., ΣΤΕ 2192/2014: Αναδρομικές μειώσεις συντάξεων στρατιωτικών (σχόλιο), 20 
Νοεμβρίου 2015, http://www.constitutionalism.gr/ste-2192-2014-akrivopoulou/ 
218Ο.π 
219 Ο.π 

http://www.constitutionalism.gr/ste-2192-2014-akrivopoulou/
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περικοπές θα είχαν δημοσιονομικό όφελος, ενώ θα έπρεπε να γίνει εκτίμηση 

αναγκαιότητας τους έναντι της υιοθέτησης άλλων ισοδύναμων μέτρων220. 

Με τον Ν. 4093/2012 μειώθηκαν οι αποδοχές των υπαλλήλων που εντάσσονται στα 

ειδικά μισθολόγια. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: οι δικαστικοί λειτουργοί, οι διπλωμάτες, 

ιατροί, μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ και στρατιωτικοί των 

ενόπλων δυνάμεων. Οι μειώσεις των αποδοχών στηρίχτηκαν στο άρθρο 25 παρ. 4 

σύμφωνα με το οποίο σε περίοδο οικονομικής κρίσης δικαιολογείται για λόγους 

κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, η μεγαλύτερη επιβάρυνση των υπαλλήλων που 

ανήκουν στην κατηγορία «ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης». Ωστόσο τα ελληνικά 

Δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι τα νομοθετικά αυτά μέτρα περί μειώσεις αποδοχών είναι 

αντισυνταγματικά για ορισμένες ομάδες υπαλλήλων221.  

Η απόφαση 88/2013 με τίτλο «Μισθοδικείο» αφορούσε την μείωση των αποδοχών των 

δικαστικών λειτουργών. Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως τα μέτρα ήταν 

αντισυνταγματικά, καθώς η μείωση θα μπορούσε να προκαλέσει ανασφάλεια στους 

δικαστές ως προς την δυνατότητα τους να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις222. Ακολούθησε η υπόθεση 2192/2014 σχετικά με τους στρατιωτικούς και 

αστυνομικούς, όπου το δικαστήριο θεώρησε αντισυνταγματικές τις περικοπές. Ωστόσο 

τα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων κινήθηκαν και αυτά νομικά έναντι των περικοπών που 

τους επιβλήθηκαν μέσω του Ν. 4093223. Η απόφαση του ΣτΕ ήταν πως ο νόμος δεν είχε 

κανένα συνταγματικό ελάττωμα, αν και η απόφαση παραπέμφθηκε στην ολομέλεια για 

οριστική κρίση. Παρατηρούμε δηλαδή πως ακόμα και στους υπαλλήλους που ανήκουν 

στα ειδικά μισθολόγια υπάρχουν διακρίσεις και ότι η αρχή της ισότητας για την 

                                                           
220Ο.π 
221Ανθοπούλου Χ., Κρίση και ειδικά Μισθολόγια, 8 Αυγούστου 2014, 
http://www.constitutionalism.gr/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-2/ 
222Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο): Αριθμός απόφασης 88/2013,  
http://netlaw.gr/media/File/Case_Law/Misthodikeio_88_2013.pdf 
223Υπόθεση 4741/2014 

http://www.constitutionalism.gr/κρίση-και-ειδικά-μισθολόγια-2/
http://www.constitutionalism.gr/κρίση-και-ειδικά-μισθολόγια-2/
http://www.constitutionalism.gr/κρίση-και-ειδικά-μισθολόγια-2/
http://netlaw.gr/media/File/Case_Law/Misthodikeio_88_2013.pdf
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καταβολή ίσων δημόσιων βαρών δεν ισχύει για όλες τις κατηγορίες224. Τελικά κρίθηκαν 

αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των μελών ΔΕΠ225. 

Στην απόφαση για την αναδρομική περικοπή των συντάξεων των υπαγόμενων στα ειδικά 

μισθολόγια (δικαστές, στρατιωτικοί, κ.λπ.)  από 1.8.2012, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου επισημαίνει πως είναι αντισυνταγματική, γιατί θίγει τοαναγνωρισμένο 

περιουσιακής φύσεως δικαίωμα των εν λόγω συνταξιούχων του Δημοσίου.. Ακόμα η 

διάταξη αυτή δεν τηρεί την αρχή της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών, 

αφού η ρύθμιση αυτή δεν θεσπίστηκε για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου226. Η 

επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος δεν είναι αρκετή για να κριθούν συνταγματικά 

ανεκτέςοι συγκεκριμένες περικοπές. Οι περικοπές αυτές είναι αντίθετες στο άρθρο 1 του 

Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ227. 

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθάρχησης στην μείωση 

των δημόσιων δαπανών και της δημοσιονομικής εξυγίανσης, σε ενέργειες όπως της 

κατάργησης των οργανικών θέσεων, το οποίο σημαίνει την απόλυση υπαλλήλων ή τη 

θέση τους σε εφεδρεία. Σχετικά με τις οργανικές θέσεις, ο νομοθέτης μπορεί να προβεί 

                                                           
224Ανθοπούλου Χ., Κρίση και ειδικά Μισθολόγια, 8 Αυγούστου 2014, 
http://www.constitutionalism.gr/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%C11E%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-2/ 
225Πρεβεδούρου Ε.Β., Αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των μελών ΔΕΠ. Περιορισμός 
της χρονικής έκτασης των αποτελεσμάτων της αντισυνταγματικότητας (ΣτΕ Ολ 4741/2014), 
https://www.prevedourou.gr/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%
B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD/ 
226Απόφαση – βόμβα ακυρώνει μνημονιακές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, 21 Φεβρουαρίου 2016,  
Έθνος,  
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/apofasi_bomba_akyronei_mnimoniakes_perikopes_se_misthous_
kai_syntakseis-64333901/ . Βλ. επίσης: Νέα Βόμβα από Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικές οι 
περικοπές στις συντάξεις των δικαστών, Curia.gr, https://curia.gr/nea-vomva-apo-elegktiko-sinedrio-
antisintagmatikes-oi-perikopes-stis-sintakseis-ton-dikaston/, «Βόμβα από το Ελεγκτικό Συνέδριο: 
Επιστρέψτε συντάξεις και εισφορά αλληλεγγύης, 21 Φεβρουαρίου 2016, Πρώτο Θέμα, 
http://www.protothema.gr/economy/article/555051/apofasi-vomva-ekrine-adisudagmatikes-tis-
perikopes-stous-giatrous-tou-esu 
227«Ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να την στερηθεί μόνο για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας, τηρουμένων βεβαίως των συνταγματικών αρχών της ισότητας στην κατανομή των 
δημοσίων βαρών και της αναλογικότητας». Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ, 
http://www.nis.gr/npimages/docs/ESDA2.pdf 

http://www.constitutionalism.gr/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%C11E%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-2/
http://www.constitutionalism.gr/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%C11E%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-2/
http://www.constitutionalism.gr/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%C11E%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-2/
https://www.prevedourou.gr/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD/
https://www.prevedourou.gr/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD/
https://www.prevedourou.gr/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/apofasi_bomba_akyronei_mnimoniakes_perikopes_se_misthous_kai_syntakseis-64333901/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/apofasi_bomba_akyronei_mnimoniakes_perikopes_se_misthous_kai_syntakseis-64333901/
https://curia.gr/nea-vomva-apo-elegktiko-sinedrio-antisintagmatikes-oi-perikopes-stis-sintakseis-ton-dikaston/
https://curia.gr/nea-vomva-apo-elegktiko-sinedrio-antisintagmatikes-oi-perikopes-stis-sintakseis-ton-dikaston/
http://www.protothema.gr/economy/article/555051/apofasi-vomva-ekrine-adisudagmatikes-tis-perikopes-stous-giatrous-tou-esu
http://www.protothema.gr/economy/article/555051/apofasi-vomva-ekrine-adisudagmatikes-tis-perikopes-stous-giatrous-tou-esu
http://www.nis.gr/npimages/docs/ESDA2.pdf
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σε αναδιοργάνωση της Διοικήσεως228, να ιδρύσει και να καταργήσει οργανικές θέσεις ή 

και να τροποποιήσει τις αρμοδιότητες αυτών, επικαλούμενος το δημόσιο συμφέρον. Το 

Συμβούλιο της Επικρατείας θεωρεί πως η απόλυση των δημόσιων υπαλλήλων οφείλεται 

στην ανάγκη για μείωση των υπαλλήλων και όχι σε υπαιτιότητα του δημοσίου 

υπαλλήλου, γι’ αυτό και σε περίπτωση ανασύστασης της υπηρεσίας, η διοίκηση 

υποχρεούται να τον επαναπροσλάβει229. 

Βάσει του ν. 4093/2012, κρίνεται αντισυνταγματική η διαθεσιμότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων καθώς αντίκεινται των αρχών της αναλογικότητας, της αξιοκρατίας, της 

ορθολογικής διάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών και λόγω της απουσίας μελέτης για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών. Ωστόσο σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου για την 

απόφαση 63/2013, γίνεται δεκτή η λήψη ασφαλιστικών μέτρων λόγω βλαπτικής 

μεταβολής των όρων εργασίας230. 

Η διαθεσιμότητα των εργαζομένων, δηλαδή η προσωρινή αναστολή της σύμβασης 

εργασίας, συνεπάγεται την καταβολή του μισού του μέσου όρου των αποδοχών τους των 

δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης231. Στον δημόσιο τομέα η 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών εμπίπτει στην δέσμευση της κυβέρνησης για την 

αποχώρηση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015. Η επιλογή των εργαζομένων 

που θα υπόκεινται σε αυτό το καθεστώς232, πρέπει να γίνει με αντικειμενικά, υπηρεσιακά 

ή κοινωνικά κριτήρια, βάσει των προσόντων, των ικανοτήτων, της αρχαιότητας, της 
                                                           
228Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών γίνεται: είτε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε γιατί 
υπάρχει ανάγκη μείωσης του λειτουργικού κόστους. 
229 Καποτά Π.Σ., Ευρεία κατάργηση οργανικών θέσεων δημοσίων υπαλλήλων για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, σελ.1-2,http://www.constitutionalism.gr/wp-
content/uploads/2013/12/2013_Kapotas_katargisi-organikon-theseon.pdf 
230Πρωτοδικείο Μεσολογγίου – Απόφαση 63/2013 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, ΑσΜ 482/2012), 
21 Ιούνιο 2013, 
http://www.constitutionalism.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE
%B5%CE%AF%CE%BF-
%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-632013-%CE%B4%CE%B9/ 
231Άρθρο 10 παρ. 1-3 του ν. 3198/1955. Οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα θα λαμβάνουν το 
ποσό που αντιστοιχεί στα ¾ των αποδοχών τους, για διάστημα ενός έτους. Μετά το διάστημα αυτό, 
εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, η σύμβαση εργασίας  τους λύεται. 
232Με το ν. 4093/2012 προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων εργασίας για όσους υπαλλήλους 
υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των 
ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ καθώς και των ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα και ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ ειδικότητας 
Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων και η 
ταυτόχρονη θέση των εν λόγω υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα. 

http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2013/12/2013_Kapotas_katargisi-organikon-theseon.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2013/12/2013_Kapotas_katargisi-organikon-theseon.pdf
http://www.constitutionalism.gr/πρωτοδικείο-μεσολογγίου-απόφαση-632013-δι/
http://www.constitutionalism.gr/πρωτοδικείο-μεσολογγίου-απόφαση-632013-δι/
http://www.constitutionalism.gr/πρωτοδικείο-μεσολογγίου-απόφαση-632013-δι/
http://www.constitutionalism.gr/πρωτοδικείο-μεσολογγίου-απόφαση-632013-δι/
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ηλικίας, της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης (αρχή αναλογικότητας, άρθ.25 

παρ.1 Σ). Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που συνάδουν με την προσωπική 

αξία και την ικανότητα των ενδιαφερομένων (αρχή αξιοκρατίας, άρθ. 103 παρ.7 Σ). Οι 

μεταβολές που γίνονται στην δημόσια διοίκηση πρέπει να αιτιολογούνται βασιζόμενες σε 

μελέτες και στηριζόμενες στις αρχές της διοικητικής επιστήμης, ώστε να αποφευχθούν οι 

ρυθμίσεις να μην είναι ορθολογικές, διαρκείς και αποτελεσματικές233. 

Η επιλογή των υπαλλήλων δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια ή δεν υπόκεινται στο 

αποτέλεσμα κάποιας εμπεριστατωμένης μελέτης, οπότε οι διατάξεις αντίκεινται στις άνω 

παρουσιαζόμενες αρχές. Η κατάργηση των θέσεων κατηγορίας ΔΕ δεν βασίζεται στις 

ανάγκες των υπηρεσιών, ενώ υπάρχει μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας. Ακόμα 

δεν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων, δηλαδή άμα αδυνατούν 

να καλύψουν τις ανάγκες διαβίωσης τους. 

4.1.4 Απόφαση 2287/90/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ 
 

Η προσφυγή στο δικαστήριο έγινε από έναν ιδιώτη που κινήθηκε κατά του ΙΚΑ σχετικά 

με περικοπές σε καταβαλλόμενες περικοπές από επικουρικά ταμεία. Αρχικά τα μέτρα 

που προβλέπονται στα μνημόνια σχετικά με τους μισθούς και τις συντάξεις είχαν 

περιοδικό χαρακτήρα, ωστόσο από το 2010 έως το 2013 έχουν ψηφιστεί τρείς νόμοι, ενώ 

η αιτιολογία για την συνέχιση των μέτρων είναι η ίδια, δηλαδή για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης234. 

                                                           
233Πρωτοδικείο Μεσολογγίου – Απόφαση 63/2013 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, ΑσΜ 482/2012), 
21 Ιούνιο 2013, 
http://www.constitutionalism.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE
%B5%CE%AF%CE%BF-
%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-632013-%CE%B4%CE%B9/ 
234 Μιχαλοπούλου Α., Η επίδραση των μνημονίων στα κοινωνικά δικαιώματα- Προοπτικές προστασίας με 
βάση την πρόσφατη νομολογία του Σ.Τ.Ε. και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, 4 Απριλίου 2016, σελ.25-27, http://www.constitutionalism.gr/wp-
content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_%CE%97_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE
%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE
%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE
%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B1.pdf 

http://www.constitutionalism.gr/πρωτοδικείο-μεσολογγίου-απόφαση-632013-δι/
http://www.constitutionalism.gr/πρωτοδικείο-μεσολογγίου-απόφαση-632013-δι/
http://www.constitutionalism.gr/πρωτοδικείο-μεσολογγίου-απόφαση-632013-δι/
http://www.constitutionalism.gr/πρωτοδικείο-μεσολογγίου-απόφαση-632013-δι/
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/04/2015_Mixalopoulou_Η_επίδραση_των_μνημονίων_στα_κοινωνικά_δικαιώματα.pdf
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Αυτό που θα περίμενε κανείς σύμφωνα με την γνώμη της πλειοψηφίας, είναι ο νομοθέτης 

να προβεί σε μελέτη των παραγόντων που προκάλεσαν το πρόβλημα και να γίνει 

αξιολόγηση των μέτρων. Συνεπώς κανείς αναμένει μια μελέτη των δεδομένων των  

ασφαλιστικών φορέων με καταγραφή των παραγόντων που προσδιορίζουν τις εισροές 

και εκροές235. 

Η αλλαγή της γνώμης των Συμβούλων της Επικρατείας συνίστανται στο χρονικό 

διάστημα που έχει επέλθει από τον αρχικό αιφνιδιασμό της κρίσης. Δεν έγινε κάποια 

μελέτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι τα μέτρα δεν επιβράδυναν την ύφεση. Τα 

αποτελέσματα των μέτρων ήταν η εντατικοποίηση της ύφεσης. Ο νομοθέτης έπρεπε να 

εξακριβώσει αν μπορούσαν να ληφθούν πιο ήπια μέτρα και αν οι περικοπές έπλητταν το 

βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων. Επίσης, το κράτος οφείλει να καλύπτει τα ελλείμματα 

της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι η πλειοψηφία θεωρεί πως οι συνεχιζόμενες 

περικοπές των συντάξεων παραβιάζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, αφού ουσιαστικά οι 

παροχές αποτελούν την ανταπόδοση για τις εισφορές που πλήρωναν οι εργαζόμενοι, γι’ 

αυτό και οι παροχές είναι ιδιοκτησία των συνταξιούχων. Ακόμα οι περικοπές 

υποβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των περισσοτέρων συνταξιούχων και έτσι είναι πλέουν 

φανερή η παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων236. 

Οι απόψεις της μειοψηφίας είναι ότι οι περικοπές υφίστανται στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος που αποσκοπεί στην διασφάλιση της 

βιωσιμότητας του αλλά και ότι τα ποσά από τις περικοπές δεν αποτελούν έσοδα του 

κράτους αλλά παραμένουν στους οργανισμούς ώστε να καλύψουν τα ελλείμματα τους. 

Επίσης οι περικοπές έγιναν σε κύριες συντάξεις άνω των 1.000€ και σε επικουρικές άνω 

300€. Θα ήταν αντισυνταγματικό αν η μείωση των συντάξεων γινόταν σε ποσοστό, ώστε 

οι συνταξιούχοι να μην ζουν αξιοπρεπώς237. 

                                                           
235Ο.π 
236Στεργίου Α., Οι περικοπές των συντάξεων υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, 21 Ιουνίου 
2013, http://www.constitutionalism.gr/%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-
%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%83/ 
237Ο.π 

http://www.constitutionalism.gr/οι-περικοπές-των-συντάξεων-υπό-το-πρίσ/
http://www.constitutionalism.gr/οι-περικοπές-των-συντάξεων-υπό-το-πρίσ/
http://www.constitutionalism.gr/οι-περικοπές-των-συντάξεων-υπό-το-πρίσ/
http://www.constitutionalism.gr/οι-περικοπές-των-συντάξεων-υπό-το-πρίσ/
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Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να καταστή βιωσιμότερο και πιο 

αποδοτικό. Ωστόσο το υψηλό ποσοστό ανεργίας μειώνει τις εισφορές και η γήρανση του 

πληθυσμού δυσχεραίνουν την κατάσταση καθώς χρειάζονται περισσότερα χρήματα για 

τις συντάξεις. Ακόμα σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης δεν γίνεται οι 

συντάξεις να παραμένουν στα ίδια επίπεδα την ίδια στιγμή που οι μισθοί μειώνονται. Οι 

κατώτερες συντάξεις δεν γίνονται να είναι υψηλότερες από τον κατώτερο μισθό238. 

Είναι βασικό να υπάρχουν μελέτες των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας, ώστε να 

εξακριβωθεί εάν οι μειώσεις επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των δικαιούχων αλλά και αν 

οι διαρθρωτικές αλλαγές λαμβάνονται με βάση τις αρχές της ισότητας, της 

αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας. Έτσι η μελέτη επιπτώσεων θα βοηθούσε 

στην ακριβή ερμηνεία περί συνταγματικότητας ή μη των μέτρων των μνημονίων. Ακόμα 

η τελική κρίση της αντισυνταγματικότητας ενισχύεται από το γεγονός πως οι περικοπές 

δεν αποτελούν πλέον έκτακτο μέτρο αφού έχουν παρέλθει δύο έτη από το πρώτο 

Μνημόνιο. Άλλωστε θεωρείται ότι μετά τα αρχικά μέτρα θα επέρχονταν ανάπτυξη της 

χώρας και αυτό θα δικαιολογούσε τα έκτακτα μέτρα αλλά κάτι τέτοιο δεν 

πραγματοποιήθηκε. Άρα η επίκληση της αόριστης έννοιας της έκτακτης ανάγκης, μπορεί 

να είναι προσχηματική και να εξυπηρετεί συμφέροντα του κράτους και των δανειστών. Η 

επιλογή των μέτρων και το ύψος των περικοπών δείχνει πως οι δανειστές αλλά και η 

ελληνική κυβέρνηση δεν λαμβάνουν υπόψη των επιπτώσεων των μέτρων για την 

κοινωνία. 

4.1.5 Απόφαση ΣτΕ 1031/2015 
 

Η προσφυγή αυτή αφορά το μέτρο περικοπής των επιδομάτων  εορτών Χριστουγέννων-

Πάσχα, καθώς και της αδείας, όλων των ασφαλιστικών φορέων (με εξαίρεση τους 

συνταξιούχους του Ο.Γ.Α). Τα επιδόματα αυτά θα χορηγούνται εφόσον ο συνταξιούχος 

είχε συμπληρώσει τα 60 έτη (διάταξη της παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010). 

Η αρχή της ισότητας δεν παραβιάζεται από το γεγονός πως προϋπόθεση για την 

χορήγηση των επιδομάτων στους δικαιούχους ορίζεται η συμπλήρωση του 60ου έτους της 
                                                           
238Παπαρρηγοπούλου Π., Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕΟλ. 2287/2015 για τις περικοπές των 
επικουρικών συντάξεων, 
http://scholar.uoa.gr/sites/default/files/paparigo/files/skepseis_me_aformi_ti_ste_ol_2287_2015.pdf 

http://scholar.uoa.gr/sites/default/files/paparigo/files/skepseis_me_aformi_ti_ste_ol_2287_2015.pdf
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ηλικίας τους Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως οι περικοπές των επιδομάτων στους 

συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 

άρθρου 22 παρ.5 Σ239.Το ύψος των επιδομάτων καθορίζεται ως εξής: α) Το επίδομα 

εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. β) Το επίδομα εορτών 

Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των 

διακοσίων (200) ευρώ240. 

Οι αιτούντες θεωρούν ότι η υπουργική απόφαση είναι ακυρωτέα, επειδή εκδόθηκε κατ’ 

επίκληση εξουσιοδοτικής διατάξεως (παράγραφος 15 του άρθρου τρίτου του ν. 

3845/2010), η οποία αντίκειται στο Σύνταγμα, γιατί αναφέρεται σε ζήτημα, το οποίο, από 

τη φύση του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης 

σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγματος. Οι μειώσεις παραβιάζουν 

κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων και λόγω της 

βαρύτητας του ζητήματος έπρεπε να ρυθμιστεί είτε με νόμο, είτε με προεδρικό διάταγμα. 

Οι διατάξεις του νόμου ακόμα αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας, γιατί 

παραλήφθηκε η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, δηλαδή ηπιότερων μέτρων 

δημοσιονομικής προσαρμογής. Η διάταξη του ν. 3845/2010 είναι αντισυνταγματική 

καθώς δεν περιέχει ρήτρα περί παύσεως της ισχύος της με τη λήξη των έκτακτων 

μέτρων241. 

Σύμφωνα με τους αιτούντες, οι διατάξεις του ν. 3845/2010242 εναντιώνονται ως προς τις 

διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος243και του άρθρου 70 παρ. 3 του 

                                                           
239Στο άρθρο αυτό ορίζεται πως το Κράτος οφείλει να μεριμνά για την προστασία της κοινωνικής 
ασφάλισης.  
240https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002 
241Ο.π 
242«Τα μέτρα παραβιάζουν το άρθρο 12 παρ. 3 του κυρωθέντος με το ν. 1426/1984 Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη με τον οποίο τα συμβαλλόμενα κράτη, ανέλαβαν την υποχρέωση να θεσπίσουν ένα 
σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, αντίστοιχου επιπέδου με εκείνο που εξασφαλίζεται με την υπ. Αριθμό 
102 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας και να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη συνεχή βελτίωση του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινή υπουργική απόφαση είναι αντίθετη προς τις 
υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις: (α) των άρθρων 2, 9, και 11 παρ. 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε με το ν. 1532/1985 και με το 
οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη, μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε 
προσώπου για κοινωνική ασφάλεια και ασφάλιση και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λαμβάνουν 
μέτρα για τη διασφάλιση ανεκτών συνθηκών διαβίωσης των διαβιούντων εντός της επικράτειάς τους 
προσώπων, (β) του άρθρου 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 
οποίο κατοχυρώνεται δικαίωμα σε κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή, (γ) των άρθρων 65 παρ. 1 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002
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κυρωθέντος με το ν. 1136/1981 Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, επειδή δεν 

εκπονήθηκε κάποια μελέτη για τις επιπτώσεις των μέτρων μείωσης 

κοινωνικοασφαλιστικών παροχών. Οι συντάξεις αλλά και τα επιδόματα εμπίπτουν, στο 

προστατευτικό πεδίο του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και 

γι’ αυτό  απαγορεύεται η μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών, χρειάζεται επίκληση 

σοβαρών λόγων δημοσίου συμφέροντος για την μείωση τους, ενώ τα Κράτη Μέλη 

συμβάλλουν στη προστασία του πυρήνα του σχετικού δικαιώματος244. Οι περικοπές 

σύμφωνα με την γνώμη των προσφυγέντων είναι αντισυνταγματικές, αφού αποτελούν 

ταμειακό συμφέρον του δημοσίου, ενώ υπάρχει και διάκριση μεταξύ των συνταξιούχων 

που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος έναντι των υπολοίπων245.  

Οι παροχές δίνονται μειωμένες, σε εργαζομένους και συνταξιούχους, των οποίων οι 

αποδοχές ή η σύνταξη δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ.Με τη συμπλήρωση των 

60 ετών και μόνον οι συνταξιούχοι δικαιούται τα επιδόματα εορτών και αδείας246.Με την 

κατάργηση των επιδομάτων για τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών δεν 

διασφαλίζεται το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Έτσι, υπάρχει παραβίαση 

της ισότηταςκαι ιδίως ενώπιον δημοσίων βαρών. Το Σ.τ.Ε έκρινε πως δεν υπάρχει καμία 

παραβίαση των άρθρων 22 παρ. 5 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ247, ούτε στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του 

                                                                                                                                                                             
της Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 102 και 10 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, από τις οποίες, κατά 
τους αιτούντες, απορρέει η υποχρέωση σταδιακής αναπροσαρμογής των συντάξιμων περιοδικών 
παροχών στον συνεχώς αυξανόμενο κατά την επίμαχη περίοδο πληθωρισμό και στη συνακόλουθη 
αύξηση του κόστους ζωής, καθώς και του άρθρου 66 παρ. 4 και 7 της ως άνω διεθνούς συμβάσεως, με 
τις οποίες καθιερώνονται κατώτατα όρια για τις συντάξεις γήρατος». 
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002 
243Περί υποκειμενικού δικαιώματος κοινωνικής ασφαλίσεως, δηλαδή το δικαίωμα του κάθε 
ασφαλισμένου έναντι του ασφαλιστικού του ταμείου για παροχή συνταξιοδοτικών παροχών. 
244Εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας, αναγκαίου για την προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. 
245https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002 
246Από το ηλιακό όριο των 60 ετών εξαιρούνται οι ευπαθείς ομάδες, όπως π.χ. όσοι λαμβάνουν σύνταξη 
λόγω αναπηρίας ή με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών επαγγελμάτων ή, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αν είναι δικαιούχοι συντάξεως εκ μεταβιβάσεως. 
247Το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. αναφέρεται στα περιουσιακά 
δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και κάθε άλλης 
μορφής αποδοχών εργαζομένων ή δικαιούχων κοινωνικής ασφάλισης ή περιοδικών παροχών προς 
αυτούς, εφόσον είναι προσδιορισμένα με νόμο ή προσδιορίσιμα βάσει νόμου ή συνιστούν 
αντικειμενικώς νόμιμη προσδοκία, που θα μπορούσε να θεμελιωθεί στο ισχύον μέχρι την προσβολή 
δίκαιο. Για την στέρηση αυτών, το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. προβλέπει 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002
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Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας. Οι ρυθμίσεις του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 

αποτελούν τμήμα μιας γενικότερης πολιτικής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της 

δυσμενούς οικονομικής καταστάσεως της χώρας248. Επομένως, οι μειώσεις γίνονται για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

 Δεν αναιρείται η υποχρέωση του νομοθέτη249 να εξετάσει πριν από την θέσπιση των 

ρυθμίσεων την αναλογικότητα των μέτρων και την προσπάθεια ανεύρεσης εναλλακτικών 

μέτρων. Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων και η μείωση 

των δαπανών για να καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση των πόρων που είναι απαραίτητοι 

για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών, καθώς 

και η επίτευξη των καθορισμένων δημοσιονομικών στόχων και, ιδίως, της μείωσης του 

ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα ελλείμματα των 

κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων250. 

 Το Σ.τ.Ε θεώρησε πως εν μέσω του προγράμματος της δημοσιονομικής πειθαρχίας η 

κυβέρνηση λαμβάνει τα μέτρα αυτά στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος, 

επιδιώκοντας τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος και του χρέους ως προς το ΑΕΠ. 

Εξάλλου οι περικοπές τίθενται σε όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις και το όριο 

ορίζεται στα 60 έτη, ώστε να δίνεται κίνητρο στους εργαζόμενους να μην 

συνταξιοδοτούνται πρόωρα. Σχετικά με τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ε.Ε, αυτός εφαρμόζεται μόνο όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το 

δίκαιο της Ένωσης, δηλαδή κοινοτικές ρυθμίσεις και δεν αφορούν την λήψη από κράτος 

μέλος μέτρων αμιγώς εσωτερικής πολιτικής. Η αίτηση απορρίπτεται καθώς με τις 

διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 67 της Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας που 

κυρώθηκε με το ν. 3251/1955 δεν κατοχυρώνονται επιδόματα εορτών και αδείας, ούτε 

προβλέπεται υποχρέωση σταδιακής αναπροσαρμογής των συντάξιμων περιοδικών 

παροχών, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνουν οι αιτούντες251.  

                                                                                                                                                                             
ότι δύναται να υπάρξει για λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους από τον νόμο και 
τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους, δηλαδή «έναντι έγκαιρης και δίκαιης αποζημιώσεως για 
την απώλειά της». 
248https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002 
249Άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος 
250https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002 
251 Ο.π 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21002
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Με την αίτηση αυτή δεν προβάλλεται, κατά τρόπο συγκεκριμένο, ότι οι επίμαχες 

περικοπές συνταξιοδοτικών παροχών έχουν ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν οι 

συντάξεις γήρατος των αιτούντων και των μελών της αιτούσας ομοσπονδίας σε ποσό 

κατώτερο του προβλεπόμενου από τις ανωτέρω διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως ορίου. 

Το άρθρο 10 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δεν αφορά το δικαίωμα στην 

κοινωνική ασφάλιση αλλά το δικαίωμα στη παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, οπότε 

δεν σχετίζεται με την υπόθεση για την μείωση των επιδομάτων252. 

5. Επιτροπή Αληθείας Δημοσίου Χρέους 
 

Εκτός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχουν και άλλες αποφάσεις σχετικά με την 

συνταγματικότητα ή μη των μέτρων λιτότητας. Σε αυτό το σημείο θα παρατεθούν οι 

γνώμες της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και συγκεκριμένα η Προκαταρκτική 

έκθεση του 2015. Στην έκθεση αυτή υποστηρίζεται πως η Ελλάδα δεν πρέπει να 

πληρώσει το χρέος, το οποίο χαρακτηρίζει ως παράνομο, αθέμιτο και επονείδιστο. Η 

έκθεση παραθέτει ένα κεφάλαιο με τις επιπτώσεις του προγράμματος διάσωσης στα 

ανθρώπινα δικαιώματα253. 

Έτσι στην έκθεση αναφέρεται πως τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Τρόικα έπληξαν 

το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία 

προστατεύονται από το Σύνταγμα, τις ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς συμβάσεις. 

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του πολίτη, η ελληνική οικονομία και κοινωνία επηρεάστηκε 

από την έκτακτη ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αυτά της λιτότητας, τα οποία 

έπληξαν τους πολίτες και οδήγησαν στην διεύρυνση των ευάλωτων ομάδων254. Η Εθνική 

Επιτροπή για τα Κοινωνικά Δικαιώματα κρίνει πως η κρίση οδήγησε στην υποβάθμιση 

του βιοτικού επιπέδου, στην αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και η λήψη μέτρων που 

                                                           
252ΣτΕ 1031/2015, http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/ste1031_15.htm 
253 Ο.π 
254Η δημοσιονομική κρίση επηρεάζει περισσότερο τους πιο ευάλωτους φτωχούς, τους συνταξιούχους, τις 
γυναίκες, τα παιδιά , τα άτομα με αναπηρία και τους μετανάστες. 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/ste1031_15.htm
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δεν ανταποκρίνονται στην κοινωνική δικαιοσύνη είχαν ως αποτέλεσμα τον κλονισμό της 

κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας255. 

Η παραβίαση του δικαιώματος της εργασίας προκύπτει μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που 

ελήφθησαν μετά το 2010 και οι οποίες συμπίεσαν το κόστος εργασίας, μείωσαν τον 

κατώτατο μισθό, κατήργησαν επιδόματα και παροχές, διευκόλυναν τις απολύσεις, 

κατάργησαν ή αποδυνάμωσαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ελαστικοποίησαν 

την απασχόληση, με νέες μορφές απασχόλησης όπως της ημιαπασχόλησης256. Το πλήγμα 

αφορούσε τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, περιλάμβανε μειώσεις μισθών 

και αυξημένη εργασιακή ανασφάλεια. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

αντικαταστάθηκαν από ατομικές.  Ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω 

του ορίου της φτώχειας. Οι μισθοί για νέους κάτω των 25 ετών257 επιδέχτηκαν μείωση 

32%, διαμορφώθηκε στα 426,64€ μηνιαίως258, ενώ για άνω των 25 μειώθηκαν κατά 22%. 

Το επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκε στα 360 ευρώ τον μήνα, ενώ καταβάλλεται από 3 

έως 9 μήνες, ανάλογα με τις ασφαλιστικές εισφορές259.Παρόλα αυτά ο Ανεξάρτητος 

Εμπειρογνώμονας για το εξωτερικό χρέος έκρινε πως το τρέχον επίσημο όριο φτώχειας 

των 12,63 ευρώ ανά μέρα, που συνεπάγεται 384 ευρώ ανά μήνα βρίσκεται στα όρια 

αυτού που μπορεί να θεωρηθεί ελάχιστο όριο και άρα είναι ικανό να διασφαλίσει μια 

αξιοπρεπή ζωή260. 

                                                           
255Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, Προκαταρκτική Έκθεση, Ιούνιος 2015,σελ.48, http://debt-
truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf 
256Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα του τον Μάρτιο του 2014 επισήμανε πως κατά την διάρκεια 
της εκπόνησης των μέτρων λιτότητας δεν εκτιμήθηκε η επίδραση τους στην ανεργία. Το Δ.Ν.Τ 
αναγνώρισε τον λάθος υπολογισμό. Δεν τέθηκε ως βασικός στόχος της ανάκαμψης η απασχόληση και 
δεν έλαβαν υπόψη τους την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Γ.Σ.Ε.Ε υπολόγισε πως θα 
χρειαστούν είκοσι χρόνια ώστε να δημιουργηθούν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας και να επιστρέψει 
το επίπεδο ανεργίας στο 10%. Ωστόσο στο Δεύτερο Μνημόνιο σχεδιάστηκαν από τις αρχές πολιτικές με 
σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας. FIDH, Υποβαθμίζοντας τα δικαιώματα: Το κόστος της λιτότητας 
στην Ελλάδα, σελ.26, https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_greece_human_rights_in_greek.pdf 
257Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2013 το ποσοστό ανεργίας για τους νέους κάτω των 25 
ετών βρισκόταν στο ποσοστό του 58%, ενώ ακολουθεί η Ισπανία με ποσοστό 55% στην νεανική ανεργία. 
258Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, Προκαταρκτική Έκθεση, Ιούνιος 2015,σελ.48,http://debt-
truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf 
259FIDH, Υποβαθμίζοντας τα δικαιώματα: Το κόστος της λιτότητας στην Ελλάδα, σελ.14, 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_greece_human_rights_in_greek.pdf 
260Έκθεση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.ΕΔΑ), Το δικαίωμα στην κοινωνική 
ασφάλιση, τεύχος 230, Ιούλιος-Αύγουστος 2016,σελ.15,http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf 

http://debt-truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf
http://debt-truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_greece_human_rights_in_greek.pdf
http://debt-truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf
http://debt-truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_greece_human_rights_in_greek.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf
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Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής περιόρισαν τις δημόσιες δαπάνες για την 

υγεία, μείωσαν τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων και συρρίκνωσαν την μέση 

δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Η πρόσβαση στην περίθαλψη 

θεωρείται προνόμιο καθώς πλέον οι ασθενείς συμμετέχουν με ένα ποσοστό στο κόστος 

περίθαλψης. Επιπλέον μειώθηκε το προσωπικό, έκλεισαν και συγχωνεύτηκαν 

νοσοκομεία. Το 2015 2,5 εκατ. άνθρωποι ήταν χωρίς ασφάλεια υγείας. Τέλος 

παρατηρήθηκε αύξηση της ελονοσίας, της φυματίωσης, του AIDS, των προβλημάτων 

ψυχικής υγείας261 και φυσικά των αυτοκτονιών262.  

Επιπρόσθετα, τέθηκε ένα πλαφόν (200 ασθενείς) για τους ασθενείς ανά μήνα, τους 

οποίους μπορούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ να δεχτούν δωρεάν. Με αποτέλεσμα μετά την 

συμπλήρωση των 200 επισκέψεων, οι ασθενείς να πληρώνουν την επίσκεψη στον γιατρό. 

Οι δαπάνες στον τομέα της υγείας ξεπέρασαν το ανώτατο όριο που είχε θεσπιστεί του 

6% του ΑΕΠ, πέφτοντας το 2011 στο 5,9% του ΑΕΠ.Το 2010, οι νοσηλευτές που 

αντιστοιχούν ανά κάτοικο υπολογίζονταν για 3,3 ανά 1.000 άτομα, ενώ ο αντίστοιχος 

μέσος όρος του αριθμού νοσηλευτών ανά κάτοικο στην Ε.Ε είναι 7,8263. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία της OECD του2015, η μείωση στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία 

συνεχίζεται. Οι δαπάνες αυτές μειώθηκαν κατά 2,5% το 2013264. 

                                                           
261Παρατηρείται αύξηση της μείζονος κατάθλιψης από 3,3% το 2008 σε 8,2% το 2011. Αύξηση 
σημειώνεται και στα περιστατικά αυτοκτονιών κατά 36% από το 2009 έως το 2011. 
262Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, Προκαταρκτική Έκθεση, Ιούνιος 2015,σελ.49, http://debt-
truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf 
263FIDH, Υποβαθμίζοντας τα δικαιώματα: Το κόστος της λιτότητας στην Ελλάδα, σελ.15-31, 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_greece_human_rights_in_greek.pdf 
264OECD, Focus on health spending, OECD Health Statistics 2015, July 2015, σελ.2, 
https://www.oecd.org/health/health-systems/Focus-Health-Spending-2015.pdf 

http://debt-truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf
http://debt-truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_greece_human_rights_in_greek.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/Focus-Health-Spending-2015.pdf
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Στον τομέα της παιδείας σημειώθηκαν και εκεί μειώσεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό265,  

μειώσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών της τάξης των 40%, ενώ έκλεισαν και 

συγχωνεύτηκαν σχολεία266 και σχολές. Τα παιδιά ανά τάξη αυξήθηκαν όπως και οι ώρες 

διδασκαλίας. Οι μειώσεις στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων είχαν ως αποτέλεσμα 

πολλά σχολεία να μείνουν χωρίς θέρμανση.  Πολλοί μαθητές έμειναν εκτόςσχολείων 

λόγω της ανεπάρκειας της δωρεάν μεταφοράς τους267. 

Σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, περικοπές πραγματοποιήθηκαν στα οικογενειακά 

επιδόματα, τις συντάξεις, τα επιδόματα υγείας καθώς και επιδόματα εορτών και αδείας. 

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχασαν 14.5 δισ. ευρώ λόγω της συμμετοχής τους στο PSI, οι 

συντάξεις μειώθηκαν, οι κρατικές χορηγήσεις περιορίστηκαν και τα όρια 

συνταξιοδότησης αυξήθηκαν. Για τις οικογένειες παραχωρείται ένα ενιαίο οικογενειακό 

επίδομα με εισοδηματικά κριτήρια. Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν με αποτέλεσμα 

το 8,14% των εργαζομένων το 2015 εργάζονται αδήλωτα και ανασφάλιστα268.   

                                                           
265Οι κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού είναι 12.000 σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας για το 2014-15. 
266Από το 2008 έως το 2012 έκλεισαν 1.053 σχολεία και συγχωνεύθηκαν 1.933. 
267Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, Προκαταρκτική Έκθεση, Ιούνιος 2015,σελ. 49,http://debt-
truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf 
268Ο.π, σελ.50 

http://debt-truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf
http://debt-truth.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf
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6. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υποστηρίζει πως οι οικονομικές 

πιέσεις των διεθνών πιστωτών αλλά και οι βραχυχρόνιες λύσεις στην κρίση χρέους, 

επηρεάζουν την απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων269. Έτσι κάθε μέτρο που 

λαμβάνεται με σκοπό την μείωση του ελλείμματος, οφείλει να υπακούει στους διεθνούς 

και ευρωπαϊκούς κανόνες. Η Επιτροπή για την εφαρμογή των Συμβάσεων της Δ.Ο.Ε έχει 

ζητήσει από την Ελληνική Κυβέρνηση την επανεξέταση των μέτρων λιτότητας με τους 

εταίρους, ώστε να επανεκτιμηθούν οι επιπτώσεις των μέτρων στους εργαζόμενους αλλά 

και να διασφαλιστεί ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης γι’ αυτούς270. 

7. Ελεγκτικό Συνέδριο 
 

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει ως αντισυνταγματικές κάποιες ρυθμίσεις 

του Τρίτου Μνημονίου271. Με τη γνωμοδότηση του διατυπώνει πως τίθεται ζήτημα 

κατάργησης των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όσων τα είχαν 

θεμελιώσει έως 31/12/2012 και δεν είχαν συμπληρώσει ως 18/08/2015 τα προβλεπόμενα 

όρια ηλικίας για καταβολή σύνταξης. Ακόμα, αντισυνταγματική κρίνεται και η 

περαιτέρω μείωση κατά 10% σε όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα μεταξύ 

του 56ου και 60ου έτους. Με βάσει τον νόμο αυτό αποκλείονταν από την καταβολή της 

κατώτατης σύνταξης, όσοι ανάπηροι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με ποσοστό 

αναπηρίας κάτω του 67%. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταδίκασε το σύνολο σχεδόν των 

συνταξιοδοτικών μέτρων που τίθονταν στο Τρίτο Μνημόνιο ως αντισυνταγματικά, 

ακολουθώντας τις απόψεις του αλλά και του ΣτΕ για τις περικοπές των συντάξεων που 

επέφερε το Δεύτερο Μνημόνιο272273. Θεωρεί πως οι ρυθμίσεις των νόμων αυτών 

                                                           
269«Σύσταση Ε.ΕΔΑ: Επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί η πορεία καταρράκωσης των ατομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων», 8.12.2011, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Krisi.pdf 
270Σύσταση της Ε.ΕΔΑ και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς 
κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27.6.2013, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 
271Ν. 4337/2015 και Ν.4336/2015 
272Ν. 4046/2012 και Ν. 4093/2012 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Krisi.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
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παραβιάζουν το άρθρο 2 παρ. 1 Σ., περί του σεβασμού και την προστασία της αξίας του 

ανθρώπου, τα οποία οφείλουν να αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση του κράτους, καθώς 

και του άρθρου 25 Σ., για την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την άσκηση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου274. 

 

8. Συμπεράσματα 
 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τονίζει πως ευρωπαϊκά και διεθνή 

όργανα έχουν διαπιστώσει την παραβίαση ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων, ενώ ακόμα 

αναφέρει πως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο αλλά και άλλοι μηχανισμοί στήριξης οφείλουν να σέβονται τους κανόνες δικαίου 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα γίνεται λόγος πως η μακρά εφαρμογή μέτρων 

λιτότητας έχει οδηγήσει στην παραγκώνιση των θεμελιωδών κοινωνικών αξιών και 

στόχων της ένωσης, δίνοντας προτεραιότητα πλέον σε δημοσιονομικούς στόχους275. 

Η Πολιτεία εξαιτίας των περικοπών που συμφώνησε με τους δανειστές αδυνατεί να 

προστατεύσει τα κοινωνικά δικαιώματα. Το κράτος πρόνοιας αποδομείται, 

υποβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο των πολιτών του, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

βρίσκεται στα όρια φτώχειας ενώ ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις276. Πλέον, τα μέτρα πλήττουν 

τον πυρήνα της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών. 

Η υλοποίηση του περιεχομένου των κοινωνικών δικαιωμάτων συνδέεται με τις 

οικονομικές δυνατότητες των κρατών. Οπότε συμπεραίνουμε πως κανένα πρόγραμμα 
                                                                                                                                                                             
273ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ., Γνωμοδότηση –βόμβα του Ελεγκτικού Συνεδρίο! Αντισυνταγματικό και το τρίτο 
Μνημόνιο!, 3 Νοεμβρίου 2015, http://enypekk.gr/gnomodotisi-vomva-tou-elegktikou-synedriou-
antisyntagmatiko-trito-mnimonio/ 
274Μητρόπουλος: Αντισυνταγματικό το Μνημόνιο ΙΙΙ με απόφαση του ΣτΕ, 3 Νοεμβρίου 2015, Νews247, 
http://news247.gr/eidiseis/politiki/mhtropoylos-antisyntagmatiko-to-mnhmonio-iii-me-apofash-toy-
ste.3751990.html.  Βουλή των Ελλήνων, Σύνταγμα της Ελλάδας, 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
275Έκθεση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α), Το δικαίωμα στην κοινωνική 
ασφάλιση, τεύχος 230, Ιούλιος-Αύγουστος 2016,σελ.3-4,http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf 
276Ο.π 

http://enypekk.gr/gnomodotisi-vomva-tou-elegktikou-synedriou-antisyntagmatiko-trito-mnimonio/
http://enypekk.gr/gnomodotisi-vomva-tou-elegktikou-synedriou-antisyntagmatiko-trito-mnimonio/
http://news247.gr/eidiseis/politiki/mhtropoylos-antisyntagmatiko-to-mnhmonio-iii-me-apofash-toy-ste.3751990.html
http://news247.gr/eidiseis/politiki/mhtropoylos-antisyntagmatiko-to-mnhmonio-iii-me-apofash-toy-ste.3751990.html
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf
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παροχών δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όταν διατρέχεται οικονομικό πρόβλημα. Η επίκληση 

δημοσιονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να ανατρέψει το ρόλο του κοινωνικού κράτους. 

Γι’ αυτό τον λόγο το κράτος πρέπει να διασφαλίζει έστω τον πυρήνα των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου. 

Στα μέτρα που ψηφίστηκαν την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 περιλαμβάνεται πάγωμα έως 

3.12.2018 των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών των ειδικών μισθολογίων. Οι 

δικαστικές ενώσεις κρίνουν πως τα μέτρα προστίθενται στα προγράμματα 

δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται εδώ και έξι χρόνια, χωρίς να προκύπτει 

κάποιο δημοσιονομικό όφελος. Γι’ αυτό και καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει το 

ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο, ειδικά αναφέρονται στα μέτρα που σκοπό έχουν 

να μειώσουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις277. 

 Το κράτος δανείζεται προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τις 

συντάξεις και τους μισθούς, αποβλέπει στο να διατηρήσει αυτά σε ένα ελάχιστο 

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Τα ελάχιστα αυτά όρια δεν πρέπει να υπόκεινται σε 

δημοσιονομικούς κανόνες. Τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να σέβονται την αρχή 

της αναλογικότητας, δηλαδή να εξερευνούνται και  άλλες εναλλακτικές λύσεις πριν την 

εφαρμογή τους, ώστε να μελετούνται οι επιπτώσεις των μέτρων αυτών στους πολίτες και 

οι πολίτες να συνεισφέρουν μέχρι εκεί που μπορούν. Δεύτερον, στα μέτρα πρέπει να 

εντοπίζεται το δημόσιο συμφέρον που θα προκύψει από την εφαρμογή τους. Τέλος οι 

κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να μεταβάλλονται όταν οι συνθήκες 

απαιτούν αλλαγή της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή μετά τον κορεσμό των μέτρων278. 

 

 

 
                                                           
277Η δικαστική εξουσία προειδοποιεί για τα αδιέξοδα μνημόνια: Σκληρή ανακοίνωση από δικαστές και 
εισαγγελείς κατά της κυβέρνησης για τα σκληρά μέτρα λιτότητας και το «πάγωμα» των ειδικών 
μισθολογίων, 1 Ιουνίου 2016, Pronews, http://www.pronews.gr/portal/20160601/elliniki-
politiki/anakoinosi-dikaston-kata-kyvernisis-gia-ta-sklira-metra-litotitas 
278Απόφαση της Ε.Ε∆Α για την ανάγκη διαρκούς σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την 
άσκηση της στρατηγικής εξόδου της οικονοµίας και της κοινωνίας αό την κρίση του εξωτερικού χρέους., 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Oikonomiki_krisi.pdf 

 

http://www.pronews.gr/portal/20160601/elliniki-politiki/anakoinosi-dikaston-kata-kyvernisis-gia-ta-sklira-metra-litotitas
http://www.pronews.gr/portal/20160601/elliniki-politiki/anakoinosi-dikaston-kata-kyvernisis-gia-ta-sklira-metra-litotitas
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Oikonomiki_krisi.pdf
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Τρίτο Κεφάλαιο: Μέτρα λιτότητας σε Πορτογαλία και Ιρλανδική 

Δημοκρατία. Εξέταση της συνταγματικότητας τους. 

 

1. Εισαγωγή 
 

 Η Ελλάδα δεν ήταν η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης που το 

δημόσιο έλλειμμα και χρέος ξεπέρασαν τα δεδομένα που ορίζει η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Το άρθρο 126 παρ. 2 Σ.Λ.Ε.Ε ορίζει πως το δημόσιο έλλειμμα δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά το 30% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος το 60% του ΑΕΠ. Μετά από χρόνια 

ανεξέλεγκτων εξόδων η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη χώρα που δανείστηκε από άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Ακολούθησαν η Ιρλανδική Δημοκρατία και η Πορτογαλία279. Τα  

υπερχρεωμένα κράτη μέλη της Ε.Ε έχουν λάβει δραστικά μέτρα για την εξυγίανση των 

οικονομικών τους και την μείωση των δημοσιονομικών τους ελλειμμάτων. Οι χώρες 

αυτές έχουν αναλάβει πολλές μεταρρυθμίσεις και περικοπές των δαπανών τους280.  

Τον Δεκέμβριο του 2008, βλέποντας τα σημάδια που άφησε η παγκόσμια οικονομική 

κρίση, οι αρχηγοί της Ε.Ε συμφώνησαν σε ένα σχέδιο αξίας 200 δισ. Ευρώ για την 

τόνωση της ανάπτυξης. Το 2009 ήταν πλέον εμφανές ότι αρκετές χώρες εμφάνιζαν 

δημοσιονομικό έλλειμμα. Γι’ αυτό και τον Απρίλιο του ίδιου έτους έγιναν συστάσεις 

στην Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιρλανδία με σκοπό να μειώσουν την διαφορά μεταξύ 

των δαπανών και των φορολογικών εισόδων. Τον Δεκέμβριο η Ελλάδα παραδέχτηκε ότι 

το χρέος ανήλθε στα 300 δισ. Ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2010, η Ε.Ε και το Δ.Ν.Τ 

συμφώνησαν σε ένα πακέτο διάσωσης προς την Ιρλανδία, ύψους 85 δισ. Ευρώ. Το 

Φεβρουάριο του 2011, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δημιούργησαν ένα 

μόνιμο ταμείο διάσωσης, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τον Απρίλιο η 

                                                           
279European Debt Crisis Explained, PROFITCONFIDENTIAL, http://www.profitconfidential.com/european-
debt-crisis/ 
280Austerity Measures in Crisis Countries- Results and Impact on Mid-term Development, 
Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2013,Intereconomics,  
http://archive.intereconomics.eu/year/2013/1/austerity-measures-in-crisis-countries-results-and-impact-
on-mid-term-development/ 

http://www.profitconfidential.com/european-debt-crisis/
http://www.profitconfidential.com/european-debt-crisis/
http://archive.intereconomics.eu/year/2013/1/austerity-measures-in-crisis-countries-results-and-impact-on-mid-term-development/
http://archive.intereconomics.eu/year/2013/1/austerity-measures-in-crisis-countries-results-and-impact-on-mid-term-development/
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Πορτογαλία ζήτησε και αυτή βοήθεια281. Ένα μήνα μετά εγκρίθηκε πακέτο διάσωσης 78 

δισ. Ευρώ282. 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει αναφορά στα μέτρα λιτότητας που έλαβε η ιρλανδική και η 

πορτογαλική κυβέρνηση. Στο σημείο αυτό, θα παρουσιαστεί, η υπόθεση του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου σχετικά με τις περικοπές των συντάξεων του δημοσίου τομέα της 

Πορτογαλίας, ενώ θα αναφερθεί και ο λόγος για τον οποίο τα μέτρα που λήφθησαν στην 

Ιρλανδία κρίθηκαν ως συνταγματικά. 

2. Μέτρα λιτότητας στην Πορτογαλία 
 

Η πορτογαλική κυβέρνηση όπως ακριβώς και η ελληνική και η ιρλανδική προχώρησε σε 

αναδιοργάνωση των δημοσίων οικονομικών με μειώσεις στους μισθούς καιστις 

συντάξεις και σε αύξηση της φορολογίας. Τα δικαιώματα που επηρεάστηκαν 

περισσότερο από την κρίση είναι αυτά: του δικαιώματος στην εκπαίδευση, του 

δικαιώματος στην υγεία, του δικαιώματος στην εργασίας και του δικαιώματος 

                                                           
281Τα προγράμματα διάσωσης της Ιρλανδίας και Πορτογαλίας πραγμαοποιήθηκαν εντός του θεσμικού 
πλαισίου της Ε.Ε, σε αντίθεση με το 1ο και 2ο πρόγραμμα της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα προγράμματα 
της Ελλάδας αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ε.Κ.Τ και του Δ.Ν.Τ και υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΧΣ. Το πορτογαλικό και ιρλανδικό 
πρόγραμμα υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΜΧΣ (άρθρο3 του Κανονισμού (Ε.Ε) αριθ. 407/2010), 
σύμφωνα με το οποίο το κράτος που επιθυμεί να λάβει χρηματοδοτική βοήθειαα, υποβάλλει σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής στην Επιτροπή και στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή. Τα 
δάνεια της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας υπόκεινται στο νομικό καθεστώς και τους πόρους του ΕΜΧΣ. 
Στα προγράμματα των δύο τελευταίων, το 2012, πραγματοποιήθηκε μια τροποποίηση, η οποία 
προβλέπει, ότι η Τρόικα κατά την επιτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων θα εξετάζει και τον 
κοινωνικό αντίκτυπο των μέτρων και θα γίνονται συστάσεις για τις απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου 
να ελαχιστοποιούνται οι επιζήμιες κοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
Κουκιαδάκη Α., Οι δυνατότητες προσβολής των μέτρων λιτότητας ενώπιον υπερεθνικών δικαστηρίων: οι 
περιπτώσεις της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, 30 Ιουνίου 2014, σελ.9-11, 
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/austerity_greeceportugal_gr_2.pdf 
282Timeline: The unfolding eurozone crisis, 13 Ιουνίου 2012, BBC, 
http://www.profitconfidential.com/european-debt-crisis/, όπως επίσης: Greece, Ireland and Portugal: 
Three little piggies, 15 Φεβρουαρίου 2015, The Economist, 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/02/greece-ireland-and-portugal. Kilpatrick C.- 
De.WitteB., A Comparative Framing of Fundamental Rights Challenges to Social Crisis Measures in the 
Eurοzone, Sieps, Νοέμβριος 2014, σελ.2, 
http://www.sieps.se/sites/default/files/2014_7epa_eng_A4_0.pdf 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/austerity_greeceportugal_gr_2.pdf
http://www.profitconfidential.com/european-debt-crisis/
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/02/greece-ireland-and-portugal.%20Kilpatrick%20C.-%20De.Witte
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/02/greece-ireland-and-portugal.%20Kilpatrick%20C.-%20De.Witte
http://www.sieps.se/sites/default/files/2014_7epa_eng_A4_0.pdf
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στηνσύνταξη283. Ακόμα και αν προτεραιότητα είναι η μείωση του ελλείμματος θα πρέπει 

να δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση των ελαχίστων προτύπων διαβίωσης και κοινωνικής 

συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι τομείς της υγείας και της παιδείας αλλά και τα 

επιδόματα ανεργίας, το ελάχιστο εισόδημα και τα οικογενειακά επιδόματα. 

 

Τα μέτρα που έλαβε η πορτογαλική κυβέρνηση επηρέασαν αρνητικά τα παιδιά284285 και 

ειδικά το δικαίωμα τους στην εκπαίδευση. Πολλά παιδιά παράτησαν το σχολείο ενώ τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες επηρεάστηκαν περισσότερο286. Οι δαπάνες στην παιδεία 

                                                           
283European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU Country Report on Portugal, 
σελ.8,http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.
pdf 
284Σύμφωνα με την UNICEF, το 28,6% των παιδιών στην Πορτογαλία βρίσκονται στα όρια της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού (2011).  UNICEF Office of Research, ‘Child well-being in rich countries - A 
comparative overview’, - Innocenti Report Card 11, United Nations Children’s Fund (UNICEF), Απρίλιος 
2013, διαθέσιμο: http://www.unicef.pt/docs/FINAL_RC11-ENG-LORES-fnl2.pdf 
285Το 2014, το ποσοστό των παιδιών που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
στην EU-28 αποτελούσε το 27,8%, ενώ στους ενήλικους (18-64) στο 25,4% και στους ηλικιωμένους (65 
και άνω) στο 17,8%. Η μεγαλύτερη αύξηση από το 2010 σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού παρουσιάζεται στην Ελλάδα με αύξηση της τάξεως των 8. μονάδων. Στην 
Ελλάδα και την Κύπρο οι ενήλικες είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο. Eurostat, Children at risk of 
poverty or social exclusion, Μάρτιος 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
286Οι πόροι που διατίθενται κατά την διάρκεια της κρίσης για τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες είναι 
λιγοστοί. Ο αριθμός των καθηγητών ειδικών αγωγών που δούλευαν σε δημόσια σχολεία μειώθηκαν, 
καθώς και άλλοι επαγγελματίες όπως ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές. Οι επιδοτήσεις που δίνονταν στις 
οικογένειες με παιδιά μειώθηκαν και αυτές, τόσο στο ποσό που χορηγείται όσο και στον αριθμό των 
δικαιούχων.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf
http://www.unicef.pt/docs/FINAL_RC11-ENG-LORES-fnl2.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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μειώθηκαν287, άλλαξε ο οδηγός σπουδών με αύξηση των ωρών της πορτογαλικής 

γλώσσας, των μαθηματικών και μείωση των καλλιτεχνικών, της μελέτης περιβάλλοντος, 

της μελέτης για την υγεία, της γυμναστικής και του μαθήματος «Αγωγή του Πολίτη», με 

αποτέλεσμα την απόλυση πολλών εκπαιδευτικών λόγω της απομάκρυνσης των 

ειδικοτήτων τους από το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και την εξαφάνιση της 

ενισχυτικής από τα σχολεία. Αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις (24 - 26 στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 28 έως 30 στις άλλες βαθμίδες), όπως και οι ώρες εργασίας 

των εκπαιδευτικών (40 ώρες/βδομάδα)288. 

Σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία, αυξήθηκαν τα δίδακτρα υγείας (20€ για επείγουσα 

θεραπεία και πάνω από 50€ για επιπλέον εξετάσεις ή θεραπεία), έκλεισαν νοσοκομεία, 

πρωτοβάθμια ιατρεία και μαιευτήρια, κόπηκαν οι φορολογικές ελαφρύνσεις για την 

υγειονομική περίθαλψη και μειώθηκε η δωρεάν μεταφορά των μη επειγόντων 

περιστατικών, δημιουργώντας ανισότητες στην πρόσβαση στην υγεία. Τα 

νοσήλιααυξήθηκαν σε ορισμένες υπηρεσίες αλλά και την ιδιωτική ασφάλιση, ωστόσο 

στην πρωτοβάθμια φροντίδα τα νοσήλια είναι χαμηλότερα από εκείνα που δίνονται για 

τα εξωτερικά ιατρεία και χαμηλότερα από τα επείγοντα. Τα μέτρα προέβλεπαν την 

μετακίνηση του προσωπικού εντός και εκτόςπεριφερειών υγείας. Επιπλέον το προσωπικό 

υιοθέτησε ευέλικτο ωράριο ώστε να μειωθούν οι πληρωμές για υπερωρίες289. 

Επιπλέον για να υπάρχει ένα βιωσιμότερο σύστημα υγείας για τους δημόσιους 

υπαλλήλους, το κράτος προέβη  σε μείωση των δαπανών για τις ένοπλες δυνάμεις και τις 

αστυνομικές υπηρεσίες κατά 30% για το 2012 και 50% για το 2013, σε όλα τα επίπεδα 

της γενικής κυβέρνησης. Οι τιμές για τα γενόσημα φάρμακα ορίστηκαν, ώστε να 

εισέρθουν στην αγορά στο 60% της τιμής των επώνυμων προϊόντων με παρόμοια 

δραστική ικανότητα. Οι γιατροί κλήθηκαν να συνταγογραφούν γενόσημα φάρμακα, για 

                                                           
287Με βάση το μνημόνιο στόχος ήταν η εξοικονόμηση 195 εκατ. ευρώ από τον τομέα της εκπαίδευσης. Οι 
δαπάνες του κράτους για την εκπαίδευση το 2010 αποτελούσαν περίπου το 4,8% του ΑΕΠ, ενώ το 2012 
το 3,9%. Το 2013 αυξήθηκαν και πάλι στο 4,2%, ωστόσο η αλλαγή αυτή ήταν απότομη και έγινε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 
288European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU Country Report on Portugal, σελ.8-25, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf 
289Ο.π, σελ.26-29 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf
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τον λόγο ότι ήταν λιγότερο δαπανηρά και έτσι θα μειωνόταν οι δημόσιες δαπάνες για τα 

φάρμακα290. 

Όσον αφορά την εργασία, οι μισθοί μειώθηκαν291, όπως και η αποζημίωση 

απολύσεων292, ενώ αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας χωρίς πληρωμή των υπερωριών (μείωση 

έως 50%)293. Οι περικοπές εφαρμόστηκαν σε όλους τους εργαζόμενους με μισθό άνω 

των 1.500€ (πριν τους φόρους και τις εισφορές), ύψους 3,5% έως 10%. Επίσης τα δώρα 

Χριστουγέννων και διακοπών κόπηκαν για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι 

οποίοι είχαν μισθό μεταξύ 600€ και 1.110€ ή άνωαυτού του ποσού ανά μήνα. Πολλοί 

δημόσιο υπάλληλοι απαίτησαν την αναθεώρηση των μέτρων με βάση το Σύνταγμα. Το 

Δικαστήριο (απόφαση 187/2013) έκρινε ότι οι περικοπές έπρεπε να συνεχίσουν, ωστόσο 

θεώρησε αντισυνταγματικό το μέτρο περί αναστολής των επιδομάτων των εορτών. Η 

παραβίαση αφορούσε την αρχή της ισότητας. Η κυβέρνηση λόγω της απόφασης του 

Δικαστηρίου υποχρεώθηκε να καταβάλει το πλήρες ποσό στους δημοσίους 

υπαλλήλους294. 

 Οι συντάξεις μειώθηκαν από το 2011-2014, ενώ τα όρια συνταξιοδότησης αυξήθηκαν 

από τα 65 έτη το 2013 στα 66 έτη το 2014-2015. Επιβλήθηκε μια συνεισφορά 10% στις 

συντάξεις που έφταναν πάνω από 5.000€ καθαρά ανά μήνα, η οποία αφαιρούνταν από τις 

συντάξεις πριν την πληρωμή. Το 2012, η συνεισφορά αυτή έφτασε το 25% για τις 

συντάξεις άνω των 5.030€ και 50% για τις συντάξεις άνω των 7.545€. Από το 2013 οι 

περικοπές των συντάξεων αφορούσαν μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων. Στις 

συντάξεις από 1.350€ έως 1.800€ καταβάλλεται συνεισφορά της τάξεως του 3.5%, από 

1.800€ έως 3.750€ συνεισφορά 16% και για συντάξεις πάνω από 3.750 εισφορά 10%, 

                                                           
290Ο.π, όπως επίσης: Executive Intelligence Review, Portuguese Court Rules Austerity Measures 
Unconstitutional; Doctors Go on War Footing to Defend Health Care, 
http://www.larouchepub.com/pr/2014/140606_portugal_austerity.html 
291Από τον Οκτώβριο του 2014, ο ελάχιστος μισθός θα είναι 505€. 
292Η αποζημίωση απόλυσης μειώθηκε από το 2011 έως το 2013. Ο κανόνας που αφορούσε την 
αποζημίωση που αντιστοιχούσε σε ενός μήνα βασικό μισθό ανά μήνα αρχαιότητας, έδωσε την θέση σε 
20 μέρες βασικού μισθού και έπειτα σε 12 μέρες. Vasconcelos J.,  Economic Crisis and Labour Law 
reforms in Portugal, ISL&ISSL EUROPEAN REGIONAL CONGRESS, DUBLIN, 17-19 Σεπτεμβρίου 2014, σελ.6, 
http://islssl.org/wp-content/uploads/2014/10/RoundTable2-Portugal-JoanaVasconcelos.pdf 
293 Ο.π, σελ.3-4 
294European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU Country Report on Portugal, σελ. σελ.34-
37,http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf 

http://www.larouchepub.com/pr/2014/140606_portugal_austerity.html
http://islssl.org/wp-content/uploads/2014/10/RoundTable2-Portugal-JoanaVasconcelos.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf
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στην οποία προστίθενται 15% για ποσά μεταξύ 5.030€ έως 7.545€ και συν 40% για ποσά 

άνω των 7.545€. Τα χρήματα που εξοικονομούνταν από τις περικοπές στις συντάξεις 

συγκεντρώνονταν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που ήταν υπεύθυνοι για τα 

επιδόματα των συνταξιούχων295. 

Ωστόσο, τα μέτρα έχουν επηρεάσει και άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στις 

διακοπές, τις συλλογικές συμβάσεις και το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. 

Μειώθηκαν οι πληρωμένες μέρες αδείας, τα επιδόματα ανεργίας και οικογένειας 

χορηγούνται πλέον με αυστηρά κριτήρια296.  

Τον Μάρτιο του 2010 εγκρίθηκε το πρώτο Σύμφωνο Σταθερότητας κα Ανάπτυξης για 

την χρονική περίοδο 2010-2013297. Οι μισθοί και οι κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν το 

75% των δημοσίων δαπανών, γι’ αυτό περιλάμβανε περιορισμούς στους μισθούς των 

δημόσιων υπαλλήλων (κατά 5% στο Δεύτερο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

του Μαΐου 2010), και εφαρμογή του κανόνα 2 σε 1, δηλαδή για κάθε 2 αποχωρήσεις 1 

πρόσληψη, αποσκοπώντας στην μείωση των δαπανών για μισθούς κατά 10% του ΑΕΠ, 

μείωση των δαπανών του μη-ανταποδοτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 

θέσπιση ενός εισοδηματικού ορίου για την Κοινωνική Ένταξη, αναδιοργάνωση του 

τομέα της περίθαλψης, πάγωμα δημοσίων έργων και μείωση ή εξαφάνιση των 

εκπτώσεων στην υγεία και εκπαίδευση που συμπεριλαμβανόταν στο προσωπικό φόρο 

εισοδήματος298. 

Το Τρίτο Σύμφωνο (Σεπτέμβριος 2011), συνέχισε με περικοπές στους μισθούς των 

δημοσίων υπαλλήλων, των οποίων οι αποδοχές προ φόρων ήταν μεγαλύτερες από 1.500€ 

                                                           
295Ο.π, σελ.8, 41-42 
296European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU Country Report on Portugal, σελ.8-10, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf 
297Portugal forced into austerity plan, 9 Μαρτίου 2010, http://www.news.com.au/finance/portugal-
forced-into-austerity-plan/story-e6frfm1i-1225838486518, όπως επίσης: European Parliament, Policy 
Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the crisis on fundamental rights 
across Member States of the EU Country Report on Portugal, σελ. 16-17, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf 
298Ο.π 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf
http://www.news.com.au/finance/portugal-forced-into-austerity-plan/story-e6frfm1i-1225838486518
http://www.news.com.au/finance/portugal-forced-into-austerity-plan/story-e6frfm1i-1225838486518
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf
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το μήνα, απαγόρευε τις προαγωγές της δημόσιας διοίκησης, αύξησε το ΦΠΑ στο 23% 

και πάγωνε τις συντάξεις στα επίπεδα του 2011299. 

 Τον Μάρτιο μετά από «ευρωπαϊκή πίεση», η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα Τέταρτο 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με επιπλέον μέτρα. Τον Μάιο 2011, η 

σοσιαλιστική κυβέρνηση ήρθε σε συνεννόηση με την Ε.Ε και το Δ.Ν.Τ για ένα πακέτο 

διάσωσης. Ο νέος Υπουργός Pedro Passos Coelho ανακοίνωσε την ανάγκη για κάποια 

έξτρα μέτρα εκτόςτου Συμφώνου Συνεννόησης. Τέτοια μέτρα ήταν η υιοθέτηση ενός 

νέου φόρου που ισοφάριζε με το ήμισυ του μισθού των Χριστουγέννων, ισοδύναμος 

δηλαδή με τις πρόσθετες αμοιβές ενός μήνα, η ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων, 

υιοθέτηση ενός προγράμματος που θα διαπραγματεύεται τις καταγγελίες των συμβάσεων 

εργασίας με τους δημοσίους υπαλλήλους και τέλος, την αύξηση του ΦΠΑ για το ρεύμα 

και το φυσικό αέριο στο 23%300.  

Το 2012 τα μέτρα περιλάμβαναν, περικοπή της αμοιβής των διακοπών και των 

Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν 

περισσότερα από 1.500€ μηνιαίως πριν τους φόρους, αύξηση των διδάκτρων για 

πρόσβαση στο σύστημα υγείας, νέους όρους κινητικότητας στους δημοσίους 

υπαλλήλους. Σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας, αυτά χορηγούνταν από 150 έως 540 

μέρες, εξαρτώνται από την ηλικία και την εργασιακή πείρα του δικαιούχου. Το ποσό 

ορίζονταν στα 1.048€ και προοριζόταν 10% περικοπές στις παροχές μετά από 6 μήνες 

χορηγίας τους301. 

Το 2013-2014 άλλαξαν οι φορολογικοί συντελεστές και τα φορολογικά κλιμάκια με 

αύξηση του μέσου πραγματικού συντελεστή από 9,8% έως 13,2%. Επιπλέον στα 

προηγούμενα μέτρα προστίθενται αυστηρότεροι όροι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν 

κατά 2%, ενώ υφίστανται και περικοπές στους μισθούς τους. Απολύονται οι εργαζόμενοι 

με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας. Μειώθηκαν οι αποζημιώσεις για τις 

υπερωρίες, ενώ την ίδια στιγμή αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων 

από 35 σε 40 ώρες ανά βδομάδα, χωρίς αποζημίωση για τις επιπλέον ώρες εργασίας. Η 

εκπαίδευση και επιστήμη ενώ προωθούνται από τα προγράμματα της Ε.Ε ώστε να 
                                                           
299Ο.π 
300Ο.π, σελ.17-18 
301Ο.π, σελ.18-19 
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συμβάλλουν στην ανάπτυξη, αποτελούν και έναν τομέα που πλήττεται ιδιαίτερα από τα 

μέτρα λιτότητας. Συγκεκριμένα η πορτογαλική κυβέρνηση προέβη σε μείωση των 

δαπανών σε αυτούς τους τομείς ύψους 160 εκατ. ευρώ302. 

Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Πορτογαλία, τα μέτρα θίγουν το σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης, το σύστημα περίθαλψης αλλά και την λειτουργία των δημόσιων 

υπηρεσιών. Τα όρια συνταξιοδότησης αυξήθηκαν και στις δύο χώρες. Επιπρόσθετα 

απαιτείται αύξηση της τάξεως του 3,5% για το ειδικό για τους δημοσίους υπαλλήλους 

σύστημα ασφάλισης υγείας, ενώ η συμβολή των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση 

αυξάνεται κατά 11,2%303. 

 

3. Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Πορτογαλία 
 

Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην περίπτωση της Πορτογαλίας κάποια από τα μέτρα 

που ελήφθησαν παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το συνταγματικό 

Δικαστήριο της Πορτογαλίας έκρινε πως τα σκληρά μέτρα λιτότητας, τα οποία 

αποσκοπούν στην διάσωση της χώρας, παραβιάζουν το σύνταγμα. Το δικαστήριο 

απέρριψε τις περικοπές στις συντάξεις και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, 

φέρνοντας σε δύσκολη θέση των πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Pedro Passos Coelho, ο 

οποίος θα έπρεπε να βρει εναλλακτικά μέτρα, στα οποία θα πρέπει να συμφωνούν και οι 

δανειστές. Τα μέτρα που κρίθηκαν αντισυνταγματικά αντιπροσώπευαν από 900 εκατ. 

ευρώ έως 1,3 δισ. ευρώ των κρατικών εσόδων, δηλαδή το 20% από τα 5 δισ ευρώ που η 

κυβέρνηση υπολόγισε ότι θα επωφεληθεί από τα μέτρα λιτότητας για το 2013304. 

                                                           
302Ο.π 
303Ο.π,σελ.19 
304Wise P., Portugal court rules against austerity, Financial Times,  6 Απριλίου 
2013,https://www.ft.com/content/3a4aaed2-9e36-11e2-9ccc-00144feabdc0, όπωςεπίσης: Portugal court 
rejects “unconstitutional” pension cuts, The Telegraph,19 Δεκεμβρίου 2013, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10529375/Portugal-court-rejects-unconstitutional-
pension-cuts.html. ALJAZEERA, Austerity ruling puts Portugal in a blind, 7 Απριλίου 2013, 
http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/04/201346193632213539.html 

https://www.ft.com/content/3a4aaed2-9e36-11e2-9ccc-00144feabdc0
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10529375/Portugal-court-rejects-unconstitutional-pension-cuts.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10529375/Portugal-court-rejects-unconstitutional-pension-cuts.html
http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/04/201346193632213539.html
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«Σε αυτήν την υπόθεση απορρίφτηκαν οι περικοπές στις κρατικές συντάξεις και στους 

μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ισοδύναμες σε περίπου 7% του ετήσιου εισοδήματος, 

όπως επίσης και μειώθηκαν οι παροχές ασθενείας και ανεργίας». Ωστόσο στα πλαίσια 

της φορολογικής αλληλεγγύης το δικαστήριο δέχτηκε μια επιβάρυνση από 3,5% έως 

10% στους μισθούς άνω των 1.350€, καθώς και μια μείωση στην αμοιβή των υπερωριών 

στο δημόσιο τομέα κατά 50%305. 

Στην Πορτογαλία όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον δημόσιο είτε ιδιωτικό τομέα 

λαμβάνουν έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό πριν το καλοκαίρι και τις διακοπές των 

Χριστουγέννων. Η πορτογαλική κυβέρνηση περιόρισε τις παροχές αυτές για τους 

δημοσίους υπαλλήλους, στα πλαίσια των περικοπών των δαπανών που προέκυψαν λόγω 

της συμφωνίας της χώρας με την Ε.Ε και το Δ.Ν.Τ. Αν και το μέτρο αυτό 

χαρακτηρίστηκε ως προσωρινό, δεν έχει οριστεί μέχρι πότε θα εφαρμόζεται. Το 

Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας έκρινε ότι το μέτρο αυτό είναι 

αντισυνταγματικό, αφού παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, επειδή οι περικοπές 

αφορούν μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους306. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να 

αντικατασταθεί από την επιβολή φόρου επί αυτών των παροχών307. 

Ένα ζήτημα που απασχόλησε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας αλλά και το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι οι περικοπές στις συντάξεις 

των δημοσίων υπαλλήλων308. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε στης 5 Ιουλίου 

2012 πως οι περικοπές παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο επέτρεψε την 

εφαρμογή του μέτρου αυτού για το έτος 2012309. Το ΕΔΔΑ όμως, έκρινε, ότι ο 

περιορισμένος χρόνος εφαρμογής των μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική 

                                                           
305Ο.π, καθώς επίσης: Da Paz M., Portugal: Rejection of austerity measures in public sector, Eurofound, 7 
Απριλίου 2015, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-
industrial-relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector 
306Το 2013, αναστάλθηκαν τα επιδόματα αδείας αλλά το επίδομα Χριστουγέννων χορηγήθηκε κανονικά. 
307 Portugal court rules public sector pay cut unconstitutional, BBC News,  6 Ιουλίου 
2012,http://www.bbc.com/news/world-europe-18732184 
308Το Μνημόνιο της Πορτογαλίας προέβλεπε  την μείωση των συντάξεων άνω των 1.500 ευρώ σύμφωνα 
με τους προοδευτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στους μισθούς του δημοσίου τομέα από τον 
Ιανουάριο του 2011, με στόχο να αποφέρει εξοικονόμηση πόρων τουλάχιστον 445 εκατ. Ευρώ και να 
αναστείλει την εφαρμογή των κανόνων της τιμαριθμοποίησης των συντάξεων και θα παγώσει τις 
συντάξεις, εκτός από τις χαμηλότερες εξ’ αυτών, το 2012. 
309Ο Προϋπολογισμός βρισκόταν σε εφαρμογή και ο σχεδιασμός εναλλακτικών μέτρων θα ήταν 
δύσκολος να εκπληρώσει τους στόχους του προϋπολογισμού  αλλά και τις απαιτήσεις των δανειστών. 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector
http://www.bbc.com/news/world-europe-18732184
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κατάσταση της χώρας, δεν παραβιάζουν την απόλαυση του δικαιώματος της περιουσίας 

των αιτούντων. Το δικαστήριο δεν ενεπλάκη στις εθνικές υποθέσεις και την απόφαση της 

κυβέρνησης για την υιοθέτηση των συγκεκριμένων μέτρων, καθώς θεωρεί πως η κάθε 

κυβέρνηση ξέρει την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο το 

Δικαστήριο επεμβαίνει όταν κρίνει πως έχουν ξεπεραστεί τα όρια της διακριτικής 

ευχέρειας που απολαμβάνουν οι κυβερνήσεις310. 

Ένα άλλο παράδειγμα αντισυνταγματικότητας αποτελεί ο Εργατικός Νόμος 23/2012. Αν 

και η πλειοψηφία των κανόνων κρίθηκαν συνταγματικά, ωστόσο κάποιοι κανονισμοί που 

αφορούν την εργασιακή ασφάλεια και κατοχυρώνονται στο άρθρο 53311 του 

πορτογαλικού Συντάγματος κρίθηκαν αντισυνταγματικοί. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση 

που ένας εργοδότης θέλει να απολύσει έναν εργαζόμενο λόγω της εξαφάνισης της θέσης 

εργασίας, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς την τήρηση συγκεκριμένων 

κριτηρίων (αρχαιότητας). Ακόμα καταργείται η υποχρέωση ο εργαζόμενος να 

μεταφέρεται σε άλλη κατάλληλη θέση σε περίπτωση εξαφάνισης της θέσης εργασίας και 

απόλυσης λόγω ακαταλληλότητας312. 

Έτσι η κυβέρνηση συμμορφώθηκε μετά τις συστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου 

και έκανε προσαρμογές στον Εργασιακό κώδικα. Στις προτάσεις της κυβέρνησης στον 

No. 207/XII313, συμπεριλήφθηκαν τα κριτήρια επιλογής που πρέπει να ακολουθούνται 

από τον εργοδότη κατά την επιλογή του εργαζόμενου που θα απολύσει, ενώ η κυβέρνηση 

έλαβε υπόψη ώστε τα κριτήρια να είναι πιο ευέλικτα σε σχέση με τα προηγούμενα. Ο 

εργοδότης κρίνει την απόλυση του εργαζομένου με βάση τα εξής κριτήρια: τις κατώτερες 

επιδόσεις, τα λιγότερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, το κόστος της 

                                                           
310Χριστοφορίδου Σ., Ε.Δ.Δ.Α, 62235/12 και 57725/12 (Μνημόνιο Πορτογαλίας, 27 Δεκεμβρίου 2013, 
http://www.constitutionalism.gr/edda-mnimonio-portogalias/ 
311Το άρθρο 53 του πορτογαλικού Συντάγματος σχετικά με την ασφάλεια στην απασχόληση ορίζει πως οι 
εργαζόμενοι πρέπει να είναι εγγυημένοι ως την εργασιακή ασφάλεια, και η απόλυση χωρίς αιτία ή για 
πολιτικούς ή ιδεολογικούς λόγους απαγορεύεται. Portugal’s Constitution of 1976 with Amendements 
through 2005, 18 Απριλίου 2016, https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf 
312European Labour Law Network, Law No.27/2014, of 8 May, 
http://www.labourlawnetwork.eu/national%3Cbr%3Elabour_law/national_legislation/legislative_develop
ments/prm/109/v__detail/id__4534/category__28/index.html 
313Labour Law 27/2014 

http://www.constitutionalism.gr/edda-mnimonio-portogalias/
https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf
http://www.labourlawnetwork.eu/national%3cbr%3elabour_law/national_legislation/legislative_developments/prm/109/v__detail/id__4534/category__28/index.html
http://www.labourlawnetwork.eu/national%3cbr%3elabour_law/national_legislation/legislative_developments/prm/109/v__detail/id__4534/category__28/index.html


106 
 

διατήρησης της εργασιακής σχέσης, την λιγότερη εργασιακή εμπειρία και τέλος την 

λιγότερο η αρχαιότητα στην επιχείρηση314. 

Το 2014, το Δικαστήριο έκρινε κάποια από τα μέτρα λιτότητας που τέθηκαν στο 

προϋπολογισμό αντισυνταγματικά. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε 

αντισυνταγματικά το άρθρο 33 που αφορούσε τις εκ νέου περικοπές στους ονομαστικούς 

μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, πρόσθετους φόρους για τα επιδόματα ανεργίας και 

ασθενείας (άρθρο  115) και περικοπές των συντάξεων που καταβάλλονται σε χήρους/ες 

και επιζώντες συζύγους (άρθρο 117)315. 

Όσο αφορά το άρθρο 33 στον προϋπολογισμόμειωνότανο καθαρός μισθός των δημοσίων 

υπαλλήλων κατά 2.5% έως 12% μεταξύ των 675€ έως 2.000 €/ μήνα. Στους μισθούς άνω 

των 2.000€ επιβάλλεται περικοπή 12%. Η μείωση αυτή θεωρήθηκε παράνομη, ιδιαίτερα 

για όσους αμείβονται με λιγότερο από 1.500€/μήνα. Έτσι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι 

οι περικοπές παραβιάζουν την αρχή της ισότητας316. Ως προς το άρθρο 115 που 

προβλέπει εισφορά 5% για τα επιδόματα ανεργίας και 6% για τα επιδόματα ασθενείας, το 

Δικαστήριο κρίνει πως οι περαιτέρω περικοπές στα επιδόματα αυτά μειώνουν το βιοτικό 

επίπεδο των ατόμων. Το επίδομα ανεργίας ορίζεται από 419,22€ έως και 1.048,05€/μήνα, 

ωστόσο το επίδομα μειώνεται κατά 10% μετά από έξι μήνες. Το επίδομα ασθενείας 

κυμαίνεται μεταξύ 55%-75% του μέσου όρου των αποδοχών, με ελάχιστο 125,70€ ανά 

μήνα. Η μείωση των επιδομάτων αυτών παραβιάζει σύμφωνα με την απόφαση του 

Δικαστηρίου την αρχή της αναλογικότητας317-318. 

Το άρθρο 117 ορίζει πως θα επιβληθούν περικοπές στις συντάξεις για χήρες/ους και 

επιζώντες συντρόφους, αν οι παραλήπτες λαμβάνουν και άλλη σύνταξη άνω των 2.000€ 

                                                           
314European Labour Law Network, Law No.27/2014, of 8 May, 
http://www.labourlawnetwork.eu/national%3Cbr%3Elabour_law/national_legislation/legislative_develop
ments/prm/109/v__detail/id__4534/category__28/index.html 
315Da Paz M., Portugal: Rejection of austerity measures in public sector, Eurofound, 7 Απριλίου 2015, 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-
relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector 
316Άρθρο 13 του πορτογαλικού Συντάγματος. 
317Άρθρο 2 πορτογαλικού Συντάγματος.  
318Da Paz M., Portugal: Rejection of austerity measures in public sector, Eurofound, 7 Απριλίου 
2015http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-
relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector 

http://www.labourlawnetwork.eu/national%3cbr%3elabour_law/national_legislation/legislative_developments/prm/109/v__detail/id__4534/category__28/index.html
http://www.labourlawnetwork.eu/national%3cbr%3elabour_law/national_legislation/legislative_developments/prm/109/v__detail/id__4534/category__28/index.html
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-relations/portugal-rejection-of-austerity-measures-in-public-sector
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ανά μήνα. Θα λαμβάνεται υπόψη δηλαδή αν το επιπλέον αυτό εισόδημα είναι αναγκαίο 

γι’ αυτούς ή αν χωρίς τα μέτρα που παραχωρεί το κράτος θα μπορούσαν να έχουν ένα 

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Το δικαστήριο ωστόσο, έκρινε πως μια τέτοια ενέργεια 

είναι κατά της αρχής της ισότητας και άρα παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.319 

Τον Ιούλιο 2014, η κυβέρνηση αναθεώρησε τα μέτρα λιτότητας μετά τις αποφάσεις του 

δικαστηρίου. Τα μέτρα θέτουν ως αναγκαίο την συνέχιση των περικοπών σε μισθούς έως 

και το 2018, συμπεριλαμβανομένων μονίμων περικοπών για τους δημοσίους 

υπαλλήλους. Το αποτέλεσμα ήταν να εγκριθούν από το Δικαστήριο οι περικοπές στην 

ονομαστική αξία των μισθών για τα έτη 2014-2015. Οι περικοπές θίγουν το άρθρο 13 του 

Συντάγματος σχετικά με την αρχή της ισότητας, αλλά η μείωση στις ονομαστικές αξίες 

των μισθών τίθενται για μεγάλη περίοδο κάτι το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση των 

δικαιούχων. Επίσης η κυβέρνηση ζητά την περικοπή των συντάξεων πάνω των 1.000€ 

ανά μήνα, σε ποσοστό μεταξύ 2%-3,5%. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε και αυτή την φορά 

πως οι περικοπές των συντάξεων αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας320. 

Το παράδειγμα της Πορτογαλίας έρχεται να ενισχύσει το επιχείρημα πως όλα τα μέτρα 

λιτότητας θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την συνταγματικότητα τους, γιατί δεν είναι 

σωστό να παραβιάζονται κανονισμοί του Συντάγματος. Τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τους την αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα των μέτρων 

ως προς τους στόχους που αυτά καλούνται να εκπληρώσουν, την συνάφεια τους με το 

δημόσιο συμφέρον, καθώς και να κρίνουν κατά πόσο η εφαρμογή των μέτρων επείγει. Σε 

περίπτωση που τα μέτρα λιτότητας κρίνονται ως αντισυνταγματικά, τότε η κάθε 

κυβέρνηση θα πρέπει να ψάχνει εναλλακτικά μέτρα. 

Στην Πορτογαλία υπάρχουν διάφοροι φορείς που ασκούν πίεση στην κυβέρνηση, όταν 

αυτοί βλέπουν ότι τα μέτρα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκτός από το 

Συνταγματικό Δικαστήριο, σημαντικό ρόλο έχει αναλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη αλλά 

το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, ο Συνήγορος του Πολίτη 

επεμβαίνει στους κανόνες με τους οποίους παραχωρούνται οι υποτροφίες. Πιέζει την 
                                                           
319Ο.π 
320Executive Intelligence Review, Portuguese Court Rules Austerity Measures Unconstitutional; Doctors Go 
on War Footing to Defend Health Care, 
http://www.larouchepub.com/pr/2014/140606_portugal_austerity.html 

http://www.larouchepub.com/pr/2014/140606_portugal_austerity.html


108 
 

κυβέρνηση ώστε να αλλάξουν οι κανόνες υπολογισμού του εισοδήματος για να 

αποδοθούν υποτροφίες. Ζητά να λαμβάνουν επιδοτήσεις ακόμα και οι φοιτητές των 

οποίων οι γονείς χρωστούν στο κράτος ή στην κοινωνική ασφάλιση. Από την άλλη 

πλευρά, το Συμβούλιο προειδοποίησε για τον Προϋπολογισμό του 2013, πως αυτός θα 

εντείνει την ανεργία, καθώς η αύξηση της φορολογίας θα επηρεάσει τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Πρότεινε την επαναδιαπραγμάτευση με την Τρόικα για το χρέος, ώστε να 

μειωθούν οι τόκοι321. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων επισήμανε ορισμένες συστάσεις στην 

Πορτογαλία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Η Πορτογαλία δεν ακολουθεί 

το άρθρο 13 του Αναθεωρημένου Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στην κοινωνική και 

ιατρική φροντίδα. Έτσι αμφισβητείται άμα το επίπεδο της κοινωνικής φροντίδας που 

καταβάλλεται σε ένα άτομο χωρίς πόρους είναι επαρκές322.  

Επίσης η Ε.Ε.Κ.Δ αναφέρει ότι δεν διαμορφώνεται δίκαιη αμοιβή. Η Επιτροπή 

επισημαίνει πως ο κατώτατος μισθός είναι 380€ για το 2008, παρόλο που η εθνική 

έκθεση για το μέσο όρο των μισθών έκρινε ότι ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 1.063€ 

-ο καθαρός μέσος μισθός αντιπροσωπεύει περίπου το 80% του ακαθάριστου μέσου 

μισθού-, επομένως ο κατώτατος μισθός για το 2008 θα αντιστοιχούσε στα 850€. Για τον 

ιδιωτικό τομέα ο μηνιαίος κατώτατος μισθός είναι 485€, ενώ η επιτροπή καθόρισε πως 

θα έπρεπε να είναι 503,59€, κρίνοντας πως ο μισθός αυτός δεν εξασφαλίζει ένα 

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ακόμα, οι εργαζόμενοι για την απόλυση τους θα πρέπει 

να προειδοποιούνται 15 μέρες πριν (με υπηρεσία πάνω από έξι μήνες). Η Επιτροπή 

κρίνει ως ανεπαρκή τον χρόνο προειδοποίησης της απόλυσης στον εργαζόμενο, ενώ 

αντιτίθενται για το ποσό πληρωμής για εργασία στις δημόσιες αργίες323.  

 

                                                           
321European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU Country Report on Portugal, σελ.64-66, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf 
322Ο.π 
323Ο.π 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510020/IPOL_STU(2015)510020_EN.pdf
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4. Ιρλανδική  Δημοκρατία και οικονομική κρίση 
 

Η Ιρλανδία βρισκόταν σε οικονομική άνθιση μεταξύ του 1997-2007. Κατάφερε από την 

φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, να γίνει μια από τις πλουσιότερες324. Πριν το 2007 οι 

ιρλανδικές τράπεζες παραχωρούσαν δάνεια με χαμηλά επιτόκια που σε συνδυασμό με 

την χαμηλή φορολογία, ευνόησαν την ανάπτυξη στην χώρα. Το 2008 λόγω της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που επηρέασε και τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε, πολλοί 

δανειολήπτες δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα δάνεια τους, με αποτέλεσμα το 

τραπεζικό χρέος να αυξάνεται. Η ιρλανδική κυβέρνηση αγόρασε τα δάνεια από τις 

τράπεζες, αναλαμβάνοντας την εγγύηση ολόκληρου του χρέους των έξι μεγαλύτερων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας325. Τα έξοδα ανακεφαλαιοποίησης όμως των 

τραπεζών  οδήγησαν σε μεγάλο έλλειμμα το 2009. Για να αντιμετωπίσει την ασταθή 

οικονομία, η κυβέρνηση προχώρησε στην αύξηση των φόρων, περικοπές στην κοινωνική 

πρόνοια και στους μισθούς στο δημόσιο τομέα326327. 

Τον Νοέμβριο 2010, η Ιρλανδία έλαβε οικονομική βοήθεια ύψους 67.5δισ. ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένης και της συνεισφοράς 17,5 δισ. ευρώ από τους πόρους της χώρας , 

δηλαδή από το Εθνικό Ταμείο Συντάξεων και τα ταμειακά αποθέματα.Από το 2008 έως 

το 2010 το χρέος της χώρας ανήλθε στο 70% του ΑΕΠ328. Η Ιρλανδία όπως και άλλες 

χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δημόσιο έλλειμμα, μπήκε σε μια τροχιά 

δημοσιονομικής προσαρμογής, με σκοπό να θέσει τα δημόσια οικονομικά της σε μια πιο 

                                                           
324Dorgan Sean, "How Ireland Became the Celtic Tiger." The Heritage Foundation, 23 Ιουνίου 2006, 
http://www.heritage.org/research/reports/2006/06/how-ireland-became-the-celtic-tiger 
325Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ο Υπουργός Οικονομικών Brian Lenihan ανακοίνωσε την ασφάλεια των 
τραπεζικών καταθέσεων και του χρέους. Μάλιστα αποκάλεσε την «φθηνότερη διάσωση έως σήμερα 
στον κόσμο»,Ireland’s Woes, The Wall Street Journal, 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703572404575634550808491336 
326BromundTheodore, and. FosterJ.D, Ph. D. "PresidentObamaVisitstheIrish FinancialCrisis. "The Heritage 
Foundation, Μάϊος 2011,  http://www.heritage.org/research/reports/2011/05/president-obama-visits-
the-irish-financial-crisis 
327Η κυβέρνηση μείωσε τις δημόσιες δαπάνες κατά 2 δις. ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο 2010, αναφέρεται σε 
περικοπές στον προϋπολογισμό αξίας 15 δισ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ώστε το  έλλειμμα 
να φτάσει το 2014 στο 3% του ΑΕΠ. Ireland’s Woes, The Wall Street Journal, 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703572404575634550808491336 
328 Dr. Rigney P., The Impact of Anti-crisis measures and the social and employment situation: Ireland, 28 
Φεβρουαρίου 2012, http://www.ictu.ie/download/pdf/impact_of_austerity_on_ireland_eesc_paper.pdf, 
σελ.3 

http://www.heritage.org/research/reports/2006/06/how-ireland-became-the-celtic-tiger
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703572404575634550808491336
http://www.heritage.org/research/reports/2011/05/president-obama-visits-the-irish-financial-crisis
http://www.heritage.org/research/reports/2011/05/president-obama-visits-the-irish-financial-crisis
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703572404575634550808491336
http://www.ictu.ie/download/pdf/impact_of_austerity_on_ireland_eesc_paper.pdf
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βιώσιμη πορεία. Μεταξύ του 2008-2014 τέθηκαν μέτρα για την μείωση του ελλείμματος 

αξίας περίπου 30 δισ. ευρώ329. Ωστόσο η Ιρλανδία κατάφερε να βγει από την κρίση, 

αποχωρώντας από το πρόγραμμα διάσωσης το Δεκέμβριο του 2013. Η μείωση του 

επιτοκίου και η επέκταση της ωρίμανσης των δανείων της Ε.Ε που πραγματοποιήθηκε 

τον Ιούλιο του 2011, συνέβαλαν στην εξοικονόμηση πόρων για τους φορολογούμενους 

και την βιωσιμότητα του χρέους330. 

Στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία παρουσιάζονται οι ίδιες αλλαγές όσο 

αφορά την εκπαίδευση. Ειδικότερα και στα τρεις χώρες έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν 

σχολεία, αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, μειώθηκε το διδακτικό προσωπικό 

και τέλος μειώθηκαν οι δαπάνες για την διοίκηση και την λειτουργία των σχολείων, με 

αποτέλεσμα πολλά σχολεία να μείνουν χωρίς θέρμανση και να μην τηρούνται οι 

συνθήκες καθαριότητας. Τα μέτρα λιτότητας υποβαθμίζουν την ποιότητα της παιδείας 

και δεν δίνουν την ίδια δυνατότητα για μάθηση σε όλους, καθώς μειώνονται οι υπηρεσίες 

μεταφοράς προς τα σχολεία. Τα παιδιά που επιβαρύνονται περισσότερο από την 

κατάσταση αυτή είναι τα παιδιά με αναπηρία, τα Ρομά και τα παιδιά μεταναστών. Οι δύο 

τελευταίες κατηγορίες παιδιών επιβαρύνονται λόγω της μείωσης των καθηγητών 

υποστήριξης στις ξένες γλώσσες, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να μην λαμβάνουν την 

κατάλληλη υποστήριξη και να μην μπορούν να ενταχτούν ομαλά στα σχολεία331. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα μέτρα που ορίστηκαν για το 2009 αφορούσαν την 

αύξηση των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από 27 σε 28 και στην 

δευτεροβάθμια από 18 σε 19 ανά τάξη. Αυτό συνεπαγόταν την μείωση 200 διδασκόντων 

στην πρωτοβάθμια και άλλους τόσους στις υπόλοιπες βαθμίδες332. Επίσης, ο 

                                                           
329HickeyR.– SmythD., The financial Crisis in Ireland and Government Revenues, 4 Οκτωβρίου 2015, 
σελ.61, 
https://www.centralbank.ie/publications/Documents/The%20Financial%20Crisis%20in%20Ireland%20and
%20Government%20Revenues.pdf 
330 Policy Department C: Citizen’s rights and constitutional affairs, The Impact of the crisis on fundamental 
rights across Member States of the EU: Country Report on Ireland, Brussels, 2015,σελ.17-
19,http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf 
331 United Nations General Assembly, ‘Report of the independent expert on the question of human rights 
and extreme poverty, Magdalena Sepulveda Carmona: Mission to Ireland’, Human Rights Council 
Seventeenth Session, 17 Μαίου 2011, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.34.Add.2_en.pdf 
European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The Impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU: Country Report on Ireland, Brussels, 2015, 

https://www.centralbank.ie/publications/Documents/The%20Financial%20Crisis%20in%20Ireland%20and%20Government%20Revenues.pdf
https://www.centralbank.ie/publications/Documents/The%20Financial%20Crisis%20in%20Ireland%20and%20Government%20Revenues.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.34.Add.2_en.pdf


111 
 

προϋπολογισμός του 2009, καθυστέρησε την πρόσληψη ψυχολόγων στα σχολεία, μείωσε 

τον αριθμό των επιχορηγήσεων333, ενώ έθεσε ανώτατο όριο δύο διδασκόντων ξένης 

γλώσσας ανά σχολείο. Το αποτέλεσμα των μέτρων ήταν η μείωση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού στις υπηρεσίες υποστήριξης, όπως σε κάποιες κατηγορίες ήπιας 

αναπηρίας334 και στους μειονεκτούντες και περιθωριοποιημένους μαθητές335. Για 

παράδειγμα τα πρότζεκτ που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Σχολικής Ολοκλήρωσης 

μειώθηκαν κατά 5% το 2010/2011. Το πρόγραμμα παραχωρούσε υποστήριξη σε παιδιά 

και νέους που αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες ή εκπαιδευτικά μειονεκτήματα. 

Ο προϋπολογισμός του 2014, συμπεριλάμβανε την αύξηση των τελών στην μεταφορά για 

τα επίπεδα μετά το δημοτικό. Τα τέλη θα ξεκινούσαν από 100€ για κάθε μαθητή, ενώ τα 

τέλη για την μεταφορά των μαθητών του δημοτικού τα τέλη ήταν 100€. Τα επιδόματα 

για την ένδυση των μαθητών μειώθηκε. Συγκεκριμένα, για μαθητές ηλικίας 12 έως 17 

έτη το επίδομα μειώνεται από 250€ σε 200€, ενώ για τους μαθητές από 11 έως 4 έτη, το 

επίδομα είναι 100€. Παρόλο τις μειώσεις που έλαβαν χώρα στον τομέα της παιδείας, η 

κυβέρνηση έθεσε και θετικά μέτρα όπως ήταν η αύξηση των δασκάλων, η ανεύρεση 

εναλλακτικών πόρων για βιβλία (όπως το πρόγραμμα ενοικίασης βιβλίων) και 

εξωσχολικές δραστηριότητες και την παροχή επιχορηγήσεων για την ειδική 

εκπαίδευση336. 

                                                                                                                                                                             
σελ.29, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf 
333Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούσαν την υποστήριξη των μαθητών.  Για παράδειγμα επιχορηγήσεις σε 
κάποια πεδία ενδιαφέροντος, τα οποία εν τέλει καταργήθηκαν, όπως είναι η μουσική, η χημεία, η 
φυσική, η οικιακή οικονομία, η υποστήριξη σε ξένες γλώσσες και το μεταβατικό έτος (το οποίο αποτελεί 
ένα πρόγραμμα ενός έτους που εστιάζει σε μη-ακαδημαϊκά θέματα, όπως τον εθελοντισμό, την μουσική 
και τα αθλήματα). Επιπλέον κόπηκαν οι επιχορηγήσεις για τα: σχολικά βιβλία, τα φτωχότερα παιδιά, τις 
βιβλιοθήκες και τον εξοπλισμό 
334Τα μέτρα λιτότητας οδήγησαν στην μείωση των βοηθών για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερο 
το προσωπικό μειώθηκε κατά 10.575. Ωστόσο, ακόμα και  αν κάποια από τα σχολεία δεν έκλειναν, σε 
πολλές περιπτώσεις οι γονείς αδυνατούσαν να πληρώσουν τα δίδακτρα. Έτσι έγινε και με το τελευταίο 
από τα 13 σχολεία Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (Applied Behavioural Analysis schools). 
Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν ήταν τα μόνο που  δέχτηκαν το πλήγμα των μέτρων. Περικοπές έγιναν 
και στο σύστημα Παροχής Ισότητας Ευκαιριών στα Σχολεία που αφορά σχολεία στην ύπαιθρο, καθώς και 
στους επισκέπτοντες δασκάλους σε ταξιδιώτες. 
335Harvey B., ‘Tomorrow’s child in an age of austerity’, Νοέμβριος 2011, σελ. 20-22, 
http://www.barnardos.ie/assets/files/Advocacy/2011-Tomorrows-Child-BHarvey.pdf 
336 European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The Impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU: Country Report on Ireland, Brussels, 2015, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf
http://www.barnardos.ie/assets/files/Advocacy/2011-Tomorrows-Child-BHarvey.pdf
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Ο προϋπολογισμός του 2010 προέβλεπε την πρόσληψη 500 δασκάλων για πάνω από 3 

χρόνια, ώστε να μην υπάρχει αύξηση στους μαθητές ανά τάξη. Πρόβλεψη για αύξηση 

των εκπαιδευτικών υπήρξε και στον προϋπολογισμό του 2014. Όσο αφορά την ειδική 

εκπαίδευση αυτή περιλάμβανε την κάλυψη για το 2009 όλων των πρωτοβάθμιων και 

δευτεροβάθμιων σχολείων από την εθνική εκπαιδευτική υπηρεσία ψυχολόγων337. 

Πριν την κρίση, στην Ελλάδα και την Πορτογαλία παρέχονταν καθολική υγειονομική 

περίθαλψη338. Στην Ιρλανδία, δεν παρέχεται πρωτοβάθμια περίθαλψη. Στην Ιρλανδία το 

δικαίωμα στην περίθαλψη δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, αποτελεί άγραφο 

κοινωνικό-οικονομικό δικαίωμα που είτε περιέχεται στο Άρθρο 40.3.1339, είτε  απορρέει 

και από άλλα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην ζωή, το δικαίωμα στην 

αξιοπρέπεια και έτσι οι πτυχές του δικαιώματος αυτού προβλέπονται από την 

νομοθεσία340. Το Δικαστήριο της Ιρλανδίας έκρινε πως η νομική κατοχύρωση του 

δικαιώματος στην υγεία θα δημιουργούσε ταυτόχρονα την υποχρέωση για δωρεάν 

υπηρεσίες341. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό υπάρχει λόγω των υποχρεώσεων της Ιρλανδίας 

που πηγάζουν από την επικύρωση των διεθνών συμβάσεων342. 

                                                                                                                                                                             
σελ.30, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf 
337Ο.π 
338Notara V., Koupidis S.A., Vaga E. And Grammatikopoulos I.A., ' Economic crisis and challenges for the 
Greek healthcare system: the emergent role of nursing management’, 23 Αυγούστου 2014, 
https://greekleftreview.wordpress.com/2014/08/23/commentary-economic-crisis-and-challenges-forthe-
greek-healthcare-system-the-emergent-role-of-nursing-management/.  Faria P.L., 'The Portuguese 
Universal Health System', in  Mariner W., and Faria P.L. eds, 'Law and Ethics in Rationing Access to care in 
a High-Cost Global Economy', ENSP&BUSPH, 2008, http://www.ensp.unl.pt/dispositivos-de-
apoio/cdi/cdi/sector-depublicacoes/precario/publicacoes_em_coedicao/conteudos-livros-pl/livro-
2/02%20Lobato%20Faria.pdf 
339Nolan A., ‘Ireland: The Separation of Powers Doctrine vs Socio-economic Rights’, Social Rights 
Jurisprudence: Emerging Trends in Comparative and International Law, (Cambridge: CUP, 2008),  σελ.2, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1434905 
340 Irish Human Rights Commission, ‘Discussion document’, σελ.110, 
http://www.ihrc.ie/download/pdf/escrdiscussiondocument.pdf 
341European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The Impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU: Country Report on Ireland, Brussels, 2015, 
σελ.35, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf 
342Nolan A., ‘Ireland: The Separation of Powers Doctrine vs Socio-economic Rights’, Social Rights 
Jurisprudence: Emerging Trends in Comparative and International Law, (Cambridge: CUP, 2008), σελ. 8-10, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1434905 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf
https://greekleftreview.wordpress.com/2014/08/23/commentary-economic-crisis-and-challenges-forthe-greek-healthcare-system-the-emergent-role-of-nursing-management/
https://greekleftreview.wordpress.com/2014/08/23/commentary-economic-crisis-and-challenges-forthe-greek-healthcare-system-the-emergent-role-of-nursing-management/
http://www.ensp.unl.pt/dispositivos-de-apoio/cdi/cdi/sector-depublicacoes/precario/publicacoes_em_coedicao/conteudos-livros-pl/livro-2/02%20Lobato%20Faria.pdf
http://www.ensp.unl.pt/dispositivos-de-apoio/cdi/cdi/sector-depublicacoes/precario/publicacoes_em_coedicao/conteudos-livros-pl/livro-2/02%20Lobato%20Faria.pdf
http://www.ensp.unl.pt/dispositivos-de-apoio/cdi/cdi/sector-depublicacoes/precario/publicacoes_em_coedicao/conteudos-livros-pl/livro-2/02%20Lobato%20Faria.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1434905
http://www.ihrc.ie/download/pdf/escrdiscussiondocument.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1434905
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Από το 2009 έως το 2013 έγιναν μειώσεις των δαπανών για το προσωπικό που 

απασχολείται στον τομέα της υγείας (Health Service Executive), φτάνοντας το 22%σε 

σχέση με το 2008. Οι προσλήψεις και οι προαγωγές δημοσίων υπαλλήλων κόπηκαν, 

ώστε στον αντίποδα να επιτευχθεί σταθεροποίηση των δαπανών για την υγεία. Η 

κυβέρνηση έθεσε το 2013 στόχο το προσωπικό να φτάσει τα 98.955 άτομα, ενώ οι μισθοί 

του προσωπικού μειώθηκαν κατά 6% το 2010343.  Μειώσεις σημειώθηκαν και στον 

προϋπολογισμό των νοσοκομείων. 

Οι χρηματοδοτήσεις κόπηκαν σε υπηρεσίες για το καρκίνο, στην οικιακή φροντίδα, σε 

υπηρεσίες αναπηρίας. Παρά τις εξοικονομήσεις που έγιναν στην διοίκηση, η κυβέρνηση  

στην μείωση του προϋπολογισμού κατά 10 εκατ. ευρώ στην φροντίδα των ατόμων με 

αναπηρία.Ακόμα και μετά από προτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου σχετικά 

με την δημιουργία πρώιμων ομάδων παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες, 

η κυβέρνηση δεν μπορούσε να εφαρμόσει τις ομάδες αυτές λόγω της αδυναμίας να 

προσλάβει προσωπικό344.  

Για τους ηλικιωμένους, η υπηρεσία HSE ανέφερε το σχέδιο της για το κλείσιμο μεταξύ 

555 και 898 κλινών σε δημόσια γηροκομεία για το 2013, ως αποτέλεσμα των περικοπών 

του οργανισμού και των υπερωριών, των συνταξιοδοτήσεων και τις αδυναμίας του να 

ανταποκριθεί στις καινούργιες προδιαγραφές για υποδομές, την ίδια στιγμή που και 

δημόσια γηροκομεία έκλειναν. Έτσι οι παροχές θα επικεντρωθούν σε άτομα που έχουν 

την μεγαλύτερη ανάγκη345, κάποιοι βέβαια ηλικιωμένοι θα λάβουν φθηνότερα πακέτα 

οικιακής φροντίδας, αν και οι ώρες της οικιακής φροντίδας θα μειωθούν, ενώ θα κοπούν 

κατά 3,7% οι επιχορηγήσεις για τις υπηρεσίες αναπηρίας346. 

                                                           
343European Social Network, ‘The impact of austerity policy on social services in Ireland’, 26 September 
2013, available at http://www.esn-eu.org/news/254/index.html, όπως επίσης, Policy Department C: 
Citizen’s rights and constitutional affairs, The Impact of the crisis on fundamental rights across Member 
States of the EU: Country Report on Ireland, Brussels, 2015, σελ.36, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf 
344Ο.π 
345Cionnaith Ο.F., and Ring E., ‘€750m in healthcare cuts to hit the most vulnerable’, 17 Ιανουαρίου 2012, 
Press Release, Irish Examiner, http://www.irishexaminer.com/ireland/health/750m-in-healthcare-cuts-
tohit-the-most-vulnerable-180444.html 
346European Social Network, ‘The impact of austerity policy on social services in Ireland’, 26 September 
2013, http://www.esn-eu.org/news/254/index.html 

http://www.esn-eu.org/news/254/index.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf
http://www.irishexaminer.com/ireland/health/750m-in-healthcare-cuts-tohit-the-most-vulnerable-180444.html
http://www.irishexaminer.com/ireland/health/750m-in-healthcare-cuts-tohit-the-most-vulnerable-180444.html
http://www.esn-eu.org/news/254/index.html
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Αύξηση εισήχθη στα νοσήλια για ιδιωτικές και ημι-ιδιωτικές κλίνες σε δημόσια 

νοσοκομεία. Τα νοσήλια για την επίσκεψη στα επείγοντα αυξήθηκε από 66€ σε 100€, για 

τους μη έχοντες κάρτα, οι οποίοι επισκέπτονται το τμήμα των ατυχημάτων και 

επειγόντων, χωρίς να έχουν το παραπεμπτικό γιατρού. Επίσης αύξηση σημειώθηκε από 

τα 66€ σε 75€ για την επίσκεψη σε δημόσια νοσοκομεία με παραπεμπτικό γιατρού. Τα 

νοσήλια για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν έμειναν αμείωτα, αυτά αυξήθηκαν κατά 

16% το 2012. Μια τέτοια απόφαση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένης της εξάρτησης της 

κάλυψης των ιατρικών αναγκών από την ιδιωτική ασφάλιση347. Τέθηκαν νοσήλια για την 

συνταγογράφηση κάθε φαρμάκου. Η χρέωση ήταν 50 σεντ, ενώ έπειτα αυξήθηκε από 

60%348. 

Η ιρλανδική κυβέρνηση έλαβε και θετικά μέτρα όπως την μείωση του χρόνου αναμονής 

για τις υπηρεσίες σχετικά με τον αυτισμό, την δωρεάν περίθαλψη σε περίπτωση 

μακροχρόνιας ασθένειας, τη στιγμή που οι γενικές παθολογικές επιβαρύνσεις για 

επίσκεψη είναι 60€349. Τέλος έγιναν επενδύσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ωστόσο 

όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες, τα μέτρα επηρέασαν τους ανθρώπους με χαμηλά 

εισοδήματα αλλά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της ιδιωτικής περίθαλψης350. 

Το δικαίωμα στην εργασία είναι ένα δικαίωμα, το οποίο δεν προσδίδει κάποια 

υποχρέωση στο κράτος, ώστε να διασφαλίζει την εργασία για του πολίτες της Ιρλανδίας. 

Στην Ιρλανδία όπως και στις άλλες χώρες που εξετάζει η συγκεκριμένη εργασία 

(Ελλάδα, Πορτογαλία) επιβλήθηκε μείωση στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων 

(τοπικές αρχές, στρατιωτικοί, αστυνομικοί) και μείωση στους μισθούς από 5% έως 

                                                           
347European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The Impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU: Country Report on Ireland, Brussels, 
2015,σελ.36, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf 
348Ο.π 
349Cionnaith Ο.F., and Ring E., ‘€750m in healthcare cuts to hit the most vulnerable’, 17 Ιανουαρίου 2012, 
Press Release, Irish Examiner, http://www.irishexaminer.com/ireland/health/750m-in-healthcare-cuts-
tohit-the-most-vulnerable-180444.html, καθώς επίσης: European Social Network, ‘The impact of austerity 
policy on social services in Ireland’, 26 September 2013, http://www.esn-eu.org/news/254/index.html 
350Social Justice Ireland, Choices for Equity and Sustainability: Securing Solidarity and the Common Good, 
Socio-economic review 2016, σελ.23, 
http://www.socialjustice.ie/sites/default/files/attach/publication/4310/entire.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf
http://www.irishexaminer.com/ireland/health/750m-in-healthcare-cuts-tohit-the-most-vulnerable-180444.html
http://www.irishexaminer.com/ireland/health/750m-in-healthcare-cuts-tohit-the-most-vulnerable-180444.html
http://www.esn-eu.org/news/254/index.html
http://www.socialjustice.ie/sites/default/files/attach/publication/4310/entire.pdf
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15%351, ταυτόχρονα με την αναστολή των προσλήψεων και προαγωγών στο δημόσιο 

τομέα. Δόθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι σε κάθε τμήμα με σκοπό να μειωθεί το 

προσωπικό και παραχωρήθηκαν κίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση καθώς και για 

την εθελοντική διακοπή της σχέσης εργασίας.Υπήρξε 10% μείωση στις θέσεις εργασίας, 

πιο συγκεκριμένα το 2015 οι θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα έφτασαν κάτω από 

290.000352. Η ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα ορίστηκε αρχικά στα 7,65%, ενώ έπειτα ανήλθε 

στα 8,65%353. 

Παρά τα αρνητικά οικονομικά μέτρα λιτότητας για την εργασία, η κυβέρνηση έλαβε 

γνώση της και μέτρα για να βοηθήσει άτομα που αναζητούν εργασία ώστε να καλυφθούν 

θέσεις εργασίας, να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, να παρέχει κατάρτιση, 

περαιτέρω εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία σε όσους ψάχνουν εργασία354. Παρόλου 

που η κρίση άμβλυνε το πρόβλημα της ανεργίας, ωστόσο μέχρι το 2013 παρατηρήθηκε η 

δημιουργία 1.000 θέσεων πλήρης απασχόλησηςμέσω του προγράμματος Jobs Plus355. 

Δεν υπάρχει στο Διεθνές Δίκαιο το δικαίωμα για την σύνταξη. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό 

απορρέει μέσω του δικαιώματος στην περιουσία, καθώς θεωρείται πως οι εισφορές ήταν 

κτήμα των εργαζομένων και γι’ αυτό τους ανήκουν οι παροχές ως συνταξιούχοι. Το 

ιρλανδικό Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, άρα έμμεσα και το 

                                                           
351Ο μέσος όρος καθαρός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε κατά 6,5% και η εισφορά 
συντάξεως τον συρρίκνωσε κατά 7,5% επιπλέον. Σε συνδυασμό με τις περικοπές στα επιδόματα, ο 
μισθός των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με τον Ιρλανδικό Συνέδριο των Συνδικάτων μειώθηκε κατά 
20%., BolandV.,  ‘Ireland’s public sector workers demand higher pay as economy booms’, 14 Απριλίου 
2016, Financial Times, https://www.ft.com/content/f0950192-0193-11e6-99cb-83242733f755 
352Civil Public and Services Union, The cuts, http://cpsu.ie/the-cuts/ 
353Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2010, Section 13, 
http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/act/pub/0038/sec0013.html#sec13, όπως επίσης: Social 
Welfare and Pensions Act 2011, Section 22, 
http://www.irishstatutebook.ie/2011/en/act/pub/0009/sec0022.html#sec22 
354Αν και το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε, ωστόσο η ανεργία συνεχίζει να κυμαίνεται σε υψηλά 
επίπεδα. Τον Ιανουάριο του 2016, 186.700 άνθρωποι ήταν άνεργοι. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της λειτουργίας προγραμμάτων, όπως  Community Employment 
Programme, Tús και the Rural Social Scheme (προγράμματα υποστήριξης της μερικής απασχόλησης), Job 
Bridge και Local Government Social Employment Scheme (προγράμματα υποτροφιών) . Social Justice 
Ireland, Choices for Equity and Sustainability: Securing Solidarity and the Common Good, Socio-economic 
review 2016, σελ. 24, http://www.socialjustice.ie/sites/default/files/attach/publication/4310/entire.pdf 
355European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The Impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU: Country Report on Ireland, Brussels, 2015, 
σελ.44-48, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510016/IPOL_STU(2015)510016_EN.pdf 
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δικαίωμα στην σύνταξη. Οι εργοδότες δεν έχουν υποχρέωση να παραχωρούν σύνταξη 

στους εργαζόμενους τους, οι εργαζόμενοι πρέπει να προμηθευτούν έναν λογαριασμό 

Πληρωμών Σχετικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Pay Related Social Insurance) και εκεί 

θα λαμβάνουν την σύνταξη τους356. 

Από το 2009, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πλήρωναν εισφορά συντάξεως, η οποία 

υπολογίζονταν ότι ήταν, κατά μέσο όρο, το 7% επί του μισθού μετά από τους φόρους. 

Στα πλαίσια των Οικονομικών Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για το Δημόσιο Συμφέρον 

για το 2010 εισήχθει μείωση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων κατά μέσο όρο 

6.5%, ενώ από 1η Ιουλίου του 2013 έγινε περαιτέρω περικοπή στους ετήσιους μισθούς 

των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ξεπερνούν τα 65.000€. Σχετικά με τις συντάξεις του 

υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, αυτές περικόπηκαν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 

του 2010 κατά μέσο όρο κατά 4%, για όσες συντάξεις ξεπερνούσαν τις 12.000€, 

συντάξεις μεταξύ 12.000€ έως 24.000€ μειώθηκαν κατά 6%, συντάξεις από 24.000€ έως 

60.000€ μειώθηκαν κατά 9% και τέλος οι συντάξεις άνω των 60.000€ η μείωση έφτανε 

το 12%357. 

Οι συντάξεις που ξεπερνούσαν τα 32.5000€ μειώθηκαν και άλλο μετά το 2013. Το 2013 

συντελέστηκε και μια άλλη αλλαγή. Οι συντάξεις των εργαζομένων που θα 

συνταξιοδοτούνταν πριν τις 30 Ιουνίου 2015 θα υπολογίζονταν σύμφωνα με τα δεδομένα 

που ίσχυαν πριν την 1η Ιουλίου 2013. Έτσι οι συντάξεις δεν θα δέχονταν την περικοπή 

που θα εφαρμοζόταν το 2013.Οι συντάξεις τω ιδιωτικών υπαλλήλων επηρεάστηκαν και 

αυτές, με σκοπό τα χρήματα που θα αντληθούν από την προσωρινή (από το 2011έως 

2014) εισφορά 0,6% επί των συντάξεων, να διοχετευθούν για την δημιουργία θέσεων 

εργασίας. Η εισφορά αυτή αυξήθηκε κατά ένα μικρό ποσοστό για το 2014, στο 0.75% 

και για το 2015 η εισφορά θα αυξηθεί άλλο 0,15%358. 

Η ιρλανδική κυβέρνηση προχώρησε στην καθιέρωση ενός ενιαίου συνταξιοδοτικού 

καθεστώτος για όλους τους νεοεισαχθέντες στις δημόσιες υπηρεσίες μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Στο νέο αυτό καθεστώς, τα όρια στην ηλικία συνταξιοδότησης 

                                                           
356Ο.π, σελ.49 
357Ο.π 
358Ο.π, σελ.50-51 
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αυξήθηκαν στην Ιρλανδία από τα 66 έτη στα 68 έτη, ενώ διευκολύνθηκαν όσοι 

επιθυμούσαν να πάρουν σύνταξη πριν τα 55 έτη. Από εδώ και πέρα η σύνταξη θα 

υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια 

του εργασιακού βίου τους και όχι με βάση τον τελικό μισθό359. 

Στο τέλος θα εξεταστεί το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Οι περικοπές στα 

επιδόματα τέκνων, τα επιδόματα ανεργίας και τα επιδόματα αδείας μητρότητας 

επηρέασαν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το επίδομα τέκνου το 2013 μειώθηκε στα 

130€ μηνιαίως για κάθε παιδί. Το επίδομα ανεργίας, για άτομα κάτω των 25 ετών, είναι 

πλέον στα 100€ ανά βδομάδα, δηλαδή υπέστη μια μείωση της τάξεως των 88€, ενώ για 

τους άνω των 25 ετών το επίδομα είναι 188€/βδομάδα. Το επίδομα στη άδεια μητρότητας 

μειώθηκε κατά 12%360. 

5. Συνταγματικότητα των μέτρων στην Ιρλανδία 

Κανένα από τα παραπάνω μέτρα που λήφθησαν ως απόρροια των οικονομικών μέτρων 

έκτακτης ανάγκης για το δημόσιο συμφέρον δεν παραβιάζουν το δικαίωμα στην υγεία, το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το δικαίωμα στην 

κοινωνική ασφάλιση. Κανένα από τα μέτρα λιτότητας δεν είναι αντισυνταγματικό και 

δενπαραβιάζει εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες, αφού όπως είδαμε 

παραπάνω τα κοινωνικό-οικονομικά δικαιώματα δεν κατοχυρώνονται στο ιρλανδικό 

Σύνταγμα, παρά μόνο απορρέουν έμμεσα μέσα από το άρθρο 40.3.1. Για παράδειγμα το 

δικαίωμα στην υγεία απορρέει από τις αρχές της κοινωνικής πολιτικής361. Τα θεμελιώδη 

δικαιώματα μπορούν να περιοριστούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος362. Η Ιρλανδία 

χρειάζεται να ενσωματώσει στην εσωτερική έννομη της τάξη, τις διεθνείς υποχρεώσεις 

της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύσει με αυτόν το τρόπο τα οικονομικά 

και κοινωνικά δικαιώματα. 

                                                           
359Ο.π,σελ.51-55 
360Ο.π, σελ.64-65 
361Human Rights in Ireland, Economic, Social and Cultural Rights in Ireland- Why the Constitution?, 19 
Φεβρουαρίου 2014, http://humanrights.ie/constitution-of-ireland/economic-social-and-cultural-rights-in-
ireland-why-the-constitution/#more-19206 
362Citizens Information, Fundamental Rights under the Irish Constitution, 
http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/irish_constitution_1/constitution_fundam
ental_rights.html 

http://humanrights.ie/constitution-of-ireland/economic-social-and-cultural-rights-in-ireland-why-the-constitution/#more-19206
http://humanrights.ie/constitution-of-ireland/economic-social-and-cultural-rights-in-ireland-why-the-constitution/#more-19206
http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/irish_constitution_1/constitution_fundamental_rights.html
http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/irish_constitution_1/constitution_fundamental_rights.html
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Η ιρλανδική κυβέρνηση παρά την δέσμευση προς το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για την προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών δικαιωμάτων ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή της οικονομικής αστάθειας και 

οικονομικής πειθαρχίας, φαίνεται πως δεν συμπεριέλαβε τους κανόνες των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της. Η εφαρμογή των μέτρων 

λιτότητας, δηλαδή οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και οι φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις, έχουν υποβαθμίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιβαρύνουν κυρίως 

τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (γυναίκες, παιδιά, μετανάστες άτομα με αναπηρία, 

ηλικιωμένους και ταξιδιώτες)363.Αν η Ιρλανδία ενσωματώσει τα δικαιώματα στο 

Σύνταγμα της θα είναι ευκολότερο οι πολίτες να ασκούν πίεση στην πολιτική της 

κυβέρνησης και έτσι να βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική πολιτική με σκοπό 

την απόδειξη της δίκαιης ή μη, εφαρμογής των μέτρων προς όλους τους πολίτες. 

Το 2013, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Κοινοτήτων έκρινε μια απόφαση, η οποία αφορούσε 

την αίτηση δέκα εργαζομένων της Waterford Crystal εναντίον της Ιρλανδίας. Οι 

αιτούντες διεκδικούν τις συντάξεις τους που θα χανόντουσαν,επειδή η εταιρεία 

χρεοκόπησε το 2009. Η προσφορά μισής σύνταξης364 από αυτήν που δικαιούνταν δεν 

θεωρείται ως προστασία του Κράτους.Το κράτος έχει την υποχρέωση να προστατέψει 

την σύνταξη των εργαζομένων σε περίπτωση που η εταιρία δεν καθίσταται ικανή (λόγω 

αφερεγγυότητας της εταιρίας αλλά και του συνταξιοδοτικού της ταμείου). Η οικονομική 

κατάσταση της Ιρλανδίας αποφάνθηκε το Δικαστήριο πως δεν δικαιολογεί το χαμηλό 

επίπεδο προστασίας των συμφερόντων των εργαζομένων σχετικά με τις παροχές της 

σύνταξης365. 

                                                           
363SaizI., Center for Economic and Social Rights, ΄Ireland: Austerity must not Trump Human Rights in 
Constitutional Reform’, http://www.cesr.org/article.php?id=1299 
364Στους εργαζόμενους θα δινόταν σύνταξη από τα συνταξιοδοτικά συστήματα μεταξύ 18% και 28% από 
αυτά που δικαιούνταν. Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να λάβουν 
το ελάχιστο 49% της αξίας της δεδουλευμένης εργασίας. ‘Court rules in favour of Waterford Crystal 
workers’, 25 Απριλίου 2013, The Irish Times, http://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/court-
rules-in-favour-of-waterford-crystal-workers-1.1372378, όπως επίσης: ‘Pension deal agreed for former 
Waterford Crystal workers΄, The Irish Times, 9 Δεκεμβρίου 2014, 
http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/pension-deal-agreed-for-former-waterford-crystal-
workers-1.2031128 
365‘European Court of Justice rules against Ireland in Waterford Crystal pensions case’, Finfacts,25 April 
2013, http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1025907.shtml. Βλέπ επίσης: ‘EU’s top court says 

http://www.cesr.org/article.php?id=1299
http://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/court-rules-in-favour-of-waterford-crystal-workers-1.1372378
http://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/court-rules-in-favour-of-waterford-crystal-workers-1.1372378
http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/pension-deal-agreed-for-former-waterford-crystal-workers-1.2031128
http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/pension-deal-agreed-for-former-waterford-crystal-workers-1.2031128
http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1025907.shtml
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6. Συμπεράσματα 
 

Στις τρεις χώρες που εξετάζει η παρούσα εργασία (την Ελλάδα, Πορτογαλία και την 

Ιρλανδική Δημοκρατία), τέθηκαν Μνημόνια Συνεννόησης, τα οποία επέφεραν μειώσεις 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. 

Στις τρεις αυτές χώρες μειώθηκε ο προϋπολογισμός για τους τομείς αυτούς, μιλώντας 

πλέον για διακρίσεις εις βάρους των ευάλωτων κυρίως κοινωνικών ομάδων. 

 Για παράδειγμα, στο τομέα της εκπαίδευσης τα προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας 

της χώρας υποδοχής για τους μετανάστες περιορίστηκαν (Ιρλανδία, Ελλάδα). Στην 

Πορτογαλία, τα σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες έκλεισαν. Στην Ιρλανδία, τα 

παιδιά αυτά μεταφέρθηκαν σε ειδικά σχολεία, καθώς θεωρήθηκε πως τα κανονικά 

σχολεία δεν κατέχουν των απαραίτητων εξοπλισμό. Στην Ελλάδα, 23% των 

πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει λόγω 

έλλειψης οικονομικών πόρων, 180.000 παιδιά με αναπηρίες εξαιρούνται από την 

διαδικασία εκπαίδευσης366. 

Τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής θέτουν κάποιους όρους, στους οποίους 

οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν. Για την υλοποίηση των όρων αυτών 

οι κυβερνήσεις λαμβάνουν κάποιες πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές κρίνονται για την 

συνταγματικότητα τους ή μη. Τα εθνικά Δικαστήρια άλλοτε κρίνουν πως τα μέτρα 

πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ακόμα και αν είναι αντισυνταγματικά, για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, ενώ άλλες φορές κρίνουν ότι υπάρχει παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι’ αυτό οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν εναλλακτικά 

μέτρα. 

Στην Πορτογαλία εφαρμόστηκαν περικοπές σε όλους τους εργαζόμενους με μισθό άνω 

των 1.500€ προ των φόρων και των εισφορών, ύψους 3,5% έως 10%. Επίσης τα δώρα 

Χριστουγέννων και διακοπών κόπηκαν για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι 

                                                                                                                                                                             
Ireland must pay Waterford Crystal pensions’, The journal.ie,  25 Απριλίου 2013, 
http://www.thejournal.ie/waterford-crystal-ecj-pensions-884102-Apr2013/ 
366European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The impact of the 
crisis on fundamental rights across Member States of the EU, σελ.42-47 

http://www.thejournal.ie/waterford-crystal-ecj-pensions-884102-Apr2013/
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οποίοι είχαν μισθό μεταξύ 600€ και 1.110€ ή άνω ανά μήνα. Το Δικαστήριο (απόφαση 

187/2013) έκρινε ότι οι περικοπές έπρεπε να συνεχίσουν, ωστόσο θεώρησε 

αντισυνταγματικό το μέτρο περί αναστολής των επιδομάτων των εορτών. Η κυβέρνηση 

λόγω της απόφασης του Δικαστηρίου υποχρεώθηκε να καταβάλει το πλήρες ποσό στους 

δημοσίους υπαλλήλους. 

Στην Ιρλανδία από την άλλη πλευρά τα οικονομικό-κοινωνικά δικαιώματα δεν 

κατοχυρώνονται στο ιρλανδικό Σύνταγμα, παρά μόνο απορρέουν έμμεσα μέσα από το 

άρθρο 40.3.1. Γι’ αυτό κανένα από τα μέτρα λιτότητας δεν είναι αντισυνταγματικό και 

δεν παραβιάζει εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες. Η ιρλανδική κυβέρνηση 

παρά την δέσμευση προς το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, για την προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 

δικαιωμάτων ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή της οικονομικής αστάθειας και οικονομικής 

πειθαρχίας, φαίνεται πως δεν συμπεριέλαβε τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής της. 
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Τέταρτο Κεφάλαιο: Μηχανισμοί οικονομικής στήριξης  

1. Εισαγωγή 
 

Η οικονομική κρίση που μπορεί να αντιμετωπίζει μια χώρα έχει αντίκτυπο στην 

μακροοικονομική σταθερότητα της Ε.Ε και της Ευρωζώνης. Αναδεικνύεται η ανάγκη 

συντονισμένης και οικονομικής στήριξης των κρατών μελών που διατρέχουν οικονομική 

αστάθεια. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν οι μηχανισμοί οικονομικής στήριξης, οι 

οποίοι αποσκοπούν στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στον χώρο της Ε.Ε.  

Η στήριξη αυτή λαμβάνει την μορφή δανείου που χορηγούνται σε δόσεις, ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα να ανασταλεί η χορήγηση τους άμα τα κράτη δεν 

συμμορφώνονται στις δεσμεύσεις τους. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών που 

λαμβάνουν τα δάνεια είναι να προχωρήσουν σε δημοσιονομικές, οικονομικές και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις367. Στην εργασία αυτή, θα γίνει λόγος στους ευρωπαϊκούς 

μηχανισμούς οικονομικής στήριξης, με σκοπό να αναφέρω την υπόθεση T. Pringle. Το 

αποτέλεσμα της απόφασης ήταν η τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για την 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον μηχανισμό σταθερότητας για τα 

κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στην έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου «Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση». 

 

 

 

 

 

                                                           
367Οικονομική στήριξη προς τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε, 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.1.4.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.1.4.pdf
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2. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (European Financial Stabilisation Mechanism) 
 

Το 2010 κατέστη σαφές πως η κρίση δημοσίου χρέους δεν αποτελεί μόνο ελληνική 

υπόθεση αλλά επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της Ε.Ε, όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, 

η Ιταλία και η Ισπανία. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωζώνης στη Σύνοδο 

τους στις 7 Μαΐου 2010 δήλωσαν πως η Επιτροπή θα προτείνει έναν προσωρινό 

ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας, ώστε να προστατευθεί η οικονομική σταθερότητα 

της Ευρωζώνης368.  Έτσι θεσπίστηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής 

Σταθερότητας (ΕΜΧΣ), στηριζόμενος στο άρθρο 122 παρ.2 της Συνθήκης για την 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης369. 

Η Επιτροπή δύναται να δανείσει μέχρι 60 δισ. ευρώ από τις χρηματοπιστωτικές αγορές ή 

από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξ ονόματος της Ένωσης. Εκτός από δάνειο ο 

μηχανισμός αυτός μπορεί να χορηγήσει και πίστωση, δηλαδή να δώσει την άδεια σε ένα 

κράτος, ώστε να αντλήσει κεφάλαια μέχρι κάποιο συγκεκριμένο ανώτατο όριο, 

συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Ο μηχανισμός ενδέχεται ακόμα, να προσφύγει σε 

χρηματοδότηση από χώρες εκτός Ε.Ε ή ακόμα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Οι τόκοι και το δάνειο αποπληρώνονται από το ωφελούμενο κράτος μέσω της 

Επιτροπής370. Η οικονομική ενίσχυση που δίνεται από τον μηχανισμό δεν γίνεται να 

ξεπερνά το σύνολο του ενωσιακού προϋπολογισμού371.  

Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε με σκοπό να παραχωρήσουν οικονομική βοήθεια στην 

Ιρλανδία (22,5 δισ. ευρώ) και στην Πορτογαλία (24,3 δισ. ευρώ) από το 2010 έως 2014. 
                                                           
368Παπαδοπούλου Λ., Το (δημοσιονομικό) χρέος τω κρατών και το (πολιτικό) χρέος της Ένωσης, σε: 
Πρακτικά Ημερίδας στη Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου, Αθήνα: Παπαζήσης 2014, σελ.6 
369Το άρθρο αυτό αναφέρει, πως εάν ένα κράτος διατρέχει κίνδυνο ή αντιμετωπίζει δυσκολίες, που 
οφείλονται είτε σε φυσικές καταστροφές είτε σε έκτακτες περιστάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει. 
Τότε το Συμβούλιο προτρέπει την Επιτροπή στην χορήγηση ενίσχυσης της Ένωσης υπό όρους. Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30 Μαρτίου 2010, 
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW134/%CE%A3%CE%9B%CE%95%CE%95.pdf 
370European Commission, European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), 1 Ιουλίου 2016, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm 
371Παπαδοπούλου Λ., Το (δημοσιονομικό) χρέος τω κρατών και το (πολιτικό) χρέος της Ένωσης, σε: 
Πρακτικά Ημερίδας στη Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου, Αθήνα: Παπαζήσης 2014, σελ.7 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW134/%CE%A3%CE%9B%CE%95%CE%95.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm
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Η Ελλάδα έλαβε δάνειο ύψους 7,16 δισ ευρώ, τον Ιούλιο του 2015, ενώ αποπλήρωσε το 

δάνειο τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου. Από το 2013, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης που 

μπορεί να χρειαστούν βοήθεια, απευθύνονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει 

πλέον συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Τέτοιες αρμοδιότητες είναι η επιμήκυνση της 

ωρίμανσης των δανείων της Ιρλανδίας και Πορτογαλίας και βραχυπρόθεσμα δάνεια-

γέφυρα372. 

3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(European Financial Stability Facility) 
 

Το 2010, εκτός από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 

χρηματοδοτήσεις προς τα κράτη μέλη της ευρωζώνης παρέχονταν και από έναν 

προσωρινό μηχανισμό διάσωσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Η εταιρία αυτή δρούσε 

εκτός του πλαισίου των Συνθηκών και είχε διακυβερνητικό χαρακτήρα373. 

Η έδρα της εταιρίας βρισκόταν στο Λουξεμβούργο374. Το ύψος της βοήθειας που μπορεί 

να δώσει από το 2011, φτάνει στα 779.78 δισ ευρώ. Σκοπός της εταιρίας ήταν να παρέχει 

βοήθεια στα κράτη με βάση χρηματοδοτικά μέσα, όπως η έκδοση ομολόγων 

κυμαινόμενου επιτοκίου και άλλων χρεογράφων στις κεφαλαιοαγορές. Τα μέσα αυτά 

θατα διέθεταντα κράτη στην αγορά και μέσω αυτών θα επιτυγχάνονταν ο δανεισμός στις 

χώρες. Έπειτα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είχε την 

                                                           
372European Commission, European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), 1 Ιουλίου 2016, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm 
373Παπαδοπούλου Λ., Το (δημοσιονομικό) χρέος τω κρατών και το (πολιτικό) χρέος της Ένωσης, σε: 
Πρακτικά Ημερίδας στη Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου, Αθήνα: Παπαζήσης 2014, σελ.7 
374Drossos Y. Z., Greece: The sovereignty of the debt, the sovereigns over the debts and some reflections 
of law, Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School, 2011, σελ.5, 
http://www.constitutionalism.gr/wp-
content/uploads/2013/09/2011_Drosos_IGLP.WP7_.SovereigntiesandDebts.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2013/09/2011_Drosos_IGLP.WP7_.SovereigntiesandDebts.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2013/09/2011_Drosos_IGLP.WP7_.SovereigntiesandDebts.pdf
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δυνατότητα να χρηματοδοτεί την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω δανείων στις 

χώρες375. 

Λόγω ότι οι ιδιωτικές τράπεζες είχαν συγκεντρώσει μεγάλη ποσότητα άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, χρειαζόντουσαν εκτόςαπό την δημόσια χρηματοδότηση και την 

ενίσχυση τους μέσω ενός μηχανισμού376. Όπως και ο προηγούμενος μηχανισμός έτσι και 

αυτός έχει συγκεκριμένες λειτουργίες, καθώς το έργο της παροχής οικονομικής στήριξης 

εκτελείται πλέον αποκλειστικά και μόνο, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. 

Οι λειτουργίες της εταιρίας αυτής είναι: να λαμβάνει την αποπληρωμή των δανείων από 

τα κράτη μέλη έχουν ζητήσει οικονομική στήριξη, να πληρώνουν τους τόκους και τα 

κεφάλαια στους μέτοχους των ομολόγων του μηχανισμού, να προωθεί τα ομόλογα κατά 

την περίοδο ωρίμανσης των δανείων στην Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία377. 

4. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability 

Mechanism) 
 

Ο μηχανισμός αυτός, τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2012 ως εργαλείο 

χρηματοδότησης των κρατών μελών της Ευρωζώνης, με σκοπό να καταπολεμήσει την 

κρίση δημοσίου χρέους των χωρών. Η οικονομική βοήθεια με μέγιστη δανειοδότηση 500 

δις. ευρώ, παρέχεται με την μορφή δανείων ή κεφαλαίου για τις τράπεζες, πουλώντας 

στις αγορές ομόλογα378. Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός, ο οποίος εδρεύει και αυτός στο 

Λουξεμβούργο και ο οποίος αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας. Το Ταμείο θα πάψει να λειτουργεί όταν όλες οι εκκρεμότητες των κρατών 

μελών αποπληρωθούν379. 

                                                           
375Fattorelli M.L., Το μυστικό των τραπεζών πίσω από την ελληνική τραγωδία, 
http://greekdebttruthcommission.org/wp_GR/?p=107. Όπως επίσης: Οικονομική στήριξη προς τα κράτη 
μέλη της Ε.Ε, σελ.2,http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.3.pdf 
376Ο.π 
377ESM, Before the ESM: EFSF- the temporary fiscal backstop, https://www.esm.europa.eu/efsf-overview 
378Walker A., ‘What is the European Stability Mechanism?’, 7 Ιουλίου 2015, BBC News, 
http://www.bbc.com/news/business-19870747 
379Corporate Europe Observatory, ‘The European Stability Mechanism (ESM): no democracy at the bailout 
fund, 5 Ιουνίου 2014, https://corporateeurope.org/economy-finance/2014/06/european-stability-
mechanism-esm-no-democracy-bailout-fund 

http://greekdebttruthcommission.org/wp_GR/?p=107
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.3.pdf
https://www.esm.europa.eu/efsf-overview
http://www.bbc.com/news/business-19870747
https://corporateeurope.org/economy-finance/2014/06/european-stability-mechanism-esm-no-democracy-bailout-fund
https://corporateeurope.org/economy-finance/2014/06/european-stability-mechanism-esm-no-democracy-bailout-fund
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Το διεθνές αυτό χρηματοοικονομικό ίδρυμα380, ενισχύθηκε με κεφάλαιο που προέρχεται 

από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Η οικονομική βάση του ΕΜΣ 

έχει συμφωνηθεί στα 700 δισ ευρώ381. Το κεφάλαιο του ΕΜΣ είναι ως εγγύηση στους 

αγοραστές των ομολόγων του για το ενδεχόμενο που κάποια χώρα αδυνατεί να 

επιστρέψει τα χρήματα που έχει δανειστεί382. 

Η ανάγκη για την δημιουργία του μηχανισμού στήριξης προέκυψε το 2010 όταν το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε την δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού οικονομικής 

διάσωσης των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικό πρόβλημα. Με 

απόφαση383 του Συμβουλίου το άρθρο 136 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε 

τροποποιήθηκε, προσθέτοντας το γεγονός της δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού, 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο, που θα διασφαλίζει την σταθερότητα της ευρωζώνης384. Η 

παροχή της χρηματοοικονομικής βοήθειας θα υπόκεινται σε αυστηρούς όρους385. 

5. Υπόθεση Pringle 
 

Με αφορμή τον μηχανισμό αυτό, ο βουλευτής Thomas Pringle386 έθεσε κάποια 

ερωτήματα σχετικά με την νομιμότητα του μονίμου ιδρύματος διάσωσης της Ε.Ε, αρχικά 

προς το δικαστήριο της Ιρλανδίας, ωστόσο όμως κάποια από τα ερωτήματα αφορούσαν 

ευρωπαϊκή νομοθεσίακαι γι’ αυτό η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο. Σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ε.Ε, καμία Συνθήκη δεν κάνει λόγο στην 

δημιουργία ενός μηχανισμού σταθερότητας387. Ο Pringle θεωρεί πως η τροποποίηση της 

                                                           
380Ο ΕΜΣ αποτελεί διεθνή συμφωνία καθώς η αλλαγή στο άρθρο 136 Σ.Λ.Ε.Ε δεν είχε συντελεστεί. Craig 
P, PRINGLE: LEGAL REASONING, TEXT, PURPOSE AND TELEOLOGY, σελ.6, 
http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_01_0003.pdf 
381Από τα οποία τα 80 δις ευρώ έχουν καταβληθεί από τις κυβερνήσεις, ενώ η πρόσθετη κεφαλαιακή 
δύναμη θα συγκεντρωθεί εφόσον υπάρχει ανάγκη.  
382Walker A., ‘What is the European Stability Mechanism?’, 7 Ιουλίου 2015, BBC News, 
http://www.bbc.com/news/business-19870747 
383Απόφαση 2011/199/EU 
384Το άρθρο 122 (2) ΣΛΕ.Ε είναι η νομική βάση για την απόφαση 404/2010. 
385EuropeanCommission, ‘Treaty Establishing the European Stability Mechanism (ESM)’, 1 Φεβρουαρίου 
2012, Brussels, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-3_en.htm 
386Case C-370/12 Pringle v Ireland 
387Human Rights in Ireland, Pringle v. Ireland, 28 Νοεμβρίου 2012, http://humanrights.ie/international-
lawinternational-human-rights/pringle-v-ireland/ 

http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_01_0003.pdf
http://www.bbc.com/news/business-19870747
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-3_en.htm
http://humanrights.ie/international-lawinternational-human-rights/pringle-v-ireland/
http://humanrights.ie/international-lawinternational-human-rights/pringle-v-ireland/
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Σ.ΛΕ.Ε με απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή με την απλοποιημένη διαδικασία 

αναθεώρησης είναι παράνομη388. 

Ο ΕΜΣ είναι ένας μηχανισμός διάσωσης, ο οποίος όμως αντίκειται στο άρθρο 125 της 

Σ.ΛΕ.Ε. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση στοχεύει στην διασφάλιση σταθερών 

τιμών μέσω των υγειών δημοσίων προϋπολογισμών. Το άρθρο 125 δεν προϋποθέτει 

ρήτρα διάσωσης των κρατών μελών από την οικονομική κρίση μέσω ενός μηχανισμού. Η 

Ένωση, δηλαδή δεν φέρνει την ευθύνη διάσωσης ενός κράτους μέλους που δεν 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, γιατί θεωρείται ότι έτσι τα κράτη 

μέλη θα χάσουν το κίνητρο να διατηρούν από μόνα τους υγιή τα δημοσιονομικά τους και 

θα στηρίζονται στην οικονομική βοήθεια των μελών της ευρωζώνης389.Το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο αποφάνθηκε πως τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 125 δύνανται να 

χορηγούν οικονομική βοήθεια σε άλλο κράτος μέλος, αλλά η ενεργοποίηση ενός 

μηχανισμού στήριξης δεν είναι συμβατή με το άρθρο, εκτόςκαι αν η ενεργοποίηση του 

είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όλης της 

ευρωζώνης390. 

Ένα άλλο ερώτημα που οφείλει να απαντηθεί είναι αν είναι έγκυρη η απόφαση της Ε.Ε 

2011/199, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το άρθρο 136 της Σ.Λ.Ε.Ε, εισάγοντας 

μια διάταξη για τον μηχανισμό σταθερότητας. Η νομισματική ένωση έγκειται στο 

γεγονός της σταθεροποίησης των τιμών και η αλλαγή του άρθρου 136 στοχεύει στην 
                                                           
388«Με την απόφαση 2011/199, το Συμβούλιο κάνει χρήση της δυνατότητας τροποποιήσεως της Σ.Λ.Ε.Ε 
με απλοποιημένη διαδικασία (ήτοι χωρίς τη σύγκληση Συνελεύσεως απαρτιζόμενης από αντιπροσώπους 
των εθνικών κοινοβουλίων, των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής). Η διαδικασία αυτή αφορά αποκλειστικώς τις εσωτερικές πολιτικές και 
δράσεις της Ένωσης (τρίτο μέρος της Σ.ΛΕ.Ε) και δεν μπορεί να επάγεται διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 
που απονέμονται στην Ένωση από τις Συνθήκες». 
Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης, Απόφαση στην υπόθεση C-370/12 Thomas Pringle κατά 
Government of Ireland, Το Δικαστήριο δίνει το πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
(ΕΜΣ): Το δίκαιο της Ένωσης δεν απαγορεύει την σύναψη και την επικύρωση της Συνθήκης ΕΜΣ από τα 
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-
11/cp120154el.pdf. 
389Τα κράτη μέλη οφείλουν να ακολουθούν μια υγιή δημοσιονομική πολιτική και να εξασφαλίζουν την 
είσοδο στην αγορά ακόμα και όταν υπάρχει χρέος.  Έτσι από μόνα τους τα κράτη μέλη πρέπει να τίθενται 
σε δημοσιονομική πειθαρχία, ώστε να μην κλονίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
νομισματικής ένωσης. 
390 European Law Blog,‘ To bail out or not to bail out: the CJEU confirms competence to conclude the ESM 
Treaty‘, 27 Νοεμβρίου 2012, http://europeanlawblog.eu/?p=1257. Όπως επίσης, Craig P., PRINGLE: 
LEGAL REASONING, TEXT, PURPOSE AND TELEOLOGY, σελ.7-8, 
http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_01_0003.pdf 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120154el.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120154el.pdf
http://europeanlawblog.eu/?p=1257
http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_01_0003.pdf
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σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολο της. Η σταθεροποίησης της ζώνης του 

ευρώ στο σύνολο της αποτελεί προϋπόθεση για την σταθεροποίηση των τιμών. Η 

Ένωση, σύμφωνα με τις Σ.Ε.Ε και Σ.Λ.Ε.Ε, δεν αναλαμβάνει δράση για τον συντονισμό 

της οικονομικής πολιτικής, επομένως δεν έχει την ισχύ να εγκαθιδρύει μηχανισμούς 

σταθερότητας, καθώς η οικονομική πολιτική καθορίζεται από τα κράτη μέλη, ενέργειες 

μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής391. Με την 

τροποποίηση, η Ένωση δεν θα αναλάμβανε καμία επιπλέον αρμοδιότηταγια ανάληψη 

δράσεων που δεν είχε πριν την αλλαγή του άρθρου392. 

Για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

επιβεβαίωσε πως ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν δύναται να εφαρμοστεί 

καθώς ο ΕΜΣ συντελέστηκε εκτόςτων Συνθηκών της Ε.Ε και έτσι δεν υπόκεινται στις 

διατάξεις του  Ευρωπαϊκού Δικαίου. Έτσι στα προγράμματα προσαρμογής δεν τίθενται 

περιορισμοί σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου393. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε πως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα νομιμότητας 

του μηχανισμού στήριξης, καθώς ο μηχανισμός δεν παραβιάζει το Σύνταγμα της 

Ιρλανδίας, ούτε το Ευρωπαϊκό δίκαιο394. Η λειτουργία του ΕΜΣ δεν συνεπάγεται την 

παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, αλλά την ακολουθία μιας καθορισμένης πολιτικής από  

πλευρά κυβέρνησης με σκοπό την αναστολή των οικονομικών των χωρών στην 

                                                           
391Craig P:, PRINGLE: LEGAL REASONING, TEXT, PURPOSE AND TELEOLOGY, σελ.5, 
http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_01_0003.pdf 
392«Η επίδικη τροποποίηση δεν δημιουργεί νέα νομική βάση με σκοπό να επιτρέψει στην Ένωση να 
αναλάβει δράση η οποία δεν ήταν δυνατή προηγουμένως. Μολονότι ο ΕΜΣ εμπλέκει όργανα της Ένωσης 
και, συγκεκριμένα, την Επιτροπή και την Ε.Κ.Τ, το γεγονός αυτό δεν είναι ικανό να επηρεάσει το κύρος 
της αποφάσεως 2011/199, η οποία προβλέπει απλώς τη σύσταση ενός μηχανισμού σταθερότητας από τα 
κράτη μέλη και σιωπά ως προς τον τυχόν ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο αυτό». 
European Law Blog, Pringle – The Unconstitutional Constitutional Amendment Conundrum, 6 Δεκεμβρίου, 
http://europeanlawblog.eu/?p=1305. Βλέπε επίσης: Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης, Απόφαση στην 
υπόθεση C-370/12 Thomas Pringle κατά Government of Ireland, Το Δικαστήριο δίνει το πράσινο φως 
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ): Το δίκαιο της Ένωσης δεν απαγορεύει την σύναψη και 
την επικύρωση της Συνθήκης ΕΜΣ από τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120154el.pdf. 
393Human Rights in Ireland, Pringle v. Ireland, 28 Νοεμβρίου 2012, http://humanrights.ie/international-
lawinternational-human-rights/pringle-v-ireland/ 
394European court rules against Thomas Pringle, says ESM is lawful, Thejournal.ie, 27 Νοεμβρίου 2012, 
http://www.thejournal.ie/esm-ruling-691154-Nov2012/ 

http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_01_0003.pdf
http://europeanlawblog.eu/?p=1305
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120154el.pdf
http://humanrights.ie/international-lawinternational-human-rights/pringle-v-ireland/
http://humanrights.ie/international-lawinternational-human-rights/pringle-v-ireland/
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κατάσταση πριν την χρήση των πακέτων διάσωσης395. Το Δικαστήριο έκρινε πως η 

τροποποίηση της Σ.Λ.Ε.Ε αφορά τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης, 

οπότε δύνανται η τροποποίηση με απλοποιημένη διαδικασία. Η τροποποίηση δεν θίγει 

την αποκλειστική αρμοδιότητα της ένωσης σε θέματα που αφορούν την νομισματική 

πολιτική396. Ακόμα η ανάθεση από τη Συνθήκη του ΕΜΣ, νέων καθηκόντων στην 

Επιτροπή, την Ε.Κ.Τ και το Δικαστήριο, συνάδει με τις αρμοδιότητες τους που 

απορρέουν από τις Συνθήκες397. 

6. Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(Ε.ΕΣ) 
 

Ο ρόλος του Ε.Ε.Σ, ως ανεξάρτητης εξωτερικής ελεγκτικής αρχής, είναι να ελέγχει την 

συλλογή και σωστή χρήση των κονδυλίων της Ε.Ε, ώστε να βελτιώσει την διαχείριση 

του προϋπολογισμού της Ε.Ε, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των 

Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η αρχή αυτή διατυπώνει πορίσματα και συστάσεις προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών με σκοπό την 

καλύτερη δυνατή δημοσιονομική διαχείριση398. Στην έκθεσή του με τίτλο 

«Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση», το Ε.ΕΣ, το 

οποίο αξιολόγησε τα προγράμματα στήριξης για πέντε χώρες399, έκρινε πως η 

                                                           
395Case Summary: Pringle v Government of Ireland and Others,Bloomsbury Professional, 7 Αυγούστου 
2012,http://www.bloomsburyprofessionalonline.com/applib/newsitem/216/case-summary-pringle-v-
government-of-ireland-and-others- 
396The ESM Treaty: a new form of intergovernmental differentiated integration to the benefit of the 
EMU?, http://uaces.org/documents/papers/1340/loschiavo.pdf 
397Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης, Απόφαση στην υπόθεση C-370/12 Thomas Pringle κατά 
Government of Ireland, Το Δικαστήριο δίνει το πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
(ΕΜΣ): Το δίκαιο της Ένωσης δεν απαγορεύει την σύναψη και την επικύρωση της Συνθήκης ΕΜΣ από τα 
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, http://curia.europa.eu/jcms/up,load/docs/application/pdf/2012-
11/cp120154el.pdf 
398EuropeanUnion, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.ΕΣ), https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el 
399Τα προγράμματα βοηθείας αφορούν: την Ουγγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Ιρλανδία και Πορτογαλία 

http://www.bloomsburyprofessionalonline.com/applib/newsitem/216/case-summary-pringle-v-government-of-ireland-and-others-
http://www.bloomsburyprofessionalonline.com/applib/newsitem/216/case-summary-pringle-v-government-of-ireland-and-others-
http://uaces.org/documents/papers/1340/loschiavo.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/up,load/docs/application/pdf/2012-11/cp120154el.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/up,load/docs/application/pdf/2012-11/cp120154el.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν προετοιμασμένη για τις πρώτες αιτήσεις χρηματοδοτικής 

συνδρομής400. 

Η Επιτροπή αψήφησε τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματατου 2008 και υπερεκτίμησε 

τα δημόσια οικονομικά των χωρών. Το λάθος οφείλεται στις μεταβολές που 

συντελέστηκαν στα ποσοστά εκτιμώμενης δυνητικής αύξησης του ΑΕγχΠ και στο 

γεγονός πως η Επιτροπή υποτίμησε το μέγεθος της υπερθέρμανσης της οικονομίας401, 

χωρίς να λάβει υπόψη τις μεταβολές σε ορισμένους τομείς, όπως στον χρηματοπιστωτικό 

ή τον κατασκευαστικό τομέα402. Ωστόσο οι ελεγκτές διαπίστωσαν, πως αν και η 

χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες ήταν μια νέα δραστηριότητα για την 

Επιτροπή, παρόλο αυτά, αυτή ανταποκρίθηκε στην διαχείριση των προγραμμάτων 

στήριξης403.  Κρίνουν πως δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί τα προγράμματα αυτά, καθώς 

ο χρόνος σχεδίασης ήταν περιορισμένος, ειδικά στην περίπτωση της Ουγγαρίας και γι’ 

αυτό και σε ένα πρώιμο στάδιο έλαβαν βοήθεια από ομάδες του Δ.Ν.Τ404. 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα κράτη μέλη δεν είχαν την ίδια μεταχείριση405, δηλαδή 

υπήρχαν χώρες στις οποίες τα προγράμματα προσεγγίζονταν με διαφορετικό τρόπο, 

                                                           
400Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015: Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση, σελ.22, 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf 
401Η υπερθέρμανση της οικονομίας οφείλεται στο θετικό παραγωγικό κενό, κατά το οποίο η πραγματική 
παραγωγή μιας οικονομίας υπερβαίνει την δυνητική παραγωγή της. Για παράδειγμα, συντελέστηκε 
ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων και στις επενδύσεις στον τομέα της στέγασης, την στιγμή που η 
οικονομία δεν είχε ανάγκη από τις επενδύσεις αυτές, σε σχέση με την αύξηση άλλων παραγωγικότερων 
επενδύσεων. Η εποπτεία της Επιτροπής δεν εκτίμησε επακριβώς τις επιπτώσεις των υψηλών εξωτερικών 
χρηματοοικονομικών εισροών, ειδικά υπό την μορφή χρέους, οι οποίες είχαν και ως αποτέλεσμα την 
έκρηξη στον τομέα των κατασκευών και στην ζήτηση και είχαν τη δύναμη να επηρεάσουν τον τραπεζικό 
τομέα, σε ένα στάδιο ύφεσης. Ακόμα, η Επιτροπή δεν αξιολόγησε τους κινδύνους που μπορούν να 
προκύψουν από την αύξηση των επιτοκίων του κρατικού χρέους, ή σε εξίσου αιφνίδιους κλυδωνισμούς 
στην οικονομική ανάπτυξη ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
402Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015: Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση, σελ.22-24, 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf 
403Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: «Πυρά» κατά Κομισιόν για τα «προγράμματα διάσωσης», Πρώτο 
Θέμα,26 Ιανουαρίου 2016, http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-
sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/ 
404Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015: Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση, σελ. 24, 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf 
405Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: «Πυρά» κατά Κομισιόν για τα «προγράμματα διάσωσης»,Πρώτο 
Θέμα, 26 Ιανουαρίου 2016, http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-
sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/ 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf
http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/
http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf
http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/
http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/
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χωρίς να αιτιολογούνται από συγκεκριμένες εθνικές περιστάσεις406. Ακόμα, διακρίνεται 

μια αδυναμία στη διαχείριση των προγραμμάτων λόγω ανεπαρκών ελέγχων.Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, φαίνεται πως δεν διατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά με τα 

προγράμματα407408, ενώ έλλειψη παρατηρούνταν και στην διαδικασία παρακολούθησης 

της υλοποίησης των προγραμμάτων409. 

Στην έκθεση επίσης, γίνεται λόγος στην επιτυχή συμμόρφωση με τους αναθεωρημένους 

στόχους για το έλλειμμα, αν και δεν επιτεύχθηκαν πάντοτε με βιώσιμο τρόπο. Οι χώρες 

προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις και η προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών ήταν ταχύτερη από την αναμενόμενη, με μόνη εξαίρεση την Ιρλανδία410. 

Το Ε.Ε.Σ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εξής: 

1) η Επιτροπή πρέπει να είναι έτοιμη να διαχειριστεί νέα προγράμματα 

χρηματοδοτικής συνδρομής. Οφείλει να θεσπίσει πλαίσιο άμεσης κινητοποίησης 

των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων και της διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης, 

ώστε οι δραστηριότητες να εκτελούνται αποκλειστικά από τα θεσμικά όργανα της 

Ε.Ε. 

2) αναγκαία είναι η συστηματική καταγραφή των προβλέψεων και η θέσπιση μέσων 

για την διευκόλυνση της τεκμηρίωσης. Έτσι οι υποθέσεις και οι παράμετροι που 

επιλέγονται από τις εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο 

ποιότητας. 

                                                           
406«Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία επωφελήθηκαν από μειωμένα επιτόκια και μεγαλύτερες ημερομηνίες 
λήξης επί των δανείων της Ε.Ε. Οι δυο αυτές χώρες εκτιμάται ότι εξοικονόμησαν, κατά την διάρκεια του 
προγράμματος, 2.2 δις ευρώ η καθεμία». 
407Στο ιρλανδικό πρόγραμμα από τον υπολογισμό του χρηματοδοτικού κενού που χρησιμοποιήθηκε στα 
αρχικά έγγραφα του προγράμματος, δημιουργήθηκε σωρευτικό έλλειμμα Ε.Σ.Λ (Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Λογαριασμών), της τάξης των 44 δις. ευρώ. Ωστόσο για «το ταμειακό έλλειμμα του Δημοσίου, 
συμπεριλαμβανομένων των γραμματίων εις διαταγή» προβλέφθηκε ότι η χρηματική ανάγκη  θα 
ανερχόταν στα 58 δις.ευρώ. Στο έγγραφο δεν γίνεται καμία απολύτως μνεία για την διαφορά αυτή. 
408Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015: Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση, σελ. 38-60, 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf 
409Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: «Πυρά» κατά Κομισιόν για τα «προγράμματα διάσωσης», Πρώτο 
Θέμα, 26 Ιανουαρίου 2016, http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-
sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/ 
410Ο.π 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf
http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/
http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/
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3) θα πρέπει να διασφαλίζεται η εσωτερική διαφάνεια των παραγόντων στους 

οποίους βασίζονται οι αποφάσεις των προγραμμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι 

αναγκαία η τήρηση αρχείων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό των 

προγραμμάτων, την επιλογή των όρων και την παρακολούθηση της υλοποίησης 

του έργου. 

4) η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι διενεργούνται οι κατάλληλες διαδικασίες 

γιατην αναθεώρηση της διαχείρισης των προγραμμάτων (αξιολόγησης του 

έργου), λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους. 

5) η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει στα μνημόνια συνεννόησης τρόπους για να 

ελέγχει τον προϋπολογισμό των κρατών μελών, όπως για παράδειγμα τριμηνιαίο 

στόχο ταμειακού υπολοίπου ή (και) καθυστερούμενων οφειλών. Δυστυχώς η 

Επιτροπή υστερεί στην παρακολούθηση των προγραμμάτων και κυρίως σε ότι 

αφορά την εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων. 

6) το Ε.ΕΣ συνιστά στην Επιτροπή οι όροι να διαβιβάζονται με πληροφοριακά 

στοιχεία, ώστε να είναι ευκολότερη η συμμόρφωση με αυτούς, ενώ ακόμα οι όροι 

πρέπει να εγγυούνται την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων (με βιώσιμο τρόπο), 

ώστε να επιτευχθεί η αντιμετώπιση της κρίσης, η εκταμίευση των δόσεων και η 

αποπληρωμή των δανείων.   

7) εφόσον η Επιτροπή σε αρχικό στάδιο χρησιμοποίησε την τεχνογνωσία του Δ.Ν.Τ 

και την Ε.Κ.Τ, ώστε να ανταποκριθεί στην κρίση που ξέσπασε, το Ε.Ε.Σ κρίνει 

πως πρέπει να επισημοποιηθεί η διοργανική συνεργασία με άλλους εταίρους. 

8) να καταστεί πιο διαφανή η διαδικασία διαχείρισης του χρέος (όπως τήρηση 

αρχείου συναλλαγών με τις επικεφαλής τράπεζες σε σχέση με την έκδοση 

ομολόγων), ειδικά σχετικά με την έκδοση ομολόγων, καθώς παρατηρήθηκε πως 

τα επίπεδα τιμολόγησης τους ήταν υψηλότερα από το επίπεδο τιμολόγησης που 

είχαν ορίσει οι κεντρικές τράπεζες. Επίσης, να καταρτιστούν υπάλληλοι στις 

δραστηριότητες αυτές. 
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9) τέλος, το Ε.Ε.Σ συμβουλεύει την Επιτροπή να αναλύσει πώς προσαρμόστηκαν οι 

χώρες στα προγράμματα διάσωσης. Να μελετηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων στην 

κοινωνία411. 

Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τα προγράμματα που ενισχύονται με χρηματοδοτική 

συνδρομή του μηχανισμού στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών και του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις 

συστάσεις του Ε.Ε.Σ. Εξάλλου το Ε.Ε.Σ με την έκθεση του, προτρέπει την Επιτροπή 

να βελτιώσει τις πρακτικές που χρησιμοποιεί. Η Επιτροπή κινήθηκε έγκυρα ώστε να 

αντιμετωπίσει την κρίση που ξέσπασε στους κόλπους της Ε.Ε, ωστόσο δεν διέθετε 

την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Το Ε.Ε.Σ μνημονεύει τους τομείς στους οποίους 

θα πρέπει να βελτιωθεί, ενώ προτρέπει την Επιτροπή με την τελευταία σύσταση του 

να επικεντρωθεί και στα αποτελέσματα των δημοσιονομικών μέτρων στην κοινωνία. 

Το Ε.Ε.Σ στην σύσταση 9 προκαλεί την Επιτροπή να κατανοήσει πως πολλές φορές 

με στόχο την επίτευξη των όρων που θέτουν τα προγράμματα, γίνονται θυσίες που 

επιβαρύνουν τους πολίτες. Για παράδειγμα, για την ανάκτηση της 

ανταγωνιστικότητας, τέθηκαν πολιτικές για την μείωση του κόστους εργασίας. Οι 

πολιτικές για την αναπροσαρμογή των αποδοχών, επηρεάζουν τους 

νεοπροσλαμβανόμενους σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τους παλαιότερους 

εργαζόμενους, ειδικά στους μισθούς εργασίας. Παρατηρεί κανείς ότι η κατανομή του 

βάρους επιβαρύνει ορισμένες κοινωνικές ομάδες σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες και 

δυστυχώς αυτές οι κοινωνικές ομάδες αποτελούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Από την μία πλευρά η Ε.Ε προσπαθεί μέσα από προγράμματα (όπως τα ΕΣΠΑ) να 

βοηθήσει τις ευάλωτες ομάδες και από την άλλη πλευρά, οι ομάδες αυτές δέχονται 

περικοπές (όπως οι περικοπές στα επιδόματα αναπηρίας). 

                                                           
411Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015: Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση, σελ. 72-78, 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf. Όπως επίσης:, 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: «Πυρά» κατά Κομισιόν για τα «προγράμματα διάσωσης», Πρώτο Θέμα, 
26 Ιανουαρίου 2016, http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-
pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/ 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EL.pdf
http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/
http://www.protothema.gr/economy/article/548014/europaiko-elegtiko-sunedrio-pura-kata-komision-gia-ta-programmata-diasosis-/
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7. Συμπεράσματα 
 

Στην εργασία αυτή αναφέρθηκα σε κάποια μέτρα τα οποία επηρέασαν το δικαίωμα στην 

εργασία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την εκπαίδευση. Πολλές φορές οι 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις κατηγορήθηκαν πως θίγουν τα 

δημοκρατικά πρότυπα, τα εθνικά Συντάγματα και τα κοινωνικά δικαιώματα, ενώ 

αμφισβητήθηκε και η εθνική κυριαρχία των κρατών412. Αν και τα μέτρα διακατέχονται 

από επείγουσα αναγκαιότητα και επείγουσες διαδικασίες υστερούν σε διαφάνεια όπως 

επισημαίνει και το Ε.ΕΣ. 

Η Τρόικα απαρτίζεται από τεχνοκράτες, που πιέζουν τα κράτη μέλη που έχουν ζητήσει 

πακέτα διάσωσης, να λάβουν κύκλους μέτρων λιτότητας χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

όμως τον κοινωνικό αντίκτυπο των μέτρων. Το αποτέλεσμα των μέτρων είναι οι 

άνθρωποι να μην απολαυάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών δικαιωμάτων) αλλά και τα κράτη μέλη να δυσχεραίνουν να ανταποκριθούν 

στις υποχρεώσεις τους μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων. 

Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ε.Ε και την διασφάλιση της 

σταθερότητας της Ευρωζώνης, αναγκαία είναι η συντονισμένη και οικονομική στήριξη  

των κρατών μελών. Για το γεγονός αυτό δημιουργήθηκαν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί 

οικονομικής στήριξης. Η Ε.Ε δεν ήταν έτοιμη για το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, 

ωστόσο κατάφερε να κινητοποιήσει γρήγορα τα μέσα (μηχανισμούς οικονομικής 

στήριξης και προγράμματα διάσωσης) που χρειαζόταν για την αντιμετώπιση της και σε 

πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή δεν έχει την εμπειρία και την 

τεχνογνωσία,όπως αποδεικνύει η έκθεση του Ευρωπαϊκού  Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη όμως, τις συστάσεις του Ε.ΕΣ θα βελτιώσει τις πρακτικές της. 

Νέες μορφές χρηματοοικονομικής προστασίας χρειάστηκαν προκειμένου τα Κράτη 

Μέλη της Ευρωζώνης να μπορέσουν σε μόνιμη βάση να παρέχουν τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική κατάσταση των μελών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο. Δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, 
                                                           
412Parliamentary Assembly, “Austerity measures- a danger for democracy and social rights”, 2012, 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18916&lang=en 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18916&lang=en
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ένας διεθνής μηχανισμός διακυβερνητικού χαρακτήρα, πέρα από τους κανόνες της 

Συνθήκης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει 

την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του Ευρώ στο σύνολο της. Η υπόθεση 

Pringle είχεως αποτέλεσμα να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές του μηχανισμού που 

αφορούσαν κυρίως την νομική βάση της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε. 
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Πέμπτο Κεφάλαιο: Γνώμες/Αποφάσεις Διεθνών και 

Περιφερειακών οργάνων και οργανισμών σχετικά με την 

παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων 

1. Εισαγωγή 
 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α), λαμβάνοντας υπόψη 

τις αποφάσεις και εκθέσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων κρίνει πως λόγω 

της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής μέτρων λιτότητας υφίστανται παραβίαση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα μέτρα λιτότητας παραβιάζουν συνταγματικά 

κατοχυρωμένα δικαιώματα του ανθρώπου όπως η αρχή της ισότητας, το δικαίωμα σε ίση 

πρόσβαση στην παιδεία, το δικαίωμα στην υγεία, την εργασία και την κοινωνική 

ασφάλιση. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων είναι η προσβολή της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καθώς το βιοτικό επίπεδο του λαού μειώνεται, ενώ επίσης, 

δυσχεραίνει η ανάπτυξη της προσωπικότητας του, λόγω της μείωσης των ευκαιριών στην 

εκπαίδευση, κατάρτιση κ.τ.λ. Τέλος η ύφεση υπονομεύει το κράτος δικαίου και 

καθυστερεί την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Στην Συνθήκη της Ε.Ε γίνεται μνεία στα κοινωνικά δικαιώματα ως θεμελιακές αξίες της 

ένωσης, η οποία θέτει ως κύριο μέλημα της την προαγωγή τους και γι’ αυτό θεσπίζει 

κοινωνικούς στόχους, οι οποίοι συνδέονται με τους οικονομικούς και μάλιστα η σημασία 

τους είναι καθοριστική για την επίτευξη των οικονομικών στόχων413. Ακόμα η ένωση 

δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά οφείλει με κοινή 

δράση να εξασφαλίζει την κοινωνική πρόοδο μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου 

                                                           
413Εθνική Ειτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δήλωση Ε.ΕΔΑ για την επίδραση των συνεχιζόμενων 
μέτρων λιτότητας στα δικαιώματα του ανθρώπου, σελ.2, 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8158407a-fc31-
4ff2a8d3433701dbe6d4/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%95%CE%94
%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B
4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%
CF%89%CE%BD%20%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF
%83%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%91.pdf 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8158407a-fc31-4ff2a8d3433701dbe6d4/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%20%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%91.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8158407a-fc31-4ff2a8d3433701dbe6d4/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%20%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%91.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8158407a-fc31-4ff2a8d3433701dbe6d4/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%20%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%91.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8158407a-fc31-4ff2a8d3433701dbe6d4/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%20%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%91.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8158407a-fc31-4ff2a8d3433701dbe6d4/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%20%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%91.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8158407a-fc31-4ff2a8d3433701dbe6d4/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%20%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%91.pdf
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και των εργασιακών συνθηκών των ευρωπαϊκών λαών414. Η Ε.Ε δεν θα πρέπει να ξεχνά 

τις αξίες της και την κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων στο Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Γι’ αυτό στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστούν οι γνώμες 

ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων ώστε να διαπιστωθεί αν όντως παραβιάζονται 

ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η Σύσταση της Ε.Ε.Δ.Α, «Επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί η πορεία καταρράκωσης 

των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων», η οποία υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο 2011, 

έχει απήχηση σε ευρωπαϊκά και διεθνή ελεγκτικά όργανα. Η Σύσταση επισημαίνει πως 

«είναι προφανές, ότι δεν υπάρχει διέξοδος από την κοινωνικοοικονομική και πολιτική 

κρίση, που μαστίζει όλη την Ευρώπη, ούτε μέλλον για την Ένωση, χωρίς εγγύηση των 

θεμελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, και ότι απαιτείται άµεση 

συστράτευση όλων των ευρωπαϊκών δυνάµεων προς διάσωση των αξιών που στηρίζουν 

τον ευρωπαϊκό πολιτισµό», «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί την Ελληνική 

Κυβέρνηση και την Ελληνική Βουλή:  

• να σταθµίζουν τις συνέπειες των δηµοσιονοµικών µέτρων στην κοινωνική 

προστασία και ασφάλεια, τις οποίες οφείλουν να εγγυώνται,  

• 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 Ε.Ε να 

θεσπίζονται και να εφαρµόζονται µε σεβασµό και εγγύηση των θεµελιωδών 

ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων»415. 

 

 

 

                                                           
414Σύσταση της Ε.Ε.Δ.Α και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς 
κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27 Ιουνίου 2013, διαθέσιμη 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 
415Ο.π 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
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2. Απόψεις Διεθνών οργάνων/οργανισμών 
 

2.1 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
 

Στο πλαίσιο του δανεισμού της χώρας και των δεσμεύσεων της Ελλάδας για την 

εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την μείωση του δημοσίου ελλείμματος 

παρατηρήθηκαν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ορίζονται στις Διεθνείς 

Συμβάσεις Εργασίας. Ειδικότερα, στην 103η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης 

Εργασίας, η Ελλάδα κρίθηκε για παραβιάσεις της Δ.Σ.Ε 102, για τα ελάχιστα όρια 

κοινωνικής ασφάλειας416. Η προσφυγή στη Δ.Ο.Ε έγινε από την Γ.Σ.Ε.Ε, η οποία 

στηρίζει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων από τα μέτρα λιτότητας ήδη 

από το 2010. Η κυβέρνηση καλείται να σεβαστεί τα ελάχιστα δικαιώματα των 

εργαζομένων417. 

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων διαπιστώνει πως η 

συρρίκνωση της οικονομίας, της απασχόλησης και των δημόσιων δαπανών λόγω των 

μέτρων που επιβάλλουν τα προγράμματα διάσωσης, απειλούν τη βιωσιμότητα του 

εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας και οδηγούν στην φτωχοποίηση του 

πληθυσμού, παραβιάζοντας την Σύμβαση. Τα χρόνια της πολιτικής λιτότητας 

συρρίκνωσαν το ΑΕΠ κατά 25%, αύξησαν τα ποσοστά ανεργίας, μείωσαν κατά 40% το 

διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, οδήγησαν το 1/3 του πληθυσμού να ζει κάτω από 

το όριο φτώχειας418 και το 17,5% του πληθυσμού να μην έχει καθόλου εισόδημα419. 

Ακόμα, η Επιτροπή πιστεύει πως «η Ελληνική Κυβέρνηση και η Τρόικα πρέπει να 

                                                           
416Διεθνείς Οργανισμοί προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNICEF κλπ που έχουν διαπιστώσει σοβαρότατες 
παραβιάσεις διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία θεμελιωδών εργασιακών και 
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα από τις πολιτικές  και τα μέτρα λιτότητας.  
417Γ.Σ.Ε.Ε., Παραπέμπεται για Τρίτη φορά η Ελλάδα για παραβίαση εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων, Δελτίο Τύπου 27 Μαΐου 2014, http://kepea.gr/upldsv/File/2014/paraviasi.doc 
418Η Επιτροπή  συμμερίζεται πλήρως το συμπέρασμα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης πως ένα Κράτος παύει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για κατάλληλη διαχείριση του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των διατάξεων του για τις κοινωνικές παροχές, τη στιγμή που τα 
επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης πέφτουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 
419Τα παραπάνω στοιχεία  δείχνουν πως η πολιτική συνεχούς λιτότητας ώθησε τη χώρα σε ένα σπιράλ 
συνεχούς ύφεσης, απώλειας ΑΕΠ και απασχόλησης, υψηλότερων δημόσιων ελλειμμάτων και χρέους. 

http://kepea.gr/upldsv/File/2014/paraviasi.doc
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κληθούν να δράσουν προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και να διατηρηθεί η κοινωνική λειτουργία του 

Κράτους τουλάχιστον σε ένα επίπεδο όπου οι άνθρωποι θα ζουν «με υγεία και 

αξιοπρέπεια420». Η Ελλάδα οφείλει να δημιουργήσει ένα σύστημα κοινωνικής 

προστασίας, το οποίο θα παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας στο επίπεδο διαβίωσης421. 

Σχετικά με την ΔΣΕ 98 του Δ.Ο.Ε, για το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η 

Υψηλού Επιπέδου Αποστολή, διαπίστωσε το 2011, όταν επισκέφτηκε την Ελλάδα, πως η 

εθνική νομοθεσία για τις συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, οι περικοπές στους ελάχιστους 

ημερήσιους και μηνιαίους μισθούς που υιοθετούνται από την ε.γ.σ.σ.ε παραβιάζει το 

άρθρο 4 της ανωτέρας Σύμβασης. Η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της Δ.Ο.Ε422 

εξέτασε τις μειωμένες αποδοχές και το μεγάλο διάστημα μαθητείας των νέων και τόνισε 

πως το χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιοριστεί, ενώ εξέτασε και την κατάργηση της 

αρχής οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις να υπερισχύουν των κλαδικών, 

διαπιστώνοντας την παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης, δηλαδή των Δ.Σ.Ε 87 και 98423. 

2.2  Οργανισμός  Ηνωμένων Εθνών 
 

Η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 

εξέφρασε την ανησυχία της για την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος της 

Ελλάδας μετά από τα μέτρα λιτότητας, προτείνοντας την αποκατάσταση των περικοπών 

των επιδομάτων το ταχύτερο δυνατό. Η επιτροπή προτρέπει την Ελλάδα να λάβει υπόψη 

τα δικαιώματα του ανθρώπου κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων από τις περικοπές και 

να παρέχει στατιστικά δεδομένα σχετικά με το πως τα μέτρα έχουν επηρεάσει την 

απόλαυση του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι θα πρέπει να διασφαλίζεται 

πως κάθε άνθρωπος κατέχει τα απαραίτητα, ώστε να κατοχυρώνεται ένα αξιοπρεπές 
                                                           
420Άρθρο 67 (γ) της Σύμβασης  ΔΣΕ 102 και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφαλείας. 
421http://kepea.gr/upldsv/File/2014/paraviasi.doc 
422ΥπόθεσηΝο. 2820 
423Papandreou Μ., The Greek austerity measures in the light of international human rights law, 
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/Events/HO%20PhD%20Symposia/
7th-Symposium/Documents/Papers/Papandreou%20Marios.pdf 

http://kepea.gr/upldsv/File/2014/paraviasi.doc
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/Events/HO%20PhD%20Symposia/7th-Symposium/Documents/Papers/Papandreou%20Marios.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/Events/HO%20PhD%20Symposia/7th-Symposium/Documents/Papers/Papandreou%20Marios.pdf
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επίπεδο διαβίωσης και μάλιστα όσο το δυνατόν εγγύτερα σε αυτό που είχε κατακτήσει ο 

εργαζόμενος κατά την διάρκεια του εργασιακού του βίου424. 

Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ σχετικά με τις επιπτώσεις του εξωτερικού 

χρέους, σε επίσκεψη του στην Ελλάδα τον Απρίλιο 2013, αξιολόγησε πως τα μέτρα 

επιδρούν αρνητικά στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θέτουν σε 

κίνδυνο το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, καθώς επίσης έκρινε πως ο κατώτατος 

μισθός ωθήθηκε κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ακόμα διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είναι 

το μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης, το οποίο δεν διαθέτει σύστημα κοινωνικής 

προστασίας, κάτι το οποίο διαπίστωσε και η Επιτροπή Εμπειρογνώμων για της εφαρμογή 

των Δ.Σ.Ε. Ένα σύστημα, το οποίο θα χρησίμευε ως ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας σε 

περίπτωση έσχατης ανάγκης. Τονίζει πως τα μέτρα που καθορίζονται στα προγράμματα 

προσαρμογής από το 2010, έχουν οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τον ελληνικό 

πληθυσμό425. 

Οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας 

οδήγησαν στην αύξηση της ανεργίας (ιδιαίτερα για τους νέους), των αστέγων, των 

φτωχών και του κοινωνικού αποκλεισμού (36% του πληθυσμού ζει στα όρια 

φτώχειας426). Συντελέστηκαν ακόμα, μειώσεις στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, 

όπως στην υγεία και την εκπαίδευση427. Όπως τα κράτη, έτσι και τα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως οι πολιτικές τους σέβονται 

τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και την απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών, ιδίως σε 

                                                           
424Έκθεση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α), Το δικαίωμα στην κοινωνική 
ασφάλιση, τεύχος 230, Ιούλιος-Αύγουστος 2016,σελ.15, http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf 
425Ο.π 
426Justice of Greece, Report of the UN Independent Expert on the effects of foreign debt to human rights 
in Greece, 11 Απριλίου 2016, https://Justice of Greece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-
independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/ 
427Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας χαιρετίζει τον κανονισμό της Ε.Ε 472/2013, ο οποίος προβλέπει πως 
«οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καθορίζονται στο πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης επερκών μέσων για τις θεμελιώδεις 
πολιτικές, όπως η υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση» (Άρθρο 7 (7) 2). Στον κανονισμό αυτό δεν 
γίνεται αναφορά σστα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, παρά μόνο στο δικαίωμα στην 
συλλογική διαπραγμάτευση. Justice of Greece, Report of the UN Independent Expert on the effects of 
foreign debt to human rights in Greece, 11 Απριλίου 2016, https://Justice of 
Greece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-
to-human-rights-in-greece/ 

http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2016/07/IOYLIOS-AYGOUSTOS-2016.pdf
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/
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περιόδους οικονομικής κρίσης. Οι επιπτώσεις των μέτρων στην κοινωνία είναι 

δραματική, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το παρακάτω διάγραμμα 

δείχνειγια τα έτη 2008-2013 ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται περισσότερο από την κρίση, 

με την ανεργία των γυναικών στο 31,9%, ενώ η ανεργία στους άνδρες είναι 7% 

χαμηλότερη428. Με την ευελιξία στον χώρο της εργασίας, οι γυναίκες απασχολούνται σε 

μερικής απασχόλησης εργασία. Πολλά παράπονα έχουν γίνει για απολύσεις γυναικών 

λόγω εγκυμοσύνης429. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
428Report 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), 7 Μαρτίου 2014, 
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi
O8Nus_bXRAhXUclAKHdrtCOIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FH
RC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-
Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-
PyEphRJag_h2BA&sig2=EMJsPzQtOviGCWTY8kCSzw&bvm=bv.143423383,d.bGg 
429Greek Ombudsman, Gender and Labour Relations, Special Report 2011, executive summary, 
www.synigoros.gr/resources/docs/executive_summary.pdf 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO8Nus_bXRAhXUclAKHdrtCOIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=EMJsPzQtOviGCWTY8kCSzw&bvm=bv.143423383,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO8Nus_bXRAhXUclAKHdrtCOIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=EMJsPzQtOviGCWTY8kCSzw&bvm=bv.143423383,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO8Nus_bXRAhXUclAKHdrtCOIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=EMJsPzQtOviGCWTY8kCSzw&bvm=bv.143423383,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO8Nus_bXRAhXUclAKHdrtCOIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=EMJsPzQtOviGCWTY8kCSzw&bvm=bv.143423383,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO8Nus_bXRAhXUclAKHdrtCOIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=EMJsPzQtOviGCWTY8kCSzw&bvm=bv.143423383,d.bGg
http://www.synigoros.gr/resources/docs/executive_summary.pdf
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Unemploymentrateinpercent (June 2008 toJune 2013) 

 

Πηγή: 
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK

EwiO8Nus_bXRAhXUclAKHdrtCOIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2F

HRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-

Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-

PyEphRJag_h2BA&sig2=EMJsPzQtOviGCWTY8kCSzw&bvm=bv.143423383,d.bGg 

 

Το 2015 όταν ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας για τις επιπτώσεις του εξωτερικού 

χρέους και άλλων διεθνών υποχρεώσεων των κρατών επισκέφτηκε την Ελλάδα,  η 

Ελλάδα βρισκόταν στο τρίτο πρόγραμμα διάσωσης. Η κυβέρνηση με σκοπό να μετριάσει 

τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, θέσπισε το Μάρτιο 2015 τον Ν. 4320/2015 για να 

αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση. Μέσω του νόμου αυτού παρέχονταν σε 

ανθρώπους που βρίσκονταν σε συνθήκες φτώχειας ηλεκτρικό ρεύμα έως 1.200 

kWh/μήνα, ένα στεγαστικό επίδομα (σε 31.369 νοικοκυριά) και ένα πρόγραμμα 

κουπονιών για τρόφιμα. Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας, αν και επικρότησε τα μέτρα 
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αυτά, θεώρησε ωστόσο ότι τα μέτρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το γενικό 

πρόβλημα, καθώς ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξάνεται430.  

Σε δήλωση του στις 2 Ιουνίου 2015, παρότρυνε τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, το Δ.Ν.Τ 

και την Ελλάδα να έρθουν σε συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους431,ειδάλλως η 

κατάσταση θα επιδεινωθεί. Τόνισε πως οι πιστωτές αλλά και η ελληνική κυβέρνηση 

φέρνουν ευθύνες για τις υποχρεώσεις στις οποίες έχουν δεσμευτεί και πως πρέπει να 

βρεθούν καλύτερες λύσεις ώστε να επιτευχθούν τα οικονομικά αποτελέσματα χωρίς να 

υπονομεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβόμενοι τα όσα ορίζονται στο Διεθνές 

Σύμφωνο Κοινωνικών και Οικονομικών Δικαιωμάτων, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Χάρτη και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις432. 

Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας συνιστά στην ελληνική κυβέρνηση, να αναθεωρεί τις 

πολιτικές που υιοθετεί με βάση τις επιπτώσεις που αυτές θα έχουν στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Προτείνει να ενισχυθεί η περισυλλογή φόρων, μέσω προγραμμάτων να 

καταπολεμηθεί η εργασία, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός (μετά την επιβολή φόρων) σε 

επίπεδο άνω του ορίου φτώχειας, να καλύψει τα κενά στο σύστημα κοινωνικής 

προστασίας, να βρει εναλλακτικά μέτρα ως προς τα μέτρα λιτότητας που έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στην κατανομή του εισοδήματος και την εκπαίδευση και να εξασφαλιστεί 

πρόσβαση για όλους στην υγεία. Καλεί επιπλέον τους δανειστές, να λάβουν υπόψη τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη της οικονομίας, την μείωση της ανεργίας και της 

φτώχειας και να εξεταστεί η μείωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, 

συμπεριλαμβανομένης μιας υποτίμησης των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η Ε.Κ.Τ, 

ώστε να επιτραπεί η μείωση του χρέους σε βιωσιμότερο επίπεδο433. 

2.3 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
 

                                                           
430Justice of Greece, Report of the UN Independent Expert on the effects of foreign debt to human rights 
in Greece, 11 Απριλίου 2016, https://Justice of Greece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-
independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/ 
431Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, καθώς και το Δ.Ν.Τ κρίνει πως το δημόσιο χρέος της 
Ελλάδας είναι μη βιώσιμο. 
432Ο.π 
433Ο.π 

https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/04/11/report-of-the-un-independent-expert-on-the-effects-of-foreign-debt-to-human-rights-in-greece/
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Ο Ο.Ο.Σ.Α αναφέρει ορισμένες πολιτικές με σκοπό την βιώσιμη ανάκαμψη της 

οικονομίας. Επισημαίνει πως η οικονομική κρίση στην Ελλάδα της δίνει την ευκαιρία να 

γίνουν μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν την οικονομική της κατάσταση. 

Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση της φοροείσπραξης, απλούστευση και διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης, ειδικότερα για το ΦΠΑ και τον εξορθολογισμό του φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Έλεγχος των δημοσίων δαπανών, που συνεπάγεται την 

βελτίωση της διοίκησης με συνεπακόλουθη μείωση του μισθολογικού κόστους του 

δημοσίου τομέα και έλεγχο των δημόσιων φορέων και των ελειματικών κρατικών 

επιχειρήσεων. Μεταρρυθμίσεις οφείλουν να γίνουν και στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Η 

Ελλάδα θα χρειαστεί μεταρρυθμίσεις στους μισθούς και την αγορά προϊόντων. Πρέπει να 

δοθεί έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα434. 

Ο Ο.Ο.Σ.Α κρίνει πως θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική, η οποία θα διορθώσει της 

ανισορροπίες της οικονομίας και θα στοχεύει στον εκσυχρονισμό της. Αυτό το σχέδιο 

δράσης θα αφορά εννία τομείς: α) την δημόσια διοίκηση και τον προϋπολογισμό, β) τις 

συντάξεις435, γ) τις δημόσιες επιχειρήσεις, δ) τις φορολογικές πολιτικές, ε)την εργασιακή 

και κοινωνική πολιτική, στ) την εκπαίδευση, ζ) έρευνα και καινοτομία, στοχεύοντας και 

στην πράσινη ανάπτυξη, η) ανταγωνισμός, και θ) τα πολιτικοοικονομικά προβλήματα 

που σχετίζονται με τις διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα436. 

Για να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική χρειάζεται να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να 

περιοριστούν οι μισθοί. Με την αύξηση της παραγωγικότητας θα συντελεστεί και 

αύξηση της εργασίας. Η αγορά εργασίας και προϊόντων είναι άκαμπτες, γι’ αυτό θα 

χρειαστεί περαιτέρω απελευθέρωση. Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η απλοποίηση των 

διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων, η προώθηση των εξαγωγών και η 
                                                           
434OECD, Greece at a Glance: Policies for Sustainable Recovery, 
https://www.oecd.org/greece/44785912.pdf 
435Οι συντάξεις θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων και 
όχι με βάση τις αποδοχές του τα τελευταία πέντε χρόνια. Το μέγιστο της σύνταξης δεν θα μπορεί να 
υπερβαίνει το 70% έως 75% των προηγούμενων αποδοχών τους. Τα όρια συνταξιοδότησης οφείλουν να 
αυξηθούν σύμφωνα και με την αύξηση του προσδοκώμενου ζωής. Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
αναθεωρήσει τις προϋποθέσεις για μειωμένη σύνταξη, ώστε να επιτρεπει τη συνταξιοδότηση των 
ατόμων που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης. Ακόμα θα πρέπει να προστατεύσει 
τους ανθρώπους από τον κίνδυνο για γτώχεια και να εφαρμόσει στοχευμένους μηχανισμούς στήριξης 
του εισοδήματος. 
436OECD, Greece at a Glance: Policies for Sustainable Recovery, 
https://www.oecd.org/greece/44785912.pdf 

https://www.oecd.org/greece/44785912.pdf
https://www.oecd.org/greece/44785912.pdf
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απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Εφαρμογή μιας ενιαίας σύμβασης με μέτρια 

προστασία κατά της απόλυσης437. 

Επιπρόσθετα, η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού θα πρέπει να βελτιωθεί. Ο 

προϋπολογισμος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό 

πλαίσιο, ενώ θα πρέπει να συσταθεί και μια επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού. 

Ανάπτυξη και εκσυχρονισμός των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών προτείνεται. Ακόμα, 

χρειάζεται βελτίωση στο πρόγραμμα σπουδών στην δευτεροβάθμια και επαγγελματική 

εκπαίδευση. Ο τρόπος με τον οποίον χρηματοδούνται τα τριτοβάθμια ιδρύματα θα πρέπει 

να αλλάξει. Να πραγματοποιούνται αξιολογήσεις σχολείων και διδασκόντων. Πρέπει να 

προωθηθεί η καινοτομία και η οικολογική ανάπτυξη438. 

Η τιμή των παντεταρισμένων φαρμάκων καθορίζεται σε τιμή ίση με το μέσο όρο των 

τριών χαμηλότερων τιμών που ισχύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Η τιμή των μην 

παντεταρισμένων  καθορίζεται βάση τριών κρατών μελών με την υψηλότερη τιμή. Τα 

γενόσημα φάρμακα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα προμηθεύονται σε φτηνότερη τιμή 

από ότι ισχύει σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα διευρυνθεί ο ανταγωνισμός, επιτρέποντας 

την διείσδυση αυτής της κατηγορίας φαρμάκων στην αγορά. Ακόμα απελευθερώνονται 

προς τα κάτω οι τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (που χαρακτηρίζονται ως 

τέτοια σε τρία κράτη μέλη της Ε.Ε. αντί για πέντε) με κατάργηση του κέρδους των 

φαρμακείων439.  

Οι κρατικές επιχειρήσεις αποτελούν τροχοπέδη για τον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό 

γιατί το κόστος εργασίας είναι υψηλό, ενώ υπάρχουν κενά στην τεχνολογία σε και 

χαμηλή αποδοτικότητα. Ο Ο.Ο.Σ.Α προτείνει την ιδιωτικοποίηση των κρατικών 

επιχειρήσεων440. 

 

                                                           
437Ο.π 
438Ο.π 
439OECD, Competition Assessment Reviews: Greece, http://www.oecd.org/daf/competition/Greece-
Competition-Assessment-2013.pdf 
440OECD, Greece at a Glance: Policies for Sustainable Recovery, 
https://www.oecd.org/greece/44785912.pdf 

http://www.oecd.org/daf/competition/Greece-Competition-Assessment-2013.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Greece-Competition-Assessment-2013.pdf
https://www.oecd.org/greece/44785912.pdf
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2.4 Συμβούλιο της Ευρώπης 
 

2.4.1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Δ) 
 

Η Επιτροπή αυτή, η οποία είναι όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης εξετάζει 

συλλογικές καταγγελίες για καταπάτηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη441 από τις 

χώρες. Η Ε.Ε.Κ.Δ κρίνει πως τα μέτρα λιτότητας παραβιάζουν τα εργασιακά και 

κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας 

επιβαρύνουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας (μείωση των φορολογικών εισφορών), 

με αποτέλεσμα η κρίση να φθείρει τις εργασιακές σχέσεις442. 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά σε δύο υποθέσεις εναντίον της Ελλάδας. Οι 

προσφεύγοντες  ήταν δύο ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις: η ΓΕΝ.ΟΠ/ Δ.Ε.Η και 

η Α.Δ.ΕΔ.Υ443. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι κατά την διάρκεια 

                                                           
441Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι μια συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία 
διασφαλίζει τα θεμελιώδη κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, 
στέγαση, εκπαίδευση και κοινωνική ασφάλιση. Ο Χάρτης αυτός εστιάζει στην προστασία των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Council of Europe Portal, The European Social 
Charter, http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charterΗ Ελλάδα έχει επικυρώσει τον Ε.Κ.Χ. 
του 1961 με τον ν. 1426/1984, καθώς και τα Πρωτόκολλα του 1988 και 1995 με τον ν. 2595/1998. Όμως 
δεν έχει επικυρώσει τον Αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη του 1996. Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Οι 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα ελληνικά μέτρα λιτότητας και η 
αποτελεσματικότητα τους, http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-
koinwnikwn-d/ 
442Σύσταση της Ε.ΕΔΑ και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς 
κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27 Ιουνίου 2013, σελ.2-3, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 
443Κατά τη διάρκεια της 286η Συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, 
πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση (20 Οκτωβρίου 2016) της καταγγέλλουσας οργάνωσης (Γ.Σ.Ε.Ε ν. 
Ελλάδας) στην καταγγελία Νο. 111/2014. Η Γ.Σ.Ε.Ε υποστηρίζει, ότι στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας, 
ορισμένοι νόμοι θίγουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις του 
Ε.Κ.Χ και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1988. Για παράδειγμα θίγεται το δικαίωμα στην εργασία 
(άρθρο 1), το δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας (άρθρο 2), το δικαίωμα στην  ίση αμοιβή (άρθρο 
4), το δικαίωμα των παιδιών και νεαρών ατόμων σε προστασία (άρθρο 7) καθώς και το άρθρο 3 του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 1988, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα των ανθρώπων να λαμβάνουν μέρος 
στον καθορισμό και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος. Η Γ.Σ.Ε.Ε 
υποστηρίζει πως η ελληνική κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της Επιτροπής για τους νόμους 
που παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, έτσι όπως αυτά απορρέουν από τον Ε.Κ.Χ.  Γίνεται 
λόγος για την δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και την εκπλήρωση 
των διεθνών υποχρεώσεων της. Council of Europe Portal, The European Social Charter: Public hearing in 
Complaint No. 111/2014, Greek General Confederation of Labour (GSEE) v. Greece, Stratsbourg 2016, 

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
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εφαρμογής του Πρώτου Μνημονίου, η ελληνική Κυβέρνηση παραβίασε κάποιες 

διατάξεις του Ε.Κ.Χ. Η πρώτη προσφυγή444 αφορούσε ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νόμος 

3899/2010 και συγκεκριμένα την διάταξη του άρθρου 17, η οποία διεύρυνε από δύο σε 

δώδεκα μήνες την δοκιμαστική περίοδο απασχόλησης κατά την διάρκεια της οποίας ο 

εργαζόμενος που απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,μπορούσε να 

απολυθεί χωρίς να τηρηθεί ένα λογικό διάστημα προειδοποίησης και χωρίς να 

καταβληθεί αποζημίωση απόλυσης. Η ρύθμιση αυτή προσκρούει στο άρθρο 4 παρ. 4 του 

Ε.Κ.Χ σύμφωνα με την Ε.Ε.Κ.Δ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα των εργαζομένων 

να προειδοποιούνται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν τον τερματισμό της 

απασχόλησης, ώστε να έχουν την ευκαιρία να βρουν μια νέα δουλειά και να μην χάνουν 

τη ροή του μισθού τους445.  

Η Επιτροπή κρίνει πως προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία και να ενθαρρυνθούν 

οι εργοδότες να προσλάβουν προσωπικό, δεν χρειάζεται να στερηθούν οι εργαζόμεοι τα 

δικαιώματα τους και ιδιαίτερα το δικαίωμα σε ίση αμοιβή, εκτός και αν αποφασιστεί να 

σταματήσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο τομέα της κοινωνικής προστασίας που 

απορρέουν από τον Ε.Κ.Χ. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προστατευτούν από τις 

αυθαιρεσίες των εργοδοτών. Τα παραπάνω μέτρα που λήφθησαν το 2010 μπορεί να 

έχουν επώδυνα αποτελέσματα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα σύστημα 

κοινωνικής προστασίας446. 

Ενώπιον της Ε.Ε.Κ.Δ αμφισβητήθηκε και το άρθρο 13 του ν. 3899/2010 που σχετιζόταν 

με τις ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές ρυθμίζουν 

                                                                                                                                                                             
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home/-
/asset_publisher/Vugk5b0dLMWq/content/public-hearing-in-complaint-no-111-2014-greek-general-
confederation-of-labour-gsee-v-
greece?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-
social-
charter%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vugk5b0dLMWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3
Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4 
444Συλλογική προσφυγή 65/2011 
445 Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 
τα ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητα τους, http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-
apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/ 
446European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The European 
Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights, Ιανουάριος 
2016, σελ.32-33, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf 

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home/-/asset_publisher/Vugk5b0dLMWq/content/public-hearing-in-complaint-no-111-2014-greek-general-confederation-of-labour-gsee-v-greece?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-social-charter%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vugk5b0dLMWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home/-/asset_publisher/Vugk5b0dLMWq/content/public-hearing-in-complaint-no-111-2014-greek-general-confederation-of-labour-gsee-v-greece?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-social-charter%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vugk5b0dLMWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home/-/asset_publisher/Vugk5b0dLMWq/content/public-hearing-in-complaint-no-111-2014-greek-general-confederation-of-labour-gsee-v-greece?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-social-charter%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vugk5b0dLMWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home/-/asset_publisher/Vugk5b0dLMWq/content/public-hearing-in-complaint-no-111-2014-greek-general-confederation-of-labour-gsee-v-greece?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-social-charter%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vugk5b0dLMWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home/-/asset_publisher/Vugk5b0dLMWq/content/public-hearing-in-complaint-no-111-2014-greek-general-confederation-of-labour-gsee-v-greece?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-social-charter%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vugk5b0dLMWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home/-/asset_publisher/Vugk5b0dLMWq/content/public-hearing-in-complaint-no-111-2014-greek-general-confederation-of-labour-gsee-v-greece?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-social-charter%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vugk5b0dLMWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home/-/asset_publisher/Vugk5b0dLMWq/content/public-hearing-in-complaint-no-111-2014-greek-general-confederation-of-labour-gsee-v-greece?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-social-charter%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Vugk5b0dLMWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
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λιγότερο ευνοϊκούς όρους και μισθούς για τους εργαζομένους απ’ ότι οι κλαδικές 

συμβάσεις, όχι όμως σε σχέση με την εθνική γενική συλλογική σύμβαση. Οι αλλαγές 

αυτές πραγματοποιήθηκαν με σκοπό οι σχέσεις εργασίας να καθίσταντο περισσότερο 

ελαστικές. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις στις συλλογικές συμβάσεις, προσβάλλουν την 

συλλογική αυτονομία447 και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης448. Οι 

προσφεύγουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν μπορούσαν να επικαλεστούν τα άρθρα 

5 και 6 του Ε.Κ.Χ, που προστατεύουν τις παραπάνω ελευθερίες, επειδή η χώρα μας δεν 

έχει κυρώσει τις διατάξεις αυτές του Χάρτη, γι’ αυτό επικαλέστηκαν το άρθρο 3παρ.1α 

του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1988449, σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζεται 

στους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους το δικαίωμα να συμμετέχουν στον 

                                                           
447«Οι όροι εργασίας, βάσει της συλλογικής αυτονομίας, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτικών οργανώσεων. Τα Μνημόνια έχουν αποδυναμώσει τις 
εργασιακές σχέσεις: α) «Θεσπίζεται σύστημα «νομοθετικού» καθορισμού του κατώτατου μισθού και του 
κατώτατου ημερομισθίου, καταργουμένων των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Γ.Σ.Ε.Ε 
και των τριτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων και συνακόλουθα των εθνικών γενικών (ε.γ.) σ.σ.ε,  β) ορίζεται 
ότι η ε.γ.σ.σ.ε. δεν καθορίζει τους μισθολογικούς όρους εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας, παρά 
μόνον των εργαζομένων που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων, 
γ)  καταργείται η αρχή της εύνοιας  προς τον εργαζόμενο. Σ  ́αυτό το πλαίσιο, προτάσσεται η επιχειρησιακή 
σ.σ.ε. έναντι της κλαδικής σ.σ.ε. ακόμη και αν η πρώτη περιέχει ρυθμίσεις δυσμενέστερες για τον εργαζόμενο, 
ακυρουμένης της κλαδικής σ.σ.ε., που ενιαιοποιεί τους όρους εργασίας των εργαζομένων συγκεκριμένων 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ως ρυθμιστικού παράγοντα του υγιούς ανταγωνισμού και 
μετατοπιζομένου του κέντρου βάρους της συλλογικής διαπραγμάτευσης στην επιχείρηση με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται,δ) αναστέλλεται η δυνατότητα κήρυξης γενικά υποχρεωτικών των κλαδικών (και 
ομοιοεπαγγελματικών) σ.σ.ε. που σημαίνει, ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων μένει εκτός συλλογικών 
ρυθμίσεων, στ) Καταργείται η μετενέργεια της σ.σ.ε., πλην των κανονιστικών όρων που αφορούν το βασικό 
μισθό και 4 επιδόματα, ζ) πέρα του ότι η διαιτητική διαδικασία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό του 
βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου, η προσφυγή στη διαιτησία επιτρέπεται μόνον με τη σύμφωνη 
γνώμη και των δύο πλευρών της εργασιακής σχέσης, με αποτέλεσμα τη διαιώνιση της ύπαρξης ανεπίλυτων 
συλλογικών διαφορών, η) πραγματοποιείται ευθεία παρέμβαση  στις ισχύουσες σ.σ.ε. και δ.α. 
ι) Αποφασίζεται η λήξη ισχύος ήδη  ισχυουσών σ.σ.ε. ή δ.α., της ε.γ.σ.σ.ε. συμπεριλαμβανομένης 
ιι) Καθορίζεται νομοθετικά νέος κατώτατος μισθός και νέο κατώτατο ημερομίσθιο σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα, με μοναδική προσαύξηση των τριών πρώτων τριετιών προϋπηρεσίας, καταργουμένων των όρων της  
ε.γ.σ.σ.ε.. 
ιιι) Μέχρι το ποσοστό ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10 %, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων 
νόμων, κανονιστικών πράξεων, σ.σ.ε., δ.α., που προβλέπουν οποιουδήποτε είδους αυξήσεις μισθών-
ημερομισθίων». Aecadiaportal.gr, Η κατάργηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, 16 Απριλίου 2013, 
http://www.arcadiaportal.gr/news/i-katargisi-tis-sullogikis-autonomias 
448Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα 
ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητα τους, http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-
apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/ 
449Σύσταση της Ε.ΕΔΑ και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς 
κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27 Ιουνίου 2013, σελ.3, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 

http://www.arcadiaportal.gr/news/i-katargisi-tis-sullogikis-autonomias
http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
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καθορισμό και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις επιχειρήσεις450. Η Επιτροπή 

έκρινε όμως πως η υπόθεση εμπίπτει περισσότερο στα άρθρα 5 και 6 του Ε.Κ.Χ και 

γι’αυτό απέφυγε να εξετάσει την υπόθεση451. 

Η δεύτερη προσφυγή452 αφορά το άρθρο 74 παρ.9 ν.3863/2010, σχετικά με τις συμβάσεις 

μαθητείας ενός έτους, για νέους 15-18 ετών. Η διάταξη αυτή παρεκκλίνει από το 

εργατικό δίκαιο, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια 

στο εργασιακό περιβάλλον. Οι νέοι με «ειδικές συμβάσεις μαθητείας» λοιπόν, δεν 

δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές, ενώ η αμοιβή τους είναι μειωμένη κατά 32% σε 

σχέση με τα κατώτατα όρια εθνικής γενικής σ.σ.ε της 15.7.2010453 και έχουν μειωμένη 

ασφαλιστική κάλυψη454.Ο μισθός των νέων απέχει πολύ από τον κατώτατο μισθό, μη 

παρέχοντας ένα ικανό επίπεδο διαβίωσης στους νέους. Αν και τα μέτρα αυτά λήφθησαν 
                                                           
450Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα 
ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητα τους, http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-
apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/ 
451Στάγκος Ο.Π., μέλος της Επιτροπής αμφισβήτησε το γεγονός πως το άρθρο 3 παρ.1α του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου δεν αναφέρεται στη συλλογική διαπραγμάτευση. Οι εργαζόμενοι και οι 
αντιπρόσωποι τους οφειλουν να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας.  Έτσι η νομοθετική παρέμβαση με το 
άρθρο 13 στο ν.3899/2010, δίνει την εξουσία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταστουν να 
καταστησουν δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας από ότι οι κλαδικές σ.σ.ε. Σύσταση της Ε.Ε.Δ.Α και 
κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς κανόνες προστασίας 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27 Ιουνίου 2013, σελ.4, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 
452Συλλογική προσφυγή 66/2011 
453«Κατά την Ε.ΕΚ∆, για να θεωρηθεί «δίκαιη», µε την έννοια του άρθρ. 4 § 1 Ε.Κ.Χ («δικαίωµα σε δίκαιη 
αµοιβή»), η αµοιβή πρέπει να είναι «ανώτερη του ορίου της φτώχειας» της χώρας. Η αµοιβή των νέων 
µπορεί να είναι χαµηλότερη σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις, π.χ. όταν ακολουθούν (πραγµατική) 
επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία δεν υποκρύπτει παροχή εξαρτηµένης εργασίας. Αυτό µπορεί να 
ευνοήσει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά δεν επιτρέπεται να οδηγεί κάτω από το όριο 
φτώχειας της χώρας. Αφού εκθέτει πώς υπολογίζεται το όριο της φτώχειας, στηριζόµενη και σε στοιχεία 
της Eurostat που το ορίζουν στα 580 Ευρώ, η Ε.ΕΚ∆ διαπιστώνει ότι οι κατώτατες αµοιβές των κάτω των 
25 ετών είναι κάτω από αυτό το όριο και αποφαίνεται ότι υπάρχει παράβαση του άρθρ. 4 § 1 Ε.Κ.Χ». Ο  
καθορισµός των γενικών κατώτατων ορίων αµοιβών γίνεται πλέον νοµοθετικά και δεν καθορίζεται από 
τη ε.γ.σ.σ.ε. Συγκεριμένα ο μισθός για τους άνω των 25 ετών  ορίζεται στα586,08 Ευρώ, ηµεροµίσθιο 
26,18 Ευρώ – για τους κάτω των 25 ετών σε 510,95 Ευρώ, ηµεροµίσθιο 22,83 Ευρώ.. Οι μειώσεις 
αμοιβών προβλέπονται στο Δεύτερο Μνημόνιο. «Κατά το άρθρ. 1 § 6 Ν. 4046/2012, ορισµένες ρήτρες 
του πρώτου από τα ειδικότερα Μνηµόνια (Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής) 
«συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άµεσης εφαρµογής». Μεταξύ αυτών είναι η παρ. 29 αυτού του 
Μνηµονίου που προβλέπει τις µειώσεις. ΄Ετσι, η Ε.Ε.Κ.∆ διαπιστώνει, κατ’ουσία, αντίθεση ρήτρας του 
Μνηµονίου προς τον Ε.Κ.Χ».Σύσταση της Ε.Ε.Δ.Α και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα 
μέτρων λιτότητας προς διεθνείς κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27 Ιουνίου 2013, 
σελ.5. Καθώς επίσης: EEKΔ, Συμπεράσματα για την Ελλάδα, Ιανουάριος 2015, 
http://nchr.gr/images/pdf/ektheseis_diethwn_eurwpaikwn_forewn/symvoulio_ths_eurwphs/ESCR/Greec
eXX3 en.pdf 
454Ο.π, σελ.4 

http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
http://nchr.gr/images/pdf/ektheseis_diethwn_eurwpaikwn_forewn/symvoulio_ths_eurwphs/ESCR/GreeceXX3%20en.pdf
http://nchr.gr/images/pdf/ektheseis_diethwn_eurwpaikwn_forewn/symvoulio_ths_eurwphs/ESCR/GreeceXX3%20en.pdf
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με σκοπό να ενθαρρυνθεί η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας, η Επιτροπή έκρινε 

ότι υπάρχει διάκριση λόγω ηλικίας. Η Επιτροπή καταδίκασε γι’αυτό τον λόγο την 

υιοθέτηση αυτών των μέτρων λιτότητας από την Ελληνική Κυβέρνηση καταδικάζοντας 

έμμεσα την πολιτική των διεθνών οργάνων της Τρόικας, αφού φαίνεται να παρέχουν 

χρηματοδότηση στην Ελλάδα μέσω της υιοθέτησης μέτρων που είναι αντίθετα στον 

Ε.Κ.Χ455. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η διάταξη αυτή παραβιάζει το άρθρο 7 παρ. 7 του Ε.Κ.Χ, με βάση 

το οποίο τα κράτη υποχρεώνονται να θεσπίσουν το δικαίωμα των νέων για χορήγηση 

άδειας με αποδοχές456, καθώς και την παρ.2 του ίδιου άρθρου που απαιτεί άδεια 

τουλάχιστον τριών βδομάδων. Η διάταξη είναι αντίθετη και προς το άρθρο 10 παρ.2 

Ε.Κ.Χ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην επαγγελματική εκπαίδευση457, γιατί δεν 

κατοχυρώνεται ένα ικανοποιητικό σύστημα μαθητείας, αλλά οι νέοι χρησιμοποιούνται 

ως φτηνό εργατικό δυναμικό. Τέλος, επειδή η ασφαλιστική κάλυψη των μαθητευόμενων 

είναι περιορισμένη, η Επιτροπή κρίνει πως παραβιάζεται και το άρθρο 12 παρ. 3 

Ε.Κ.Χ458. 

Ακολουθούν άλλες πέντε αποφάσεις459 της Επιτροπής σχετικά με τροποποιήσεις που 

έγιναν στο ασφαλιστικό σύστημα κατά τη διάρκεια των Μνημονίων, ιδιαίτερα με την 

                                                           
455Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα 
ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητα τους, http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-
apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/ 
456Ο.π 
457European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The European 
Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights, Ιανουάριος 
2016, σελ.34, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf 
458«Κάθε αλλαγή του συστήµατος 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 άρθρο 12 § 3 Ε.Κ.Χ». Σύσταση της Ε.Ε.Δ.Α και κρίσεις διεθνών 
οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, 27.6.2013, σελ.4, διαθέσιμη σε: 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 
459ΕCSR 07.12.2012, Complaints Nos. 76/2012, Federation of employed pensioners of Greece (IKA-ETAM) 
v. Greece, 77/2012, Panhellenic Federation of Public Service Pensioners (POPS) v. Greece, 78/2012, 
Pensioners’ Union of the Athens-Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) v. Greece, 79/2012, Panhellenic 
Federation of pensioners of the Public Electricity Corporation (POS-DEI) v. Greece, 80/2012, Pensioners’ 
Union of the Agricultural Bank of Greece (ATE) v. Greece 

http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.constitutionalism.gr/2538-oi-apofaseis-tis-eyrwpaikis-epitropis-koinwnikwn-d/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
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μείωση των συντάξεων (κύριων και επικουρικών)460, των επιδομάτων αδείας, 

Χριστουγέννων και Πάσχα, τις κρατήσεις για το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης 

συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), τη µείωση ή αναστολή καταβολής συντάξεων σε εργαζόµενους 

συνταξιούχους. Η Επιτροπή Υπουργών του Σ.Ε, κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφαλείας, έκρινε ως ότι το κοινωνικο-ασφαλιστικό 

σύστημα στην Ελλάδα δεν λειτουργεί σωστά και ότι οι παροχές ωθούν τους 

εργαζόμενους στα όρια της φτώχειας461. 

«Από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

(Ε.∆.∆.Α), η Ε.Ε.Κ.∆ συνάγει ότι οι ασφαλιστικές παροχές αποτελούν περιουσία, κατά 

το άρθρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου462». Η Ε.Ε.Κ.Δ αναφέρει επίσης πως 

τα μέτρα λιτότητας θέτουν σε κίνδυνο την δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα, γι’ 

αυτό καλεί και τα κράτη μέλη του ΣΕ, να εξετάσουν τις επιπτώσεις των μέτρων στην 

δημοκρατία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τα 

κοινωνικά δικαιώματα. Διεθνείς οργανισμοί και όργανα στις εκθέσεις τους, 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, κάνουν 

λόγο για τις δυσµενείς κοινωνικές συνέπειες των µέτρων λιτότητας, τις δυσανάλογες 

                                                           
460«Η Ε.Ε.Κ.∆ θεωρεί ότι οι σωρευτικές μειώσεις των συντάξεων  επιφέρουν «σηµαντική υποβάθµιση του 
βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης πολλών συνταξιούχων». Παραλείποντας την έρευνα και 
ανάλυση των επιπτώσεων τόσο σηµαντικών µέτρων και τη διαβούλευση µε τις ενδιαφερόµενες 
οργανώσεις, η Κυβέρνηση δεν διαπίστωσε αν µπορούσαν να ληφθούν άλλα µέτρα που θα περιόριζαν τις 
σωρευτικές συνέπειες. Κάθε σχετική µε συνταξιοδοτικά δικαιώµατα απόφαση «πρέπει να σέβεται την 
ανάγκη συµβιβασµού του γενικού συµφέροντος µε ατοµικά δικαιώµατα και νόµιµες προσδοκίες για τη 
σταθερότητα των κανόνων για τις κοινωνικο-ασφαλιστικές παροχές». Αυτό δεν έγινε µε τα κρινόµενα 
µέτρα». 
461Σύσταση της Ε.Ε.Δ.Α και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς 
κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27 Ιουνίου 2013, σελ.6, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 
462Η διάταξη αυτή δεν παρέχει όµως δικαίωµα σε κτήση περιουσίας ούτε περιορίζει την ελευθερία των 
συµβαλλοµένων κρατών να αποφασίζουν, αν θα έχουν ασφαλιστικό σύστηµα κάποιου είδους ή να 
επιλέγουν το είδος ή το ύψος των παροχών που αυτό θα χορηγεί. Ωστόσο, όταν υπάρχει εθνική 
νοµοθεσία που προβλέπει τέτοιες παροχές, γεννάται περιουσιακό δικαίωµα για όσους έχουν τις 
προϋποθέσεις της. Το άρθρ. 1 του 1ου Πρωτοκόλλου δεν κατοχυρώνει όµως δικαίωµα σε παροχές 
ορισµένου ύψους. Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους 
γενικού 7 συµφέροντος, αλλά δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν στα άτοµα υπερβολικό και δυσανάλογο 
βάρος που θίγει την ουσία ή τον πυρήνα του ασφαλιστικού δικαιώµατος. 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf


151 
 

επιπτώσεις τους στις γυναίκες και την αναποτελεσµατικότητά τους, µε ειδικές αναφορές 

στην Ελλάδα»463.  

Ο Κανονισμός Νο. 473/2013, ενισχύει την εποπτεία των δημοσιονομικών και 

οικονομικών πολιτικών των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης, με στόχο την οικονομική 

σύγκλιση και οικονομική πειθάρχηση. Ο Κανονισμός αυτός συνάδει και με το άρθρο 152 

της Σ.Λ.Ε.Ε, καθορίζοντας τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της Ε.Ε. οι 

συστάσεις που εκδίδονται με τον κανονισμό αυτό πρέπει να σέβονται τις εθνικές 

πρακτικές και τους θεσμούς σε σχέση με την διαμόρφωση των μισθών και σύμφωνα και 

με το άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, δεν θα πρέπει να θίγεται 

το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στο προοίμιο 

του κανονισμού γίνεται αναφορά και στο άρθρο 9 της Σ.Λ.Ε.Ε, σύμφωνα με το οποίο οι 

δράσεις και πράξεις της ένωσης στοχεύουν στην ανύψωση του επιπέδου εργασίας, στην 

εξασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και στην προστασία της υγείας και σε ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό 

σύστημα. Έτσι τα προγράμματα διάσωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν την συμμόρφωση 

τους με τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα (Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και κατ’ 

επέκταση τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ο οποίος αποτέλεσαι την έμπνευση για το 

Χ.Θ.Δ )464. 

Η άποψη της Ε.Ε.Κ.Δ είναι ότι οι υποχρεώσεις της ελληνικής Κυβέρνησης ως προς τον 

ελληνικό λαό, δεν θα πρέπει να αθετούν τον Ε.Κ.Χ ακόμα και όταν η ελληνική πλευρά 

πιέζεται από την Τρόικα για να πράξει πέρα του Χάρτη465.  Η Επιτροπή αναφέρει και την 

παραβίαση στις ώρες εργασίας των εργαζομένων. Στον ιδιωτικό τομέα466, η περίοδος 

ξεκούρασης καθημερινώς μειώνεται στις 11 ώρες. Η αύξηση των ωρών εργασίας με την 

                                                           
463Σύσταση της Ε.Ε.Δ.Α και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς 
κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27 Ιουνίου 2013, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 
464European Parliament, Policy Department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, The European 
Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights, Ιανουάριος 
2016, σελ.36-40, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf 
465Σύσταση της Ε.Ε.Δ.Α και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς 
κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27 Ιουνίου 2013, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf 
466Ν. 4093/2012 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
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συνακόλουθη μείωση των ωρών ξεκούρασης θα επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στην 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Γι’ αυτό η Επιτροπή πρότεινε ότι οι όλοι οι 

εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν θα πρέπει να εργάζονται πάνω από 60 ώρες467. 

Η Ελλάδα θα πρέπει να καταπολεμήσει την διαφθορά. Γι’ αυτό τον λόγο οφείλει να 

λαμβάνει υπόψην τις καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις διαφθοράς και να βελτιώσει τις 

εγγυήσεις ακεραιότητας, μέσω της βελτίωσης τωνδηλώσεων των περουσιακών 

στοιχείων. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και να γίνονται συστηματικότεροι έλεγχοι. Να 

εκσυχρονιστεί ο μηχανισμός ελέγχου468. 

 

 

2.5 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

2.5.1 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 

Το Ε.Δ.Δ.Α στις 7 Μαΐου 2013 εξέδωσε την απόφαση του για τις υποθέσεις, της 

Ι.Κουφάκη  και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) 

κατά της Ελλάδας. Οι δύο αυτές υποθέσεις αναφέρονται στις περικοπές που έγιναν στους 

μισθούς και τις συντάξεις στο δημόσιο, καθώς επίσης και τις περικοπές στα επιδόματα 

αδείας, Χριστουγέννων και Πάσχα ή και κατάργηση αυτών σε κάποιες περιπτώσεις 

(κάτω των 60 ετών). Ο ν. 3833/2010 μείωσε κατά 12% έως 30% τους μισθούς και τα 

επιδόματα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και έθεσε νέο ανώτατο όριο για τους 

μισθούς και τις πρόσθετες αμοιβές. Ο ν.3845/2010 περιελάμβανε μια περαιτέρω μείωση 

κατά 8% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι οι 

                                                           
467EEKΔ, Συμπεράσματα για την Ελλάδα, Ιανουάριος 2015, 
http://nchr.gr/images/pdf/ektheseis_diethwn_eurwpaikwn_forewn/symvoulio_ths_eurwphs/ESCR/Greec
eXX3 en.pdf 
468OECD, Ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζουν πρόγραμμα για τη στήρικη του Σχεδίου 
Δράσης της Ελλάδας κατά της Διαφθοράς, http://www.oecd.org/newsroom/------------------.htm 

http://nchr.gr/images/pdf/ektheseis_diethwn_eurwpaikwn_forewn/symvoulio_ths_eurwphs/ESCR/GreeceXX3%20en.pdf
http://nchr.gr/images/pdf/ektheseis_diethwn_eurwpaikwn_forewn/symvoulio_ths_eurwphs/ESCR/GreeceXX3%20en.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/------------------.htm
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νόμοι αυτοί παραβιάζουν το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, η δεύτερη 

είχε επικαλεσθεί και παραβιάσεις των άρθρ. 6 § 1, 8, 13, 14 και 17 ΕΣ∆Α469. 

 Οι προσφυγές απορρίφτηκαν, όπως είχε κρίνει και το ΣτΕ με την απόφαση 668/2012. 

Αρχικά οι περικοπές αυτές αποσκοπούν τόσο στην αντιμετώπιση της ανάγκης κάλυψης 

των οικονομικών αναγκών, όσο και στη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής και 

οικονομικής κατάστασης γι’ αυτό δεν τους προσδίδετε προσωρινός χαρακτήρας. Οι 

σκοποί δηλαδή αφορούν το δημόσιο συμφέρον.  Επίσης η επέμβαση της δημόσιας 

εξουσίας στην απόλαυση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας είναι νόμιμη, καθώς δεν 

ορίζεται στο άρθρο 1ο του ΠΠΠ το δικαίωμα σε ένα συγκεκριμένο ποσό σύνταξης/ 

αμοιβής, άρα οι περιορισμοί από τους νόμους αυτούς δεν αφορούν την στέρηση της 

ιδιοκτησίας, αλλά την επέμβαση στην απόλαυση του δικαιώματος του σεβασμού της 

περιουσίας. Οι προσφεύγοντες δεν επικαλέστηκαν με έναν συγκεκριμένο τρόπο ότι η 

κατάσταση τους έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο σημείο που η ύπαρξη τους να τίθενται σε 

κίνδυνο. Ακόμα υπήρξε ισορροπία στις περικοπές, άρα δεν παραβιάζεται η αρχή της 

αναλογικότητας. Το ΕΔΔΑ έκρινε όπως και το ΣτΕ ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη 

παραβίασης των δκαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται στα άρθρα που 

ισχυρίζονται οι προσφεύγοντες470. 

 

2.5.2 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών για τα δικαιώματα του Ανθρώπου 

(ΕΔΕΘΑΔ) 

 

Η ΕΔΕΘΑΔ εκφράζει την ανησυχία της για την αρνητική επίδραση των μέτρων 

λιτότητας στα δικαιώματα του ανθρώπου, ιδίως με τις αξιώσεις της Τρόικας που θα 

συμπεριληφθούν στο τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα και μετά από εκτίμηση των 

μέτρων που εφαρμόστηκαν στα δύο προηγούμενα Μνημόνια Συνεννόησης. Προτείνει 

την θέσπιση νέων μέτρων και μεθόδων από την Ε.Ε και την Τρόικα, ώστε να 

                                                           
469Χριστοφορίδου Σ., Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Πρώτο Τμήμα), Ιωάννα 
ΚΟΥΦΑΚΗ κατά Ελλάδας και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας, Προσφυγές υπ’αρ.57665/12 και 57657/12, 
07/05/2013, 25 Μαΐου 2013, http://www.constitutionalism.gr/esda-mnimonio-koufaki-adedy-
christoforidou/ 
470Ο.π 

http://www.constitutionalism.gr/esda-mnimonio-koufaki-adedy-christoforidou/
http://www.constitutionalism.gr/esda-mnimonio-koufaki-adedy-christoforidou/
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διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουν σε μια χώρα δεν πρόκειται να 

επηρεάσουν αυθαίρετα και με τρόπο δυσανάλογα δυσμενή ορισμένα τμήματα της 

κοινωνίας, όπως τις ευάλωτες ομάδες, ή να προκαλέσουν κατάφωρη καταπάτηση 

ουσιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κρίνει πως είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, 

καθώς δεν υπάρχει δοκιμασμένη μεθοδολογία για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην λήψη μακρο-οικονομικών αποφάσεων471. 

Καλεί την Επιτροπή λοιπόν να συνεργαστεί με άλλους θεσμούς και εμπειρογνώμονες 

στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες, με τις οποίες θα 

αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κρίσης χωρίς σοβαρές παραβιάσεις στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Το σκεπτικό είναι η οικονομική κρίση να μην μετατραπεί σε ανθρωπιστική 

κρίση. Γι’ αυτό αναγκαία είναι η κατάργηση ή ο επανασχεδιασμός του συστήματος 

κοινωνικής προστασίας472, η αναθεώρηση των διαδοχικών περικοπών σε συντάξεις, 

κοινωνικές παροχές και των δαπανών για την δημόσια υγεία473. Τέλος, η Ελλάδα οφείλει 

να εφαρμόσει πολιτικές που θα της επιτρέψουν να τηρήσει τις υποχρεώσεις της ως προς 

διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα474. 

Η «ActionAid» σε έκθεση της αναφέρει πως από τα 200.000 παιδιά με αναπηρία στην 

Ελλάδα, μόλις τα 31.761 πηγαίνουν σε σχολεία. Από τα οποία τα 24.105 φοιτούν σε 

γενικά σχολεία, ενώ τα 7.656 σε ειδικά σχολεία. Κάποιοι από τους λόγους που οδηγούν 

τα παιδιά εκτόςσχολικής μονάδας είναι: οι ανεπαρκείς υπηρεσίες μεταφοράς, η απουσία 

υποδομών στα σχολεία για εξυπηρέτηση των μαθητών με αναπηρίας, η ανεπάρκεια σε 

διδακτικού προσωπικού και η απουσία σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης για τα 

                                                           
471Η Εθνική Επιτροπή για την ανοικτή επιστολή του Προέδρου του ΕΔΕΘΑΔ προς τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής , 16 Ιανουαρίου 2014, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/DT%20Miller.pdf 
472Το σύστημα κοινωνικής προστασίας δεν έχει σχεδιαστεί για να απορροφά μεγάλα ποσοστά ανεργίας 
και τους χαμηλούς που προέκυψαν από τις απολύσεις, τις περικοπές των μισθών και την αύξηση των 
φόρων. 
473Η μείωση των δαπανών στην δημόσια υγεία συνεπάγεται την άυξηση του χρόνου αναμονής και το 
κόστος συμμετοχής , καθώς και τον αποκλεισμό φτωχών και περιθωριοποιημένων ομάδων από το 
σύστημα υγείας. 
474Η Εθνική Επιτροπή για την ανοικτή επιστολή του Προέδρου του ΕΔΕΘΑΔ προς τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής , 16 Ιανουαρίου 2014, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/DT%20Miller.pdf 

http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/DT%20Miller.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/DT%20Miller.pdf
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ειδικά σχολεία475. Η Ελλάδα δεν διαθέτει εθνική βάση δεδομένων και στατιστικών για 

τις ευάλωτες κατηγορίες παιδιών που χρειάζονται ειδική προστασία, όπως τα παιδιά με 

αναπηρία. Η Ε.Ε.Δ.Α επισημαίνει πως η ειδική αγωγή είναι παραγκωνισμένη, γι’ αυτό 

και η έναρξη του σχολικού έτους είναι ετεροχρονισμένη, καθώς δεν υπάρχει συντονισμός 

μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών αρμόδιων υπηρεσιών. Η ειδική αγωγή θα 

πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού ειδικού συστήματος και οι ελλείψεις 

της ειδικά στο διδακτικό προσωπικό και σε πόρους476 εφόσον είναι γνωστές,  θα πρέπει 

να αντιμετωπίζονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους477. 

Οι περικοπές στον τομέα της εκπαίδευσης έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες ή ακόμα και με βαριές αναπηρίες να εντάσσονται στα γενικά σχολεία. Επίσης η 

δωρεάν εκπαίδευση φαίνεται πως δεν ισχύει για τα παιδιά αυτά, καθώς η κατ’ οίκον 

διδασκαλία δεν θα παρέχεται υποχρεωτικά από το εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο ένα 

γνωματεύσει σχετικά το ΚΕΔΔΥ478. Με αυτόν το τρόπο επιβαρύνονται οικονομικά οι 

γονείς και επιπλέον τα παιδιά στερούνται επιλογών, εφόσον οι επιλογές τους είναι είτε να 

ενταχτούν στα γενικά σχολεία και να έχουν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης (εάν 

υπάρχει), είτε να επιβαρυνθεί η οικογένεια στην κατ’ οίκον διδασκαλία, είτε τα παιδιά να 

μην κάνουν τίποτα από τα δύο. Πέρα από αυτό, μειώνεται κατά 50% του 

                                                           
475Χωρίς εκπαίδευση 8 στα 10 παιδιά με αναπηρία στην Ελλάδα, THETOC, 6 Μαΐου 2015, 
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/xwris-ekpaideusi-8-sta-10-paidia-me-anapiria-stin-ellada 
476«Οι σοβαρές ανεπάρκειες και ελλείψεις που παρατηρούνται πάγια σε πόρους και ανθρώπινο 
δυναμικό (δεν πληρούνται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις με διορισμό μόνιμου προσωπικού, ούτε 
συστήνονται επαρκείς οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού 
προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- ΣΜΕΑΕ) συντελούν αναπόφευκτα 
στην αδυναμία των ΣΜΕΑΕ αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού παράλληλης στήριξης ή τμήματα 
ένταξης σε γενικά σχολεία να παράσχουν στους μαθητές επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη ανάλογα με 
τις αναπηρίες και/ή τις Ε.ΕΑ τους, ή τα προβλεπόμενα στο νόμο ειδικά προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ή τα προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, 
συστηματικής παρέμβασης και αποκατάστασης που πρέπει να παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από τις 
ΣΜΕΑΕ». 
477Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δήλωση Ε.Ε.Δ.Α για τη διασφάλιση της έγκαιρης 
έναρξης του σχολικού έτους για τα παιδιά με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 22 Ιουλίου 
2016, http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ekpaideush/Dilosi_EAE_2016.pdf 
478Η εγκύκλιος για τη λειτουργία Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και τον 
καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων, 31 Ιανουαρίου 2017, https://www.esos.gr/arthra/48708/i-egkyklios-
gia-ti-leitoyrgia-eniaion-eidikon-epaggelmatikon-gymnasion-lykeion-kai-ton, επίσης: Ντροπή στο 
υπουργείο Υγείας: Γιατί πετά στον… Καιάδα την Ειδική Αγωγή?, BriefingNews,  23 Ιανουαρίου 2017, 
http://www.briefingnews.gr/ellada/ntropi-sto-ypoyrgeio-ygeias-giati-peta-ston-kaiada-tin-eidiki-agogi, Κ. 
Αντωνίδη, Παιδιά ενός κατώτερου σχολείου, 4 Σεπτεμβρίου 2010, Ελευθεροτυπία, 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=199501 

http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/xwris-ekpaideusi-8-sta-10-paidia-me-anapiria-stin-ellada
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ekpaideush/Dilosi_EAE_2016.pdf
https://www.esos.gr/arthra/48708/i-egkyklios-gia-ti-leitoyrgia-eniaion-eidikon-epaggelmatikon-gymnasion-lykeion-kai-ton
https://www.esos.gr/arthra/48708/i-egkyklios-gia-ti-leitoyrgia-eniaion-eidikon-epaggelmatikon-gymnasion-lykeion-kai-ton
http://www.briefingnews.gr/ellada/ntropi-sto-ypoyrgeio-ygeias-giati-peta-ston-kaiada-tin-eidiki-agogi
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=199501
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προϋπολογισμού για τις ειδικές θεραπείες, με τον κίνδυνο οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ 

να μην αποζημιώνονται για τις συνεδρίες θεραπείας479. Η κρίση φαίνεται πως διογκώνει 

τον κοινωνικό αποκλεισμό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μειώνει τις δυνατότητες 

για ίσες ευκαιρίες σε όλους, ενώ αναδεικνύει και τις αδυναμίες των  εκάστοτε 

κυβερνήσεων να προστατεύσουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

3. Συμπεράσματα 
 

Οι αποφάσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω υποστηρίζουν στην πλειοψηφία τους, πως 

όντως καθίστανται μια παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων λόγω των αυστηρών 

όρων που τίθενται για εφαρμογή στα πακέτα διάσωσης. Οι αυστηροί όροι έχουν 

επιπτώσεις στον ελληνικό λαό, οι περικοπές στους μισθούς συνάμα με τη υψηλή 

φορολογία, δυσχέραινε την ζωή των πολιτών, το 36% του πληθυσμού ζει κάτω από το 

όριο της φτώχειας, οι εργασιακές σχέσεις αποδυναμώθηκαν εντελώς, ιδίως με την 

ενίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας έναντι των κλαδικών. 

Η ανάγκη ανασυγκρότησης της οικονομίας και η επίκληση λόγων δημοσίου 

συμφέροντος στα μέτρα που λαμβάνονται, δεν σημαίνει ότι θα υπονομευθούν οι 

θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς 

συμβάσεις. Αναγκαίος κρίνεται ο δικαστικός έλεγχος των μέτρων οικονομικής πολιτικής, 

τόσο από τα εθνικά δικαστήρια όσο και από τα ευρωπαϊκά, ώστε τα μέτρα λιτότητας να 

μην παραβούν τα συνταγματικά δικαιώματα και αποδομήσουν το κοινωνικό κράτος. 

Ακόμα και όταν τα κράτη μέλη δεσμεύονται από διεθνείς δανειστές, καθώς οι 

κεκτημένες εγγυήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν γίνεται να παραμερίζονται ή να 

περιορίζονται. Έτσι η κάλυψη του δημόσιου ελλείμματος δεν πρέπει να αναιρεί την 

προστασία των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο εθνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς 

συνθήκες. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η νομολογία αρκετές φορές στο παρελθόν δέχτηκε τις 

περιοριστικές ρυθμίσεις ενός κοινωνικού δικαιώματος, δεδομένου του χρονικού 

                                                           
479«Στον αέρα» τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής – ο ΕΟΠΥΥ αφήνει ακάλυπτους τους γονείς, 
BriefingNews,  30 Δεκεμβρίου 2016, http://www.briefingnews.gr/ellada/ston-aera-ta-paidia-poy-hrizoyn-
eidikis-agogis-o-eopyy-afinei-akalyptoys-toys-goneis 

http://www.briefingnews.gr/ellada/ston-aera-ta-paidia-poy-hrizoyn-eidikis-agogis-o-eopyy-afinei-akalyptoys-toys-goneis
http://www.briefingnews.gr/ellada/ston-aera-ta-paidia-poy-hrizoyn-eidikis-agogis-o-eopyy-afinei-akalyptoys-toys-goneis
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διαστήματος εκτίμησης της εφαρμογής τους αλλά και για λόγους δημοσίου συμφέροντος 

λόγω της κρίσιμης δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής αναγκαιότητα της χώρας. 

Ωστόσο πλέον τόσο τα εθνικά δικαστήρια όσο και διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα και 

οργανισμοί συμφωνούν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά 

αναφορικά με το δικαίωμα στην υγεία, την εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική 

ασφάλιση και κρίνουν πως τα μέτρα επηρεάζουν αρνητικά κυρίως τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, όπως τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία, τις γυναίκες και 

τους νέους. 

Ο κ. Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης  ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου του 2015, ανακοίνωσε την ανάγκη δημιουργίας ενός 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεταβολές που υφίστανται στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και ειδικότερα στην αγορά 

εργασίας, θα έχει ως σκοπό την δημιουργία μια «δίκαιης και αληθινά πανευρωπαϊκής 

αγοράς εργασίας». Αφορά πολιτικές που θα βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία της 

αγοράς εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας480 και θα συμπληρώσουν το 

κοινωνικό κεκτημένοτης Ε.Ε481.  

Το κοινωνικό κεκτημένο της Ε.Ε482 αποτελείται από το πρωτογενές δίκαιο της Ε.Ε που 

αφορά τον κοινωνικό τομέα, την ατζέντα κοινωνικής πολιτικής που δρα προστατευτικά 

                                                           
480Ο καθορισμός της εργασιακής και κοινωνικής πολιτικής εναποτίθενται στα κράτη μέλη. Ωστόσο η Ε.Ε 
στηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 153 της Σ.ΛΕ.Ε.  
481Διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Socialpolicy.gr, 
http://socialpolicy.gr/2016/09/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%
85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-
%CF%80%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1.html 
482Το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο» χαρακτηρίζεται από την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και υγεία, την βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης (καθιέρωση των 
ελάχιστων δικαιωμάτων, ελάχιστου μισθού) και των εργασιακών συνθηκών και τον κοινωνικό διάλογο 
(καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Εργασίας μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, ΣΛΕΕ 152-
155). Ήδη από το 1990 αρκετές χώρες αναδιάρθωσαν το σύστημα κοινωνικής προστασίας και τις 
κοινωνικές πολιτικές τους, λόγω των δημογραφικών αλλαγών (γήρανση του πληθυσμού), την αλλαγή 
στον οικονομικό τομέα (αύξηση του ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές), την ανεργία λόγω της 
τεχνολογικής αλλαγής και τα μακροχρόνια προβλήματα βιωσιμότητας. Ορισμένα στοιχεία του 
«Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου», σύμφωνα με την γνώμη της ΔΟΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του ΟΟΣΑ, χρειαζόταν να αναθεωρηθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και το μοντέλο αυτό να 
καταστεί βιωσιμότερο. Vaughan D.- Whitehead, The European Social Model in Crisis: Is Europe losing its 
Soul?, Edward Elgar publishing, International Labour Organization 2015, http://www.e-
elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565 

http://socialpolicy.gr/2016/09/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1.html
http://socialpolicy.gr/2016/09/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1.html
http://socialpolicy.gr/2016/09/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1.html
http://socialpolicy.gr/2016/09/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1.html
http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565
http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565
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στην μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων. Οι στόχοι και αρμοδιότητες σχετικά με 

τον κοινωνικό τομέα κατοχυρώνονται στην Σ.Ε.Ε, τη Σ.Λ.Ε.Ε και τον Ε.Κ.Χ και 

                                                                                                                                                                             
Τα κράτη μέλη της  Ε.Ε, από την Συνθήκη της Ρώμης (1956), είχαν συμφωνήσει σε κοινές αρχές και στην 
προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. Έτσι η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, το Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο και οι ακόλουθες Συνθήκης τηε Ε.Ε, 
αποτέλεσαν την θεμέλιο λίθο του «ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου». Eurofound, European social 
model, 4 Μαΐου 2011, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-
dictionary/european-social-model. Ωστόσο η οικονομική κρίση συνεπάγεται και την αλλαγή κάποιων 
στοιχείων που συνθέτουν το «κοινωνικό κεκτημένο», όπως την μείωση των δαπανών για κοινωνική 
προστασία, τις συντάξεις, τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και την ελάττωση των εργασιακών σχέσεων, 
αλλαγή των εργασιακών συνθηκών, των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Vaughan D. - Whitehead, The 
European Social Model in Crisis: Is Europe losing its Soul?, Edward Elgar publishing, International Labour 
Organization 2015, http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565 
Δεν υπάρχει επίσημως ορισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον όρο «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Μοντέλο», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει πως κεντρικός πυρήνας των ενωσιακών πολιτικών 
οφείλει να είναι ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι οφείλουν να προστατεύονται από τις αλλαγές στην 
οικονομία, καταπολεμώντας μέσω των κοινωνικών πολιτικών την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την φτώχεια. Το μοντέλο αυτό θα αναπτύξει συστήματα υψηλής κοινωνικής προστασία, υποστηρίζοντας 
την μετεξέλιξη της οικονομίας. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών, ωστόσο υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για την ενίσχυση της κοινωνικής 
προστασίας από την ΕΕ. Vaughan D. - Whitehead, The European Social Model in Crisis: Is Europe losing its 
Soul?, Edward Elgar publishing, International Labour Organization 2015, http://www.e-
elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565 
Στην Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας γίνεται αναφορά στην άσκηση κοινωνικής 
πολιτικής, την προώθηση της εργασίας, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την 
ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων και την απαγόρευση των διακρίσεων. Βοσκόπουλος Γ. Α., Ευρωπαϊκή 
Ένωση: Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2009, 
σελ.224. Το 1994 στη Λευκή Βίβλο για την κοινωνική συνοχή (COM (94) 333) 
(http://aei.pitt.edu/1118/1/social_policy_white_paper_COM_94_333_A.pdf) γίνεται αναφορά στο 
«Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο», περιλαμβάνοντας την αξία της δημοκρατίας, τα ατομικά δικαιωμάτα, 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την οικονομία της αγοράς, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, την κοινωνική 
προστασία και την αλληλεγγύη. European social model,Eurofound,  4 Μαΐου 2011, 
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-
social-model. Στην Συνθήκη του Μάαστριχτ, η ΕΕ στοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου κοινωνικής 
προστασίας (προστασία της υγείας) και την βελτίωση των προτύπων διαβίωσης και της ποιότητας της 
ζωής, οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και την συνεργασία μεταξυ των κρατών μελών. Με στόχο 
την κοινωνική συνοχή στις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ, στις οποίες παρουσιάζονται ανισότητες, 
συστάθηκαν ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής. Επιδιώκονταν η αποτυελεσματική λειτουργία της αγοράς, δίνοντας προτεραιότητα 
στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. VaughanD. - Whitehead, The European Social Model in Crisis: Is 
Europe losing its Soul?, Edward Elgar publishing, International Labour Organization 2015,http://www.e-
elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565.  Βλ. επίσης: ETUC, The European Social Model, 
July 2006, https://www.etuc.org/european-social-model. 
Στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου», στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ε.Ε θέτει ως 
στόχο την δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Εργασίας, για να καταφέρει η Ε.Ε να υλοποιήσει το στόχο της αυτό, λαμβάνει μέτρα όπως η μείωση των 
ανθρώπων που ζουν στο όριο φτώχειας, αύξηση κατά 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 σε εργασία και 
μείωση των ατόμων που δεν αποχωρούν από την εκπαιδευτική διαδικασία. European social model, 
Eurofound, 4 Μαΐου 2011, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-
relations-dictionary/european-social-model. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-social-model
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-social-model
http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565
http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565
http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565
http://aei.pitt.edu/1118/1/social_policy_white_paper_COM_94_333_A.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-social-model
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-social-model
http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565
http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476565
https://www.etuc.org/european-social-model
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-social-model
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-social-model
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υλοποιούνται μέσω κατευθυντηρίων γραμμών πολυετούς διάρκειας προς τα κράτη μέλη 

που θεσπίζονται σε μια σειρά οδηγιών και κανόνων, όπως κανόνες για την προστασία 

της υγείας και τους όρους εργασίας483. 

Ο Υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος, κάνει επίκληση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

μοντέλου σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Θεωρεί δηλαδή, πως στις διαπραγματεύσεις 

με τους εταίρους, θα πρέπει να τονιστεί η ύπαρξη λύσεων, που θα στοχεύουν στο να 

παραμείνει η Ευρώπη κοινωνική, καθώς ισχυρίζεται πως η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν 

δύναται να αντέξει τον συνδυασμό σκληρής λιτότητας και της φτωχοποίησης του 

πληθυσμού. Όπως υποστηρίζει σημαντικό είναι τα μέτρα που τίθενται να σέβονται το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και να μην παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 

σέβονται δηλαδή τον άνθρωπο ως άτομο αλλά και ως μέλος της κοινωνίας, να μην 

καταπατούν τους κανόνες της κοινωνικής πολιτικής. Για να ενισχυθούν τα εργασιακά 

δικαιώματα και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση προώθησε προς κύρωση 

στη Βουλή, τον Ιανουάριο, τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη484. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
483Ο.π. Καθώς επίσης: Η κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου στις εργασιακές σχέσεις, 
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/17/13/971.pdf 
484In.gr, Kατρούγκαλος: Θέλουμε σεβασμό στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο, 16 Σεπτεμβρίου 2016, 
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500101928 

http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/17/13/971.pdf
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500101928
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Έκτο Κεφάλαιο: Τελικά συμπεράσματα 

 

1. Τελικά Συμπεράσματα 
 

Η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μια οικονομική και χρηματοπιστωτική 

κρίση. Τα Κράτη Μέλη που πλήττονται από την κρίση για να μειώσουν τα δημόσια 

ελλείμματα αναγκάζονται να δανειστούν, ώστε να καλύψουν τις κρατικές τους ανάγκες. 

Το αποτέλεσμα είναι, για την κάλυψη των δημοσίων ελλειμμάτων, να είναι αναγκαία η 

απορρόφησητων διαθέσιμων παραγωγικών πόρων και η υποβολή υψηλής φορολογίας 

στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις, 

προκαλώντας ταυτόχρονα  άνοδο των επιτοκίων και οικονομική επιβράδυνση. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης, θίγουν την αξία του ανθρώπου, 
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το κοινωνικό κράτος, τα κοινωνικά δικαιώματα και υπονομεύουν την οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας, καθώς περιορίζονται οι κοινωνικές δαπάνες485. 

Η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας οδηγεί στην υπονόμευση και παραβίαση των 

ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων486, αλλά και ευρωπαϊκών 

και διεθνών κανόνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  η Ε.Ε εγκαταλείπει τους στόχους και τις αξίες της, 

δίνοντας προτεραιότητα στους δημοσιονομικούς στόχους σε βάρος των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και των κοινωνικών αξιών. Οι θεσμοί της Ε.Ε και τα Κράτη Μέλη 

δεσμεύονται από τη Συνθήκη της Ε.Ε, η οποία καθιστά τα ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα θεμελιακές αξίες της Ε.Ε. Οι κοινωνικοί  στόχοι (κοινωνική ένταξη, 

κοινωνική προστασία και δικαιοσύνη, κοινωνική προστασία) συνδέονται με τους 

οικονομικούς στόχους και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση των 

οικονομικών στόχων. Το Δικαστήριο της Ε.Ε υπογραμμίζει πως η ένωση πρέπει να 

επιδιώκει με κοινή δράση την κοινωνική πρόοδο, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

και εργασίας των ευρωπαϊκών λαών487. 

Η χρόνια εθνική δημοσιονομική κακοδιαχείριση σε συνδυασμό με την παγκόσμια κρίση 

του καπιταλισμού, οδήγησε το 2009 την Ελλάδα στο χείλος της οικονομικής 

καταστροφής488. Η καταπολέμηση του διογκωμένου δημόσιου χρέους επέφερε την 

παρέμβαση της Τρόικας. Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν από τους δανειστές και οι 

δεσμεύσεις της χώρας για την λήψη της χρηματοοικονομικής βοήθειας είχαν ως 

αποτέλεσμα την παρέμβαση στην κοινωνική πολιτική και την ακύρωση των ανθρωπίνων 

                                                           
485Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, Συμπεράσματα 
Ημερίδας «Κοινωνικά και Ατομικά Δικαιώματα στη σκιά της κρίσης», 18 Μαρτίου  2015, 
http://eedd.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF
%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/ 
486«Όπως την αρχή της ισότητας και την ειδικότερη έκφραση αυτής, ήτοι την συνεισφορά των πολιτών 
στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, τα δικαιώματα σε ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία, 
στην ιδιοκτησία, στην υγεία, το δικαίωμα στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση, τη συνδικαλιστική 
ελευθερία, την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και την αρχή της 
προστατευόμενης εμπιστοσύνης». 
487 Ε.Ε.Δ.Α: Η λιτότητα υποβαθμίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, In.gr, 28 Ιουλίου 2015, 
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500015622 
488Το 2009, το εθνικό χρέος ξεπέρασε το 128% και το δημόσιο έλλειμμα το 15% του ΑΕΠ. 

http://eedd.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://eedd.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://eedd.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500015622
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δικαιωμάτων μέσω της περικοπής των κοινωνικών δαπανών489, ιδιαίτερα όσο αφορά το 

συνταξιοδοτικό σύστημα και την υγεία, αλλά και την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. 

Οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική συνεπάγονται την μείωση στις χρηματικές 

παροχές, την αύξηση της ανεργίας, της φτωχοποίησης του πληθυσμού και της 

συρρίκνωσης της κοινωνικής προστασίας. Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με τον Δ. 

Βενιέρη, «εκφυλίζουν την αποστολή και διαβρώνουν το εξισωτικό περιεχόμενο των 

κοινωνικών δικαιωμάτων»490. 

Ο Draghi, Πρόεδρος της Ε.Κ.Τ το 2012, ανέφερε πως το «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο 

ανήκει στο παρελθόν» και ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί η 

κρίση που ξέσπασε στην Ευρωζώνη. Η κρίση αυτή συνεπάγεται αλλαγές στο Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο, αλλά και την ανάπτυξη εργαλείων εκτός και εντός των ορίων των Συνθηκών της 

Ε.Ε. Αλλαγές χρειάζονται και στις εθνικές πολιτικές, ώστε μέσω των μεταρρυθμίσεων 

που να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Έτσι παρατηρεί κανείς πως ενόψει της κρίσης οι 

δανειστές παρεμβαίνουν στην εθνική κοινωνική πολιτική για την διασφάλιση της 

οικονομικής βοήθειας των Κρατών Μελών491. 

Στην Ελλάδα  πραγματοποιήθηκαν μειώσεις του προσωπικού στον δημόσιο τομέα κατά 

20%, περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αναδιάρθρωση και 

ιδιωτικοποιήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Διευκολύνθηκαν οι ατομικές και ομαδικές 

απολύσεις, ενώ μειώθηκε και ο χρόνος προειδοποίησης απόλυσης και η αποζημίωση. 

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης υλοποιήθηκαν περικοπές στις συντάξεις, 

περιορισμοί στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και αυξήσεις στα ηλικιακά όρια 

συνταξιοδοτήσης. Η βασική σύνταξη έφτασε στα 360€ ανά μήνα. 

                                                           
489Ο συνολικός περιορισμός της δαπάνης για την ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προσταία των 
ετών 2011-2015, υπολογίζεται στο 15%. Σύμφωνα με το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Προσαρμογής 2011-2015», οι δαπάνες αυτές εκτιμούντα ότι θα διαμορφωθούν από το 7,9% του ΑΕΠ το 
2011, στο 6,6 του ΑΕΠ το 2015. 
490Βενιέρης Δ., Κρίση οικονομίας, απορρύθμηση κοινωνικής πολιτικής: η νέα «μικροελληνική» 
καταστροφή 2010-2011, 
http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/7667/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%
81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE
%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%
CE%AE%CF%82.pdf?sequence=1 
491Poulou A., Der Schutz sozialer Grundrechte in Zeiten der Krise, 
https://www.mpisoc.mpg.de/1169462/Beitrag_Poulou_final.pdf 

http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/7667/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf?sequence=1
http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/7667/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf?sequence=1
http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/7667/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf?sequence=1
http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/7667/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf?sequence=1
https://www.mpisoc.mpg.de/1169462/Beitrag_Poulou_final.pdf
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Ο τομέας της υγείας δεν έμεινε αμετάβλητος από τις αλλαγές. Στην Ελλάδα, το ιατρικό 

προσωπικό μειώθηκε κατά 20% μέσα σε δύο χρόνια και εισήχθησαν νοσήλια για την 

νοσοκομειακή είσοδο και τα φάρμακα, ενώ αυξήθηκε ο χρόνος αναμονής στα 

νοσοκομεία492. Επιβλήθηκε επίσης, η αύξηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων. Οι 

αλλαγές αυτές οδήγησαν στην κλόνηση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής 

προστασίας. Στην παιδεία συντελέστηκαν περικοπές στο διδακτικό προσωπικό, αύξηση 

των ορών διδασκαλία του διδακτικού προσωπικού, αύξηση των μαθητών ανά τάξη, 

μείωση των σχολικών μονάδων και περικοπές στα έξοδα μεταφοράς. Με τις περικοπές 

αυτές στις κοινωνικές δαπάνες διογκώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και τα μέτρα 

λιτότητας περιορίζουν την πρόσβαση στους τομείς αυτούς, ιδίως για τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. 

Η Ε.Ε εκτός από μια οικονομική ένωση, προάγει και προστατεύει τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. Ωστόσο διεθνείς και περιφερειακές αποφάσεις κρίνουν πως τα μέτρα 

λιτότητας παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ύπατος Αρμοστής του Ο.Η.Ε, ο 

Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Δ.Ο.Ε 

υποστηρίζουν πως τα μέτρα λιτότητας αγνοούν τις διεθνείς συνθήκες αναφορικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων συμμερίστηκε πως τα μέτρα παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Χάρτη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση C-180/14 έκρινε πως παραβιάζεται 

το εργατικό δίκαιο, σε σχέση με τους Έλληνες γιατρούς και την υποχρέωση του μέγιστου 

ορίου των 48 εργάσιμων ορών/βδομάδα493. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς πως η Επιτροπή και η Ε.Κ.Τ θα έπρεπε να 

αξιολογούν την συμβατότητα των όρων των πακέτων διάσωσης με τις νομικές 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες της Ε.Ε και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ώστε 

να εξασφαλίζεται το «κοινωνικό κεκτημένο» και η τήρηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Θα πρέπει να εγγυώνται την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

ακόμα και αν δρουν στα πλαίσια της Τρόικας, εφόσον, δεσμεύονται από τον Χάρτη 

                                                           
492Ο χρόνος αναμονής για χειρουργική επέμβαση καρκίνου, στην Ελλάδα, είναι μεταξύ έξι και οκτώ 
μηνών. Poulou A., Der Schutz sozialer Grundrechte in Zeiten der Krise, 
https://www.mpisoc.mpg.de/1169462/Beitrag_Poulou_final.pdf 
493 Ο.π 

https://www.mpisoc.mpg.de/1169462/Beitrag_Poulou_final.pdf
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρο 51)494. Επειδή η σύνταξη των όρων της βοήθειας από 

εμπειρογνώμονες (Ε.Κ.Τ, Δ.Ν.Τ495), δίνει στους όρους πολιτικό περιεχόμενο 

παραμερίζεται η κοινωνική πλευρά τους. Έτσι απαιτείται η αξιολόγηση των όρων με 

βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και διεθνές δίκαιο496. 

Μια ακόμα αδυναμία που παρουσιάζεται είναι πως τα εθνικά δικαστήρια, όπως και το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορεί να κρίνει πάντα εάν τα μέτρα λιτότητας συμβαδίζουν 

με το Χ.Θ.Δ, είτε γιατί το δικαστήριο δεν έχει τις απαραίτητες οικονομικές γνώσεις, είτε 

γιατί οι προσφυγές δεν αποδεικνύουν την σύνδεση μεταξύ τους (μέτρων λιτότητας και 

Ευρωπαϊκού Δικαίου). Το τελευταίο αποδεικνύεται και από το γεγονός, πως τα 

δικαστήρια φαίνεται να κρίνουν τις υποθέσεις  για την αντισυνταγματικότητα και την 

παραβίαση των δικαιωμάτων βάσει προσφυγών σε γενικές αρχές, όπως παραβίαση της 

αρχής της αναλογικότητας497.  

 Ακόμα, τα εθνικά δικαστήρια δεν θεωρούν ότι όλοι οι όροι για την χορήγηση 

οικονομικής βοήθειας παραβιάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα, εξάλλου σε πολλές 

περιπτώσεις η παραβίαση σε θεμελιώδη δικαιώματα έγινε από τα εθνικά μέτρα λιτότητας 

και όχι από τα μέτρα που όριζαν οι δανειστές, δεν ήταν ο νόμος που τα παραβίαζε αλλά 

τα αποτελέσματα των μέτρων (η εφαρμογής τους). Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν δύο 

είδη παραβιάσεων: 1. Τα εθνικά μέτρα που παραβιάζουν άμεσα το δίκαιο της Ε.Ε, γιατί 

οι όροι είναι σαφείς και δεν τίθενται στoκράτος μέλος η  διακριτική ευχέρεια ο τρόπος 

εφαρμογής τους, όπως η ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων και των συνθηκών 

εργασίας (π.χ.μείωση κατά 22% των μισθών) και 2. τα εθνικά μέτρα τα οποία έμμεσα 

                                                           
494Οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απευθύνονται στα όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Έτσι τα όργανα αυτά οφείλουν να σέβονται και να 
προάγουν την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους. European Parlliament, 
Charter of Fundamental Rights of the European Union, 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 
495Το Δ.Ν.Τ ως εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ, οφείλει να παρακολουθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις αρχές για όλους. Ωστόσο ο ρόλος του ήταν δευτερεύοντας, καθώς η συμμετοχή του 
στις συμφωνίες περιορίζονταν σε ένα μικρό ποσοστό των πακέτων διάσωσης. Ακόμα τα άρθρα του 
Καταστατικού του Δ.Ν.Τ δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα.. Ωστόσο οι διενθείς 
κανόνες δικαίου εμπλέκονται στον καθορισμό των καθηκόντων του οργανισμού. FIDH & Hellenic League 
for Human Rights Report, ‘Downgrading rights: the cost of austerity in Greece’,σελ.88, December 2014, 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/grece646a2014.pdf 
496Ο.π, σελ.77-78 
497Poulou A., Der Schutz sozialer Grundrechte in Zeiten der Krise, 
https://www.mpisoc.mpg.de/1169462/Beitrag_Poulou_final.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/grece646a2014.pdf
https://www.mpisoc.mpg.de/1169462/Beitrag_Poulou_final.pdf
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παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, επειδή το κράτος έχει το περιθώριο να ορίσει τις 

μεταρρυθμίσεις, όπως συνέβει στο συνταξιοδοτικό και υγειονομικό σύστημα498. 

 Αναγκαία κρίνεται λοιπόν, η διεξαγωγή μελέτης επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας πριν 

την εφαρμογή τους, ώστε να εξαλειφθούν τα μέτρα που είναι αντίθεταπρος 

υπερκείμενους και επικρατούντες κανόνες, όπως είναι οι συνταγματικές διατάξεις, οι 

κυρωθείσες με νόμο διεθνείς συμβάσεις και το δίκαιο της Ε.Ε και να προνοηθούν 

καταστάσεις που τα προγράμματα προκαλούν ανισότητες και διακρίσεις (βασισμένες 

στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση). Επιπρόσθετα, το Κράτος  φέρνει την ευθύνη των 

πράξεων και παραλείψεων των διοικητικών οργάνων του, όταν αυτά στα μέτρα 

λιτότητας προσβάλλουν την αρχή της ισότητας ενώπιον των δημόσιων βαρών.Ο 

νομοθέτης θα πρέπει να παραθέτει στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν/αιτιολογούν τις 

νομοθετικές επιλογές και να εξακριβώνεται με αυτόν τον τρόπο η αναλογικότητα, 

αναγκαιότητα των μέτρων, για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, της δημοσίας 

ωφελείας. 

Τα κράτη μέλη να απέχουν από την ίδρυση μηχανισμών οικονομικής βοήθειας, όπως ο 

ΕΜΣ, το ΕΤΧΣ και ΕΜΧΣ, οι οποίοι επιτρέπουν την καταστρατήγηση των υποχρεώσεων 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι μηχανισμοί αυτοί 

δημιουργούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής βοηθείας, τα οποία 

επιτρέπουν στα μέλη να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις499. 

Η κρίση που πλήττει την Ευρώπη ήδη από το 2008, δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτική και 

οικονομική, αλλά εξελίσσεται σε κοινωνική, θεσμική, πολιτική και ανθρωπιστική. Οι 

φορείς άσκησης της ευρωπαϊκής οικονομικής, δημοσιονομικής και νομισματικής 

πολιτικής επιβάλλουντην εφαρμογή προγραμμάτων δημοσιονομικής πειθαρχίας, τα 

οποία περιλαμβάνουν την αύξηση των φόρων, μείωση των εισοδημάτων και συντάξεων 

προκειμένου χωρίς οικονομική ανάπτυξη οι προϋπολογισμοί των χωρών να μετατραπούν 

από ελλειμματικοί σε πλεονασματικοί. Ωστόσο οι μειώσεις αυτές σε μισθούς και 

συντάξεις με την ακόλουθη ύφεση και παραγωγική και οικονομική στασιμότητα και την 
                                                           
498Ο.π 
499FIDH & Hellenic League for Human Rights Report, ‘Downgrading rights: the cost of austerity in Greece’, 
December 2014,σελ.96, https://www.fidh.org/IMG/pdf/grece646a2014.pdf 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/grece646a2014.pdf
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επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών προκαλεί συρρίκνωση των εργασιακών, 

εισοδηματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων500. 

Η Ελλάδα προκειμένου να διασφαλίσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα 

πρέπει: 

• τα φοροεισπρακτικά όργανα να γίνουν πιο αποτελεσματικά και να καταπολεμηθεί 

η φοροδιαφυγή. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους και θα 

μειωθεί η ανάγκη περαιτέρω περικοπών. Επιπρόσθετα μέτρα θα πρέπει να 

ληφθούν και για την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας. Με την δημιουργία 

ελεγκτικών μηχανισμών το κράτος θα μπορέσει να αποκομίσει τις εισφορές που 

χάνει από τον μη σωστό και συστηματικό έλεγχο. 

• να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τα προγράμματα 

οικονομικής πειθάρχησης χωρίς να προβεί σε περαιτέρω περικοπές δαπανών ή 

εισαγωγή πρόσθετων μέτρων λιτότητας, τα οποία μπορεί να υπονομεύσουν τα 

κοινωνικά δικαιώματα501 

• να διατηρεί επαρκείς πόρους κατά την υιοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων, 

ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει το ελάχιστο βασικό επίπεδο των οικονομικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων502 

• να διεξάγει μελέτη επιπτώσεων των μέτρων στην απόλαυση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτωνπριν, κατά την διάρκεια και μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων 

•  να συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της επίδρασης της 

κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες 
                                                           
500Ρομπόλη Σ., Οικονομική κρίση και κοινωνικό κράτος, Θεσσαλονίκη, 2012, σελ.59-61 
501Report 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’, Addendum – Mission to Greece (22 – 27 April 2013), 7 March 2014, 
A/HRC/25/50/Add.1, para. 92. 
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix
-LvV-
dXRAhViAsAKHYeoAcAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2F
RegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-
Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-
PyEphRJag_h2BA&sig2=TKWEqFoe23NuECmdzrS2vA&bvm=bv.144224172,d.bGg 
502Ο.π 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-LvV-dXRAhViAsAKHYeoAcAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=TKWEqFoe23NuECmdzrS2vA&bvm=bv.144224172,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-LvV-dXRAhViAsAKHYeoAcAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=TKWEqFoe23NuECmdzrS2vA&bvm=bv.144224172,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-LvV-dXRAhViAsAKHYeoAcAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=TKWEqFoe23NuECmdzrS2vA&bvm=bv.144224172,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-LvV-dXRAhViAsAKHYeoAcAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=TKWEqFoe23NuECmdzrS2vA&bvm=bv.144224172,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-LvV-dXRAhViAsAKHYeoAcAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=TKWEqFoe23NuECmdzrS2vA&bvm=bv.144224172,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-LvV-dXRAhViAsAKHYeoAcAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-50-Add1_en.doc&usg=AFQjCNGSF1E_7je7aX8-PyEphRJag_h2BA&sig2=TKWEqFoe23NuECmdzrS2vA&bvm=bv.144224172,d.bGg
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• η Ελληνική πλευρά οφείλει στις διαπραγματεύσεις της με την Τρόικα να δίνει 

βάρος στα ανθρώπινα δικαιώματα και να επισημαίνει τις επιπτώσεις σε αυτά από 

τα προγράμματα οικονομικής βοήθειας 

• να αυξήσει ο κατώτατος μισθός σε επίπεδο άνω του επιπέδου της φτώχειας 

• τα μέτρα οικονομικής προσαρμογής θα πρέπει να περιοριστούν ώστε να 

εξασφαλίζεται επαρκής κοινωνική βοήθεια 

• να ζητεί την γνώμη ειδικών στα ανθρώπινα δικαιώματα για οικονομικές 

αποφάσεις και ειδικά όταν αυτές εφαρμόζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

• να λάβει μέτρα, τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των 

μέτρων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, με την εφαρμογή προγραμμάτων 

εκμεταλλευόμενη προγράμματα της Ε.Ε ( προγράμματα ΕΣΠΑ). Να παρέχεται η 

κατάλληλη ενημέρωση γι’αυτά τα προγράμματα. 

• τα μέτρα που λαμβάνονται να μην αφορούν τις ίδιες κοινωνικές ομάδες που 

πλήττονται από τα ως τώρα μέτρα, ιδιαίτερα τους συνταξιούχους και τους 

εργαζόμενους. Να εξακριβώνεται η ύπαρξη εναλλακτικών μέτρων και όταν δεν 

υπάρχουν, να εφαρμόζονται μέτρα τα οποία είναι τα λιγότερο επιζήμια για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα503. 

• οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως στο 

σύστημα υγείας και την εκπαίδευση, δεν έλαβαν υπόψη τους την σημασία των 

υπηρεσιών αυτών για τον ελληνικό πληθυσμό. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα 

πρέπει να συντελούνται μετά από έναν επαρκή σχεδιασμό των πολιτικών και 

εφόσον έχουν διερευνηθεί αν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα. Οι αλλαγές αυτές 

εφαρμόστηκαν σε τομείς καίριους για την προσωπική ανάπτυξη και την δημόσια 

υγεία. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στον περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών σε 

ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως των ατόμων με αναπηρία. 
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Η FIDH έκρινε πως τα μέτρα λιτότητας επιδείνω..σαν την άσκηση των δικαιωμάτων των 

οικονομικά ευάλωτων ατόμων. Ουσιαστικά η κρίση προκλήθηκε από παράγοντες που 

δεν ήλεγχε η Ελλάδα και οδήγησαν στην μείωση των πόρων της. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο διαπιστώνει πως τα μέτρα λιτότητας είναι αδικαιολόγητα και δυσανάλογα. 

Τα μέτρα δεν έχουν προσωρινό  χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να πλήττουν τις ήδη 

περιθωριοποιημένες  και ευπαθείς ομάδες. Οι τρεις χώρες, Ελλάδα, Πορτογαλία και 

Ιρλανδία οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα λιτότητας προστατεύουν τον 

ελάχιστο πυρήνα των δικαιωμάτων και ιδιαίτερα για τα άτομα που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση504. 

Τα μέτρα που λήφθησαν επέδρασαν αρνητικά κατά των χαμηλών και μεσαίων 

εισοδημάτων. «Στην Ελλάδα, η σωρευτική άσκηση πιέσεων από τους φόρους, τον 

πληθωρισμό και τα επιτόκια για τους δανειολήπτες έχουν μεγεθύνει τον βαθμό 

απαξίωσης των εισοδημάτων και αξιών». Αν και στις χώρες που εφαρμόστηκαν 

μέτρα προσαρμογής, οι επιπτώσεις των μέτρων ήταν ηπιότερες για τα χαμηλότερα 

οικονομικά στρώματα, ωστόσο στην Ελλάδα η οικονομική πειθάρχηση ήταν οξύτερη 

και βίαιη για τη «μεσαία τάξη». Η κρίση επέφερε μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες, 

αύξηση της φορολογίας και άνοδο της ανεργίας505. 

«Η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, παρά 

τις θετικές προθέσεις που φέρει ως ρύθμιση, αδυνατεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της 

«αξιοπρεπούς διαβίωσης» και της καταπολέμησης της φτώχειας -καθώς προβλέπει 

μέγιστη ενίσχυση κατ’ άτομο 200€- και ενδέχεται να οδηγήσει σημαντικό τμήμα του 

πληθυσμού σε μια ιδιότυπη ομηρία φτώχειας και απλήρωτης εργασίας». Με τον 

συνδυασμό ενός οργανωμένου πλαισίου κοινωνικής προστασίας θα ευνοήσει τους 

οικονομικά ασθενέστερους. «Το 75,3% των νοικοκυριών παρουσίασε σημαντική μείωση 

των εισοδημάτων μέσα στο 2016. Ακόμη, πάνω από 1 στα 3 νοικοκυριά δηλώνουν ότι 

διαβιούν με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική 

κλίμακα (37,1% δηλώνουν εισόδημα <10.000€). Σταθερά υψηλό παραμένει το ποσοστό 

                                                           
504FIDH & Hellenic League for Human Rights Report, ‘Downgrading rights: the cost of austerity in Greece’, 
σελ.73-75, December 2014, https://www.fidh.org/IMG/pdf/grece646a2014.pdf 
505Φτωχότερα τα ελληνικά νοικοκυριά το 2016 - Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ.Ε - Δεκέμβριος 2016: Υπερχρέωση και 
μειωμένο εισόδημα διαβρώνουν τις καταναλωτικές προοπτικές και την εγχώρια αγορά, 
Taxheavenhttps://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33276 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/grece646a2014.pdf
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33276
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των νοικοκυριών που δηλώνει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη σύνταξη των 

μελών (αγγίζει το 50%)506».  

 

 

Πηγή: http://www.gsevee.gr/images/ereunes/eisodima2016/deltio_eisodima2016.pdf 

Προς αναμονή ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης και ενδεχόμενης ανάληψης νέων 

δημοσιονομικών και ασφαλιστικών δεσμεύσεων από τη χώρα μας, η ΓΣΕΒΕΕ 

υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί επιπρόσθετος δημοσιονομικός χώρος και 

χρόνος στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να αξιοποιηθεί για την τόνωση της 

επενδυτικής ζήτησης και της απασχόλησης»507. Στόχος των προγραμμάτων προσαρμογής 

πρέπει να είναι η ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας. Θα πρέπει να παραχωρηθούν 

φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, ώστε να προσελκυστούν επενδύσεις. Εφόσον το 

οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιηθεί και οι νέοι δουν ότι υπάρχουν εργασιακές 

ευκαιρίες θα επιστρέψουν. Το ασφαλιστικό σύστημα θα ανανεωθεί εφόσον θα 

εισέρχονται νέοι ασφαλισμένοι. Δυστυχώς, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με το πρόβλημα 

της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης της εισόδου νέων στο ασφαλιστικό 

σύστημα. Η επίπτωση είναι να χρειάζονται ολοένα και παραπάνω πόροι για τις παροχές 

στους συνταξιούχους. 

Οι χώρες αυτές ως μέλη διεθνών οργανισμών έχουν δεσμευτεί, επικυρώνοντας διεθνείς 

νομικέςπράξεις, να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός 

όσο και εκτόςτης επικράτειας τους.  Η εθνική νομοθεσία ή άλλοι κανονισμοί οφείλουν να 

                                                           
506Ο.π 
507Ο.π 

http://www.gsevee.gr/images/ereunes/eisodima2016/deltio_eisodima2016.pdf
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παρέχουν πρόσβαση στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες και να δημιουργούν συνθήκες 

πρόσφορες για την υλοποίηση των δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη που υπέγραψαν 

Μνημόνια Συνεννόησης υπέστησαν πιέσεις από την Τρόικα για να υιοθετήσουν μέτρα τα 

οποία θα υλοποιούσαν τους δημοσιονομικούς της στόχους σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, με αποτέλεσμα οι όροι για την παροχή βοήθειας να παραβιάζουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 
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